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  :الملخص

هلا أهدافها، استخدام منظمات القطاع العمومي لنظم املعلومات ذات كفاءة وفعالية من شأنه أن حيقق        

دمات املقدمة للمواطن حيث توفر كافة اخلفقد تزايد االهتمام �ا ملا هلا من دور حاسم يف تطوير وحتسني 

املعلومات املناسبة يف األوقات األكثر مالئمة ملختلف املستويات اإلدارية،  وذلك لدعم مجيع املهام واملمارسات 

  .التصاالت وتدفق املعلومات بني تلك املستوياتاإلدارية باإلضافة إىل حتسني وتطوير حركة ا

وكذلك  تأثري نظام املعلومات على أداء املرافق العمومية يف اجلزائرلذلك فان هذه الدراسة تعنـى ببيـان وحتليـل      

ة مبا التعرف على مدى كفاءة وفعاليـة نظـم املعلومـات املستخدمة ومدى االستفادة منها يف اختاذ القرارات اإلداري

  .يعود بـالنفع علـى هذه املرافق وعلى ا�تمع بشكل عام

 نظام املعلومات، األداء، املرفق العام :الكلمات المفتاحية

Abstract: 

      The use of public-sector organization for the effective information systems would achieve 
its goals, the growing interest for these systems had increased because of its decisive role in 
the development and improvement of its services since these systems provide all appropriate 
information in the most suitable times for various administrative levels, so as to help all the 
missions and administrative functions, in addition to the improvement and development of the 
communication's traffic and the flow of information between those levels. 

     Therefore, this study is concerned with a statement an an analysis if the impact of 
information system on the performance of the public utilities in Algeria, as well as, the 
identification to the extent of the efficiency and effectiveness of the used information system 
and to the extent benefits in taking administrative decisions for the benefits of these facilities 
and community in general 

Keywords: information systems, the performance, public utilities  
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  :مقدمة

للنظم االقتصادية وللمؤسسات بصوره خاصة  املعلومات نفسها كمورد من املوارد األساسية  فرضت      

ومن هنا ، كان عليها احلصول على املعلومات اليت ختدم أنشطتها و االستمرار حتافظ املؤسسات على البقاء فلكي

خالل نظم معلومات   ، منملعلوماتنشأت احلاجة إىل نظم تعمل على مجع ومعاجلة وختزين وبث هذه ا

، ذلك للعمل على توفري )املؤسسات(و على املستوى اجلزئي اورشيدة سواء على املستوى الكلي     فاعله

يف ظل خمتلف الظروف  عند احلاجة بالسرعة والكمية والدقة والشكل املطلوب، املرافق املعلومات لصناع القرار يف 

  .أقصي فعالية لتحقيق أهداف املؤسسة من خالل رفع دقة القراراتحيقق و   سوءا املخاطرة أو التأكد

إال بتوفر املعلومات الضرورية والدقيقة ويف الوقت املناسب، ولن يتحقق  قيام أي مرفق بتسيري شؤونه، لن يتم     

صداقية اليت ذلك إال بوجود نظم معلومات إدارية فعالة تكون مبثابة املصدر األساسي الستقاء املعلومات ذات امل

تبىن عليها القرارات، من هنا تربز أمهية الدور اإلسرتاتيجي لنظم املعلومات، من خالل استخدامها كأداة إلجناز 

  .وظائف اإلدارة وحتسني األداء العام 

لعل استخدام هذه املرافق لنظم املعلومات ذات كفاءة وفعالية من شأنه أن حيقق هلا أهدافها، فقد تزايد      

هتمام �ذه النظم ملا تلعبه من دور حاسم يف تطوير املرافق حيث توفر كافة املعلومات املناسبة يف األوقات اال

األكثر مالئمة ملختلف املستويات اإلدارية،  وذلك لدعم مجيع املهام والوظائف اإلدارية باإلضافة إىل حتسني 

، وكل ذلك من شأنه أن ينعكس اجيابيا على وتطوير حركة االتصاالت وتدفق املعلومات بني تلك املستويات

  .أدائها اإلمجايل

  إشكالية البحث 1

 :السؤال اجلوهري التايل على باإلجابه تقوم الدراسة هذه إن

 كيف تساهم نظم المعلومات في تحسين أداء المرافق العمومية في الجزائر  ؟  -

  :إىل سؤالني فرعيني أساسني مها يتفرع عن هذا السؤال اجلوهري

  ماهي الفائدة اليت تعود على املرافق العمومية من خالل تطبيق تكنولوجيا املعلومات ؟ - 

  ماهي إنعكسات تطبيق نظام معلومات يف املرافق العمومية ؟ - 

  :لإلجابة على هذه التساؤالت مت اإلعتماد على الفرضيات التالية

  .بتبين نظام معلومات فعالتطبيق تكنولوجيا املعلومات من طرف املرفق العام يسمح هلا  - 

 .يلعب نظام املعلومات دورا هاما يف حتسني وتطوير اخلدمات العمومية - 
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  أهداف البحث -2

أنظمة املعلومات وانعكاس ذلك على حتسني  تطبيق  و يهدف هذا البحث إىل تسليط الضوء على أمهية تبين     

ق بتنمية القدرات اإلبداعية  لدى موظفي القطاع، و كذا و تطوير أداء املرافق العمومية يف اجلزائر خاصة ما تعل

حتسني اخلدمات املقدمة للمواطنني، ودفع املرافق العمومية حنو تطوير مناهجها التسيريية وطرقها اإلدارية مبا يواكب 

  ,التقدم العلمي والتكنولوجي

  أهمية البحث -3

  :ميكن اإلشارة إىل أمهية البحث من جانبني

تواجه حاليا معظم األجهزة اإلدارية يف اجلزائر ضغوطا ملحة ملواجهة التحديات املتعلقة �ذا التغري  :الجانب األول

وأصبح . التقين، حيث اتضحت التأثريات اليت ميكن أن حتدثها أنظمة املعلومات احلديثة يف مجيع ميادين التنمية

أو اجتماعي أو اقتصادي دون االهتمام بالقضايا من غري املمكن بعد اليوم التفكري بالتنمية يف أي جمال عمراين 

   .أدت إىل تغري رهانات املرافق العمومية و شكلت حتديات ضخمة هلااليت  .املتصلة بأنظمة املعلومات ومواردها

تأيت هذه الدراسة مبثابة دعوة للتطوير ، والتفاعل مع تقنيات املعلومات احلديثة ، حيـث تعمل :الجانب الثاني

 . ز الكفاءة األدائية اليت تنعكس بشكل اجيايب عل تطوير األداءعلى تعزي

  أسلوب البحث -4

بإجراء دراسة استقصائية إحصائية من خالل  (Case Study)يعتمد البحث على منهج دراسة حالة      

جلزائر دراسة يف حتسني أداء املرافق العامة يف ا املعلومات  ستخدام أنظمةحتليل نتائج استبيان الستطالع واقع إ

بلدية البويرة، مديرية التجارة لوالية البويرة ، دائرة عني : عينة تتكون من مخس مرافق عمومية يف والية البويرة هي

  .بسام ، مديرية األمالك الوطنية لوالية البويرة، دائرة حيزر

  التعريف بمتغيرات الدراسة  -5

  مفهوم القطاع العام: أوال

مة تقوم عليها للنهوض باقتصادها، وحتقيق نـصيبها يف إسـرتاتيجية التنميـة االقتصادية وأنظ لكل دولة أسس     

العصور، نتيجة للتحوالت  مجلة من األنظمة اليت تعددت على مر مبعىن هذه األخرية تستدعي تبين. الشاملة

ومن بني هذه  .واالجتماعية السياسية، االقتصادية، الثقافية،: والتغريات اليت شهدها العامل يف خمتلف امليادين

دول العامل خالل حقبات معينة، ونـادت به للوصول إىل ما تطمح  األنظمة، جند املرفق العام الذي تبنته معظم

  . إليه
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لقد أعطى املفكرون االقتصاديون عدة تعاريف للمرفق العام، وتداخلت املفاهيم فيما يتعلق بتـدخل الدولة يف     

املرفق العام هو ظاهرة اجتماعية اقتصادية جزئية موضوعية " :تعاريف املتعارف عليها نذكراالقتصاد ومن أهم ال

  1" معها ولدت مع والدة الدولة وتستمر

يقصد باملرفق العام وحدات قطاع األعمال اليت تدار من قبل احلكومة، وتقوم " يعرف أيضا على أنه      

ويؤدي النشاط احلكومي إلدارة .ميها إىل اجلمهور باألسعار اإلداريةاملؤسسات العامة بإنتاج السلع واخلدمات وتقد

  2"هذه املشروعات أو املؤسسات 

مصطلح القطاع العام إىل االرتباط بالوظائف العمومية اليت تؤديها  يشري "يف حني هناك من يعرفه على أنه       

ت عندما تقوم السلطة العامة بتسخري هـذا عن االحنرافا الدولـة كشخـصيٍة اعتبارية يف خدمة امتع،كما يكشف

القطاع لتلبية مصاحلها وحاجا�ا اخلاصة، مبا يتناقض مع الطبيعة العمومية، ومـع مـا تتطلَّبـه الوظائف العمومية 

  3"اخلاصة بالدولة

من قبل يقصد بالقطاع العام وحدات قطاع األعمال أو املؤسسات اليت تدار وتسري "كما يعرف أيضا بأنه         

واهلدف الذي تتوخاه هذه املؤسسات العمومية من خالل إنتاجها للسلع واخلدمات ال يكـون بالضرورة  .احلكومة

الوصول إىل أكرب األرباح، وإمنا تقدمي هذه السلع واخلدمات للجمهور لتلبية حاجاتـه وإشباعها بأفضل األسعار 

إذ يؤدي النشاط احلكومي إلدارة هذه . األسـعار اإلدارية اليت تكون حمددًة من طرف الدولة، ومعروفـة مبـصطلح

   4" املؤسسات إىل تفضيل آليات السوق ، وتـسوية املنظومة السعرية

من خالل التعاريف السابقة نستنتج أن املرفق عبارة عن تدخل الدولة عن طريق التمليك املباشر        

السياسي بقوة؛ لضمان حتقيق املصلحة العامة، من بعض للمشروعات اإلنتاجية؛ مما يؤدي إىل تدخل العامل 

موارد الثروة الطبيعية اليت تتميـز بأمهيتها احليوية جلميع أنواع النشاط االقتصادي كلِّه، حتت تصرف فرٍد واحـد، أو 

  بعـض األفـراد، أو الشركات اخلاصة، بل تبقى ملكاً للدولة

 :مؤشرات األداء في القطاع العمومي -2

 تلك مثل يف العمل بطبيعة عالقة هلا اليت الصعوبات إىل حكومية منظمة أية يف حتقيق تنافسية صعوبة ترجع     

 5:والصعوبات  املشاكل تلك أهم هنا ونورد. املؤسسات العمومية

 :القطاع العمومي طبيعة خدمات -

 يصعب جمرد مفهوم هو احلكومية، ةاألجهز  تقدمها اليت اخلدمات جمال يف اخلدمة جودة مفهوم أن املعلوم من     

 غري املعايري على يعتمد الذي والقياس التقومي نتائج دقة عدم من انطالقًا وذلك للقياس، إخضاعه أو تعريفه

 .الكمية
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 هذه عوائد قياس يف صعوبة وتوجد ملموس، غري منتج هو احلكومية الوحدات تقدمه الذي املنتج أن إىل نظرا    

 الناجتة الربامج والعوائد هذه تكاليف بني العالقة درجة حتديد يصعب وبالتايل �ائية، تجاتمن شكل يف الربامج

 لقياس األساسية املتطلبات من ألنه القياس، هذا مثل إجراء الضروري فمن ذلك من الرغم على ولكن .منها

 الذي الربنامج اختيار �دف قرتحةامل البديلة الربامج تقييم احلكومة على يسهل ما و هذا .الربامج احلكومية فعالية

  .غريه من أكثر منافع حيقق

 :واألولويات األهداف وتعارض تعدد -

و  .خاصة منشأة لكل حمدد هدف فيه يوجد الذي الوقت يف متعددة أهداف القطاع العمومي يوجد ما عادة     

 الوزن حتديد إمكانية بعدم وذلك داء،األ قياس صعوبة إىل يضيف احلكومية الوحدة يف األهداف تعدد فإن بالتايل

 .املتعددة األهداف من هدف لكل يعطى الذي

 :الحكومية األجهزة لمهام الدقيق التحديد غياب -

 وغياب املسؤولية يف التسيب إىل تؤدي اليت الصعوبات من الكثري خلق إىل يقود وحدة كل مهام وضوح عدم     

 :يلي ما منها نذكر املساءلة

 .احلكومية األجهزة اختصاصات يف لالتداخ - أ

 .باألجهزة االختصاصات يف والتضارب االزدواجية- ب

 .لواجبا�ا الدقيق التوصيف وعدم لألجهزة، السليم التنظيم غياب -ج

 :األجهزة الحكومية في الروتين -

 القابلة األهداف غياب ظل يف األداء قياس يف عليها االعتماد ميكن اليت الكمية املعايري لغياب طبيعية كنتيجة      

 االلتزام مبتابعة على احملاسبة يف املساءلة أجهزة تركز حني يف اإلجراءات، بتطبيق �تم اإلدارة أن جند الكمي للقياس

 .اإلجراءات تلك سري

 :العمل بعنصر المرتبطة الصعوبات  -

 6:اآليت يف العمل بعنصر املتعلقة و االختالالت الصعوبات تتمثل     

 مستويات وخلق اإلجراءات وطول اإلدارية املسئولية يف ازدواجية من العديدة وسلبياته الوظيفي التضخم -

 .غري ضرورية تنظيمية

 .الوظيفية االختصاصات وتداخل ازدواجية - 

 كمؤشرات إرشادية لتستخدم العاملني ألداء منوذجية معايري وجود لعدم وذلك عمالة، من يلزم ما حتديد صعوبة -

 .العمالة حتديد يف
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 .الوظيفي العمل عبء يف زيادة تصاحبها أن دون جديدة وظائف خلق -

 :الخاصة الملكية رقابة غياب -

 الفاعلة الرقابة توفر عدم نتيجة األداء قياس يف اإلمهال أو املباالة عدم من حالة احلكومية األجهزة يف تسود    

 .اخلاص القطاع يف متارس اليت

 :يةالسياس الضغوط -

 وارئها من احلكومة تسعى اليت القرارات السياسية من إطار يف اختصاصا�ا احلكومية األجهزة متارس ما عادة     

 إخضاعه يصعب الذي للحكومة واالجتماعي السياسي املردود أي واالجتماعية السياسية مكاسبها تعظيم إىل

 .الكمي للقياس

 :والخاص  الحكومي ينالقطاع بين الخدمة نفس تقديم في التداخل -

 يف اخلاص إشراك القطاع خاصة عند واحلكومي اخلاص القطاعني بني اخلدمة نفس تقدمي يف التداخل أدى لقد    

 7.لألجهزة احلكومية املؤسسي األداء قياس صعوبة إىل للمواطن اخلدمة من جزء أداء

 :المضلل األداء قياس  -

 على فيه اإلدارة تعتمد داخلي قياس فهناك القياس يف ازدواجية تتبىن اإلدارة جند أن الشفافية غياب ظل يف    

 أو العام الرأي يف املتمثل اخلارجي القياس لتضليل واقعية غري صورة فيه اإلدارة تقدم خارجي وقياس احلقائق،

  .اخلدمة من املستفيد

  نظام المعلومات : ثانيا

اد واملؤسسات، فقد أصبحت من أهم املوارد اليت ال ميكن أن تكتسي املعلومات أمهية بالغة يف حياة األفر      

ا، وخاصة يف هذا العصر املليء باملتغريات السـريعة واملتالحقة �تستغين عنها املؤسسات يف القيام بأعماهلا ونشاطا

  8:يف خمتلف جماالت احلياة، وسنحاول إبراز هذه األمهية من خالل النقاط التالية

هما يف إدارة املؤسسة داخليا من خالل تسهيل القيـام بالوظـائف، فتـوفر املعلومات الصحيحة للمعلومات دورا م - 

ويف الوقت املناسب يسهل من أداء الوظائف واختاذ القرارات السليمة، كمـا أن انسياب املعلومات بني خمتلف هذه 

  املؤسسة ككلالوظائف عن طريق االتصاالت الفعالة من شـأنه أن يرفـع مـن مستوى أداء 

تساعد املعلومات املسريين على صنع واختاذ القرارات السليمة؛ ذلك أ�ا تعترب املادة األوليـة للقـرار وبذلك  - 

أصبحت املعلومات تشكل أصال من  .تتمكن املؤسسة من حتقيق النجـاح وضـمان االستمرار يف جمال نشاطها
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املواد اخلـام وغريها، حيث جيب على املسريين أن ينظروا إليها الرأس املال والعنصر البشري و : أصول املؤسسة مثل

  على أ�ا استثمار ميكـن اسـتغالله اسـرتاتيجيا للحصول على مزايا تنافسية، وليس تكلفة جيب التحكم فيها

اة أد ال تقتصر أمهية املعلومات على املستوى الداخلي للمؤسسة فقط، بل متتد إىل املستوى اخلارجي، فهي تعد -

فاملعلومات متكن املؤسسة من التعرف على األحداث والتطورات اليت تطرأ على بيئة عمل ها واليت  ربط مع احمليط

من املمكن أن تـؤثر عليها، ومنه فإن املؤسسة حتاول من خالل احلصول على املعلومات التكيف مع األوضاع 

  اجلديدة

واليت أصبحت هلـا أمهيـة أكرب من  - كما ذكرنا سابقاً - عرفة املعلومات املنطلق األساسي للحصول على امل تعد -  

ميزة للمؤسسات املعاصرة يف عصـرنا احلـايل وهي أساس اكتساب 
ُ
املعلومات نفسها؛ فاملعرفة أصبحت السمة امل

صاد امليزة التنافسية والعامل األساسي الذي حيدد تنافسية املؤسسات؛ ففـي ظـّل االنتقال إىل ما يعرف اآلن باقت

فإّن القدرة علـى إنتاج و خلق الثروة أصبح ال يعتمد فقط على عوامل اإلنتاج املادية، بل كذلك على  املعرفة

على الوصول إىل  ،واملتمثّلة أساسًا يف املعرفة ، الكفاءات املتميزة يف القـدرة  معنوية(أصول أخرى غري مادية 

  كالت املطروحة وغريها املعلومات و ، كذا القدرة على إجياد احللول للمش

  :تعددت واختلفت تعاريف نظم املعلومات، نذكر منها ما يلي 

تـسـمح حبـيازة، مـعـاجلة، ختزين  )وسائل، برجميات أو أفراد(جمموعة من العناصر "نظم املعلومات هي عبارة عن 

  8" وإرسال املعلومات

ق اليت تعطي املعلومات املفيدة وتساعد يف وظائف من جهة هو جمموعة من اإلجراءات والوثائ:"ميكن تعريفه أيضا 

التسيري، ومن جهة ثانية الوسائل املادية والبشرية الضرورية ملعاجلة، ختزين وحتويل املعلومات �دف استغالهلا الـجيد 

  9" و الصحيح 

ن، يستعملون من خالل التعريف األول نالحظ أن نـظام املعلومات عبارة عن كل األشـخاص الـذين يستقبلو     

ويرسـلون املعلومـات من خالل مـختلف اآلالت الـكاتبة والـناسخة والـحاسبـة، تعمل على تـسـجيل وتـخـزين 

  .وتـرتيـب وإرسـال املعلومات لألطراف املعنية

 أما التعريف الثاين فـهو تـعريف خيص نظم املعـلومات الـمتعلـقة باملؤسسات من خالل ما تعطيـه هذه النظم من

معلومايت مفيدة للتسيري ، تعمل املوارد البشرية و الوسائل املادية على احلصول عليها و معاجلتها و ختزينها و 

  . حتويلها إىل معلومات صاحلة و ذات كفاءة عالية 

ظهور أول نظام للمعلومات يف الـمؤسسة كـان يف الـقرن الـخامس عشر بابتكار النظام احملاسيب الذي بقي        

سنوات عديدة النظام الرمسي الـوحيد للمـعلومات ، ثـم تـطور هـذا الـنظام ليشمل جماالت أخرى يف اإلدارة مع ل

  10.ظهور و اسـتخدام النماذج الرياضية و حبوث العمليات يف اختاذ القرارات 
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النظام التنفيذي : الـتنفيذ تـجـدر بنا اإلشـارة إىل أن نظام املعلومات يف الـمؤسسة يظهر بني نظام القـيادة و     

يقوم بتحويل املدخالت إىل خمرجات بغرض حتقيق األهداف املسطرة ، ويقوم نظام القيادة مبراقبة و تعديل ما 

  القيادة و التنفيذ ، : ينجز من طرف النظام التنفيذي ، أما دور نظام املعلومات فيتمثل يف التنسيق بني النظامني 

  11: على حتقيق األهداف التالية كما يعمل نظام املعلومات

إذ أنه مبثابة ذاكرة للمؤسسة مبا يعاجله من معلومات تسمح بتكوين وصف تارخيي ألحواهلا، يسهل : املراقبة - 

  اكتشاف 

  .األخطاء اليت قد تقع، أي أن نظام املعلومات ينبغي أن حيقق الثقة كي تكون املراقبة فـعـالة    

  .تلف املصاحل عن طريق تبادل املعلومات و الوثائق املرافقة ملختلف الـتـدفـقاتالتنسيق واالتصال بني خم - 

مساعدة املسريين يف عملية اختاذ القرار عن طريق إجياد أساس أو قاعدة لتحليل اإلشارات التحذيرية األولية اليت  - 

  .تربز داخليا وخارجيا

رية لكل مـستويات التسيري عن حالتها احلالية هدف نظام املعلومات إذن هو توفري املعلومات الضرو       

والسابقة، والـتـنـبؤ عن طـريق جتميع هذه املعلومات، حـفـظها، حتلـيلها ووضعها معا بـطريقة تـساعد على اإلجابة 

  .على أسئلة إسرتاتيجية، تـسييـرية و تـنـفـيذيـة مهمة

  :المستخدمة واألدوات الميدانية الدراسة منهجية:ثانيا

  :الدراسة وعينة جتمعم-1

بلدية البويرة، مديرية التجارة : مخس مرافق عمومية يف والية البويرة هي موظفي  من الدراسة جمتمع يتكون      

 وختصصا�م مستويا�م مبختلف.لوالية البويرة، دائرة عني بسام، مديرية األمالك الوطنية لوالية البويرة، دائرة حيزر

 أن أي استمارات، 6 منها استبعد استمارة 56منها  اسرتجاع مت عليهم استمارة 60 توزيع مت وقد ووظائفهم،

 مقبول عدد وهو املوزعة، االستمارات من % 83،33 يعادل ما أي استمارة 50 بلغ املعاجلة االستمارات عدد

 .فردا 30 يتجاوز العينة حجم ألن نظرا إحصائيا

  : فرضيات البحث -2

  ,ألخر مرفق عامدرجة تطبيق تكنولوجيا املعلومات و االتصال من ختتلف  :الفرضية األولى -

  ,املرفق العامتلعب تكنولوجيا املعلومات واالتصال دورا هاما يف حتسني وتطوير أداء : الفرضية الثانية -

 :أداة الدراسة

  : اعتمدنا سلم ليكارت السباعي حيث
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موافق بشدة؛ : 06موافق؛ : 05حمايد؛ : 04افق؛ غري مو : 03غري موافق بشدة؛ : 02غري موافق إطالقا؛ : 01

  .موافق متاما: 07

  :بالنسبة �االت اإلجابة فهي كالتايل

إىل  02.72غري موافق بشدة؛ من : 02.71إىل  01.86غري موافق إطالقا؛ من : 01.85إىل  01من 

إىل  05.29موافق؛ من : 05.28إىل  04.43حمايد؛ من : 04.42إىل  03.58غري موافق؛ من : 03.57

  .موافق متاما: 07إىل  06.15موافق بشدة؛ من : 06.14

  ):اختبار ألفا كرونباخ(صدق وثبات االستبانة 

  اختبار صدق وثبات محاور االستبيان): 01(الجدول رقم 

 معامل الصدق معامل الثبات عدد العبارات المحور
 %94,75 %89,78 5 المحور األول
 %93,29 %87,02 5 المحور الثاني
 %94,70 %89,69 5 المحور الثالث
 %90,55 %82,00 5 المحور الرابع

 %95,43 %91,07 20 إجمالي محاور االستبیان

  spssنتائج اإلستبيان باإلعتماد على : المصدر

، وهو ما يدل على ثبات فقرات االستبيان مبختلف 90معامل ثبات إمجايل احملاور عايل جدا يتجاوز نسبة  

، إضافة إىل أن معامل صدق إمجايل احملاور عايل جدا يتجاوز %80بع اليت يتجاوز معامل ثبا�ا حماوره األر 

95   وهو ما يؤكد صدق فقرات حماور االستبيان%90كما أن معامل صدق خمتلف احملاور يفوق ،.  

  :خصائص عينة الدراسة

  :متغير الجنس

  %56,00: ؛ نسبة الذكور                     28: عدد الذكور

 %44,00: ؛ نسبة اإلناث                       22: عدد اإلناث

  :متغير السن

  %30,00: ؛ النسبة        15: سنة 25إىل  19عدد املستجوبني سنهم من 

  %30,00  :؛ النسبة        15: سنة 35إىل  26عدد املستجوبني سنهم من 

  %16,00  :النسبة ؛        8: سنة 45إىل  36عدد املستجوبني سنهم من 

 %14,00  :؛ النسبة       7: سنة 55إىل  46عدد املستجوبني سنهم من 
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 %10,00  :؛ النسبة          5: سنة 55عدد املستجوبني سنهم أكثر من 

  : المستوى الدراسي

  %40,00: ؛ النسبة         20: عدد املستجوبني ذوي مستوى تقين سامي

 %36,00  :؛ النسبة            18: انسعدد املستجوبني ذوي مستوى ليس

    %20,00  :؛ النسبة             10: عدد املستجوبني ذوي مستوى مهندس

           %04,00  :؛ النسبة              2: عدد املستجوبني ذوي مستوى ماجستري

  :متغير الخبرة

  %30,00: ؛ النسبة        15: سنوات 05إىل  01عدد املستجوبني خرب�م من 

  %40,00  :؛ النسبة           20: سنة 15إىل  06عدد املستجوبني خرب�م من 

  %18,00  :؛ النسبة           9: سنة 25إىل  16عدد املستجوبني خرب�م من 

 %12,00  :؛ النسبة               6: سنة 25عدد املستجوبني خرب�م  أكثر من 

 ):محل الدراسة المرفق العامالم واالتصال المستخدمة في تكنولوجيا اإلع(نتائج المحور األول 

  :فقرات المحور األول

  فقرات المحور األول): 02(الجدول رقم 
 العبارة رقم الفقرة

 .لكل مكتب جھاز حاسوب خاص بھ مزود بخدمات اإلنترنت 01
 .تواجھ صعوبات أثناء استعمال اإلنترنت 02
 .ال حدیثة وفعالة لخدمة وتسھیل عملیة االتصالأجھزة الحاسوب مجھزة بشبكات اتص 03

04 
تعتمد المرفق العام فكرة تحدیث وتطویر األجھزة والبرمجیات الخاصة بنظام المعلومات 

 .بصفة مستمرة
 .تتوفر لدى المرفق العام قاعدة بیانات كافیة وشاملة لمختلف الوحدات واألقسام 05

  ألولتحليل نتائج المحور ا): 03(الجدول رقم 

المتوسط  رقم الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

  قیمة اختبار مجال اإلجابة
Student 

 الرتبة المالحظة مستوى الداللة

 02 العبارة محققة 0,01 2,67 موافق 1,43 4,54 01
 01 العبارة محققة 0,00 4,00 موافق  1,41 4,80 02
 03 العبارة غیر محققة 0,70 0,39 محاید 1,45 4,08 03
 04 العبارة غیر محققة 0,70 -0,39 محاید  1,45 3,92 04
 05 العبارة غیر محققة 0,20 -1,29 محاید 1,31 3,76 05

المحور 
 األول

 0,20 1,30 محاید  1,19 4,22

اعتماد تكنولوجیا اإلعالم 
واالتصال من طرف المرفق 
العام محل الدراسة غیر كاف 

 وبحاجة لتحسین

 spssتبيان باإلعتماد على نتائج اإلس: المصدر
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تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال املستخدمة يف املؤسسات حمل من خالل اجلدول يتضح لنا أن مسامهة         

الدراسة غري كاف و حباجة إىل التحسني و الدليل على ذلك أن أغلب احلواسب املوجودة ال تتوافر على خدمات 

ثة و فعالة  تسهل من عملية اإلتصال هذا من جهة و من جهة األنرتنت و غري مزودة بشبكات إتصال حدي

أخرى فإن املرافق العمومية حمل الدراسة أغلبها ال تعتمد فكرة حتديث و تطوير األجهزة و الربامج املستعملة من 

كافية قبلها هذا ما أثر سلبا على أنظمة املعلومات املعتمدة من طرفها و الذي ال يوفر بصفة جيدة قاعدة بيانات  

  .  شاملة تستفيد منها خمتلف األقسامو 

  ):دور نظم المعلومات في عمليات تنفيذ األعمال اإلدارية في المرفق العام محل الدراسة( نتائج المحور الثاني

  فقرات المحور الثاني): 04(الجدول رقم 

 العبارة رقم الفقرة
 تقلیص حجم و دور اإلدارة الوسطى 01
 ظیمي الرأسي إلى ھیكل أفقيتغیر الھیكل التن 02
 إعادة تصمیم الوظائف و تخلیلھا ووصفھا 03
 إحداث وظائف تنظیمیة جدیدة 04
 إحداث عملیات دمج أو تقسیم في األقسام 05

  تحليل نتائج المحور الثاني): 05(الجدول رقم 

 رقم الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 مجال اإلجابة
  قیمة اختبار
Student 

مستوى 
 الداللة

 الرتبة المالحظة

 05 العبارة غیر محققة 0,00 -2,91 غیر موافق 1,31 3,46 01
 02 العبارة محققة 0,01 2,85 موافق 1,64 4,66 02
 03 العبارة غیر محققة 0,12 1,60 محاید 1,59 4,36 03
 01 العبارة محققة 0,01 2,88 موافق 1,67 4,68 04
 04 العبارة غیر محققة 0,29 -1,08 محاید 1,57 3,76 05

المحور 
 الثاني

 0,31 1,03 محاید 1,27 4,18
دور نظم المعلومات في تنفیذ 
العملیات اإلداریة غیر فاعل في 

 محل الدراسة المرفق العام

  spssنتائج اإلستبيان باإلعتماد على : المصدر

يف املؤسسات حمل الدراسة يف تنفيذ العمليات  نظام املعلومات املستخدمةمن خالل اجلدول يتضح لنا أن مسامهة 

تقليص حجم و دور اإلدارة الوسطى حبيث مل هلذه األخرية الدور املنوط �ا  خاصة ما تعلق   اإلدارية غري فعال

كحلقة ربط بني املستوى األعلى و األسفل و هذا لطابع التسيري يف املرافق العمومية و كذا إعادة تصميم 

ا ووصفها حبيث أن جل الوظائف مازلت تعمل بنفس الرتكيبة و النسق و مل تستفد بدرجة كبرية الوظائف و ختليله

من إجيابيات تبين نظام معلومات كإحداث عمليات دمج أو تقسيم يف األقسام، غري أنه و من األمور اإلجيابية 

  . نستنتج أن املرافق العمومية أحدث وظائف تنظيمية جديدة 
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دور نظم المعلومات في تخفيض مدة إنجاز العمليات في المرفق العام محل ( الثنتائج المحور الث

  ):الدراسة

  فقرات المحور الثالث): 06(الجدول رقم 
 العبارة رقم الفقرة

 تعتبر الطریقة الیدویة سببا لتعدد المراحل و بطء العملیات 01
 یؤدي إستخدام األسلوب الیدوي إلى أخطاء في تسجیل العملیات 02
 تصحیح أخطاء تسجیل العملیات یتطلب وقتا و إجراءات إضافیة 03
 تعمل نظم المعلومات على تخفیض مراحل و زمن إنجاز العملیات 04
 اإلعتماد على الطرق الیدویة یؤدي إلى كثرة األوراق و السجالت الالزمة إلنجاز العملیات 05

  تحليل نتائج المحور الثالث): 07(الجدول رقم 

 لفقرةرقم ا
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 مجال اإلجابة
  قیمة اختبار
Student 

مستوى 
 الداللة

 الرتبة المالحظة

 03 العبارة محققة 0,00 6,82 موافق  1,29 5,24 01
 05 العبارة محققة 0,00 5,43 موافق 1,48 5,14 02
 01 العبارة محققة 0,00 13,80 موافق بشدة 0,88 5,72 03
 04 العبارة محققة 0,00 6,42 موافق بشدة  1,43 5,30 04
 02 العبارة محققة 0,00 11,28 موافق بشدة  0,95 5,52 05

المحور 
 الثالث

 0,00 9,44 موافق بشدة 1,04 5,38
تؤدي نظم المعلومات دورا فاعال 
في تخفیض مدة إنجاز العملیات 

  المرفق العامفي 

  spssد على نتائج اإلستبيان باإلعتما: المصدر

نظم املعلومات تؤدي دورا فاعال يف ختفيض مدة إجناز العمليات يف املؤسسة حمل من خالل اجلدول يتضح لنا أن 

على بتخفيض مراحل و زمن إجناز العمليات و كذا تصحيح أخطاء تسجيل العمليات خاصة ما تعلق   الدراسة

رافق العمومية تتحمل جمموعة من املشاكل جراء عدم يتطلب وقتا و إجراءات إضافية ، حبيث أنه يف السابق امل

اإلعتماد على نظام املعلومات فباستعمال  الطريقة اليدوية تعدد املراحل و تبطئ العمليات و تؤدي  إىل كثرة 

 . األوراق و السجالت الالزمة إلجناز العمليات و كذا أخطاء يف تسجيل العمليات

ومات في سرعة نقل وتبادل المعلومات في المرفق العام محل دور نظم المعل( نتائج المحور الرابع

  ):الدراسة

  فقرات المحور الرابع): 08(الجدول رقم 
 العبارة رقم الفقرة

 لیس ھناك أي تبادل للمعلومات بین المنظمات المتعاملة 01
 اسلینشبكة نقل و تبادل المعلومات غیر فعالة و ھذا راجع إلى إرتكازھا على كبیر من المر 02
 تشكل نظم المعلومات أفضل وسیلة لنقل و تبادل المعلومات 03
 تشكل نظم المعلومات أفضل وسیلة لرفع فعالیة اإلتصال مع البیئة الخارجیة 04
 شبكة نقل و تبادل المعلومات الحالیة تستغرق وقت طویل مما یؤدي إلى تأخیر في إتخاذ القرارات 05

 spssعتماد على نتائج اإلستبيان باإل: المصدر
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  تحليل نتائج المحور الرابع): 08(الجدول رقم 

 رقم الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 مجال اإلجابة
  قیمة اختبار
Student 

مستوى 
 الداللة

 الرتبة المالحظة

 05 العبارة غیر محققة 0,93 0,09 محاید 1,62 4,02 01
 04 محققةالعبارة  0,00 4,76 موافق 1,37 4,92 02
 06 العبارة محققة 0,00 16,43 موافق بشدة  0,79 5,84 03
 03 العبارة محققة 0,00 8,27 موافق بشدة 1,11 5,30 04
 01 العبارة محققة 0,00 12,41 موافق بشدة 0,96 5,68 05

المحور 
 الرابع

 0,00 8,85 موافق  0,92 5,15
تؤدي نظم المعلومات دورا فاعال 

دل المعلومات في سرعة نقل وتبا
 محل الدراسة المرفق العامفي 

  spssنتائج اإلستبيان باإلعتماد على : المصدر

 املرفق العاماملعلومات تؤدي دورا فاعال يف سرعة نقل وتبادل املعلومات يف  نظممن خالل اجلدول يتضح لنا أن 

فضل وسيلة لرفع فعالية اإلتصال أفضل وسيلة لنقل و تبادل و كذا أحيث تشكل أنظمة املعلومات   حمل الدراسة

مع البيئة اخلارجية حيث بإستعمال شبكة نقل و تبادل املعلومات اليدوية تستغرق وقت طويل مما يؤدي إىل تأخري 

  . يف إختاذ القرارات و هذا راجع إىل إرتكازها على كبري من املراسلني

  

  خاتمة

قع الفعلي الستخدام نظم املعلومات يف املرافق لقد حاولنا من خالل هده الدراسة، الكشف عن الوا      

تطبيق نظم املعلومات العمومية  اجلزائرية، من خالل اختبار فرضيتني حيث �دف الفرضية األوىل إىل معرفة هل 

، انطالقا من نسبة استخدام تكنولوجيا املعلومات،  من طرف املرفق العام يسمح له بتبين نظام معلومات فعال

يلعب نظام املعلومات دورا هاما يف حتسني وتطوير اخلدمات ة الثانية الكشف عما إذا كان و�دف الفرضي

من نتائج حتليل االستبيان اخلاصة باحملور الثاين واحملور الثالث واحملور الرابع يتضح لنا أن ، و قد توصلنا العمومية

مات دورا مهما يف حتسني وتطوير أداء ألنظمة املعلو  الفرضيتني حمققتني يف املؤسسات حمل الدراسة، حيث أن

حمل الدراسة، وذلك أ�ا تساعد يف تنفيذ األعمال اإلدارية و تساهم يف ختفيض مدة إجناز العمليات ،   املرفق العام

  .كما أن  هلا هام  يف سرعة نقل وتبادل املعلومات

  :االستنتاجات:أوال 

نيا�ا املستخدمة حديثًا دورًا فاعال يف حتسني أداء املرافق لنظم املعلومات وتق توجد قناعة لدى املوظفني بأن - 

  .العمومية يف اجلزائر

يقر معظم املوظفني يف املرافق العمومية قيد الدراسة أنه باستخدام التقنيـات احلديثـة احملوسـبة لـنظم املعلومات  - 

   .السرعة يف اختاذ القرارات من ثـموسرعة إدخال البيانات إليها يؤدي إىل سرعة احلصول على معلومات قيمة، و 



                                                                  تأثري نظام املعلومات على أداء القطاع العام يف اجلزائرتأثري نظام املعلومات على أداء القطاع العام يف اجلزائر
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للمعلومات اليت تتيحها نظم املعلومات وفاعلية اختاذ القـرارات اإلداريـة فـي املرافق العمومية أثرا بارزا يف  إن-

النهوض بالقطاع العام و حتقيق التنمية املنشودة والتخلص من التخلف وآثاره وتسريع للعمليات اليت يتم فيها 

احلصول على خمرجات ناضجة وبوقت أقل،  الت بسرعة أكبـر بكثيـر مـن الطرائـق التقليدية، ومن مثمعاجلة املدخ

   .وهذا مت التعرف عليه من نتـائج االستبانة

استخدام نظم املعلومات يف تزويد متخذ القرار باملعلومات الصحيحة وفـي الوقت املناسب  كشفت الدراسة بأن-

كلما زادت فائدة املعلومات  مرفق العام ومفيدة يف عملية اختاذ القرارات ، ومن مثتكون املعلومات ذات قيمة لل

زادت من قيمتها، وهذا له أثر بارز يف زيادة الناتج احمللـي وتلبية مطالب واحتياجات املواطنني وحتقيق املنفعة 

   .العامة

ت ضـروري فـي كـل مؤسسة، لكن استخدام هناك إمجاع عند املوظفني الذين مت استفتاؤهم على أن نظام املعلومـا-

  ,تعارض مع املصاحل اخلاصـة أحياناهذا النظام يواجه صعوبة ومقاومة كونه ي

  :التوصيـات: ثانياً 

بناءا على اإلستنتاجات السابقة نقرتح جمموعة من التوصيات اليت ميكن أن تؤدي إىل بناء التحسني اإلداري من 

  :املرافق العمومية يف اجلزائر وهي كما يليخالل تبين أنظمة  املعلومات يف 

التأكيـد علـى أنـه لكـي تـتمكن املرافق العامة مـن حتسـني أدائهـا جيـب إعطاء حـوافز للموظفني و تسطري برامج  -  

  .تكوينية يف جمال تكنولوجيا املعلومات و اإلتصال

موظفني خمتصني يف هذا اجلانب، ومشـاركتهم يف التأكيد على أمهية وجود قسم لتكنولوجيا املعلومات، وتعيني  -  

  .وضع السياسات العامة للمرفق العام

انـه مـن الضـروري للمرافق العامة لتحسـني أدائها أن نقـوم بتطـوير البنيـة التحتيـة لتكنولوجيا املعلومات بصورة  -  

   .عامة، وأنظمة املعلومات بصورة خاصة

املاديــة والفنيــة نظم املعلومــات مــن خـالل مواكبــة الوســائل والتقنيــات التكنولوجية زيــادة االهتمام باإلمكانات  -  

  .احلديثة والعمل على تدريب املوظفني  على استخدام تلك اإلمكانات

زيادة االهتمام باإلمكانات البشرية لنظم املعلومات  كاإلختصاصيني الفنيون واملستخدمون النهائيني من خالل  -  

تنوع ختصصات العاملني يف جمال أنظمة املعلومات، حيث يؤدي إىل تـأثري واضـح علـى عملية حتسني األداء يف 

   .املرافق العمومية

متكني املوارد البشرية يف املرافق العمومية مـن خالل منحهـا حريـة التصـرف، واملشـاركة فـي صـنع القرارات املتعلقة  - 

   .علوماتببناء قدرات تكنولوجيا امل
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اسـتثمار تقنيــات املعلومــات املتــوفرة لـدى املرافق العمومية فــي بنــاء قــدرات التكامـل، وغريهــا مــن قدرات  - 

   .تكنولوجيا املعلومات �دف متكينها من حتسني األداء باستمرار لعمليا�ا

ت ملـا لـه مـن فوائـد فـي حتسـني األداء وخصوصا توضيح أمهية أن تقوم املرافق العامة بتبين أسلوب نظم املعلومـا - 

   .يف خفض تكاليف الوقت واجلهد وما يرتتب عليه من ميزات

التأكيـد علـى ضـرورة أن تعمـل السياسـات اإلدارية املوجـودة فـي املرافق العامة علـى توجيـه نظم املعلومات - 

   .اإلدارية حنو حتسني األداء
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  :الملخص

مادمها يف العديد من دف هذه الدراسة إىل مناقشة مدى فعالية آليات التمويل غري تقليدية اليت مت اعت�  

الدول بعد األزمة املالية العاملية األخرية، من أجل تعزيز النشاط االقتصادي وخفض مستويات البطالة، واستعادة 

الدول املتقدمة وحىت النامية منها جمموعة كثري من النمو، والتخفيف من أثر وحدة األزمة املالية؛ حيث تبنت ال

رغم املخاطر العديدة املصاحبة هلذه اآلليات غري التقليدية، وما يل غري التقليدية متنوعة من أساليب وآليات التمو 

جلبته من انتقادات وتوتر يف عالقات الدول املختلفة، كما أنه ليست هنالك ضمانات كافية تشري إىل جناحها يف 

  . النتائجحتقيق أهداف زيادة معدل النمو وتوفري فرص عمل جديدة، ما جيعلها آليات غري مؤكدة 

  .التمويل غري التقليدي، آليات التمويل غري التقليدي، جتربة اجلزائر :الكلمات الدالة

Summary: 

The aim of this study is to discuss the effectiveness of unconventional funding mechanisms 

adopted in many countries after the recent global financial crisis to promote economic activity, 

reduce unemployment, restore growth and mitigate the impact of the financial crisis. Including 

a variety of non-traditional financing methods and mechanisms, despite the many risks 

associated with these unconventional mechanisms, their criticisms and tensions in the relations 

of different countries, and there are insufficient guarantees to indicate their success in achieving 

the objectives of increasing the rate of growth and Create new jobs, making them uncertain 

mechanisms. 

Key words: non-traditional financing, non-traditional financing mechanisms, Algeria 

experience. 
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  : المقدمة

يتميز الوضع االقتصادي يف حالة األزمات بالتغري ويصبح كل شيء غري ثابت، ما ميكن للبنوك املركزية  من 

ألزمة املالية األخرية يف الكثري من الدول، حيث أن تتدخل بكل ثقلها إلنقاذ اإلقتصاد؛ وهو ما حدث بعد ا

تطلب األمر من البنوك املركزية معاجلة العديد من اختالالت التوازن واملتزامنة أحيانا، فاضطرت إىل االبتعاد على 

حنو متزايد عن استهداف التضخم، وتنفيذ عدد ال ُحيصى من السياسات غري التقليدية من أجل ختفيف العواقب 

ة عن اال�يار املايل وتيسري التعايف االقتصادي يف إطار سياسا�ا النقدية، والتحول من استهداف متغريات النامج

كل هذه املهام أدت إىل البحث عن إعادة تعريف جذرية ألهداف البنوك  .نقدية إىل استهداف متغريات كمية

  هلا؛ وإلقاء عالمات من الشك على مدى أمهية احلفاظ على استقال  املركزية

وعليه فإذا إذا كان حتقيق االستقرار النقدي ميثل املرتكز الرئيس للبنوك املركزية، فإن هذه األخرية مل تغفل 

اجلانب التمويلي لألنشطة االقتصادية وإمنا غريت من منهجية التعامل معها؛ فبدًال من الرتكيز على توفري التمويل 

ر فائدة تفضيلية، واليت غالباً ما تتم من خالل إجراءات إدارية حتد من  الالزم لالستثمارات بالكمية الكافية وبأسعا

كفاءة ختصيص املوارد، أصبح االهتمام يف الوقت الراهن يرتكز على تبين اآلليات التمويلية غري التقليدية والسهلة 

لتمويل الالزم لالقتصاد يشهد العامل حاليا سباقا حنو التسهيل النقدي من أجل توفري امن الناحية التطبيقية؛ حيث 

وكبح قيمة العملة من االرتفاع، ويف نفس الوقت تغيري سياسة أسعار الفائدة إىل النطاق الصفري والسالب لعدم  

  .كفاية سياسة التيسري الكمي على استعادة النمو واالستقرار االقتصادي

حتقيقها واالنعكاسات السلبية اليت من أجل معرفة األهداف املراد  الدراسة أمهية هذه تنبع: الدراسة أهمية

ميكن أن حتدث نتيجة تبين سياسات وآليات متويلية غري تقليدية يف االقتصاديات املختلفة عموما، وعلى 

  .االقتصاديات النامية خصوصاً؛ ومنها االقتصاد الوطين

  :هذه الدراسة تسعى إىل حتقيق مجلة من األهداف تتمثل يف :أهداف الدراسة

توضيح ومعرفة أهم اآلليات التمويلية غري التقليدية املعتمدة يف العديد من االقتصاديات الدولية يف حماولة  - 1

  . الفرتة الراهنة

حماولة معرفة مدى انعكاس استخدام آليات التمويل غري التقليدية على العملة الوطنية بصفة خاصة  - 2

  . واالستقرار االقتصادي الكلي بصفة عامة

مدى فعالية آليات التمويل غير : حتاول هذه الدراسة اإلجابة على إشكالية مفادها :مشكلة الدراسة

  .تقليدية التي تم اعتمادهما في العديد من الدول في تحقيق أهدافها االقتصادية؟



 ع���صاري . د

 
17 

بنيت هذه الدراسة على فرضية مفادها أن هناك فعالية حمدودية آلليات التمويل غري : فرضية الدراسة

بط معدالت التضخم، واستقرار أسعار الصرف عمالت الدول النامية، وعلى احلد من التدفقات التقليدية يف ض

  .النقدية الدولية وغريها من املتغريات األخرى

  .دوافع وشروط تنفيذ آليات التمويل غير التقليدية: أوالً 

تطلب توفر جمموعة من إن تنفيذ واستخدام آليات جديدة وغري معتادة لتمويل عمليات التنمية االقتصادية ت

  :1كاآليت أساسية هي  دوافع ثالث بني التمييز يف ذلك الشروط والدوافع، حيث  ميكن

إن استمرار الظروف االقتصادية واملالية الصعبة وتراجع : دوافع تنفيذ آليات التمويل غير تقليدية -1

وآليات متويلية غري تقليدية لتوفري احلوافز  معدالت النمو االقتصادي العالية، دفع الكثري الدول إىل إتباع سياسات

 :لتنشيط االقتصاد؛ إضافة إىل جمموعة من الدوافع األخرى ومنها

 إىل للسيولة املكثف الضخ يهدف: االقتصاد في المتداولة األموال كمية في مكثف بشكل الرفع  -أ

قبل املتعاملني االقتصاديني،  من النقود على الطلب تلبية املركزي البنك الفائدة، وحياول نسب جتميد عائق تفادي

 على أمل أ�م سينفقو�ا مباشرة، عكس الظروف العادية اليت ال ميكن فيها استعمال هذه القناة املباشرة عن طريق

 عدم فإن االستثنائية، الفرتات يف أما القصري، املدى على مستقر غري النقد على الطلب ألن النقدية الكتلة

 بكميات األموال لضخ مستعدا املركزي البنك أن طاملا كبري انشغال عامل يشكل ال القصري املدى على االستقرار

 كان ما إذا اإلنفاق لتحفيز يكفي ال أن حمدود غري لعرض حىت ميكن األحيان، بعض يف أنه بيد حمدودة؛ غري

حنو الدولة مبا أ�ا املتعامل السبب يتم توجيه عرض النقود  وهلذا .حمدود غري ذاته حد يف النقود على الطلب

 .خالل عجز امليزانية من االقتصادي الوحيد الذي من املؤكد انه سينفق هذه األموال

 بشكل االلتزام املركزي للبنك ميكن: ستثماراتاال توجيه شأنه من بما الفائدة نسب على التأثير -ب

 طويلة، كما لفرتة الصفر مستوى يف وحىت جدا منخفض مستوى يف نسبة الفائدة الرئيسية على باإلبقاء صريح

   .البطالة أو التضخم من معني مستوى إىل الوصول مثل مستقبال، النسبة هذه يف للرفع مسبقة شروط ضبط ميكنه

 لتمويل والسوق البنوك حمل يقوم أن املركزي للبنك ميكن: القروض أسواق في السيولة عوائق إزالة -  ج

 متويلها، بإعادة يقوم اليت لالقتصاد املمنوحة القروض جمموعة يف أوىل خطوة يف وسيعالت خالل من مباشرة االقتصاد

   .ثانية خطوة يف )خاصة سندات( لالقتصاد قروضا متثل اليت السندات مباشرة ويشرتي

 بشكل لالقتصاد متويالت وتوفري السندات سوق على احليوية إضفاء من نفسه اآلن يف العمليات هذه ومتّكن

 مهامه ضمن تندرج ال واليت الفائدة ونسب القرض خماطر حتّمل املركزي البنك على يتعني ذلك، ومع .مباشر

 املؤسسات متويل فيها يتم اليت االقتصاديات يف فاعلية أكثر تكون اإلجراءات هذه أن إىل اإلشارة مع .العادية
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أسواقها املالية غري متطورة إىل ذلك  عكس الكثري من الدول النامية اليت تعترب. السوق املايل عرب باألساس

  .املستوى

) حالة األزمات(نظرًا للظروف االقتصادية غري االعتيادية :شروط تنفيذ آليات التمويل غير تقليدية -2

اليت تنفذ فيها آليات التمويل غري التقليدية، وكذلك استخدام األدوات غري املعتادة يف السياسة النقدية، فإنه جيب 

   :2جمموعة من الشروط لتنفيذ هذه اآلليات؛ هذه الشروط هيأن تتوفر 

البد أن تكون هذه اآلليات متناسبة قدر اإلمكان مع درجة االضطراب اليت تعاين منها السوق اليت  -أ

تسعى إىل إنقاذها، والواقع أن البنك املركزي جيب أن ال يرتدد يف توسيع أو تقليص نطاق أدواته غري التقليدية ــ 

  .صة مدة التوفري غري االعتيادي للسيولةــ اعتماداً على حجم اخللل يف عمل النظام املايلوخبا

البد أن تكون هذه اآلليات مصحوبة برسائل فورية وقوية إىل البنوك التجارية ملعاجلة قضاياها اخلاصة  -ب

لرئيسية لدى البنك املركزي لتنفيذ بإعادة التمويل وإصالح املوازنات يف األمد املتوسط، ألن البنوك تـَُعد األداة ا

  .التمويل غري التقليدي، فإن هذه الرسالة تشكل أمهية خاصة يف حالة األزمات

بقدر ما تعمل جمموع آليات التمويل غري التقليدية على تغري بنيوي يف البيئة النقدية واملالية لالقتصاد؛  -ج

حية عن اإلصالحات الضرورية للتمويل؛ والتعديل فمن والواجب على البنوك املركزية أن تكون مدافعة وصر 

  .الضروري للخلل يف التوازن املايل؛ واملسامهة احلامسة من جانب اجلهات املقرضة املتعددة األطراف

   .سياسة التيسير الكميالتمويل غير التقليدي من خالل : ثانياَ 

أوقات األزمات؛ ونظرا إىل أنه نادرا ما  يعترب التيسري الكمي إحدى أدوات السياسة النقدية اليت تستخدم يف

يستخدم، فإنه يعد من األدوات غري التقليدية للسياسة النقدية، حيث تلجأ إليه البنوك املركزية يف الظروف غري 

يشهد العامل حاليا سباقا حنو التسهيل النقدي ، حيث �دف إنعاش االقتصاد الداخلي الطبيعية مثل األزمة احلالية

املالية الرئيسية يف العامل، وميكن أن تنتقل هذه املوجة العاملية من سياسات التيسري الكمي من دولة إىل  يف املراكز

أخرى على نفس سياق التسابق يف ختفيض قيمة العمالت الذي حدث يف فرتة ما بني احلربني العامليتني، ومما ال 

لفعل من الكثري من البنوك املركزية يف العامل متثل شك فيه أن التحرك الذي قام به االحتياطي الفيدرايل وردود ا

  .3مجيعها إشارات الحتماالت حدوث تصادم بني املراكز  املالية والتجارية الرئيسة يف العامل

هو أداة غري تقليدية من أدوات  :)QE(التيسري الكمي أو التسهيل الكمي : تعريف التيسير الكمي -1

قتصاد القومي عندما تصبح أدوات السياسة النقدية التقليدية لتنشيط اال البنوك املركزيةتستخدمها  سياسة النقديةال

قتصاد؛ ويتميز هذا لزيادة كمية األموال املتاحة يف اال األصول املاليةغري فعالة؛ حيث يشرتي البنك املركزي 

األسلوب عن السياسة النقدية املعتادة بأكثر شراء أو بيع لألصول املالية من اجل احلفاظ على معدالت الفائدة 

  .4يف السوق عند القيمة املستهدفة جبوار الصفر
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االقتصادي على  الركودممارسة يقوم �ا البنك املركزي عند حماولته للحد من تأثري  كما يعتبر التيسير الكمي

األنشطة االقتصادية احلقيقية، عن طريق إصدار فائضًا من النقود وطرحها يف االقتصاد، وهي تستخدم أساسا 

لشراء األصول من املؤسسات املالية، والفكرة هي أن هذه األموال سوف تتدفق إىل قطاعات أخرى من االقتصاد، 

 .5طلب واالستثمار�دف زيادة تشجيع ال

تنطوي عملية استخدام سياسة التيسري الكمي على  :سياسة التيسير الكميلاألهداف االيجابية  -2

  :6جمموعة من األهداف االجيابية للمتغريات االقتصادية خاصة يف الظروف الصعبة كحالة األزمات، واليت منها

ما يؤدي إىل زيادة سعرها، وختفيض العائد  تتم عملية التيسري الكمي بشراء السندات طويلة األجل، -أ

  .عليها، وبالتايل حيفز املستثمرين الستثمار السيولة املوجودة يف السوق يف أصول حقيقية للحصول على عائد أكرب

�دف سياسة التيسري الكمي إىل خفض معدالت الفائدة طويلة األجل على األدوات املالية ذات العائد  -ب

احلكومية وغري احلكومية، وبالتايل تصبح هذه السندات غري جاذبة لالستثمارات، ألن  الثابت مثل السندات

العائد عليها ضئيل مقارنة بالعوائد االستثمارية املتغرية يف األسهم والقطاعات اإلنتاجية، هذه احليلة جترب البنوك 

ع اخلاص والشركات، وبالتايل يتمكن على االستثمار يف القطاعات اإلنتاجية عرب زيادة القروض إليها وإىل القطا 

 .من رفع معدل النمو االقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للعاطلني عن العمل

تغيري مسار التدفقات املالية أولها �دف سياسة التيسري الكمي عموما إىل حتقيق ثالثة أهداف رئيسية،  -ج

 ثانياً و فرص عمل وترفع من حجم الصادرات، من أدوات االستثمار الثابتة إىل القطاعات اإلنتاجية اليت توفر

خفض سعر صرف العملة لزيادة القوة التنافسية للبضائع الوطنية مقارنة بنظريا�ا من الدول األخرى يف السوق 

ووفقا للمنطق االقتصادي، كلما زاد املعروض النقدي من عملة ما، اخنفض سعر صرف العملة . احمللية والعاملية

تسهيل االئتمان  وثالثاً . والطلب، وكلما كانت عملة الدولة ضعيفة، كانت بضاعتها أرخص حسب معادلة العرض

تقريب معدومة أو (وبنسب فائدة مغرية...) إنتاج، تشغيل، تصدير(البنكي مبا يكفي لبعث النشاط االقتصادي

 .لطاليب القروض البنكية، وهو ما يعزز الثقة املفقودة يف النظام املايل) معدومة

إن من األهداف اخلفية األساسية يف خطة التيسري هي أنه من املتوقع أن يرتتب عليها تغري واضح يف  -د

األوضاع النسبية للعمالت العاملية بالنسبة للدوالر، وهو ما ينعكس على القدرات التنافسية لعدد كبري من الدول 

على اليوان حنو االرتفاع، وهو األمر الذي مبا فيها الصني، حيث ستؤدي خطة التيسري الكمي إىل تزايد الضغوط 

حاولت الصني جاهدة طوال السنوات السابقة أن تتجنبه، وذلك من خالل التدخل املكثف يف سوق الصرف 

 .األجنيب للحفاظ على اليوان أقل من قيمته احلقيقية
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وروبي نتيجة سياسة نمو ميزانية لبنك االحتياطي مقابل نمو ميزانية البنك المركزي األ): 4(الشكل رقم

 .التيسير الكمي أدي إلى التغير في سعر صرف اليورو مقابل الدوالر

 

 .2015البنك املركزي األوريب ويوروستات وجملس بنك االحتياطي الفيدرايل األمريكي  :المصدر

كما أن استخدام سياسة التيسري الكمي تنطوي   :انعكاسات سياسة التيسير الكمي على االقتصاد -3

لية على جمموعة من األهداف االجيابية للمتغريات االقتصادية، فإ�ا يف نفس الوقت وعلى املدى املتوسط عم

  :7والطويل تنعكس إىل أثار سلبية ورمبا أزمات جديد تلحق باالقتصاد املعين واليت من بينها

رأسها النفط أسهمت هذه السياسة بشكل مباشر يف إضعاف الدوالر كما رفعت أسعار السلع وعلى  -أ

 .والذهب واملعادن األخرى

، إن سياسة آالن غرينسبانويقول اقتصاديون، وعلى رأسهم رئيس البنك املركزي األمريكي السابق  -ب

 .التيسري الكمي تعمل على رفع التضخم ملعدل قياسي سيكون من الصعب السيطرة عليه يف املستقبل

البنك الدويل، يرى أن من سلبيات سياسة التيسري كما أن بعض االقتصاديني، وعلى رأسهم رئيس   -ج

 ..الكمي الكثرية تنعكس آثارها يف االقتصاديات الناشئة

رغم خماطر سياسة التيسري الكمي املتمثلة يف إضعاف العملة واحتماالت التضخم اجلامح الذي سيأكل  -د

إنعاش االقتصاد وتنشيط اإلقراض القيمة احلقيقية ملدخرات ودخل املواطن، ال متنح السياسة ضمانات بشأن 

 .لألعمال التجارية الصغرية واملتوسطة

أن اخلطر احلقيقي خلطط التيسري الكمي ليس على معدالت التضخم يف الواليات املتحدة، بقدر ما هو  -ه

على معدالت التضخم العاملي؛ حيث من املتوقع تتعرض معظم دول العامل لصدمة تضخم مستورد، األمر الذي 

 .فع من درجة عدم التأكد ومن مث يؤثر سلبا يف اآلفاق املستقبلية للنمو يف العاملسري 
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أسوأ نتائج التيسري الكمي، سيكون على الدول الفقرية، حيث متثل السلع األولية مثل الغذاء، عماد  - و

ء ضخمة يف موازين الرقم القياسي لألسعار يف تلك الدول، وبالتايل من املتوقع أن تواجه تلك الدول فاتورة غذا

  .مدفوعا�ا، فضال عن تزايد الضغوط التضخمية، مع تراجع قيمة الدوالر

 .آلية التمويل غير التقليدي من خالل معدالت الفائدة السالبة: ثالثاَ 

من الناحية النظرية ميكن أن تصل إليه معدالت الفائدة االمسية هو مستوى الصفر، كما أنه من املفرتض 

الفائدة إىل هذا املستوى، تفقد السياسة النقدية فعاليتها وقدر�ا على التأثري يف االقتصاد؛ كما  عندما يصل معدل

أنه ليس من املتصور نظريا أن تنخفض معدالت الفائدة االمسية إىل ما دون الصفر، أي إىل النطاق السالب، غري 

ا اخليار غري التقليدي، بتبين معدالت أن التطبيق العملي أثبت عكس ذلك حيث جلأت البنوك املركزية إىل هذ

الفائدة السالبة، اليت متثل إجراء غري اعتيادي يعرب عن حالة من اليأس لدى صناع السياسة النقدية عندما تعجز 

  .األدوات النقدية التقليدية يف معاجلة أوضاع االقتصاد يف حالة الكساد العميق

فة أن أسعار الفائدة السلبية هي قبل كل شيء سياسة جيب معر  :المقصود بأسعار الفائدة السالبة -1

نقدية تلجأ إليها البنوك املركزية يف حاالت االنكماش االقتصادي، خصوصاً أن تلك الفرتات تشهد قيام الشركات 

ويف نفس الوقت تعترب سياسة أسعار الفائدة السالبة  .واألفراد باكتناز األموال عوضًا عن اإلنفاق واالستثمار

ة نقدية غري تقليدية، يتم اللجوء إليها عندما تبوء مجيع أساليب إنعاش االقتصاد بالفشل، ورغم أن هذه سياس

  .السياسة تواجه انتقادات عديدة إال أن العديد من الدول جلأت إليها

ا أن البنك املركزي والبنوك اخلاصة تستويف أسعار فائدة على الودائع لديه فسعر الفائدة أقل من صفر يعني

املركزي تتجاوز نسبة االحتياط البنك بدًال من إعطاء فائدة عليها، أي أن البنوك عندما حتتفظ بودائع لدى 

فيما �دف الفائدة السالبة إىل تشجيع األفراد واملستثمرين على اإلنفاق ألغراض . القانوين عليها دفع فائدة له

  .8فع فوائد عليها، وهو ما سيقضي على الركود االقتصادياستهالكية واستثمارية بدًال من إيداعها لدى البنوك ود

بعض  خاصة حاالت ويف -املركزي البنك يقوم أن هو السالبة الفائدة معدل بأن القول ميكن مبسط وبمعنى

 النقود مودع أن حيث اإليداعات، هذه على فوائد دفع من بدالً  لديه املودعة النقود على فائدة باستالم -البنوك

فبمجرد اخنفاض سعر الفائدة إىل الِصفر، حاولت البنوك املركزية شراء  .9إيداعاته على فوائد دفع إىل سيضطر

وقد ذهب البنك املركزي . جبال من الديون العامة واخلاصة من البنوك التجارية ملنحها احلافز لإلقراض حبرية

فسه معاقبتها إذا مل تقدم القروض عن األورويب حىت اآلن إىل الدفع للبنوك لكي تقرض الشركات، ويف الوقت ن

  . 10طريق أسعار فائدة سلبية على احتياطيات فائضة

 العاملية املركزية املصارف لدى الفائدة أسعار يف التطورات تشري: تطور معدالت الفائدة السالبة -2

 بعض لدى ةالفائد أسعار على التغريات بعض حدوث م إىل2016 العام من الثاين الربع خالل واإلقليمية
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 األساس الفائدة سعر على الفدرايل أبقى االحتياطي أخرى، فقد مصارف لدى يذكر تغري دون وثبا�ا املصارف

 املستوى هذا عند لسعر الفائدة التثبيت هذا ويعترب ؛11التوايل على اخلامس للعام تغري دون 0.25%عند 

حفز  إىل اهلادفة املتحدة، الواليات يف ملتبعةا العامة االقتصادية السياسة مع منسجًما) الصفري( املنخفض

 منطقة املايل، ويف التحفيز بسياسات يعرف ما عرب توسعية ومالية نقدية سياسات خالل من النمو على االقتصاد

 نقطة ربع بواقع 2013الثاين من سنة  الربع خالل الفائدة سعر بتخفيض األورويب املركزي املصرف قام اليورو

  .األول من نفس السنة الربع يف 0.75%مع مقارنة0.5% ليصبح أساس

 هي كما الفائدة أسعار وسويسرا املتحدة، واململكة اليابان، من كل املركزية يف املصارف أبقت املقابل يف

   .12الصفر من وقريبة أصال متدنية األسعار بأن تلك علًما تغريات، أية دون

 الدول اقتصاديات جيعل الفائدة بني الدول، أسعار يف واسعة هوامش وجود أن املعروف وحيث أنه من

 عنه ينتج الذي (hot money) باسم ما يعرف وهو السريعة املالية للتدفقات عرضة املرتفعة الفائدة ذات

  .األحيان، وهو ما يالحظ من خالل اجلدول يف حالة كل من تركيا والربازيل معظم يف كثرية مالية مشاكل

  .ار الفائدة المطبقة في مجموعة من الدولأسع): 01(الجدول رقم 

  آخر تعدیل  2015  2014  2013  2012  الدولة

    الربع األول  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  الربع الرابع  الربع الثالث  

  16/12/2008  0,25  0,25  0,25  0,25  0,25  0,25  0,25  الوالیات المتحدة
  04/01/2014  0,05  0,05  0,15  0,50  0,75  0,75  0,75  منطقة الیورو

  05/03/2009  0,50  0,50  0,50  0,50  0,50  0,50  0,50  المملكة المتحدة
  03/12/2014  - 0,725  - 0,725  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  سویسرا
  19/12/2008  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  الیابان

  23/07/2014  3,50  3,50  3,50  2,25  2,25  2,25  2,25  نیوزلندا
  21/11/2014  5,35  5,60  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  الصین

  03/12/2014  12,75  11,75  11,00  8,00  7,25  7,25  7,50  البرازیل
  20/12/2014  7,50  7,75  8,25  4,50  5,50  5,50  5,75  تركیا
  19/09/2013    8,75  8,75  8,75  9,75  9,25  9,25  9,25  مصر

ياسات النقدية، سلطة النقد الفلسطينية، نشرة األسواق العاملية، من العدد السادس، دائرة األحباث والس: المصدر

 .،2015إىل العدد الثالث عشر، نيسان.،2013متوز 

تتبع البنوك املركزية سياسة أسعار الفائدة : الهدف من استخدام البنوك المركزية أسعار الفائدة السالبة -3

هيل حصول األفراد على االئتمان، ألن العالقة بني أسعار الفائدة على الصفرية يف حالة األزمات من اجل تس

االئتمان والكمية املطلوبة منه ترتبط بعالقة عكسية، حيث أن ارتفاع سعر الفائدة على اإلقراض سوف يقلل من 

فإن منحىن الطلب على االئتمان يتخذ شكل منحىن الطلب ( الطلب على القروض والعكس صحيح، وعليه 

وهو ما تنشده البنوك املركزية من خالل أسعار الفائدة ). ادي حيث ينحدر من أعلى ألسفل واىل جهة اليمنيالع
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كما تساهم أسعار الفائدة الصفرية يف التأثري على أسعار صرف العملة يف األسواق الدولية للعمالت من . الصفرية

  ؛13دات من عملة أخرىخالل عدد الوحدات من العملة احمللية اليت ميكن �ا شراء وح

كما أن اهلدف من هذه السياسية هو تشجيع املصارف لتستعمل أمواهلا يف إقراض الشركات واألشخاص، 

حيث أن خفض نسب الفائدة حتت الصفر سيجعل االقرتاض أسهل ويزيد الطلب على القروض وحيفز اإلنفاق 

  .واالستثمار

، يصبح بوسع “النطاق األدىن الصفري”ن يُعرف باسم فبمجرد ختفيض أسعار الفائدة األساسية إىل ما كا 

البنوك املركزية استخدام إجراءات غري تقليدية على مستوى السياسة النقدية لتقدمي دفعة تنشيطية إضافية إذا ظلت 

  . أسعار الفائدة احلقيقية أعلى من املستويات اليت تتسق مع استقرار األسعار والتوظيف الكامل

السالبة ملعدالت الفائدة إىل تشجيع القطاع اخلاص على زيادة اإلنفاق ودعم استقرار  كما �دف األسعار

ويف حالة االقتصاديات املفتوحة األصغر حجما، ميكن . األسعار عن طريق زيادة تيسري األوضاع النقدية واملالية

   .14ارتفاع أسعار الصرفألسعار الفائدة املسامهة يف احلد من التدفقات الرأمسالية الوافدة وختفيض ضغوط 

جدير بالذكر أن البنوك املركزية يف أمريكا وأوروبا مل تشرع يف استخدام األدوات غري التقليدية إال بعد وصول 

 .أسعار الفائدة ملستويات متدنية وفقدا�ا القدرة على تنشط االقتصاد وكان على البنوك املركزية إجياد أدوات بديلة

ا أدى إىل إضعاف عمال�ا من خالل تشجيع املستثمرين على السعي للحصول على فاعتمدت أسعارا سلبية، مم

  .15عوائد أعلى يف أماكن أخرى

  البنوك المركزية التي طبقت أسعار الفائدة األساسية السالبة): 02(الجدول رقم 

 مارس( قیم أسعار الفائدة بنقاط األساس   تاریخ بدایة تطبیق أسعار الفائدة السالبة   البلد
2016(  

  
  

  
  

سعر 
الفائدة 
على 

  القروض

سعر الفائدة 
  األساسي

سعر الفائدة 
  على الودائع

  البنك الوطني الدنماركي
  2014الى الى افریل 2012من یولیو 
  )2016مارس (الى اآلن  2014ثم من سبتمبر 

  - 65  صفر  5

  - 40  صفر  25  وما بعده 2014من یونیو   البنك المركزي االوروبي
  - 75  -  50  2014دیسمبر   السویسريالبنك الوطني 

  -125  - 50  25  2015فبرایر   البنك المركزي السویدي
  - 10  صفر  10  2016ینایر   بنك الیابان المركزي

  -5  120  145  2016مارس   البنك المركزي الھنغاري

  http//blog-;ontada.imf.org/page_id4171 : ، متاح علىكيلي إيكولد، و ساميون غرايو  ،هوزيه فينيالز: املصدر
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  :تكلفة وحدود استخدام الفائدة السالبة -4

من املعلوم أن هناك حدا أدىن ملعدالت الفائدة، وهو أن يصل معدل : حدود استخدام الفائدة السالبة -أ

الفائدة إىل الصفر، بعدها يفرتض من الناحية النظرية أن يتوقف معدل الفائدة عن االخنفاض، ألن ذلك يعين 

دال من أن تقوم البنوك بدفع فوائد على حتول معدالت الفائدة على املودعات من الصفر إىل النطاق السالب، وب

املودعات فإ�ا حتصل على فائدة من املودعني، ويصبح معدل الفائدة السالب مبثابة ضريبة على املودع يدفعها إىل 

  .مقابل االحتفاظ بودائعه البنك

يصل  من حيث مدى ما قد –وعليه قد تكون هناك قيود على استخدام أسعار الفائدة األساسية السالبة 

فقد يزداد . إليه البنك املركزي يف حتديد أسعار الفائدة عند مستويات سالبة وطول املدة اليت تظل خالهلا سالبة

إذا كان من املتوقع أن تظل  –وحىت كوسيلة للدفع  –جلوء األفراد والشركات إىل استخدام النقد كمستودع للقيمة 

ويسري األمر بالطبع على البنوك، فبدال من استخدام البنوك . أسعار الفائدة سالبة بدرجة كبرية ولفرتة طويلة

األرصدة املوجودة يف حيازة البنك املركزي لتغطية املعامالت بني البنوك، ميكنها االحتفاظ بالنقد يف اخلزينة لتسوية 

 .املعامالت فيما بينها

بح عنده التحول إىل البديل وترتاوح أقرب تقديرات خرباء صندوق النقد الدويل للمنعطف احلرج الذي يص

علما بأن بعض تكاليف استخدام النقد  ). - 0,2(وناقص) -0,75(النقدي جديرا باحملاولة بني ناقص 

ونظرا ألن هذه . كمستودع للقيمة، أو إلجراء معامالت بقيمة كبرية، هي تكاليف ذات طابع غري متكرر

فإن طول املدة املتوقع خالهلا حتمل أسعار الفائدة  التكاليف غري املتكررة ستكون موزعة على فرتة من الوقت،

  .16السالبة ستكون هلا أمهيتها بالنسبة الختاذ القرار بشأن تنفيذها من عدمه

 .17تكلفة و آثار استخدام الفائدة السلبية على االقتصاد -ب

قرتاض وجتعل يف حالة فرض فائدة سالبة مع عدم توفر بيئة استثمارية مناسبة تشجع املستثمرين على اال -

الكفاية احلدية لرأس املال أعلى ما ُميكن، وعدم وجود جهاز إنتاجي مرن يستجيب للتغريات اليت حتصل يف 

الطلب الكلي، سيؤدي فرض الفائدة السالبة إىل آثار اقتصادية معاكسة، فهذه األموال ستتجه حنو االكتناز أو 

حجم األموال املعدة لإلقراض ومن مث اخنفاض إنتاج السلع �اجر دوليًا إىل البيئة املناسبة، ومن مث اخنفاض 

واخلدمات فرتتفع أسعارها وحيصل التضخم وينخفض النمو االقتصادي وحصول عجز يف ميزان املدفوعات، وهذا 

 .ما يعين أن الفائدة تؤثر سلباً على أهداف االقتصاد الكلي

أي إذا مت فرضها يف ظل عدم توفر البيئة املناسبة وعدم كما توثر الفائدة السالبة على املوازنة العامة سلباً،  -

مرونة اجلهاز اإلنتاجي، يف هذه احلالة ستنخفض الدخول واألرباح كنتيجة الخنفاض الكفاية احلدية لرأس املال، 

قات وعدم قدرة الدولة على استيفاء اإليرادات الضريبية ومن مث اخنفاض اإليرادات العامة، ومن اجل تلبية هذه النف
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البد من اللجوء إىل الضرائب وهذا مستحيل لعدم قبول األفراد منتجني ومستهلكني �ا بسبب اخنفاض دخوهلم 

 .وعدم قدر�ا على حتمل الضرائب

يشكو البعض من أن قيام حمافظو البنوك املركزية دعم أسعار األصول بشكل مصطنع ساعد على تفاقم  -

وأن . املالية رغم أخطاءها السابقة وبالتايل زرع بذور األزمة القادمة عدم املساواة الطبقي، فهو كافئ الشركات

أسعار الفائدة املنخفضة يف العامل الغين قد أرسلت سيل من أموال املضاربة جتاه األسواق الناشئة وسامهت يف 

 .توليد عدم االستقرار املايل العاملي

املنخفضة ومن مث السالبة هلا تعبات سلبية كبرية الكثري من اخلرباء املاليون يوضحون أن معدالت الفائدة  -

على املدخرين، حيث أن األفراد الذين يهدفون يف تأمني دخل أعلى ملرحلة التقاعد يصبحون مضطرين الدخار 

مبالغ أكرب يف ظل الفائدة السالبة مما يعين خفض إنفاقهم، وهو ما يعاكس األهداف األصلية لسياسة الفائدة 

 .دف لتحفيز اإلنفاق واالستثمارالسالبة واليت �

ومع ذلك فإن العديد من املصارف ما زالت تعترب أن الفائدة السلبية هلا آثار إجيابية، حيث أ�ا سامهت يف 

تراجع تكاليف التمويل وانتعاش حركة القروض يف منطقة اليورو حبسب البنك املركزي األورويب، لكن ذلك ال مينع 

 .من أكثر السياسات النقدية إثارة للجدل أن الفائدة السلبية تعترب

  .آلية التمويل غير التقليدي من خالل أسعار صرف العمالت: رابعاَ 

 تنشيط عمال�ا من أجل إضعاف سياسة األزمة تبعات من تعاين اليت تبنت الكثري من الدول الصناعية 

 جتعل �ا أل�ا تضر السياسات هذه إن االربازيل وتركي مثل الناشئة الدول تقول االقتصادي لديها، فيما النمو

سوق الدولية؛ مشرية إىل أن األسواق الناشئة تعاين بسبب  يف تنافسية أقل وبالتايل مثناً  أغلى النامية الدول صادرت

 . هبوط سعر صرف الدوالر الذي زاد من تنافسية الصادرات األمريكية يف السوق

ف والدور الذي يلعبه يف االقتصاد، فان الكثري من نظرا ألمهية سعر الصر  :مفهوم سعر الصرف -1

هناك من يعرف سعر الصرف على انه عدد  حيثاالقتصاديني واملؤلفني تناولوا هذا املصطلح بالتعريف والتحليل، 

  .18الوحدات من عملة معينة الواجب دفعها للحصول على وحدة واحدة من عملة أخرى

ارة عن سعر عملة بعملة أخرى، أو هو نسبة مبادلة عملتني، كما أن هناك من يرى أن سعر الصرف هو عب

فإحدى العملتني تعترب سلعة و العملة األخرى تعترب مثنا هلا، فسعر الصرف عبارة عن عدد الوحدات اليت جيب 

  .19دفعها من عملة معينة للحصول على وحدة من عملة أخرى

ة العملة يف سوق الصرف حيث تقرر تشري حرب العمالت إىل ختفيض قيم: تعريف حرب العمالت -2

الدولة ختفيض عدد من وحدات النقد األجنيب املعادلة لوحدة النقد الوطين، أو عندما تقرر إنقاص وزن الذهب 

 حيث الصرف، سعر سياسات أهم من عملية ختفيض قيمة العملة حيث تعترب .الذي متثله وحدة النقد الوطنية
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 حسب وذلك ألخرى، دولة من ختتلف حمددة وطنية اقتصادية أهداف حتقيق أجل من اإلجراء هذا يستعمل

 امليزان مستوى حتسني إعادة إىل أساسا �دف واليت النمو، ومستوى االقتصادية اهلياكل وخصائص األولويات

  .20األوىل بالدرجة التجاري

التالعب  أن حرب العمالت هي حرب اقتصادية يقصد �ا: 21صالح عبد الرحمن الطالبويرى الدكتور 

بسعر صرف عملة واستخدامها كسالح سريع املفعول للضغط وإحلاق الضرر باقتصاديات دولة ما أو مبجموعة 

دول وإجبارها علي إعادة النظر بسياسا�ا وإجراءا�ا املالية واالقتصادية مبا يعود بالنفع على معاجلة أزمة املهاجم 

ن دول كربى يف استخدام عملتها الدولية كسالح يف مواجهة االقتصادية؛ وهذه احلرب ال ميكن حتريكها إال م

  .املقابل

أي أن حرب العمالت ظاهرة تشري إىل التخفيض التنافسي للعملة الذي متارسه بعض الدول لزيادة صادرا�ا 

سعياً خللق و وتقليل ُمستوردا�ا من أجل تقليص العجز التجاري أوًال، وحتريكاً لالستثمار يف الدول املخفضة ثانياً ، 

  .22مزيد من فرص العمل للعاطلني عنه

 التصادم قنوات إحدى العاملية العمالت صرف أسعار أصبحت: حرب العمالت وأسعار الصرف -3

 عمال�ا صرف أسعار يف تتدخل الدول تلك أصبحت حيث الكربى، الصناعية الدول بني االقتصادي والتضارب

 واملديونية، التجاري، وامليزان اجلاري، احلساب كعجز االقتصادية، تاملؤشرا بعض على التأثري �دف شىت، بطرق

  .املؤشرات من وغريها األصول وقيم

كما أن حرب العمالت ظاهرة تشري إىل التخفيض التنافسي للعملة الذي متارسه بعض الدول لزيادة 

ستثمار ثانياً، سعيًا خللق مزيد من صادرا�ا وتقليل ُمستوردا�ا من أجل تقليص العجز التجاري أوًال، وحتريكًا لال

  .23فرص العمل للعاطلني عنه

االحتياطي الكبري من العمالت األجنبية يسمح للحكومة بالتالعب بأسعار الصرف لتحقيق وعليه فإن 

  . االستقرار يف أسعار صرف عملتها الوطنية لتوفري بيئة اقتصادية مواتية على وجه أكرب

 .بعض العمالت مقابل الدوالر أسعار صرف ):03(الجدول رقم 

 :المصدر          

 United Nations, World  Économic Situation and Prospects(Eurostat) data base, April 2014 

  .2014- 2010-وتقارير بنك اجلزائر   

  2009  2010  2011  2012  2013  2014  
  الجنیھ االسترلیني

     الین الیاباني
  الیورو

  اللایر البرازیلي
  اللیرة التركیة

  الدینار الجزائري

1,564  
0,011 
1,393  
3,81  
2.69  

72.22 

1,546 
0,011 
1,327  
3,97  
2.77  

74.04  

1,604 
0,013 
1,391  
3,84  
2.81  

72,85  

1,585 
0,013 
1,286  
4,12  
2.89  

77,55  

1,564  
0,010 
1,328  
3,96  
2.90  

79,38  

1,572 
0,0098 

1,329  
3.78  
2,92 

83,17 
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 2014-2010خالل الفرتة  العربية العمالت صرف أسعار لتطورات لصدد وبالنسبةويف هذا ا     

 البنوك بعض تدخل مع الصرف سوق يف نسبياً  الدوالر استقرار مقابل قيمتها املثبت العربية العمالت شهدت

شهد  الدوالر الذي مقابل العمالت هذه ألسعار صرف ثابتة مستويات على اإلبقاء �دف السوق يف املركزية

 الدوالر مقابل اليورو سجلها املكاسب اليت نتيجة اليورو مقابل قيمة هذه تراجعت املقابل ويف اخنفاضاً يف قيمته؛

 مقابل قيمتها فقد حتسنت الصرف، سعر تعومي نظام تتبع اليت العربية بالعمالت يتعلق العام، أما فيما خالل

 يعكس مبا ، 2011عام خالل العربية العمالت من كبري لعدد احلقيقية الفعلية الصرف أسعار وتراجعت الدوالر،

سياسة التالعب بالعمالت الدولية على عمالت ) انعكاس(العمالت نتيجة ارتداد  هذه تنافسية مستويات ارتفاع

 أن إال البلدان النامية، يف خصوصا الصرف أسعار سياسة وفاعلية جدوى حول اآلراء تباين فرغم .الدول األخرى

 ميزان يف اختالل من تعاين اليت للبلدان الدويل النقد صندوق نصائح أهم إحدى تبقى لسياسةا تلك

 .24مدفوعا�ا

 .تجربة الجزائر في تبني آلية التمويل غير التقليدي: خامساَ 

رغم املخاطر العديدة املصاحبة آلليات التمويل غري التقليدية وما جلبته من انتقادات وتوتر يف عالقات 

ملختلفة، ليست هنالك ضمانات كافية تشري إىل جناحها يف حتقيق أهداف زيادة معدل النمو وتوفري فرص الدول ا

إال أنه  ونتيجة الظروف املالية الصعبة اليت مير �ا االقتصاد . عمل جديدة، ما جيعلها سياسة غري مؤكدة النتائج

اللجوء إىل اعتماد آلية التمويل غري التقليدي، ) 2017نوفمرب (الوطين دفعت احلكومة اجلزائرية يف نوفمرب املاضي 

وذلك بتمكني بنك اجلزائر من إقراض اخلزينة العمومية لتمويل االقتصاد، وتغطية العجز يف اخلزينة، لفرتة استثنائية 

ال تتجاوز مخس سنوات، والذي يعد مبثابة الضوء األخضر للحكومة ملواجهة الوضع املايل الصعب الذي تعرفه 

  .باملائة 50بسبب تدين اإليرادات بنسبة  2014الد من الب

 11/03من األمر  45املعدل للمادة   2017اكتوبر  11املؤرخ يف  17/10حيث جاء يف القانون رقم 

وبـغض النـظر عن كل األحـكام املخالفة يـقوم بـنك اجلزائر ابـتداء من دخـول هذا احلـكم حيز الـتنـفيذ بشكل « أنه 

وملدة مخس سنوات بشراء مباشـرة عن اخلزينة السندات املالية اليت تصدرها هذه األخرية من أجل املسامهة اسـتثنائي 

على وجه اخلصوص يف تغطية احتياجات متويل اخلزينة، ومتويل الّدين العمومي الداخلي ومتويل الصندوق الوطين 

تنفيذ برنامج اإلصالحات االقتصادية امليزانياتية اإلجراء وضع حيز التنفيذ ملرافقة عملية   ؛ وأن هذا»لالستثمار

املدة احملددة   ميزان املدفوعات و ذلك يف غضون   واليت من شأ�ا أن تسهم يف إعادة التوازن خلزينة الدولة و كذا

  . 25آللية التمويل غري التقليدي

   آلية 2017مسية لسنة من اجلريدة الر  57الصادر يف العدد    كما حدد يف هذا اإلطار املرسوم التنفيذي

املتعلق   11- 03مكرر األمر رقم  45ويأيت هذا املرسوم تطبيقا ألحكام املادة . تنفيذ التمويل غري التقليدي
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حتديد آلية   ؛ حيث يهدف إىل2017أكتوبر  11املؤرخ  10-17بالنقد والقرض املعدل واملتمم بالقانون رقم 

قتصادية واملالية وامليزانية الرامية إىل استعادة توازنات خزينة الدولة، وتوازن متابعة التدابري واإلصالحات اهليكلية واال

يف ذلك  ويكلف. 2018 جانفي  سنوات ابتداء من أول ) 5(ميزان املدفوعات؛ وذلك يف أجل أقصاه مخس 

 واإلصالحات؛ بنك اجلزائر بصفته متعهد التمويل النقدي لفائدة اخلزينة بضمان ومتابعة وتقييم جمموعة التدابري

  .26باالعتماد على جلنة تتكون من ممثليه وممثلي وزارة املالية

ومباشرة بعد اعتماد آلية التمويل غري التقليدية واملتمثلة يف سياسة التيسري الكمي، ضخ بنك اجلزائر ويف أقل 

مليار 19,5ل ومبا يعاد مليار دينار من العملة الوطنية 2185ما قيمته ) 2017نوفمرب  30حىت (من شهر 

، يف إطار التمويل غري التقليدي أو ما يعرف بطباعة النقود، وهذا وفقا ملا تضمنته الوضعية املالية لبنك دوالر

  .27اجلزائر اليت نشرت يف اجلريدة الرمسية

مكرر ما يزيد عن  45كما بلغ حجم اإلصدار النقدي املوجه لشراء سندات اخلزينة يف إطار تعديل املادة 

 3585ما قيمته  2018م، مث ليبغ بعد ذلك عند �اية شهر مارس 2017مليار دج نيهاية ديسمرب  2316,6

مليار دج  1400ومبا قيمته   2017مليار دج خالل الثالثي الرابع من سنة  2185أي مبا يزيد  . مليار دج

قد زادت  M2نقدية و�ذا اإلصدار النقدي اجلديد تكون الكتلة ال.  28م2018خالل الثالثي األول من سنة 

 .م2017لنفس السداسي من سنة  %4,27، مقابل 2018خالل السداسي األول من سنة  %6,42مبعدل 

  2018 - 2010جدول  تطور حجم الكتلة النقدية ومكوناتها في الجزائر في الفترة : 1الجدول رقم 

 الوحدة مليار دج

معدل 
  التضخم

سرعة تداول 
 النقود

PIB /M2 

معدل 
  التغیر

  لة النقدیةالكت
     M2    

معدل  أشباه النقود
  التغیر

  النقود    
     M1    

الودائع تحت 
 الطلب

معدل 
  التغیر

النقود 
 القانونیة

   المتغیر
  السنة

3,9 1.46 15,4 8280.7 2524.3 16,41 5756.4 3657.8 14,68 2098.6 2010  

4,5 1.45 19,9 9929.2 2787.5 24,06 7141.7 4570.2 22,53 2571.5 2011  

8,89 1.46 11,46 11067.6 3329.8 8,34 7 681,8 3356. 4 16,55 2997.2 2012  

3,25 1,6 7,89 11941,7 3691,9 7,4 8249,8 5005,2 7,71 3247.4 2013  

2,92 1,58 7,67 12858,4 3925,6 8,27 8932,8 5429,5 7,78 3503.2 2014  

4,78 1,22 6,45 13687,8 4443,4 3,48 9244,4 5136,3 17.26 4108,1 2015  

6,4 1,26  1,3 13816,3  4409,3  1,7 9407,0  4909,8  9,46 4497,2  2016 

5,9 1,32  5,48 14573,8  4653,7  5,4 9920,1  5097,5  7,23 4822,6  2017 

4,6              4938,8  2018/06 

 :احلسابات من إعداد الباحث، اعتمادا على: المصدر

 .، التطور االقتصادي والنقدي للجزائر2016إىل  2010زائر، التقارير السنوية من بنك اجل   -          

  http://www.banque of algéria.dz2018/10/07: موقع بنك اجلزائر اإلليكرتوين   -          
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  :الخاتمة والنتائج

قادات وتوتر يف عالقات رغم املخاطر العديدة املصاحبة آلليات التمويل غري التقليدية وما جلبته من انت

الدول املختلفة، ليست هنالك ضمانات كافية تشري إىل جناحها يف حتقيق أهداف زيادة معدل النمو وتوفري فرص 

استمرار الظروف االقتصادية واملالية الصعبة من جهة، إال أن . عمل جديدة، ما جيعلها سياسة غري مؤكدة النتائج

إىل إتباع آليات متويل دفع البنوك املركزية يف الكثري من الدول جهة أخرى،  وتراجع معدالت النمو االقتصادي من

غري تقليدية لتوفري احلوافز لتنشيط الطلب، هذه السياسات اليت تنطوي على التوسع الكبري ملوجودات البنك 

ق االئتمان إىل األسر املركزي، ملعاجلة اخللل يف النظام املايل، وخفض أسعار الفائدة على املدى طويل، وتعزيز تدف

   .انتقل معها هدف البنوك املركزية من حتقيق استقرار املتغريات النقدية إىل حتقيق أهداف اقتصادية كمية والشركات

  :وعلى أساس ما سبق يمكن استنتاج أن

لقد جنحت هذه اآلليات غري التقليدية يف استعادة أداء السوق والوساطة سيما يف القرتة اليت تلت  - 1

وكذلك كانت هلا آثار اجيابية على النشاط االقتصادي، والتضخم يف الدول اليت اتبعت هذه . ألزمة املالية العامليةا

مع أن النتائج مل تكن موَحدة جلميع الدول على السواء وتفسريها ينطوي على حذر، وحتديا�ا كبرية . السياسات

  .وانعكاسا�ا متفاوتة

بينما انعكس ذلك . ليدية أّدت إىل خفض كلفة االقرتاض لدى احلكوماتإن آليات التمويل غري التق - 2

  .سلباً على املكاسب من الضرائب واإلنفاق أكثر من أي مكاسب جاءت نتيجة اخنفاض أسعار الفائدة

ساهم الضخ الكبري والسهل من األموال وبتخفيضه أقساط املخاطر وأسعار الفائدة عّزز أسعار األصول  - 3

  .ل األسهم واملساكن وساهم بزيادة أنفاق األسر على املعيشةاحلقيقية مث

من الواضح أن التدابري غري التقليدية قد تؤدي إن مل ختضع ملتابعة دقيقة إىل عواقب غري مقصودة تتمثل  - 4

وهذا بدوره من . يف خلق بيئة مالية محيدة إىل حد غري طبيعي لألسواق والبنوك التجارية والدول ذات السيادة

ملمكن أن يؤخر التحسينات املطلوبة لعملية اإلصالح املايل، وإصالح املوازنات العامة من ِقَبل البنوك، واإلصالح ا

 .االقتصادي البنيوي

إن السياسات النقدية فيما بعد األزمات االقتصادية جتاوزت الدور التقليدي بالسعي حنو االستقرار  - - 5

ة التضخم إىل حتقيق هدف أمشل وهو االستقرار املايل واملصريف بشكل النقدي من خالل أسعار الفائدة ومواجه

  عام وذلك من خالل السياسات اجلديدة اليت بدأت البنوك املركزية بإتباعها؛

إن استخدام آليات التمويل غري تقليدية أمر مفيد فقط يف الظروف االستثنائية، وال يوجد مربراً  - 6

  أن البنوك املركزية ينبغي أن �دف إىل إعادة السوق حلالته الطبيعية فقط؛الستخدامها يف الظروف العادية، و 
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أدت آليات التمويل غري التقليدية  إىل خروج رساميل مفاجئة من االقتصاديات الناشئة اليت تعاين  - 7

 .تباطؤا يف النمو االقتصادي، ما أدى إىل تراجع أسواق األوراق املالية فيها وتدين قيمة عمال�ا

  :مراجع واإلحاالتال
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دور املسؤولية االجتماعية والبيئية للمؤسسة االقتصادية يف دعم نظم اإلدارة البيئية حالة دور املسؤولية االجتماعية والبيئية للمؤسسة االقتصادية يف دعم نظم اإلدارة البيئية حالة 

  الشركات القطريةالشركات القطرية

TThhee  rroollee  ooff  ssoocciiaall  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  eeccoonnoommiicc  

iinnssttiittuuttiioonn  iinn  ssuuppppoorrttiinngg  tthhee  eennvviirroonnmmeennttaall  mmaannaaggeemmeenntt  ssyysstteemmss  ooff  

tthhee  QQaattaarrii  ccoommppaanniieess  

 :  إعداد

  .1محمد قادري. د
  .m_kad2005@yahoo.fr املركز اجلامعي أمحد زبانة غليزان   -معهد العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري  "أ"أستاذ حماضر  1

  ..20192019//0606//2222: : تاريخ النشرتاريخ النشر          20192019//0044//1717::تاريخ القبولتاريخ القبول        20120199//0202//1313: : تاريخ االستالمتاريخ االستالم  

  :الملخص

الورقة البحثية إىل إبراز أمهية املسؤولية االجتماعية والبيئية يف دعم نظم اإلدارة البيئية واملسامهة �دف هذه 

يف التنمية املستدامة، واحلد من تفاقم املشاكل البيئية اليت ساهم فيها بشكل كبري التوسع الصناعي وما نتج عن 

تضاعف التدهور البيئي، وباعتبار املؤسسات ذلك من تلوث وانبعاثات سامة سامهت يف االحتباس احلراري و 

الصناعية تتحمل مسؤولية كبرية يف ذلك، فقد تبنت إدماج االهتمامات البيئية ضمن سياسا�ا وأنشطتها �دف 

املسامهة يف التنمية املستدامة واحلد من املشاكل البيئية من خالل تبين ووضع جمموعة من اإلجراءات والعمليات يف 

  . سبيل ذلك

 .املشاكل البيئية، املسؤولية االجتماعية، املسؤولية البيئية، اإلدارة البيئية، الشركات القطرية: لكلمات المفتاحيةا

Abstract: 

 This paper aims to highlight the importance of social and environmental responsibility 

in supporting environmental management systems and contributing to sustainable development 

and reducing the environmental problems resulting from the industrial expansion  that 

caused pollution and noxious emissions contributed to environmental degradation. 

The industrialized companies bear enormous responsibility for the damage done to our fragile 

ecosystems. The company has adopted integrate environmental concerns into the its policies 

and activities with a view to contributing to sustainable development and reducing 
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environmental problems through the adoption and development of a set of actions and 

processes. 

Keywords : environmental problems, social responsibility, environmental responsibility, 

environmental management, Qatari companies. 

  :المقدمة

 خلص 1987 عام ففي ،"املستدامة التنمية" مبفهوم وثيقا ارتباطا للشركات االجتماعية املسؤولية ترتبط

 يف يتسبب إنه حيث البعيد، املدى على يدوم أن ميكن ال االقتصادية للتنمية احلايل النموذج أن إىل بورتالند تقرير

احلاضر  احتياجات تليب اليت التنمية انهبأ املستدامة التنمية التقرير عّرف وقد .ا�تمع وإيذاء الطبيعية املوارد نفاد

 محاية هي رئيسية ثالثة عناصر على املفهوم ويعتمد هذا ا،تهاحتياجا تلبية على املقبلة األجيال بقدرة اإلضرار دون

 تشكل انهبأ للشركات ةاالجتماعي املسؤولية تعريفات معظم وتصف. والعدالة االجتماعية االقتصادي النمو البيئة،

 ويشمل التجارية، بأعماهلا املتصلة اتهوعمليا اتهسياسا يف االجتماعية القضايا املؤسسات مبوجبها تدمج إجراءات

 اآلثار املباشرة للشركات االجتماعية املسؤولية نطاق ويشمل .واالقتصادية واالجتماعية البيئية ا�االت ذلك

 فاملسؤولية .ا�تمع على حتدثها أن ميكن اليت املباشرة غري اآلثار عن فضالً  ت،املؤسسا تتخذها اليت لإلجراءات

رفاه  حتقيق أجل من أرباحها من جزء باستثمار األعمال مؤسسات تتخذها اليت املبادرة هي للشركات االجتماعية

 جانب من التزام أ�ا ماك .الواعيني املستهلكني من قاعدة وتؤسس اجلمهور لدى إجيابية صورة تكّون ا�تمع لكي

 حتسني على احمللية وا�تمعات املوظفني، مع والعمل املستدامة االقتصادية التنمية يف باملسامهة األعمال مؤسسات

وعالوة على ذلك، كانت منظومة األمـم املتحـدة طيلـة السنوات األربعني املاضية عامًال رئيسيًا يف  .احلياة نوعية

البيئية املتعددة األطراف العاملية من أجل تعزيز محاية عاملية للبيئة،  ثني اتفاقاً من االتفاقـاتوضع واعتماد حوايل ثال

وباعتبار املؤسسات الصناعية هي املسؤول األكرب عن هذه األضرار البيئية نتيجة عما تفرزه من نفايات سامة 

بيئية دور وأمهية تربز من خالل انتقال املؤسسة وتلوث بيئي يزيد من تفاقم املشاكل البيئية، فقد كان للمسؤولية ال

خاصة الصناعية إىل ما يعرف باالقتصاد األخضر أو سياسة �دف اىل التنمية املستدامة اليت ترتكز على احملافظة 

على البيئة ليس بسن القوانني والتشريعات احملددة للضوابط البيئية لنشاطها االقتصادي فقط ، بل مبرافقتها يف تبين 

مبادئ املسؤولية البيئية ملا تكتسيه من أمهية كبرية ودور فعال يف سبيل احملافظة على البيئة وتقيدها بالضوابط 

  .احملددة لذلك وحتوهلا من مؤسسات ملوثة للبيئة اىل مؤسسات مسامهة يف التنمية املستدامة

وعليه   ن؟ إىل مىت؟ ملاذا؟أي مسؤوليات؟ من؟ ملن؟ كيف؟ مع م: وهو ما يسمح بطرح التساؤالت التالية

ما مدى مساهمة الشركات القطرية من خالل برامج المسؤولية : كانت اإلشكالية املطروحة هلذا البحث هي

  :وتتفرع إشكالية البحث إىل جمموعة من األسئلة الفرعية التالية؟ نظم اإلدارة البيئية البيئية واالجتماعية في دعم

 ركات، وما أمهيتها وتأثريها على ا�تمع؟ما هي املسؤولية االجتماعية للش 
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 ما هي املسؤولية البيئية للشركات، وما أمهيتها؟ 

 ما هي دوافع تبين الشركات للمسؤولية االجتماعية والبيئية؟ 

ما مدى مسامهة الشركات القطرية بربامج املسؤولية البيئية واالجتماعية؟ وما هي أهم الربامج ا�سدة على أرض 

  الواقع؟

I. هيم عامة حول المسؤولية االجتماعية للشركاتمفا:  

 قوة إلزام مبوجبه يكتسب حمدد بشكل االجتماعية املسؤولية مفهوم تعريف يتم مل الراهن، وقتنا حىت

 من قو�ا وانتشارها تستمد إ�ا أي ومعنوية، أدبية جوهرها يف املسؤولية هذه تزال وال دولية، أو وطنية قانونية

 نشاط ونطاق احمليطة، البيئة طبيعة حبسب والفعاليات املبادرات صور تعددت فقد  .الختياريةا الطوعية طبيعتها

 هلا بل جامدة، ليست بطبيعتها املسؤولية وهذه .وبشرية مالية قدرة من شركة كل به تتمتع وما وأشكاله، الشركة

 املتغريات وحبسب مصاحلها وفق بسرعة تتالءم كي املستمر بالتطور وتتصف والواقعية الديناميكية الصفة

  .1واالجتماعية والسياسية االقتصادية

 شـكل حتديـد يف النظـر وجهـات بـاختالف ختتلـف للشـركات، االجتماعيـة للمسـؤولية تعريفـات عـدة هناك

 بينمـا إليـه، تنتسـب الـذي جمتمعهـا إزاء وواجبا�ـا مبسـؤوليا�ا للشـركات تـذكري مبثابـة يراهـا فـالبعض .املسـؤولية هـذه

 صـاحبة الشـأن الشـركات �ـا تقـوم اختياريـة مبـادرات جمـرد يتجـاوز ال املسـؤولية هـذه مقتضـى أن اآلخر البعض يرى

 أن إال  .الشـركات علـى الواجبـة االجتماعيـة املالءمة صور من صورة أ�ا آخرون ويرى .ا�تمع جتاه املنفردة بإراد�ا

 النجـاح حتقيـق" عامـة بصـورة تعـين االجتماعيـة سـؤوليةامل إن. املفهـوم هـذا مضـمون حيـث مـن تتفـق اآلراء هذه كل

 معاجلـة تعـين كمـا " الطبيعيـة وبيئـتهم احملليـة وا�تمعـات األفـراد واحـرتام األخالقيـة القـيم تراعـي بأسـاليب التجـاري

 واختـاذ التجاريـة، األعمـال مـن ا�تمـع ينتظرهـا الـيت التوقعـات مـن وغريهـا والتجاريـة واألخالقيـة القانونيـة اجلوانـب

 العمليـات تتضـمن كمـا .الرئيسـية املصـلحة صـاحبة اجلهـات بـه تنـادي مـا بـني مـا حـد إىل تـوازن قـرارات

 السياسـات مـن شـاملة كمجموعـة إليهـا وينظـر التجاريـة، األعمـال جمـال يف اجتماعيـاً  املسـؤولة واالسـرتاتيجيات

 رئيسية دعامات ثالث وحددت .ما لشركة التجارية القرارات اختاذ وعمليات التجارية العمليات يف املدجمة والربامج

 علـى للشـركات االجتماعيـة املسـؤولية خالهلـا مـن تـنعكس الـيت الطـرق انهأ علـى- واقتصـادية وبيئيـة اجتماعيـة-

  .2وقياسها رصدها من وُمتكِّن ا�تمع

I.1 -  المسؤولية االجتماعية للشركاتتعاريف حول مفهوم :  

ية االجتماعية فقد ظهر العديد من التعريفات اليت حاولت حتديد التعريف نظرا الزدياد أمهية املسؤول

للمسؤولية  ISOتعريف منظمة املقاييس العاملية : الدقيق للمسؤولية االجتماعية نذكر أهم هذه التعريفات

" ، بأ�ا 2008إىل غاية صدوره سنة  2004االجتماعية واليت اشتغلت من أجل وضع معيار لذلك، منذ سنة 
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مسؤولية املنظمة عن اآلثار املرتتبة لقرارا�ا وأنشطتها على ا�تمع والبيئة عرب الشفافية والسلوك األخالقي املتناسق 

  .(ISO26000) 3"مع التنمية املستدامة ورفاه ا�تمع فضال عن األخذ بعني االعتبار توقعات املسامهني

 األعمـال بشـكل طـوعي ملنظمـات واالجتماعيـة البيئيـة امـاتاالهتم عمليـة إدمـاج هـو" :األوربيـة املفوضية تعريف* 

، 2011، واعتمـدت املفوضـية تعريفـا جديـدا سـنة 4"املصـلحة  ذوي مـع وتفاعلهـا وعمليا�ـا أنشـطتها التجاريـة مـع

بالتعــاون الوثيـــق مـــع "للمســؤولية االجتماعيـــة حيــث تشـــري أنــه جيـــب علـــى املؤسســات املســـؤولة اجتماعيــا أن يكـــون 

لحة، عمليــة إلدمــاج االهتمامــات االجتماعيــة والبيئيــة واألخالقيــة وحقــوق اإلنســان واملســتهلكني يف أصــحاب املصــ

فـــإن املســـؤولية االجتماعيـــة لألعمـــال تشـــمل  Carrollوحســـب  . 5"أنشـــطتها التجاريـــة واســـرتاتيجيتها األساســـية

خـرى للمجتمـع فيمـا يتعلـق بالشـركة يف التوقعات االقتصادية والقانونيـة واألخالقيـة فضـال عـن التوقعـات التقديريـة األ

تشـمل املسـؤولية االجتماعيـة للشـركات اإلجـراءات الـيت  Mc Williams & Siegelوحسـب . 6وقـت معـني

  .7يبدو أ�ا تقدم املصلحة العامة مبا يتجاوز مصاحل الشركة وما حيدده القانون

أداة سياسية لتنظيم أو التأثري على عالقة و املسؤولية االجتماعية للشركات أداة رمزية لضمان الشرعية،  تشكل   

القوة بني الشركة وا�تمع، أداة اقتصادية تعزز النتائج قصرية وطويلة األجل، أو أداة اسرتاتيجية لتحسني دمج 

  .9ومع ذلك، تأخذ �جا طوعيا وتفسريا جمانيا لاللتزامات اليت تعرتف �ا الشركة. 8الشركة يف بيئتها

 التنميـة يف باإلسـهام األعمـال قطـاع التـزام هـي للشـركات االجتماعيـة املسـؤولية: الـدويل تعريـف للبنـك ويف*

 نوعيـة حتسـني أجـل مـن وا�تمـع عامـة احمللـي وا�تمـع وأسـرهم، املـوظفني، مـع وبالعمـل املسـتدامة، االقتصـادية

 املسـتدامة للتنميـة العاملي األعمال جملس عرف وقد. 10السواء على والتنمية األعمال قطاع تفيد بأساليب حيا�م،

 حتقيـق يف أخالقيـاً واملسـامهة بالتصـرف األعمـال شـركات قبـل مـن املسـتمر االلتـزام" أ�ـا علـى االجتماعيـة املسـؤولية

 وا�تمـع احمللـي وا�تمـع وعـائال�م، العاملـة للقـوى املعيشـية الظـروف نوعيـة حتسـني علـى والعمـل االقتصـادية التنمية

بأ�ــا التــزام هــذه األخــرية " 12ة التعــاون االقتصــادي والتنميــة املســؤولية االجتماعيــة للمؤسســةتعــرف منظمــ. 11"ككــل

باملسامهة يف التنمية االقتصادية، مع احلفاظ على البيئة والعمـل مـع املـوظفني وعـائال�م، ومـع ا�تمـع احمللـي وا�تمـع 

ملسؤولية االجتماعية للشركات أن الشـركة هـي تعين ا ".بشكل عام، هلدف حتسني جودة احلياة جلميع هذه األطراف

املســؤولة عـــن آثارهـــا علــى مجيـــع أصـــحاب املصــلحة، فـــإن االلتـــزام املســتمر مـــن جانـــب الشــركات بالتصـــرف بطريقـــة 

مــن خــالل التعبــري عــن . عادلــة ومســؤولة مــع اإلســهام يف التنميــة االقتصــادية وحتســني نوعيــة حيــاة موظفيهــا وأســرهم

ومــن خـالل اإلنتــاج والعالقــات . ، تؤكــد الشـركات دورهــا يف التماســك االجتمـاعي واإلقليمــيمسـؤوليتها االجتماعيــة

مع املوظفني واستثمارا�م، تستطيع الشركات التأثري على العمالة، ونوعية الوظائف، ونوعية العالقات الصـناعية، مبـا 

  .13لع واخلدمات، والصحة والبيئةيف ذلك احرتام احلقوق األساسية وتكافؤ الفرص، وعدم التمييز، ونوعية الس
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 والشـركات األخالقيـة الشـركات مواطنـة مثـل االجتماعيـة املسـئولية مبفهـوم املتعلقـة املصـطلحات تعـددت وقـد

 املسـئولية تتضـمن كمـا .ا�تمـع حنـو ملسـئوليا�ا الشـركات حتمـل علـى تنصـب كلها وهي واحلوكمة اجليدة للشركات

 العمـل خاصـة ا�ـاالت بعـض يف وترتكـز وأخالقيـة وإنسـانية واقتصـادية انونيـةق أبعـاد هـي أبعـاد عـدة االجتماعيـة

 إىل االجتماعيـة املسـئولية وتسـتند .البيئـة علـى واحملافظـة والتشـغيل الفسـاد ومكافحـة البشـرية والتنميـة االجتمـاعي

 احمليطـة والبيئـة هموأسـر  العـاملني وأيضـا وعمـالء ومـوزعني ومـوردين وشـركاء أسـهم محلـة مـن املصـاحل أصحاب نظرية

 االسـتقرار حتقيـق خـالل مـن اهلـدف هـذا إىل للوصـول رئيسـية أداة االجتماعيـة املسـئولية وتعـد .ككـل وا�تمـع

 االقتصـادي األداء كفاءة حتسني إىل بدوره يؤدي األعمال الذي �تمع والبيئي واالجتماعي واالقتصادي السياسي

 .14للشركات

I.2-  ولية االجتماعيةأسباب ودوافع تبني المسؤ :  

أشارت العديد من الدراسات إىل أن بروز وتنامي مفهوم املسؤولية االجتماعية جاء نتيجة العديد من التحديات  

  :15كان من أمهها

املنظمات ملفهوم املسؤولية االجتماعية، حيث أضحت العديد من  وتعد من أهم القوى الدافعة لتبين: العوملة- 

ترفع شعار املسؤولية االجتماعية، وأصبحت  Multinational Companies الشركات متعددة اجلنسية

للعاملني، وبأ�ا ال  محال�ا الرتوجيية على أ�ا �تم حبقوق اإلنسان، وأ�ا تلتزم بتوفري ظروف عمل آمنة تركز يف

  .املوارد الطبيعية تسمح بتشغيل األطفال، كما أ�ا �تم بقضايا البيئة واحلفاظ على

تنادي بضرورة محاية املستهلك والعاملني والبيئة،  من خالل التشريعات اليت: الضغوط احلكومية والشعبيةتزايد - 

 أمواًال طائلة إذا ما رغبت يف االلتزام بتلك التشريعات، وخبالف ذلك قد تتعرض األمر الذي قد يكلف املنظمة

  .للمقاطعة واخلروج من السوق بشكل عام

الكثري من املنظمات العاملية لقضايا أخالقية، مما جعلها تتكبد  حيث تعرضت: القيةالكوارث والفضائح األخ -

للمياه  كتعويضات للضحايا أو خسائر نتيجة املنتجات املعابة، كما حدث يف كارثة التلوث النفطي أمواًال طائلة

يحيت الرشوة يف فض النفطية، أو كما حدث (Exxon Valdez) يف ساحل أالسكا واليت تسببت فيها شركة

يف  1970يف عام  (Lockheed)رشوة يف األرجنتني، وفضيحة (IBM & Banco Nation)يف شركيت

 .أمريكا ،األمر الذي دعا السلطات األمريكية إىل سن قانون ينظم التعامل مع قضايا الرشوة

فرضت عليها ضرورة  صاحبتها حتديات عديدة أمام منظمات األعمال واليت: التطورات التكنولوجية املتسارعة -

و تنمية  املنتجات، وتطوير مهارات العاملني، وضرورة االهتمام بالتغريات يف أذواق املستهلكني االلتزام بتطوير

قائم على املعلومات واملعرفة،  خاصة يف ظل التحول من االقتصاد الصناعي إىل اقتصاد. مهارات متخذي القرار

  .املال املادي درجة أكرب من رأسوزيادة االهتمام برأس املال البشري ب
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I.3 - ميكن تعريف املسؤولية البيئية ملنظمات األعمال على أ�ا مهمة لتغطية اآلثار : المسؤولية البيئية مفهوم

البيئية للعمليات اإلنتاجية للشركات، ختفيض التلف واالنبعاثات، تعظيم كفاءة إنتاجية مواردها، وتقليص 

وتتمثل املسؤولية البيئية يف عملية تطبيق املعارف اخلاصة . 16ون هلا آثار بيئية مستقبالاملمارسات اليت ميكن أن تك

ويرتكز تطبيق املسؤولية البيئية . حبماية البيئية، مع وجود وعي حقيقي بذلك لدى القائمني على اختاذ القرارات

وكذلك على كافة مبادئ التنمية ..) .اإلدارة، التسيري، التقييم، املعاجلة، اإلنتاج،(على كافة عناصر احلوكمة 

وتتضمن املسؤولية البيئية يف تقاريرها تقييم األداء البيئي ملنظمات األعمال بأحدث مراحل التطور . 17املستدامة

احملاسيب، فوظائف اإلدارة وبالتايل وظائف احملاسبة قد ازدادت ازديادا مضطردا مع ازدياد حجم الوحدات 

وتظهر املسؤولية البيئية من خالل إسرتاتيجية القائمني على . 18الشركات املسامهةاالقتصادية، وبصفة خاصة 

أعمال الشركات اليت يضعو�ا من أجل الوصول إىل مستوى معني من األداء البيئي، مبا يدعم مبادئ النمو 

حبماية وحتسني  إلزامية صناع القرار على وضع قرارات تسمح"على أ�ا  Huckle (1995)وبذلك يعرفها . املستدمي

فإن  (ENGO)وحسب منظمة البيئة الكندية غري احلكومية   .19سالمة البيئة، واختاذها ضمن اهتماما�م األولية

أن تصبح املؤسسة ذات قوة أكرب من : املؤسسة يكون هلا مسؤولية بيئية عندما تتحقق فيها نقطتني أساسيتني مها

مع، أما النقطة الثانية فهي متعلقة بالبيئة، واليت تتحقق عندما تكون الدولة، وبذلك يصبح هلا مسؤولية جتاه ا�ت

وبذلك فإن املؤسسة املسؤولة بيئيًا هي اليت تسطر أنشطتها على أساس مبادئ بيئية، . غايتها هي تدعيم محايتها

سة إىل ما فإنه قسم جماالت املسؤولية البيئية للمؤس ESTEO حسب. 20مبا يساعد ا�تمع على احملافظة عليها

  :21يلي

 جمال املسامهات العامة. 

 جمال املوارد البشرية. 

 جمال املوارد الطبيعية واملسامهات البيئية. 

 جمال مسامهات املنتوج أو اخلدمة. 

I.4 - يعترب تبين املسؤولية البيئية يف املؤسسة  :دوافع تبني المسؤولية البيئية في المؤسسة االقتصادية

م وجوبه قانونيا، حيث صار املنتج البيئي مطلوبا عامليا ومن املتطلبات األساسية يف االقتصادية ضروريا رغم عد

هلذا جند أن املؤسسة االقتصادية تدمج هذه املسؤولية يف الظاهر كعملية  شروط االنضمام ملنظمة التجارة العاملية

 :22طوعية لكن األصل فيها الطابع اإلجباري، كما يلي

 ميكن أن نذكر من أهم : لمسؤولية البيئية في المؤسسة االقتصاديةأسباب التبني االختياري ل

 :هذه األسباب ما يلي

 تقليل كمية النفايات وبالتايل تقل املخاطر الناجتة عن االنبعاثات واإلصدارات اإلشعاعية. 

 .محاية األنظمة البيئية واالستخدام األفضل للموارد الطبيعية
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 شكلة االحتباس احلراري ومحاية طبقة األوزوناإلسهام ولو جبزء بسيط يف معاجلة م. 

 زيادة الوعي باملشاكل البيئية يف املنطقة اليت تتمركز فيها املؤسسة وفروعها. 

  حتسني أداء املؤسسة يف النواحي البيئية ودفع العاملني للتعرف على املتطلبات البيئية وحتسني قدرا�م

 .على التفاعل والبيئة

 يا، حتسني الصورة العامة للمؤسسة أما جمتمعها وقواه الفاعلة يف جمال محاية حتسني صورة الشركات بيئ

 .املستهلك والبيئة ومتكني املؤسسات بالتايل من كسب ودهم ودعمهم

  تقليل التكلفة بإعادة التدوير والربامج األخرى املشا�ة واإلدارة األفضل للجوانب البيئية لعمليات

 .املؤسسة

 لوك األفراد وطرق العمل ذات التأثري البيئي احملتملالسيطرة اجليدة على س. 

 أسباب التبني اإلجباري للمسؤولية البيئية في المؤسسة االقتصادية:  

لقد أضحى اهتمام املؤسسات باالعتبارات البيئية يتم استجابة ملطالب مجاعات الضغط ومطلبا 

  : للعديد من اجلهات اخلارجية ذات املصلحة كما هو موضح

 املتمثلة يف التشريعات البيئية جلعل املؤسسة أكثر التزاما ورعاية لالعتبارات : بات احلكوميةاملتطل

 .البيئية

 لقد أصبحت البيئة أحد العوامل الرئيسة املؤثرة على دوافعهم االستهالكية، وأحد : املستهلكني

 .هااالعتبارات األساسية يف حتديد رغبا�م وجاذبيتهم لنمط معني من السلع دون غري 

 تواجه املؤسسات ضغوطا متزايدة من جانب كل من املسامهني : املسامهني واملستثمرين

 .واملستثمرين من أجل حتني املؤسسات أدائها البيئي

 إن القلق اخلاص بشؤون البيئة وزيادة الضغوط من القوانني والتشريعات : املتطلبات التعاقدية

قد غريت من أسلوب األعمال وعقد الصفقات املتالحقة وكذلك من ا�تمع مبختلف فئاته، 

 .على مستوى العامل

II - نظام اإلدارة البيئية  :  

II.1- مفهوم اإلدارة البيئية  :  

وفقاً للمنظمة الدولية لتوحيد املقاييس، يعد نظام اإلدارة البيئية جـزءاً مـن نظـام اإلدارة للمنظمة يستخدم من أجل 

مثل عناصر األنشطة أو املنتجات أو اخلدمات (ة اجلوانب البيئية املتعلقة �ا وضع وتنفيذ سياستها البيئية وإدار 

ويعد نظام اإلدارة جمموعة من العناصر املرتابطة املستخدمة من ). للمنظمة اليت ميكن أن تكـون هلـا صـلة بالبيئة

تنظيمـي، وأنـشطة ويشمل نظـام اإلدارة اهليكـل ال. أجل وضع الـسياسة واألهداف، وحتقيق تلك األهداف

املنظمة العاملية ISOوتّعرفها منظمة . 23التخطيط، واملسؤوليات، واملمارسات، واإلجراءات، والعمليات واملوارد
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جزء من نظام إدارة املؤسسة يستعمل لتطوير وتنفيذ سياستها البيئية وتقييم تأثريها : "على أّ�ا 2004للتقييس 

اإلجراءات ووسائل الرقابة سواء كانت حملية أو "بأ�ا  wiliam R mangumويف تعريف . 24"على البيئة

أو عاملية، واملوضوعة من أجل محاية البيئة وهي تتضمن أيضا االستخدام العقالين للموارد الطبيعية املتاحة  إقليمية

لبيئية على اهليكل وتعترب جزء من نظام اإلدارة الكلي وحيتوي نظام اإلدارة ا .25"واالستفادة الدائمة من هذه املوارد

التنظيمي وأنشطة التخطيط واملسؤوليات واملمارسات والعمليات التشغيلية واملوارد لتنفيذ ومتابعة اإلجراءات 

تنطبق هذه املواصفة على اجلوانب البيئية اليت تستطيع املنشأة أن . وحتسني العمليات لتحقيق األهداف البيئية

ا، وهي ال تصرح بذا�ا عن مسات معنية لألداء البيئي، وهذه املواصفة تصلح تتحكم فيها واليت يتوقع أن تؤثر عليه

  :26للتطبيق يف أي منشأة ترغب يف

 تطبيق وصياغة وحتسني نظام اإلدارة البيئية. 

 املطابقة الذاتية مع السياسة البيئية املعلنة. 

 إقامة الدليل على املطابقة أمام أطراف أخرى. 

 لنظام اإلدارة البيئية �ا من قبل جهة حمليا ودوليا السعي حنو اإلجازة والتسجيل. 

 التقرير واإلعالن الذايت باملطابقة مع املواصفة. 

II.2- ميكن إمجال مهام اإلدارة البيئية يف املؤسسة يف :   مهام اإلدارة البيئية على مستوى المؤسسة الصناعية

  :27العناصر التالية

  اف على تنفيذ اإلجراءات التصحيحية اجلديدة للمعاجلة، واحلد من مراجعة األوضاع البيئية احلالية واإلشر

 .مصادر التلوث يف الوحدات اإلنتاجية وحتقيق االلتزام بالقوانني واللوائح البيئية

   تنفيذ اإلجراءات الوقائية يف إطار خطة شاملة لإلنتاج األنظف، وإدخال ضوابط جديدة للحد من

التكلفة داخل املؤسسة، وكذلك تشجيع استخدام املواد غري امللوثة،  التلوث، بإجراءات قليلة أو عدمية

 .وإدخال تعديالت على املعدات وعلى تصميم املنتوج للحد من التلوث

 زيادة الوعي البيئي لدى العمال وتقدمي حوافز لتشجيع املبادرات الطوعية ملكافحة التلوث. 

II.3- أنه النتائج القابلة للقياس لنظام اإلدارة البيئية متعلقة بتحكم يعرف األداء البيئي ب: تقييم األداء البيئي

 .املنشأة يف اجلوانب البيئية والقائمة على السياسة البيئية واألغراض واألهداف

  : 28مت حتديد جماالت األداء البيئي كمايلي1991 منشورات منظمة األمم املتحدة الصادرة يف عامحسب 

 ىل املياهأنشطة معاجلة تدفق امللوثات إ. 

 أنشطة معاجلة تسرب الغاز إىل اجلو. 

 أنشطة معاجلة النفايات الصلبة. 
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 أنشطة معاجلة احلوادث النامجة عن التلوث. 

  أنشطة إعادة التصنيع.  

تقييم األداء البيئي يعترب مبثابة أسلوب يهدف إىل حتديد وقياس وحتليل وتتبع تكاليف ومنافع األنشطة    

�ا املؤسسات حلماية البيئة من أضرار نشاطها، وذلك يف ضوء جمموعة من األهداف  تقوموالربامج البيئية اليت 

�دف دعم وترشيد القرارات املختلفة بشأن حتسني وتطوير أدائها البيئي  واملتطلبات واملعايري واملؤشرات البيئية

رقم  ISOاسية الدولية وعرف معيار املواصفات القي. باإلضافة إىل خدمة أهداف األطراف أصحاب املصاحل

تقييم األداء البيئي، بأنه مدخل لتسهيل قرارات اإلدارة بشأن األداء البيئي للشركة باختيار املؤشرات 14031

ومجع وحتليل البيانات وتقييم املعلومات وفقا ملقاييس هذا األداء وإعداد التقارير وتوصيل املعلومات والفحص 

  .29دخلالدوري ويف النهاية تطوير هذا امل

II.4- إن تقييم األداء البيئي يف املؤسسات يرجع إىل جمموعة من :   أهمية تقييم األداء البيئي

  :30األسباب أمهها

   كثرة معدالت تلوث البيئة ومن مث زيادة حجم االلتزامات البيئية مما أدى إىل تزايد الدعاوى القضائية اليت

 .أعماهلا التشغيلية يف اإلضرار بالبيئة كسبها أصحا�ا ضد الكثري من املؤسسات اليت تتسبب

  وقوع العقوبات والغرامات املالية من قبل السلطات احلكومية على املؤسسات املخالفة للقوانني والنظم

 .البيئية، أدى إىل إلزام املؤسسات بضرورة اإلفصاح الكايف عن أدائها البيئي بصورة دورية منتظمة

 لبيئة، نتيجة اهتمام املؤسسات بالبيئة وتقييم األداء اإللزامي هلازيادة االهتمام بالصحة واألمان وا. 

  انتشار الوعي البيئي، بسبب اهتمام ا�تمع واألطراف ذات املصلحة باملعلومات املالية وغري املالية املتعلقة

ة، مما باألداء البيئي واليت تنشرها املؤسسات، �دف تقييم املسؤولية البيئية للمؤسسات بصورة موضوعي

 .ينعكس على قرارات املستثمرين

  زيادة طلب اإلدارة على معلومات التكاليف البيئية، �دف الكشف عن مدى قدرة املؤسسات على

حتقيق أهداف اسرتاتيجية، واليت تتمثل يف تقدمي منتج ذو جودة عالية وبسعر مناسب ودون اإلضرار 

 .بالبيئة

III - ركات القطريةالمسؤولية االجتماعية والبيئية للش :  

III.1- تعد شركة قطر غاز القطرية كنموذج ناجح للشركات العربية  : المسؤولية االجتماعية لشركة قطر غاز

حيث فازت الشركة سنة . النفطية يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا يف جمال املسؤولية االجتماعية والبيئية

يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا يف اجلائزة العربية " رية الكبريةاملؤسسات التجا"باملركز األول يف فئة  2014

للمسؤولية االجتماعية للشركات، وتعترب اجلائزة أرقى صور التقدير والتكرمي يف جمال املسؤولية االجتماعية للشركات 
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لبحر املتوسط ومشال واالستدامة يف املنطقة، واليت تكرم املؤسسات املختلفة يف منطقة الشرق األوسط وشرق ا

وقدمت اجلائزة يف . إفريقيا اليت تقدم اسرتاتيجيات واضحة ووسائل تنفيذ فعالة للمسؤولية االجتماعية للشركات

الدورة السابعة ملنتدى وحفل اجلائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للشركات اليت عقدت يف الثامن والعشرين من 

ارت جلنة التحكيم اليت تتكون من خرباء من جنسيات خمتلفة يف جمال وقد اخت. يف ديب 2014شهر أكتوبر 

صناعة  25طلب قدمته مؤسسات متثل  155املسؤولية االجتماعية للشركات واالستدامة الفائزين من إمجايل 

از يركز برنامج املسؤولية االجتماعية اخلاص بقطر غ. دولة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا 12خمتلفة من 

ويتم اختاذ مجيع القرارات  2030على االستثمار يف األنشطة اليت �م ا�تمع مبا يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 

االستثمارية من خالل اتباع عملية اختيار منظمة وفقا إلجراءات وسياسة االستثمار االجتماعي اليت وضعتها قطر 

سة وطنية يدفعها صوت الضمري واملسؤولية اليت ويكمن هدف السياسة يف جعل الشركة مؤس 2012غاز عام 

وتشمل جماالت تركيز . حتملها على عاتقها فضال عن جهودها املعرتف �ا من قبل ا�تمع الوطين والدويل

التعليم والصحة والسالمة والبيئة والرياضة وتنمية 2014استثمارات برنامج املسؤولية االجتماعية املنطلق عام 

منذ عام 150وهلذه الغاية، زادت معدالت اإلنفاق على برنامج املسؤولية االجتماعية لتبلغ ٪. ا�تمع والثقافة

  .مما يوضح مسامهة الشركة بشكل مباشر يف تلبية احتياجات ا�تمع احمللي والوطين2011

III.1.1- 312016أنشطة الشركة بخصوص المسؤولية االجتماعية لسنة:  

 خصصت شركة قطر غاز مبلغًا وقدره  2016يف عام: معات المحليةاستثمارات الشركة في نهضة المجت

وقد . مليون لایر قطري جلميع أنشطة ومبادرات برنامج االستثمار االجتماعي وبرنامج التواصل ا�تمعي 11.7

ها مقارنة بالعام السابق نظرًا لرتكيز إدارة الشركة جهود32%تراجعًا نسبيًا بواقع  2016شهد االستثمار يف عام 

وضمنت هذه اجلهود للشركة النجاح يف إمتام عملية االرتقاء باألداء املايل . على تعزيز األصول وتيسري العمليات

غري أن إمجايل املبلغ املستثمر يف . والوصول به إىل أفضل املستويات للوفاء مبتطلبات املناخ االقتصادي احلايل

وقد وجهت الشركة نسبة معتربة من هذا 50%.تزيد على بنسبة  2012ظل أكرب من املبلغ املستثمر يف 2016

االستثمار إىل أنشطة برنامج التواصل ا�تمعي الذي كان له دور مباشر يف املسامهة يف أهداف التنمية البشرية 

  .2013املنصوص عليها يف رؤية قطر الوطنية 

 ت البنية األساسية اليت نالت موافقة وفيما يلي نتناول ثالثة مشروعات من مشروعا: برنامج التواصل المجتمعي

مشروع ممشى شاطئ الذخرية وهو مشروع قيد التنفيذ لتحديث شاطئ الذخرية  .الربنامج وجيري تطويرها حالياً 

حيث من املنتظر أن يوفر املشروع للمواطنني بعد انتهاء العمل فيه مساحة راقية ملمارسة التدريبات واألنشطة 

ويف هذا اإلطار أيضاً يبدأ العمل يف مشروع جتديد . مكانية الوصول بسالسة إىل الساحلالرتفيهية كما سيمنحهم إ

واهلدف . الواقعة يف منتجع السلطان بالقرب من اخلور بعد اجتيازه مؤخرًا إلجراءات املوافقة" سيفا توق"منطقة 

حياة صحي يقوم على ممارسة من هذين املشروعني هو خلق مناخ يشجع أفراد ا�تمع على السعي إىل اتباع منط 
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ويساهم الربنامج  .األنشطة خارج املنزل مع التأكيد على أمهية اللياقة البدنية ومتضية الوقت مع األسرة واألصدقاء

يف حتقيق تنمية جمتمعية مستدامة طويلة املدى باستخدام مصادر طاقة متجددة من خالل مشروع حمطات شحن 

املنتظر أن تزود ثالث مناطق عامة يف بلدية الشمال وهي منتزه وشاطئ  الطاقة الشمسية واإلضاءة حيث من

منطقة 34حمطات لشحن الطاقة الشمسية و10الرويس ومنتزه وشاطئ أبو الظلوف ومنتزه عني سنان بإمجايل 

وتبىن حمطات الشحن الشمسي على شكل أكواخ حديقة مثبت عليها ألواح مشسية توفر . مظللة �ا أضواء مشسية

وتعرف هذه األكواخ . قة جلوس مظللة للزوار لالسرتاحة وجتديد طاقتهم وشحن أجهز�م اإللكرتونية كذلكمنط

بشجرة الشحن الشمسي متعددة الوظائف وحتتوي كل شجرة منها على عمودي إنارة يوفران إنارة متواصلة ملدة 

   .ساعات 8تصل إىل 

 كة دعم مبادرات متنوعة للبحث والتعليم يف إطار استثمارها تواصل الشر : المبادرات المتعلقة بالمعرفة والتعليم

وتشارك شركة قطر غاز مشاركة فاعلة يف عضوية مركز أحباث معاجلة الغاز الذي أسسته   .يف جمال التنمية البشرية

ة ليصبح مركزًا رائدًا يف ا�ال البحثي يساعد يف حل املشكالت التقني2007كلية اهلندسة جبامعة قطر يف عام 

وتتحدد املوضوعات اليت يبحث فيها املركز بناء على احتياجات ا�ال وا�تمع بالتشاور . املعقدة يف صناعة الغاز

وتتمثل املهمة الرئيسية للمركز يف إجراء األحباث اليت  .مع كربى شركات النفط والغاز العاملة داخل قطر وخارجها

وقد توسع املركز فيما يقدمه من خدمات احرتافية ليضيف إليها . تفيد الشركاء الرئيسيني يف صناعة الغاز وا�تمع

ورش جمموعة متنوعة من اخلدمات االستشارية املتعلقة مبعاجلة الغاز ألعضاء املركز، فضال عن خدمات االختبار و 

وقد  .العمل الفنية ودورات التدريب واملسابقات األكادميية واملؤمتر العاملي لتصنيع الغاز الذي يعقد كل عامني

متخض التعاون بني مركز أحباث معاجلة الغاز وقطر غاز عن دعم مستمر ملسابقة جامعة قطر ألفضل تصميم 

وكانت هذه املسابقة قد انطلقت . ائية جبامعة قطرمصنع وهي مسابقة ممتدة جتري سنويًا يف قسم اهلندسة الكيمي

�دف إعطاء الطالب اجلامعيني فرصة العمل على مشروع لتصميم مصنع 2004عامًا وحتديدًا يف عام 13منذ 

شارك يف املسابقة مثانية فرق وقدموا خالل مشاركا�م 2016ويف عام . �دف تنمية الطاقات البشرية القطرية

شروعات اليت عملوا عليها طوال فصلني دراسيني يف إطار املنافسة على الفوز جبائزة أفضل جمموعة متنوعة من امل

  .مشروع بوجه عام

 تعمل شركة قطر غاز وفقًا ملا ميليه عليه ضمريها ويف هذا السياق تعمل الشركة على : المبادرات المتعلقة بالبيئة

 .بيئية يف ا�تمع وتشجيع السلوكيات الصديقة للبيئةإطالق مبادرات متعددة مصممة لزيادة الوعي باملشكالت ال

وحترص الشركة على التربع باستمرار باملعدات التقنية اليت انتهت دورة حيا�ا املهنية يف الشركة مثل أجهزة احلاسب 

ن يعانون اآليل وأجهزة العرض واألجهزة اإللكرتونية املساعدة، مما يؤدي إىل تقليل املخلفات اإللكرتونية وتزويد م

شاهداً على 2016وكان عام  .من قلة املوارد املالية مبعدات قد ال يكون مبقدورهم احلصول عليها من طريق آخر

انطالق الدورة الثالثة من فعالية تنظيف الشواطئ اليت تنظمها شركة قطر غاز سنويًا بالتعاون مع وزارة البلدية 
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كيلو مرت   100طئ الغارية الذي يقع مشال الدوحة على بعد وجاءت هذه الفعالية اليت جرت على شا. والبيئة

 .تقريبًا لتربهن على التزامنا جتاه تعزيز جهود محاية البيئة والتوعية واحلفاظ على اجلمال الطبيعي يف دولة قطر

وذلك يف إطار جمهودا�ا اليت �دف إىل املساعدة يف Go Greenباإلضافة إىل ذلك ترعى شركة قطر غاز محلة 

احلفاظ على النظام البيئي يف قطر وبيئته الصحراوية اليت متتاز عادة بأ�ا بيئة هشة حتتضن عددًا كبريًا من أنواع 

ويف قلب هذه . ومتثل الصحاري القطرية موطنًا ملئات من األنواع النباتية واحليوانية. النباتات واحليوانات املتمايزة

منطقة على قائمة اليونسكو للمناطق اليت تعيش فيها 24ة من بني الصحاري توجد حممية الرمي اليت تعد واحد

إىل نشر الوعي خبصوص تأثري البشر على Go Greenو�دف محلة . غزالن املها العربية يف الشرق األوسط

هذه األنواع وغريها من املناطق البيئية احلساسة بالقرب من مرافق شركة قطر غاز مبا يف ذلك مناطق أعشاش 

نقار الصقر والسالحف اخلضراء املهددة باالنقراض يف شواطئ راس الفان والشعاب املرجانية ومروج سالحف م

  .األعشاب البحرية وأشجار القرم الساحلية يف منطقة الذخرية

 حظيت شركة قطر غاز بالتكرمي من مؤسسة محد الطبية يف حفل التكرمي السنوي : مبادرات الصحة والسالمة

وذلك للدعم املتواصل الذي 2016خالل احتفالية اليوم العاملي للمتربعني بالدم يف عام  الذي تعقده املؤسسة

 14وهذا اليوم العاملي تتبناه منظمة الصحة العاملية وجيري االحتفال به يف  .تقدمه الشركة للمؤسسة طوال العام

م داخل منشآ�ا يف الدوحة جوان من كل عام، حيث حترص الشركة كل عام على إطالق أربع محالت للتربع بالد

نظمت شركة قطر غاز جمموعة من الفعاليات للتوعية بأمهية اتباع أسلوب حياة 2016وخالل عام . ورأس الفان

ومن بني هذه الفعاليات فعالية النظام الغذائي الصحي اليت ركزت على تقدمي تقييم طيب جماين ملا . صحي ومتوازن

  .ذا التقييم جلسات استشارة حول اختيارات الغذاء الصحيموظفاً وذويهم ويشمل ه150يزيد عن 

 وتواصل الشركة رعايتها لدوري الرديف ودوري الدرجة الثانية لكرة القدم يف قطر باالشرتاك  :المبادرات الرياضية

وقد جرت فعاليات موسم . مع االحتاد القطري لكرة القدم يف شراكة مستمرة خالل السنوات الثالثة املاضية

نادياً وفاز بلقبها نادي معيذر 18من هذه املسابقة املعروفة حاليًا باسم دوري قطر غاز مبشاركة 2016-2015

وتستحوذ هذه املسابقة على اهتمام جاليات املقيمني يف قطر كما أ�ا تساهم يف . الرياضي خالل هذا املوسم

الذي 2022بل كأس العامل لكرة القدم عام حتقيق التنمية احمللية لرياضة كرة القدم والنشاط الرياضي عمومًا ق

ويف إطار دعمها للمبادرات الوطنية لتعزيز الصحة والسالمة اجلسدية على مستوى ا�تمع، نظمت  .ستنظمه قطر

شارك فيها ما يزيد عن 2016شركة قطر غاز جمموعة متنوعة من األنشطة يف إطار اليوم الرياضي لدولة قطر عام 

نشطة ترتاوح بني كرة القدم، واجلري، واملشي، والكريكت، والكرة الطائرة، وكرة السلة، موظف وذويهم يف أ4000

وأتيح للحاضرين اخلضوع لفحوصات طبية يف مكان الفعالية بواسطة الفريق . باإلضافة إىل أنشطة أخرى كثرية

خلطة اليت تناسب الطيب لتحديد مستويات السكر يف الدم وقياس ضغط الدم وقياس كتلة اجلسم وذلك لوضع ا

  .نظام اللياقة البدنية يف هذا اليوم ومستقبال أيضاً 
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III.2.1-المسؤولية البيئية لشركة قطر غاز :  

اليت تستهدف احلفاظ على  2030جتاه إدارة البيئة أهداف رؤية قطر الوطنية " قطر غاز"يواكب �ج   

ذ أحدث احللول لتقليل التأثري البيئي للسلسلة املتكاملة البيئة لألجيال القادمة، وتؤمن الشركة إميانًا عميقًا بتنفي

وإىل جانب التزامها باستيفاء الشروط التنظيمية تركز قطر . إلنتاج الغاز الطبيعي املسال مع احلفاظ على قوة األداء

لنفايات غاز بشدة على تقليص نسبة احرتاق الغاز، وانبعاثات غازات االحتباس احلراري، وجودة اهلواء، وإدارة ا

وإىل جانب قيامها بإدارة أدائها، اختذت قطر غاز خطوات لإلسهام يف زيادة الوعي باحلفاظ على . ومياه الصرف

تعد شركة قطر غاز القطرية كنموذج ناجح للشركات العربية النفطية يف منطقة الشرق . البيئة بني أفراد ا�تمع أيضاً 

  .الجتماعية والبيئيةاألوسط ومشال إفريقيا يف جمال املسؤولية ا

لسنة  األداء البيئي لشركة قطر غاز
32

2016 :  

 من دمج عمليات وإجراءات نظام اإلدارة البيئية يف 2016انتهت الشركة يف عام : اإلدارة البيئية لشركة قطر غاز

احملورية وختفيف  نظام إدارة قطر غاز، حيث جتري اآلن عملية إدارة األثر البيئي اليت تسهل من تقييم اآلثار البيئية

اجلدير  .وطأ�ا ورصدها وإعداد التقارير عنها حسب الشروط التنظيمية بتناغم كامل مع نظام إدارة قطر غاز

وهو ما يربهن على 14001بالذكر أن نظام اإلدارة البيئية املطبق يف شركة قطر غاز حاصل على شهادة األيزو 

ملنتجا�ا وخدما�ا وعمليا�ا سواء يف الوقت احلايل أو على املدى  استمرار التزام الشركة بإدارة اآلثار البيئية

الطويل
33

 .  

 خلدمة البيئة يف منشآ�ا 2016ومن أبرز األعمال اليت قامت �ا شركة قطر غاز عام : االنبعاثات الجوية

جيجا 580.033من الغاز املتبخر أثناء الشحن مما أدى إىل توفري 94%املخصصة ملعاجلة الغاز استعادة نسبة 

خالل عملية حتميل الغاز الطبيعي 78%جول من الطاقة وخفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري بنسبة 

نتيجة لالستمرار يف تطبيق برنامج رصد التسريبات 19%واخنفاض انبعاثات املركبات العضوية املتطايرة بنسبة 

جني املتولدة عن عمليات معاجلة الغاز بنسبة كما شهد العام كذلك خفض انبعاثات أكاسيد النيرتو . وإصالحها

وأسفر تبين الشركة لتقنية البطانة النهائية املائلة واليت تضمنت تعديالت على غرف احرتاق التوربينات  %7.

ويف الوقت نفسه . يف التوربينات30 %إىل  20الغازية عن خفض انبعاثات أكاسيد النيرتوجني بنسبة ترتاوح بني 

تقريبًا يف 85احلريق اجلافة منخفضة االنبعاثات النيرتوجينية إىل خفض االنبعاثات بنسبة ٪أدى تركيب غرف 

وقد ساعدت التعديالت اليت أجريت على غرف احلريق منخفضة . 1مولدات الغاز التوربينية مبوقع قطر غاز

يا على خفض انبعاثات أكاسيد االنبعاثات النيرتوجينية اليت مت تركيبها يف غاليات املرافق وسخانات العمليات العل

واعرتافًا من شركة قطر غاز بأمهية تقليل مركبات  .يف املائة على التوايل75و 50النيرتوجني بنسبة ترتاوح بني 
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الكربون العضوية املتطايرة يف اجلو وضعت الشركة برناجمًا متكامل األركان للكشف عن التسرب وإصالحه يف 

وتساهم املركبات 2011.ال ومصفاة لفان ومرافق مزارع اخلزانات منذ عام خطوط إنتاج الغاز الطبيعي املس

الكربونية العضوية املتطايرة يف إحداث تفاعالت ضوئية كيميائية يف الغالف اجلوي مما يؤدي اىل تآكل االوزون 

ن عنصر م76.000ويوفر برنامج الكشف عن التسرب وإصالحه إمكانية مراقبة ورصد ما يقرب من . االرضي

عناصر املركبات العضوية املتطايرة، مما يؤدي إىل القيام باإلصالحات الضرورية يف مصادر تسرب جمموعة حمددة 

وأدى التحسن يف عمليات الرصد واإلصالح اليت متت يف إطار الربنامج املذكور إىل . من املركبات العضوية املتطايرة

. 2016٪مقارنة بعام 46وبنسبة 2015٪مقارنة بعام 19خفض انبعاثات املركبات العضوية املتطايرة بنسبة 

ووقعت الشركة كذلك مذكريت تفاهم لتطوير الغاز الطبيعي املسال بوصفه أحد البدائل األقل ضرراً على البيئة من 

   .الزيت املتبقي الذي يتميز بكثافته املرتفعة عن الغاز ويستخدم عادة يف تسيري مراكب الشحن

 وهي امتالك إدارة 2030شركة قطر غاز أهدافاً رئيسية هلا تتماشى مع رؤية قطر الوطنية  حددت: إدارة النفايات

وقد أدى التوسع السريع يف املرافق التشغيلية لشركة قطر غاز إىل زيادة يف . مستدامة للنفايات وختفيض النفايات

ى ارتفاع إنتاج النفايات يف عام ويعز . معدالت توليد النفايات بشكل عام، مبا يف ذلك تدفقات النفايات اخلطرة

مقارنة بالسنوات السابقة، أساسًا إىل الزيادة يف توليد النفايات من اخلردة والنفايات املكتبية العامة، 2016،

والتخلص من النفايات املرتاكمة من إجناز مشروع صيانة اهلضبة، فضال عن عمليات اإلغالق املخططة لصيانة 

وقد بدأت الشركة كذلك يف برنامج  .ملسال والطني املتولد عن أنشطة تنظيف اخلزاناتخط إنتاج الغاز الطبيعي ا

استبدال البطاريات، مما أدى إىل زيادة كبرية يف كمية ووزن البطاريات الواردة للتخلص منها وقد انعكس ذلك يف 

يرها ارتفاعًا يف عام ومن حيث الوزن، شهدت كمية النفايات املعاد تدو  2016ارتفاع إنتاج النفايات لعام 

ورغم ذلك فقد اخنفضت نسبة النفايات املعاد تدويرها إىل إمجايل النفايات بسبب زيادة حجم تدفقات 2016

النفايات غري القابلة إلعادة التدوير ولدت مثل حطام املباين، والطني، واملنخل اجلزيئي الناتج من عمليات 

د شهدت رحلة قطر غاز حنو إدارة مستدامة للنفايات تغيريات كبرية وق .اإلغالق للصيانة والبطاريات املستهلكة

وحتسني ممارسات وإجراءات إدارة 2014بدأت بتشكيل فريق فعال متعدد التخصصات إلدارة النفايات يف عام 

  .النفايات يف املوقع، وإنشاء مسارات مستدامة إلعادة التدوير والتخلص من تدفقات النفايات الرئيسية

  إلدارة الطني والرواسب  2016واستثمارًا للمشروعات اليت أطلقتها الشركة يف : الطين والرواسبمعالجة

من النفايات اخلطرة اليت تولدت % 93والنفايات اإللكرتونية كذلك جنحت الشركة يف التخلص مما يزيد عن 

وتطورت مبادرة . البالد وخزنت من قبل يف مواقع اإلنتاج نتيجة عدم وجود خيارات عملية للتخلص منها داخل

شركة قطر غاز املصممة لتحديث ما متتلكه حاليًا من مرافق إدارة النفايات لتصل إىل مرحلة التشييد حيث من 

الطني  2015يفصل جهاز الطرد املركزي الذي مت تركيبه عام  2018.املستهدف االنتهاء من املشروع يف عام 

  . ات الزيت، واملياه، وبواقي املركبات اهليدروكربونيةنفاي: والشوائب ويقسمها إىل ثالثة أقسام
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 نظراً لكو�ا أكرب مستخدم لسفن نقل الغاز الطبيعي املسال يف العامل، تضع شركة قطر : األثر البيئي لعملية النقل

بيئي غاز يف مقدمة أولويا�ا وضع حلول مبتكرة وتقدمية بغرض التحسني املستمر لكفاءة النقل واحلد من األثر ال

ويف هذا اإلطار . حيث تسعى شركة قطر غاز إىل استباق االجتاهات واملقاييس املستقبلية يف القطاع البحري

وهي منظمة دولية يتبادل من خالهلا مجيع " مشغلي ناقالت الغاز واحملطات الدولية"انضمت الشركة إىل مجعية 

لتحديات املشرتكة، ويضعون احملددات ألفضل املشاركني يف الصناعة خربا�م، ويتباحثون يف سبل جما�ة ا

وكما هو احلال يف العامني املاضيني، نالت شركة قطر غاز مرة أخرى تكرميًا من جملس  .املمارسات واملقاييس

السالمة الربيطاين حيث حصلت الشركة على جائزة الشرف العاملية، اليت متنح للهيئات املتميزة يف اإلدارة البيئية 

كما منحت الشركة أيضًا جائزة سيف الشرف من ا�لس تكرميًا هلا على ما أظهرته . ل اليت تقوم �األنشطة النق

من التفوق يف إدارة السالمة لتكون شركة قطر غاز الشركة القطرية الوحيدة اليت حتصد اجلائزتني معاً، وواحدة من 

  .2016شركة يف مجيع أحناء العامل جتمع بني اجلائزتني يف عام 15بني 

 تعمل إدارة الشحن البحري بشركة قطر غاز على تنفيذ مشروع : تطوير الغاز الطبيعي المسال كوقود بحري

ملا لذلك من إمكانات هائلة قد تساعد يف . مبتكر يهدف إىل تطوير الغاز الطبيعي املسال ليصبح وقوداً للسفن

 .زيت الوقود الذي يعد أقل مالئمة للبيئةاحلد من األثر البيئي للشحن، حيث إن السفن عادة تلجأ إىل حرق 

وخبصوص جوائز وتقديرات الشركة لسنة 
34

 Globe of Honour ،Sword ofجائزيت : 2016

Honou احلصول على جائزيت ،GOAL ZERO  مليون ساعة 20و 10تكرميا للشركة على حتقيقها

  .للبيئة عمل دون وقوع أي تسريبات أو حوادث كربى، جائزة جملس التعاون اخلليجي

III.2- االستدامة البيئية في شركة الخطوط الجوية القطرية  :  

III.1.2- 2016األداء البيئي للشركة لسنة
35

:  

تلتزم اخلطوط اجلوية القطرية باملسامهة يف مبادرات االستدامة يف قطاع الطريان واملسامهة يف حتقيق  :الريادة البيئية

  :اتيجية الشركة البيئية علىلذلك، ترتكز اسرت  2030رؤية قطر الوطنية 

  االمتثال للتشريعات البيئية يف شبكتنا العاملية. 

 االستخدام األكفأ للموارد البيئية. 

 تعزيز العالمة التجارية للخطوط اجلوية القطرية من خالل تقدمي الدعم املستمر لألداء البيئي.  

يف جمموعة اخلطوط اجلوية القطرية، وأجري اختبار مت تقييم املخاطر البيئية 2016يف عام  :إدارة المخاطر البيئية

وتشتمل اخلطط احلالية على . ألدوات التحكم احلالية وتنفيذ اخلطط املناسبة لتعزيز وسائل التقليل من املخاطر
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املشاريع اليت من املتوقع أن يكون هلا تأثري مباشر على األداء البيئي، بينما تدعم املزيد من ممارسات االستدامة 

  .لى املدى الطويلع

 2016.يف العام " إطار احلوكمة البيئية"أطلقت جمموعة اخلطوط اجلوية القطرية : اتخاذ قرارات بيئية مناسبة

وتتيح هذه املبادرة للمسؤولني والقادة يف الناقلة القطرية مراجعة األداء البيئي وكفاءة التحكم يف املخاطر البيئية 

  .املرتبطة بأعماهلم

من املهم احلفاظ على حوار بناء ومفتوح مع اجلهات املعنية من أجل فهم أفضل : الجهات المعنية التواصل مع

وعلى مستوى قطاع الطريان، يوجد للخطوط اجلوية القطرية ممثلني  .وحتقيق التطلعات حول القضايا البيئية املتنوعة

. وعة السياسة البيئية يف االحتاد العريب للنقل اجلويويف جمم) أياتا(يف اهليئة البيئية يف االحتاد الدويل للنقل اجلوي 

. والناقلة القطرية أيضا ّ مشارك فعال يف جمموعة مستخدمي وقود الطريان املستدام ومتحدون من أجل احلياة الربية

زارة وتقوم بالتنسيق مع اجلهات احلكومية يف قطر حول خمتلف التشريعات البيئية احمللية والعاملية، مبا يف ذلك و 

  .البلدية والبيئة واهليئة العامة للطريان املدين

III.2.2- األداء البيئي للشركة لسنة
36

2015:  

أسطول طائرات عايل الكفاءة جلهة استهالك الوقود، عدا عن كونه " اخلطوط اجلوية القطرية"تدير شركة 

مل إذ يبلغ متوسط عمر الطائرات األكثر تطورا من الناحية التكنولوجية، ويضم أحدث الطائرات على مستوى العا

بتنوعها بني “ اخلطوط اجلوية القطرية”ومتتاز الطائرات املوجودة حاليا أو قيد الطلب يف أسطول . سنوات فقط5

من حيث استهالك الوقود باملقارنة مع 25-20 %اليت تعترب أكثـر كفاءة بنسبة " بوينج"و" إيرباص"طائــرات 

  .الفئة طائرات اجليل السابق ضمن نفس

وعلى . طائرا�ا العاملة بأحدث االبتكارات التقنية مع دخوهلا سوق العمل" اخلطوط اجلوية القطرية"كما زودت 

  :سبيل املثال

  إيرباص"من املتوقع أن يسهم تزويد طائرات “A320 لألجنحة الطرفية يف خفض " شاركلتس"بنظام

 .طن سنويا900ً◌  انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون من كل طائرة مبقدار

  بوينج "يساعد تزويد طائرات" B777 حبزمة تطوير األداءPIP يف خفض استهالك الوقود بنسبة

0.9%. 

على أحدث تصاميم ومزايا احملركات احلديثة ذات الكفاءة العالية يف " اخلطوط اجلوية القطرية"وتنطوي طائرات 

األيرودينامية، وتكنولوجيا االحرتاق والتربيد اجلديدة وهذا يتضمن على سبيل املثال النواحي . استهالك الوقود

وهو ما جيعلها احملركات األكثر  .لتعزيز استطاعة احملركات، إضافة إىل تقليل احرتاق الوقود واالنبعاثات الكربونية



  محمد�قادري محمد�قادري . . دد

 

 
48 

حزمة حتسني "كما تعتمد الشركة . قياسا باألجيال السابقة %25-15تطورا وكفاءة يف استهالك الوقود بنسبة

يذكر أن %  �2.7دف تقليل حرق الوقود بنسبة 787"بوينج "يف حمركات طائرا�ا من طراز PIP" األداء

اجلديد خبصوص االنبعاثات الكربونية ) إيكاو" (املنظمة الدولية للطريان املدين"اخلطوط اجلوية القطرية تدعم معيار 

حيث سيتعني على  2020فيذ ابتداء من عام وسيدخل هذا املعيار حيز التن. الناجتة عن الطائرات التجارية

وسيتم تطبيق ذلك . الطائرات اجلديدة أن جتعل انبعاثا�ا الكربونية متوافقة مع احلد األدىن احملدد وفق هذا املعيار

  .على تصاميم الطائرات اليت ال تزال قيد التصنيع2023اعتبارا من سنة 

 جمموعة مستخدمي وقود الطريان املستدام  ”قدميا يف  عضوا ً " اخلطوط اجلوية القطرية"تعترب  :الوقود

SAFUG وهي جمموعة من شركات الطريان اليت تركز على تسويق وتسريع وترية تطوير وقود الطريان احليوي

وينبغي ملصادر الوقود احليوي املستدام أن تساهم يف خفض االنبعاثات الكربونية بنسبة كبرية خالل دورة . املستدام

قارنة مع مصادر الوقود األحفوري، وأال �دد زراعة احملاصيل الغذائية أو إمدادات مياه الشرب مع احلد حيا�ا م

من اآلثار املرتتبة على التنوع احليوي، وعدم التسبب يف إزالة أو تغيري األنظمة البيئية الطبيعية أو املناطق اليت تتمتع 

طوائها على أثر إجيايب اقتصادي واجتماعي على مناطق زراعة بقيمة عالية حلفظ التنوع البيولوجي، فضال عن ان

  .املواد األولية

كجزء من ) حتويل الغاز إىل وقود سائل( GTL وتسعى اخلطوط اجلوية القطرية حاليا العتماد تقنية 

ملتاح وهي تدرس حاليا إمكانية تعزيز كفاءة الوقود ا". مطار محد الدويل"مساعيها إلنتاج الوقود املستخدم يف 

مع مؤسسة قطر وجامعة 2010تعاونت اخلطوط اجلوية القطرية يف نوفمرب  ويف هذا السياق،. بفضل هذه التقنية

وقد مت االنتهاء من املرحلة األوىل من . قطر إلجناز مشروع حبثي حول تقنية حتويل الطحالب إىل وقود حيوي

  .ن اإلجراءات لتطوير هذا البحث املهموجيري النظر حاليا يف اختاذ املزيد م 2015املشروع يف جوان

شاركت اخلطوط اجلوية القطرية مبخطط جتارة االنبعاثات الذي : مخطط تجارة االنبعاثات لالتحاد األوروبي

وال تزال تشارك يف مناقشة 2008أطلقه االحتاد األورويب، حيث التزمت الشركة بتطبيقه يف قطاع عملها منذ عام ،

  .يرهاملرحلة املقبلة من تطو 

قرار “ اخلطوط اجلوية القطرية”تدعم ": المنظمة الدولية للطيران المدني"مقياس األسواق العالمية الخاص من 

لتطبيق مقياس األسواق العاملية للتحكم باالنبعاثات الكربونية الناجتة عن قطاع “ املنظمة الدولية للطريان املدين”

االحتاد ” يف تطويره من خالل جمموعة استشارات الطريان لدى كما تلعب الشركة دوراً  فاعال. الطريان الدويل

  ".إياتا"الدويل للنقل اجلوي 

  :الخاتمة
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يف الكشف على أن الشركات القطرية ممثلة يف شركة قطر غاز، وشركة اخلطوط اجلوية  البحث هذا خيلص

التزاما�ما االجتماعية والبيئية من القطرية قد عرفتا اليوم جبانب أكثر أمهية وهو اجلانب االجتماعي حيث تتزايد 

خالل خمتلف الربامج اليت تقومان بتنفيذها وجتسيدها خدمة لتنمية وتطوير ا�تمع واملسامهة يف حتسني اإلطار 

املعيشي وتطوير نوعية احلياة ألفراد ا�تمع وخدمته، ويف هذا السياق بدأت تدرك أن االدارة البيئية �دف اىل 

البيئية، وانطالقا من ذلك كانت املسؤولية البيئية من القضايا االساسية نتيجة تنامي الوعي التصدي للمشاكل 

البيئي فقد أصبحت قضية محاية البيئة تتصدر اهتمامات احلكومات والشعوب واملنظمات واهليئات املهتمة 

بيئية �دف اىل التصدي للمشاكل باجلانب البيئي، يف هذا السياق بدأتا الشركتان القطريتان تدركان بأن االدارة ال

البيئية، وهو ما أخذته بعني االعتبار من خالل اإلجراءات والسياسات املتخذة للمسامهة يف احلفاظ على البيئة 

اخلطوات 2016و 2015ويربز تقرير االستدامة لعامي . وتبين مبادئ املسؤولية البيئية والضوابط اليت حتكم ذلك

م االستثمارات اليت قامت �ا يف جمال النمو والتنمية املستدامة واحملافظة على البيئة، اليت قطعتها الشركتان وحج

 .وإصدار الشركتني لتقاريرمها حول املسؤولية االجتماعية والبيئية على موقعهما اإللكرتوينودعم نظم اإلدارة البيئية 

  :اإلحاالت والمراجع  -
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  دور حاضنات األعمال يف دعم وتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطةدور حاضنات األعمال يف دعم وتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة
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BBoouummeerrddeess--  

        :إعداد

  .1بن شايب محمـد.د 

   .2سعدي فيصل. د
  .جامعة بومرداس –كلية العلوم االقتصادية   –" أ"أستاذ حماضر    1
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   :الملخص

ا املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف خطة التنمية يف اجلزائر، إال أ�ا مازلت على الرغم من األمهية اليت تتمتع �  

من عدة تعقيدات خاصة يف بيئة األعمال ،اليت تتسم باملنافسة والتغريات التكنولوجية واالقتصادية  تعاين

بعث املشاريع  واالجتماعية والثقافية ،باإلضافة إىل  جمموعة من التحديات املختلفة ،و من أبرز هذه التحديات

ضمن هذا السياق مت اعتماد العديد من اآلليات . وحتويل الفكرة املبدعة إىل مشروع قادر على النمو واالستمرار

واملداخل اإلسرتاتيجية لتعزيز بقاء واستدامة املشاريع الصغرية واملتوسطة، وقد خصصت هذه الدراسة للرتكيز على 

خلدمات والتسهيالت، والدعم واملرافقة الالزمة ألصحاب املؤسسات حاضنات األعمال اليت تعمل على توفري ا

الصغرية واملتوسطة، �دف إعطائهم دفعا أوليا لتخطي مرحلة انطالق مؤسسا�م، ومن مث متابعتهم وتأهيلهم 

 ويف سياق االستفادة. بالشكل الذي جيعل هذه املؤسسات الصغرية واملتوسطة ترقى إىل مكانة املؤسسات الناجحة

من التجارب الدولية الناجحة، من خالل االعتماد على حاضنات األعمال لدعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة، 

فإن تشخيصها يف اجلزائر أسفر عن حداثة التجربة فيها وعدم نضوجها ، وقد أخدنا  الوكالة الوطنية لدعم   

 .تشغيل الشباب فرع بومرداس  ،كنموذج حلاضنة أعمال

  .حاضنات األعمال، املؤسسات الصغرية و املتوسطة، آلية الدعم :تاحيةالكلمات المف

Abstract  :  

Despite the importance of the small-medium enterprises and in the development plan in 

Algeria, but its suffered a set of challenges, like the business environment characterized by 

                                                           

  .جامعة بومرداس –  بن شايب حممـد.د -ل املؤلف املرس   1
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competition and technological, economic, social and cultural rapid changes, and problems with 

financing, marketing ... and the problems related with the creating of projects, and converting 

innovative idea into a project has the ability of growth and sustainability.  Within  this context, 

several mechanisms and Strategic approaches adopt to promote the survival and sustainability of 

small and medium enterprises. this study has focus on business incubators that provide services 

and facilities, and support and accompaniment that a necessary for owners of small and medium 

enterprises, in order to give them a boost primarily to skip the difficult first step of their 

organization phase, and the rehabilitation of the form that makes these small and medium 

enterprises live up to the status of successful organizations.  In thecontext of benefit from 

successful international experiences, by relying on business incubators to support small and 

medium enterprises, the diagnosed in Algeria, resulted in the newness  experiment , and it has 

been proposed Ansej of Boumerdes . 

 Key words: business incubators, small and medium enterprises, the support mechanism . 

 :مقدمة

الشك أن مهما كانت لدى الدول النفطية ومنها اجلزائر من احتياطيات مالية معتربة، اليت مت استقطاعها يف      

لرخاء فإن جممل هذه العوائد لن يكون أحسن من إجياد قاعدة إنتاجية متجددة وقابلة للتوسع والتطوير سنوات ا

بشكل مستدمي، لتنتقل هذه االقتصاديات من االقتصاديات الريعية اليت حيكمها اإلنفاق العام إىل اقتصاديات 

  .إنتاجية حيركها القطاع اخلاص مبشاريعه املتعددة

تنمية القطاع اخلاص وحاضنات األعمال واملشروعات األعمال الصغرية وتوسيعها  ق  فإنمن هذا املنطل    

وتطوير هياكلها يعترب أحد أهم أهداف التنمية االجتماعية واالقتصادية وحتقيق هدف االستقرار االقتصادي 

احلربني العامليتني األوىل واالجتماعي  إذ أنه رغم التطور التقين السريع واملتواصل على مدى السنوات اليت أعقبت 

والثانية وانتشار املشروعات العمالقة القتصاديات احلجم الكبري يف اإلنتاج وتوسعها الرأسي واألفقي ،وما صاحب 

ذلك من توسع يف املدن الصناعية، وتبقي حاضنات األعمال ذو  أمهية كبرية   ،و إن مل يكن يف بعض احلاالت 

  .إنه تتكامل معها يف العديد من النشاطات االقتصادية منافسة للمشاريع الكبرية إال 

إال أن ما جتب اإلشارة إليه يف   هذا الصدد ويثري القلق نوعا ما هو أن حاضنات األعمال واملشاريع الصغرية يف  

فرتة انتقالية، الدول العربية النفطية، اعتمدت على اإلنفاق العام والرعاية احلكومية املباشرة وأن الفرتة احلالية تعترب 

على جممل النشاط   "  OMC"حيث ستحمل السنوات التالية انعكاسات تطبيق بنود منظمة التجارة العاملية

فاملنشآت اليت  ظلت تتمتع تقليديا  مبيز ة  للدول األعضاء يف املنظمة،) مبا فيها املشروعات الصغرية(االقتصادي 

ا ينجم عنها من إلغاء التشريعات املقيدة حلركة التجارة احلرة سيعرضها أسواقها احمللية املغلقة ستجد أن العوملة وم
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للمنافسة الدولية، وعليها أن تكيف أوضاعها وفقا ملتطلبات النظام العاملي اجلديد ومواجهة املنافسة الشرسة 

ية، واجلزائر هي ملشروعات صغرية خارجية مشا�ة ،قد تكون هلا ميزة تنافسية مل تتوافر للمشروعات الصغرية احملل

  .األخرى معرضة هلذه املستجدات 

وعليه،جاءت هذه الدراسة لتبني أمهية إنشاء حاضنات األعمال يف اجلزائر  وبالتحديد يف والية بومرداس مع 

عرض الدور الذي تلعبه من خالل خدما�ا ومرافقتها للمشاريع واملبادرات واألفكار قبل انطالقها وبعد إنشائها، 

م دورها يف بعث وإنشاء ودعم تلك  املشاريع يف اجلزائر، وبناءا عليه ارتأينا طرح إشكالية موضوعنا وكذا تقيي

  :فيمايلي

كيف تساهم حاضنات األعمال في إنشاء ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر و " 

  "بخصوص في والية بومرداس؟

  :األسئلة الفرعية

 ا يتمثل الدور الذي تلعبه يف دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة؟ما مـفهوم حـاضنات األعمال و فيم - 1

 فيما يكمن اهلدف من إنشاء حاضنات األعمال وما هي عوامل جناحها ؟ - 2

  كيف يتم مرافقة املشاريع يف من طرف الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب فرع بومرداس؟   - 3

  :الفرضيات

سطة كو�ا إحدى الوسائل لتوفري فرص العمل والقضاء تسعي احلاضنات لدعم املؤسسات الصغرية واملتو  - 1

 .على البطالة

 .�دف حاضنات األعمال إىل تدريب أصحاب املؤسسات على اإلدارة اجليدة وتنمية قدرا�م اإلدارية - 2

عملية املرافقة مهمة جدا بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وهذا بسبب التوجيه الذي تقدمه الوكالة  - 3

    .موعة من الزيارات من أجل متابعة سريورة املشروع عن طريق جم

تنبع أمهية الورقة البحثية من خالل التعرف على حاضنات األعمال كأحد مرتكزات دعم وتنمية  :أهمية الدراسة

املشروعات الصغرية واملتوسطة والدور الذي تلعبه يف التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل دعمها للمبادرين 

 . حاب املشروعاتوأص

 :تضطلع الدراسة  بإجناز عدد من األهداف على املستوى النظري والتطبيقي وعلى النحو اآليت :أهداف الدراسة 

 . تقدمي أسس نظرية ملفهوم حاضنات األعمال وأدوارها وأهدافها - 1

 . التعرف على دور حاضنات األعمال يف التنمية االجتماعية واالقتصادية - 2

يف إنشاء جممعات  فرع بومرداس "ANSEJ "لوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب استعراض جتربة  ا - 3

 .وحاضنات األعمال
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 :سوف يتم معاجل هذا املوضوع من خالل احملور املوايل

 .مفاهيم أساسية حول حاضنات األعمال: 01المحور

  . واقع حاضنات األعمال بالجزائر: 02المحور

الدعم على مستوى وكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع  دراسة ميدانية للمحضنات: 03المحور 

  بومرداس

  

  مفاهيم أساسية حول حاضنات األعمال: 01المحور

 :نشأة وتعريف حاضنات األعمال1-

يرجع تاريخ نشأة احلاضنات إىل أول مشروع متت إقامته يف مركز التصنيع املعروف : نشأة حاضنات األعمال    

،عندما قامت عائلة  1959نيويورك يف الواليات املتحدة األمريكية وذلك عام يف والية  BATAVIAبإسم 

بتحويل مقر شركتها اليت توقفت عن العمل إىل مركز لألعمال يتم تأجري وحداته لألفراد الراغبني يف إقامة مشروع 

ىن كان يقع يف منطقة مع توفري النصائح واالستشارات هلم، والقت هذه الفكرة جناحًا كبريًا خاصة وأن هذا املب

أعمال وقريبًا من عدد من البنوك ومناطق تسوق ومطاعم وحتولت هذه الفكرة فيما بعد إىل ما يعرف باحلاضنة، 

أقيمت آالف من الشركات الصغرية واملتوسطة يف هذا املركز، لكن هذه احملاولة إلقامة  1959ومنذ عام 

، إقامة عدد من 1984أعوام الثمانيات وحتديدًا يف عام  احلاضنات مل تتم متابعتها بشكل منظم حىت بداية

بوضع برنامج تنمية وإقامة عدد من احلاضنات، ويف  SBAاحلاضنات، حينما قامت هيئة املشروعات الصغرية 

حاضنة فقط واليت ارتفع عددها بشكل كبري  20هذا العام مل يكن يعمل يف الواليات املتحدة األمريكية سوى 

من خالل بعض رجال الصناعة  1985عام  NBIAم اجلمعية األمريكية حلاضنات األعمال وخاصة عند قيا

وصل عدد  1997ويف �اية عام .األمريكيني، وهي مؤسسة خاصة �دف إىل تنشيط وتنظيم صناعة احلاضنات

 حاضنة وذلك من خالل معدل إقامة بلغ حوايل حاضنة يف 550احلاضنات يف الواليات املتحدة إىل حوايل 

  .1986األسبوع منذ �اية عام 

ويرجع تاريخ حاضنات املشروعات التكنولوجية إىل بداية عقد الثمانينات حيث ظهرت حباجة إىل خلق      

فعاليات جيدة قادرة على دعم ورعاية اإلخرتاعات واألحباث التطبيقية واإلبداع التكنولوجي، وحتويلها إىل شركات 

  .)1(ودفع فرص جناحها

 :شكل املوايل يوضح لنا مراحل تطور حاضنات األعمال كما يليوال     
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 مراحل تطور حاضنات األعمال): 01(الشكل رقم 

  
األعمال مفاهيم مبدئية وجتارب عاملية، منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم حاضنات الشرباوي ابراهيم عاطف،  :المصدر

 .12، ص2005ايسيسكو، -والثقافة

) هلا كيا�ا القانوين(مؤسسات قائمة بذا�ا هي  ):Business incubators(اضنات األعمال تعريف ح-ب

تعمل على توفري مجلة من اخلدمات والتسهيالت للمستثمرين الصغار الذين يبادرون إىل إقامة مؤسسات صغرية، 

، وميكن هلذه املؤسسات )سنة مثال أو سنتني(�دف شحنهم بدفع أويل ميكنهم من جتاوز أعباء مرحلة اإلنطالق 

 .)2(أن تكون تابعة للدولة أو أن تكون مؤسسات خاصة أو مؤسسات خمتلطة 

ممثل منطا جديدا من البىن :" بأ�ا 2003كما تعرف حاضنات األعمال يف تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام 

ين املبدعني املفعمني بروح الريادة الذين الداعمة للنشاطات اإلبتكارية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة أو للمطور 

  .)3("يفتقرون إىل اإلمكانيات الضرورية  لتطوير أحباثهم وتقنيا�م املبتكرة وتسويقها

منظمة تساهم يف :" كما مت تعريفها من قبل مركز االحتاد األورويب للشؤون االسرتاتيجية وتقييم اخلدمات على أ�ا 

ن خالل ترويدهم مبجموعة شاملة ومتكاملة من الدعم، مبا يف ذلك منحهم عملية إنشاء الشركات الناجحة م

  .)4(" مساحة باحلاضنة خدمات دعم األعمال التجارية

أما من الناحية القانونية فإن املشرع اجلزائري  اخذ بالتعريف الفرنسي وضم مفهوم احلاضنات يف املشاتل وعرفها 

الذي يتضمن القانون األساسي ملشاتل  2003فيفري 25يف  املؤرخ 03 -78وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 

مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وجتاري تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقاللية : "املؤسسات على أ�ا

  ".املالية
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  )5(: وتأخـذ املشاتل أحد األشكال التالية

 احملضنة هيكل دعم يتكفل بأصحاب املشاريع يف قطاع اخلدمات؛ 

 لربط أي هيكل دعم يتكفل بأصحاب املشاريع يف قطاع الصناعة الصغرية واملهن احلرفية؛ورشة ا 

 نزل املؤسسات مبعىن  هيكل دعم يتكفل بأصحاب املشاريع املنتمني إىل ميدان البحث . 

  )6( .كما ميكن إنشاء مشاتل املؤسسات أيضا يف شكل شركة ذات أسهم ختضع للقانون التجاري

نوع من أنواع املشاتل خيتص ) احملضنة(التعريف أن املشرع اجلزائري اعترب حاضنات األعمال و املالحظ من هذا 

  .بدعم املستحدثني يف جمال اخلدمات فقط

 :)7(هنالك العديد من احلاضنات أمهها مايلي : أنواع الحاضنات -2

يتها، ويعمل على استخدام هذا النوع من احلاضنات خيدم منطقة جغرافية معينة �دف تنم: اإلقليمية الحاضنة

 .املوارد احمللية من اخلامات واخلدمات واستثمار الطاقات الشبابية العاطلة يف هذه املنطقة

تروج هذه احلاضنة الستقطاب رأس املال األجنيب مع عملية نقل التقنية مؤكدة على اجلودة : الدولية الحاضنة

ولوجي �دف تأهيل الشركات القومية من خالل الشركات الدولية العالية، وتركز على التعاون الدويل املايل والتكن

 .وتطويرها ودفعها للتوسع واالجتاه إىل األسواق اخلارجية

تقام داخل منطقة صناعية معينة بعد حتديد احتياجات هذه املنطقة من الصناعات : الصناعية الحاضنة

 .كبرية واملشروعات الصغرية املنتسبة للحاضنةواخلدمات املساندة، حيث يتم تبادل املنافع بني املصانع ال

تعمل هذه احلاضنة على خدمة قطاع أو نشاط حمدد مثل الربجميات أو الصناعات : المحدد القطاع حاضنة

 .اهلندسية، وتدار بواسطة خرباء متخصصني بالنشاط املراد الرتكيز عليه

صميمات متقدمة ملنتجات جديدة مع امتالكها وهي حاضنات تكنولوجية �دف إىل استثمار ت: التقنية الحاضنة

 .ملعدات وأجهزة متطورة، واالستفادة من األحباث العلمية واالبتكارات التكنولوجية وحتويلها إىل مشروعات ناجحة

عادة ما تكون هذه احلاضنة داخل جامعة أو مركز أحباث، تعمل على تطوير األفكار واألحباث : البحثية الحاضنة

 .اء هيئة التدريسوتصميمات أعض

هي مؤسسة تساعد شركات اإلنرتنت والربجميات الناشئة على النمو حىت الوصول إىل مرحلة : اإلنترنت حاضنة

 .النضج
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باإلضافة إىل األنواع السابقة هناك أنواع أخرى من احلاضنات، كحاضنات املشروعات العامة غري      

صصة يف جماالت إبداعية وفنية، حاضنات متخصصة يف وحاضنات بدون جدران، حاضنات متخ التكنولوجية، 

  .جماالت تصنيعية وإنتاجية وخدمية متنوعة

  National Business األمريكيةكما تصنفها اجلمعية الوطنية حلاضنات األعمال بالواليات املتحدة      

incubators association (NBIA)  8( :إىل األنواع التالية(  

من جمموع % 8هي ملك للقطاع اخلاص، وتسعى لتحقيق األرباح ومتثل نسبتها و  :حاضنات أعمال خاصة

 . احلاضنات يف أمريكا الشمالية

وهذا النوع ملك للدولة، وهي ال تسعى بالدرجة األوىل إىل حتقيق األرباح، كما أ�ا تقوم   :حاضنات أعمال عامة

 . حتقيق التنمية االقتصادية على املستوى الوطينبدعم ورعاية احلكومة أو األجهزة احمللية واهليئات وتسعى إىل

وهي اليت تكون ملكيتها مشرتكة بني القطاع العام واخلاص، وتقدر نسبتها بـ  :حاضنات األعمال المختلطة 

%16. 

متثل هذه احلاضنات  ):الحاضنات األعمال المرتبطة بالجامعات(حاضنات أعمال ذات الصلة بالجامعات و

ايل عدد احلاضنات بأمريكا الشمالية، وهذه احلاضنات منبثقة من اجلامعات واملعاهد العليا من إمج%  27حوايل 

 .وهلا نفس األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها احلاضنات العامة واخلاصة

من جمموع احلاضنات بأمريكا الشمالية، وهي عادة ما تكون حتت رعاية ودعم %  5و متثل  :حاضنات أخرى

 .، ورجال الدين، غرف التجارة، املوانئ وغريها)السينما مثال(تقليدية مثل مؤسسات الفن جهات خمتلفة غري 

  :مراحل احتضان المؤسسات الملتحقة بالحاضنة و عوامل نجاحها  -3

تتم رعاية ومتابعة املشروعات امللتحقة باحلاضنة  :مراحل احتضان المؤسسات الملتحقة بالحاضنة- أ     

 :   )9( ة من عمر هذه املشروعات على النحو التايلخالل املراحل املختلف

  مرحلة الدراسة والمناقشة االبتدائية والتخطيط: المرحلة األولى

 : يف هذه املرحلة، ومن خالل املقابالت الشخصية بني إدارة احلاضنة واملتقدمني مبشروعا�م، يتم التأكد من        

  باق معايري االختيار على املستفيدين ومشروعا�م؛ ، ومدى انط)أو املشروع (جدية صاحب الفكرة 

 قدرة فريق العمل املقرتح على إدارة املشروع؛ 

 نوعية وطبيعة اخلدمات اليت يتطلبها املشروع من احلاضنة وقدرة احلاضنة على توفريها؛ 

  الدراسة التسويقية واخلطط اليت تضمن قدرة املنتج على الدخول لألسواق؛ 

  لتوسعات املشروعاخلطط املستقبلية . 
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  مرحلة إعداد خطة المشروع: المرحلة الثانية

يف ضوء النتائج اليت يتم التوصل إليها يف املرحلة األوىل أثناء إعداد دراسة جدوى املشروع اقتصاديا وفنيا       

  .وتسويقيا، يقوم املستفيد بإعداد خطة املشروع 

  اضنة وبدء النشاطمرحلة التأسيس واالنضمام للح: المرحلة الثالثة

يتم خالل هذه املرحلة تأسيس املشروع والتعاقد مع احلاضنة، وخيصص له مكان أو موقع يتناسب مع نوع        

  . نشاطه وحجمه

  مرحلة نمو وتطوير المشروع: المرحلة الرابعة 

ت منو عالية من يتم خالهلا متابعة أداء املؤسسات اليت تعمل داخل احلاضنة ومعاونتها على حتقيق معدال    

خالل املساعدات واالستشارات من األجهزة الفنية املتخصصة املعاونة بإدارة احلاضنة، عالوة على املشاركة يف 

  .الندوات وورش العمل والدورات التدريبية اليت تتم داخل احلاضنة بالتعاون مع املؤسسات املعنية

  مرحلة التخرج من الحاضنة: المرحلة الخامسة

حلة النهائية بالنسبة للمشروعات داخل احلاضنة، وتتم عادة بعد فرتة ترتاوح بني سنتني إىل ثالث سنوات هى املر  

من قبول املشروع باحلاضنة، وذلك طبقا ملعايري حمددة للخروج، حيث يتوقع أن يكون املشروع قد حقق قدرا من 

  .مال أكربالنجاح والنمو، وأصبح قادرا على بدء نشاطه خارج احلاضنة حبجم أع

  :عوامل نجاح حاضنات األعمال-ب

لشمالية امريكا دول ألتكنولوجية يف ت احلاضناامن د جريت على عدأليت املعمقة ت اسارالدى احدت إكدأ

ليت تعتمد على ، واجديدوع ملشرن حتضااعملية ي لفشل ألعوامل النجاح وامن داً عدك هنا، أن يبورألد االحتاوا

  :)10( ئيسية هيرعناصر 

 باحلاضنة ة توفرملت اإلمكانياا. 

 ل  ألعمااشبكة دة جووملشرتكة ت اخلدماى امستو. 

  ت  عاوملشروج اخرل وخودمعايري . 

 تعاوللمشرة جليداملتابعة ا. 

 ملايلالدعم والتمويل ا. 

 فحلاضنة بشكل حمرتإدارة ا. 
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ت حلاضناح اعلى جناة ملساعدت اسارملماافضل أسة بتلخيص رالدالعناصر قامت افر هذه اتوى على مدءا بناو  

 :آلتيةط النقاايف 

  ن تسمح بأرات إلجياائد من اتولد عوأن لف مرت مربع حىت ميكن أ  30حلاضنة ال تقل عن امساحة

 .تيةالذائدها اعلى عوت حلاضنااتعتمد 

  دل تباوألنشطة اشبكة من  قامةإملتحقة حىت ميكن ت عاومشر10ألقل اعلى ك هنان يكوأن جيب

 . ليا�اعم  عمودملشرتكة ت اخلدماامن د تنمية عد يساعد على ممال، ألعماا

  توجد أن كما جيب ، علميةت مكتباومركزحبث علمي أو  جامعة ار لتكنولوجية جبوت احلاضنااتقع

 . ملتخصصةة والكبريت الشركاامعامل أو حلكومية املعامل اعلى مقربة من 

  لبنية ت واالتصاالل اخاصة يفجمادة وقياسية حمدت صفااموذات حلاضنة يف مباين اتقع أن جيب

 .تصال بني الشركات�ا لتسهيل االخلاصة األساسية ا

  ليهاإملنتسبة اغري ت حىت للشركات خلدمااحلاضنة على تقدمي اتعمل أن جيب. 

خل فيما بينها لتعطي اليت تتدل، واألعمات اعمل حاضناح جناس ليت ميكن من خالهلا قياات املؤشراهم أتتمثل و

  : آلتيةط النقاايف " على ا�تمع حلاضنة دود امر"لنهاية ما يطلق عليه ايف 

 د ملؤشر بعدا اهذس يقا، وجناحهات فع معدالرليت تعمل على واحلاضنة ل اقامتها من خالإليت متت ت الشركاا

 .فشلتوليت مل تستكمل ا

 ا هذس يقاج، وتتخروحلاضنة ك اليت ترتت الشركاايتم خلقه عن طريق ي لذدي االقتصاط النشاوالوظائف ا

 .تملبيعاايف دة الزيانسب ت، ولشركااليت حتققها هذه املضافة القيمة م، والوظائف كل عاد املؤشر بعدا

 ليت رات االستثمااملؤشر حبجم ا اهذس يقا، وليةوألت العملياواحلاضنة اقامة إحلكومية يف واحمللية رات االستثماا

 .مكل عات عاوملشرواحلاضنة ل ايتم توفريها ألعما

 د ملؤشر بعدا اهذس يقاة، وجلديدت اعاوملشراتنمية وقامة ل إمن خالث ألحبااحلاضنة على تسويق رة اقد

 . تلشركاالناتج عن هذه دي االقتصاط النشاث، واألحبااتطبيق هذه  ملبنية علىت اعاوملشرا

  ت معدالل ملؤشر من خالا اهذس يقا، وملقدمة هلمت اخلدماة افائددة وحلاضنة جلواملستفيدين من اتقييم

 .ملقدمةت اخلدماواألنشطة اتقييم أي ولرت االستجابة الستطالعاا

 داء ألانسب تكاليف وحلاضنة ائد ام عوحجل من خالس يقا، ويتالذالتمويل واية ارالستمراحلاضنة على رة اقد

 .ملايلدل التعااىل نقطة ل إلوصوص افر، وئدالعواىل هذه إملخطط له بالنسبة ا

  ت مبعدالس تقا، وملتخرجةت الشركاواباحلاضنة ت عاوملشرب اصحاأليت يوفيها ت املدفوعاو ائب الضراحجم

 . تلشركااه هذع ليت تدفعها جمموى األخرت املقتطعاو ائب الضرائد احجم عو، ومللكيةد اياازد
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 ت، خلدماايف تقدمي ء لشركاواملهتمني ع رأي استطالل امن خالس تقا، ولعلميالبحث والصناعة ابط بني الرتا

 . تجلامعاوالعلمي البحث والصناعة احلاضنة بني اضعها وليت سامهت يف د العقود اعددة يال زمن خالو

  قامة ص وإخلااع لقطااعم دحلكومية حنو السياسة ايف ت حلاضنااليت نتجت عن برنامج ات التغرياحجم

  .حلكومةاليت تضعها املتخصصة التمويل امج ابرات وحملفزوانني القود ابعدس تقاة، وجلديدت الشركاا

  واقع حاضنات األعمال بالجزائر : 2المحور

 : تجربة حاضنات الجزائر-  1

ل النامية تعد جتربة اجلزائر يف جمال حاضنات األعمال ومشاتل املؤسسات متأخرة نوعا ما مقارنة ببعض الدو       

والدول العربية خصوصا، حيث مل يتم صدور أي قانون أو مرسوم ينظم نشاط احلاضنات إىل غاية سنة 

، املتضمن القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة الصادر يف 01/18رقم  باستثناء القانون2003

املشرع اجلزائري قد أخذ مبفهوم مشاتل  والذي أشار إىل مشاتل املؤسسات،كما أننا نالحظ أن  2001سنة 

املؤسسات ومراكز التسهيل، يف حني تقتصر احملضنة كشكل من أشكال املشاتل على دعم ومساعدة املشاريع 

القائمة على تقدمي اخلدمات فقط، بينما يشمل مفهوم احلاضنات يف الدول املتقدمة والنامية كل أنواع املشاريع، 

على املبادرات التكنولوجية املتميزة، وتعترب نزل املؤسسات النموذج األقرب إىل مفهوم  وخصوصا املشاريع القائمة

حاضنات  األعمال التقنية املعمول به يف الدول اليت لديها جتارب يف امليدان، من حيث تركيزها على املؤسسات 

  ) .11(العاملة يف جمال البحث والتطوير

أنواع حاضنات األعمال، واهليئات العامة واملنظمات اليت تديرها فقد تكون كما بني املشرع اجلزائري أشكال و      

حاضنة األعمال عامة أو خاصة، مؤسسة صناعية أو جتارية، مؤسسة غري هادفة للربح أو هادفة للربح، حيث 

دارة مؤسسة، فكلما زاد العدد كلما  تعقدت اإل 50إىل 20حيدد عدد املؤسسات الصغرية داخل احلاضنة ما بني 

   .)12(لكن يف نفس الوقت يساهم يف رفع مردودية احلاضنة

حماضن يف واليات األغواط، باتنة، البليدة، تلمسان، سطيف، 10مشتلة و 14وقد تقرر إنشاء      

ورشات ربط بكل من اجلزائر، سطيف، قسنطينة ووهران، ويف 04ووتيزي وزو، عنابة،قسنطينة، وهران، الوادي 

  .اء حمضنة باجلزائر ومقرها مدينة اجلزائرتقرر إنش 2004سنة 

وهي يف كل من وهران،  2009مت إنشاؤها يف سنة  04مشتلة مؤسسة منها 12كما يوجد حاليا يف اجلزائر      

يف كل من  باتنة، بسكرة، خنشلة، أم البواقي،  2013أما الباقي مت إنشاؤها يف سنة. عنابة، برج بوعريريج وغرداية

  .بيض وسيدي بلعباسميلة، أدرار، ال
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فيفري سنة  25املؤرخ يف    79-03و فيما خيص مراكز التسهيل مت إنشاءها مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم      

من القانون التوجيهي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  يقوم بإعالم و  13وذلك طبقا ألحكام املادة  2003

خرى هي عبارة عن مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع توجيه،دعم ومرافقة حاملي املشاريع، و من جهة أ

  .بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل موضوعة حتت وصاية الوزير املكلف باملؤسسات الصغرية واملتوسطة

و �دف مراكز التسهيل إىل تطوير ثقافة التقاول من خالل اجلمع بني العديد من اجلوانب الضرورية لذلك      

توفري شباك يسهر على تلبية احتياجات املقاولني وتقدمي خمتلف التسهيالت الكفيلة بتقليص آجال  كالعمل على

إنشاء املؤسسات وإقامة مكان يلتقي فيه عامل األعمال واملؤسسات واإلدارات املركزية    أو احمللية وكذلك احلث 

حث وشركات االستشارة ومؤسسات على تثمني البحث العلمي من خالل التقريب بني املقاولني ومراكز الب

  .التكوين واألقطاب التكنولوجية والصناعية واملالية

كما تتوىل مراكز التسهيل عدة مهام منها  التدخل ملساعدة املقاولني ويف هذا الصدد مت إنشاء عدد من مراكز     

لعباس، قسنطينة، وهران، التسهيل يف كل من الشلف، األغواط، جباية، البليدة، اجلزائر، جيجل، سطيف، سيدي ب

  .بومرداس، الوادي، تيبازة، غرداية ومث توسيع العملية بعد ذلك لكل واليات  عرب مركزها

  :باالضافة قامت اجلزائر بوضع العديد من اهليآت لدعم إنشاء املؤسسات اخلاصة وهي

  وزارة الصناعة واملناجم . 

   واملتوسطة ا�لس الوطين االستشاري لرتقية املؤسسات الصغرية)CNC- PMe.( 

  صندوق ضمان استثمارات املؤسسات الصغرية واملتوسطة)CGCI  -PME   .( 

 الصندوق الوطين لالستثمار. 

  صندوق ضمان القروض)FGAR.( 

  الصندوق الوطين للتأمني على البطالة)CNAC.( 

 صندوق الضمان املشرتك للقروض. 

  :كما هناك أجهزة املرافقة نذكر منها ما يلي

  كالة الوطنية لتسيري القروض الو(ANGEM). 

  الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار) ANDI. ( 

  الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة)AND PME.( 

 الوكالة الوطنية لرتقية الصناعات الصغرية واملتوسطة. 

  الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب)ANSEJ.( 
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جلزائر يف جمال احتضان األعمال يف بدايا�ا مقارنة بالكثري من الدول األخرى، فحىت �اية و ال تزال جتربة ا     

عنابة، وهران، غرداية، برج : مشاتل مؤسسات يف كل من) 04(وجدت أربع  2013السداسي األول من سنة 

  . منصب شغل 308مشروعا، يتوقع منها إنشاء 46بوعريريج، احتضنت 

االتصاالت،معاجلة وإعادة تدوير النفايات، اإلعالم اآليل، : ريع على قطاعات التاليةوتتوزع هذه املشا      

األلياف البصرية، الطاقة : الصناعات الغذائية، باإلضافة إىل بعض املشاريع يف القطاعات عالية التكنولوجيا مثل

ل املؤسسات يف اجلزائر إىل الشمسية، نظم حتديد املواقع، وفيما يلي نقدم جدوال تلخيصيا حلصيلة نشاط مشات

  .2013غاية السداسي األول 

  تطور عدد المشاريع المحتضنة في مشاتل المؤسسات): 01(الجدول رقم 
مشاتل 

  المؤسسات
عدد المشاریع خالل السداسي األول 

2012  
عدد المشاریع خالل السداسي 

  2013األول 
  مناصب العمل المتوقعة

  28  9  8  عنابة
  32  15  8  وھران

  11  12  4  ایة غرد
  237  10  7  برج بوعریریج

  308  46  27  المجموع

  .2013وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة  23نشرية املعلومات االقتصادية رقم :املصدر

مشروع 1132مركز تسهيل تنشط على املستوى الوطين، قامت مبرافقة  12أما خبصوص مراكز التسهيل فيوجد 

  . واجلدول التايل يلخص حصيلة نشاط مراكز التسهيل على املستوى الوطين  2013إىل غاية السداسي األول 

  حصيلة نشاط مراكز التسهيل السداسي األول ): 02(جدول رقم 

عدد المشاریع   مراكز التسھیل
  المستقبلة

عدد 
المشاریع 

  المرافقة

مخططات 
  األعمال المنجرة

عدد المؤسسات 
  المنشأة

عدد مناصب 
  العمل المتوقعة

  57  17  61  90  368  ة تیباز
  964  204  13  325  325  وھران
  27  10  12  22  36  أدرار

  380  21  21  191  323  برج بوعریریج
  25  /  3  64  98  إلیزي
  31  2  2  239  277  جیجل

  7  2  /  17  37  تمنراست
  121  2  5  114  175  النعامة
  33  12  15  39  163  تندوف
  /  /  /  10  313  الجلفة

  74  21  21  21  21  سیدي بلعباس
  /  /  /  /  18  البلیدة

  1719  291  153  1132  2036  المجموع

  .2013وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة  23نشرية املعلومات االقتصادية رقم :املصدر
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صناعات النسيج، الصناعات الغذائية، البناء واالشغال العمومية، : تتوزع هذه املشاريع على قطاعات أبرزها

  .التقليدية واحلرف اخلدمات، الصيد، الصناعة

إن القراءة األولية لألرقام املشار إليها يف اجلدولني السابقني تبني بوضوح أن نشاط مراكز التسهيل يف مرافقة       

أكرب بكثري من  1719ومناصب العمل املتوقع إنشاؤها   291وعدد املؤسسات املنشأة 1132املشاريع الناشئة 

 308مشروع وال يزال معظمها يف مرحلة االحتضان، بعدد   46تضن سوى نشاط مشاتل املؤسسات واليت مل حت

منصب عمل متوقع، األمر الذي يظهر الرتكيز على نشاط مراكز التسهيل واليت يقتصر عملها على تسهيل 

اإلجراءات اإلدارية إلنشاء مؤسسة، يف حني أن احتضان وإيواء املؤسسات الناشئة هو من صلب مهام املشاتل 

  .نات وهو ما نراه ضعيفا جدا من خالل هذه احلصيلةواحلاض

وكنتيجة هلذه القراءة األولية فإننا نرى بان اقتصار حاضنات ومشاتل املؤسسات على تسهيل اإلجراءات اإلدارية  

إلنشاء املؤسسات اجلديدة، دون األهداف األخرى هو حتجيم لدور هذه األجهزة، ويساهم يف التقليل من 

ر املتوقع منها، ولعل من بني ما يستفاد من التجارب العاملية الرائدة يف هذا ا�ال هو الرتكيز على   فعاليتها والدو 

�دف نشر ثقافة ريادة األعمال واملقاوالتية يف، إنشاء روابط بني احلاضنات واجلامعات واملؤسسات األكادميية 

لقطاع الصناعي، وعليه فإننا نقرتح أن تكون يف وسط الباحثني والطالب، وتثمني نتائج البحث العلمي وربطها با

للجامعة حاضنة أعمال خاصة �ا سواء كانت مرتبطة بكلية معينة أو معهد متخصص، أو تكون حاضنة عامة 

  .تشمل مجيع التخصصات

دراسة ميدانية لحاضنات الدعم على مستوى وكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع : 03المحور 

  بومرداس

  -بومرداس –فرع " ANSEJ "قديم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ت. أوال

مت إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مبوجب املرسوم : تعريف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

، وهي هيئة وطنية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية 1996سبتمرب  08املؤرخ يف  296 -96التنفيذي رقم 

 .وية واالستقالل املايل، تعمل حتت وصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعياملعن

تدعم وتقدم االستشارة وترافق الشباب ذوي املشاريع يف إطار تطبيق مشاريعهم االستثمارية، كما تسعى        

  . مراحل املرافقةإىل ترقية ونشر الفكر املقاواليت، ومنح إعانات مالية  وامتيازات جبائية خالل  كل 

كما تتصرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب يف هذا اإلطار بالتنسيق مع  البنوك العمومية وكل الفاعلني 

  . على املستويني الوطين واحمللي

 96من املرسوم التنفيذي رقم  05وذلك بناء على املادة   1998جوان06لقد مت انشاء فرع بومرداس يف و       

، واليت تنص على إنشاء فروع جهوية أو حملية �لس التوجيه  ويقع مقر  الوكالة 1996خ يف ديسمرب املؤر  296- 
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الفرعية داخل مقر والية بومرداس منذ تاريخ إنشاء فروع شرع يف مهامه اليت أسندت إليه كما يف باقي الفروع 

  .األخرى 

ب جيب أن يستويف صاحب املشروع الذي جمموع ولالستفادة من امتيازات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبا 

  :  الشروط التالية

  سنة ؛  40إىل19أن يرتاوح سن الشباب من 

 أو ذا ملكات معرفية معرتف �ا؛/أن يكون ذا تأهيل مهين و 

  أن يكون بدون عمل؛ 

 أن يقدم مسامهة شخصية مبستوى يطابق النسبة احملددة حسب املشروع. 

  :  تقوم الوكالة الوطنية مبجموعة من املهام، وتتمثل فيما يلي:  تشغيل الشباب مهام الوكالة الوطنية لدعم

 تدعم وتقدم االستشارة وترافق الشباب ذوي املشاريع يف إطار تطبيق مشاريعهم االستثمارية؛ 

   تسري وفقا للتشريع والتنظيم املعمول �ما ختصيصات الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب، السيما

 عانات وختفيض نسب الفوائد، يف حدود األغلفة املالية املتوفرة؛منها اإل

   ،تبلغ الشباب ذوي املشاريع الذين ترشح مشاريعهم لالستفادة من قروض النب وك واملؤسسات املالية

مبختلف اإلعانات اليت مينحها الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب وباالمتيازات األخرى اليت حيصلون 

 عليها؛

 مبتابعة االستثمارات اليت ينجزها الشباب ذوي املشاريع، مع احلرص على احرتام بنود دفاتر  الشروط  تقوم

 اليت تربطهم بالوكالة ومساعد�م عند احلاجة، لدى املؤسسات واهليئات املعنية باجناز االستثمارات؛ 

 نشطة وتوسيعهاتشجع كل أشكال التدابري األخرى الرامية إىل ترقية تشغيل الشباب إحداث األ. 

  وبذلك تكلف على اخلصوص مبا يأيت  :  

   تضع حتت تصرف الشباب ذوي املشاريع، كل املعلومات ذات الطابع االقتصادي والتقين  والتشريعي

 والتنظيمي املتعلق مبمارسة نشاطهم؛  

  حتدث بنكا للمشاريع املفيدة اقتصاديا واجتماعيا؛ 

 ب ذوي املشاريع يف مسار الرتكيب املايل  ورصد القروض؛ تقدم االستشارة ويد املساعدة للشبا 

   تقيم عالقات متواصلة مع البنوك واملؤسسات املالية يف إطار الرتكيب املايل للمشاريع وتطبيق خطة

 التمويل ومتابعة اجناز املشاريع واستغالهلا؛

 ها يف أن تطلب  اجناز  برامج تربم اتفاقيات مع كل هيئة، أو مقاولة أو مؤسسة إدارية عمومية يتمثل هدف

 .التكوين الشباب أصحاب املشاريع حلساب الوكالة
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  :  وحىت تؤدي الوكالة مهامها بفعالية، ميكن أن تقوم مبا يلي 

    تكلف من يقوم بدراسات اجلدوى بواسطة مكاتب الدراسات املتخصصة، حلساب الشباب ذوي

 مكلفني بدراسة املشاريع  ومعاجلتها؛ املشاريع االستثمارية، وذلك باالستعانة خبرباء 

   تنظم دورات لتعليم الشباب وتكوينهم أو جتديد معارفهم يف تقنيات التسيري على أساس برامج خاصة

يتم إعدادها مع اهلياكل التكوينية، ويف هذا الصدد تربم الوكالة اتفاقيات مع اهليئات واملؤسسات اليت 

 برامج تكوين الشباب ذوي املشاريع؛ ميكن أن تستفيد من خالهلا من إجناز 

   تطبق كل تدبري يسمح برصد املوارد اخلارجية املخصصة لتمويل إحداث نشاطات لصاحل الشباب

 .واستعماهلا يف اآلجال احملددة

 دور الوكالة في احتضان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة . ثانيا

فرع - سامهة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب سنقوم هنا بإبراز م:  الدراسة اإلحصائية لنشاط الوكالة

يف إنشاء املشاريع االستثمارية وذلك من خالل حتليل بعض املعطيات اليت أمكننا حتصيلها من مصلحة  - بومرداس

، وستتم عملية الدراسة هلاته املعطيات من جوانب 2017إىل  2011اإلحصاء بالفرع املتعلقة بالفرتة املمتدة من 

 : خمتلفة

 :توزيع المشاريع الممولة حسب السن

  توزيع المشاريع حسب السن)  : 03(الجدول رقم

 المجموع  سنة فما فوق  40  سنة[ 40-30[  سنة[ 29-19[  السنة
  

2011  519  411  14  944  
2012  735  446  15  1196  
2013  571  356  19  946  
2014  314  218  11  543  
2015  185  154  05  344  
2016  77  81  01  159  
2017  30  27  01  58  

  4190  66  1693  2431  المجموع

  .ببومرداس"ANSEJ "من إعداد الباحثان اعتمادا على اإلحصائيات املقدمة من مصلحة اإلحصاء للفرع :المصدر

يبني اجلدول أنه وان كان هناك تفاوت من سنة ألخرى يف عدد املستفيدين،  إال أن الشباب أقل من ثالثني 

ألكثر رغبة يف خوض جتربة خلق مؤسسا�م اخلاصة واألكثر خماطرة ممن يفوقو�م سنا أي  مشروع، هم ا 2431بـ

  .أن املخاطرة تقل مع مرور السن
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 :هذا ما يوضحه اجلدول املوايل: توزيع المشاريع الممولة حسب الجنس

 توزيع المشاريع حسب الجنس ) : 04(الجدول رقم 

  ذكور  إناث  عدد المشاریع الممولة  السنة
2011  944  66  878  
2012  1196  89  1107  
2013  946  62  884  
2014  543  58  485  
2015  344  45  299  
2016  159  39  120  
2017  58  10  48  
  3821  369  4190  المجموع

  .ببومرداس"  ANSEJ "من إعداد الباحثان اعتمادا على اإلحصائيات املقدمة من مصلحة اإلحصاء للفرع: المصدر

ل أعاله أن نسبة اإلناث ظلت منخفضة طوال الفرتة قيد الدراسة، ما يوضح أن إقبال املرأة على يوضح اجلدو     

من إمجايل املشاريع املمولة بينما  بلغت نسبة %  8,80جمال املقاولة مازال ضئيال حيث ال ميثل سوى نسبة 

اإلناث،  بطبعهن أقل  ولعل ذلك ألن. من عدد الذكور%  9,65وهي بالتايل ال متثل إال % 91,19الذكور

خماطرة من الذكور كما أن بعض القطاعات ال تستهويهن أو ال تتالءم مع قدرا�ن وهي القطاعات اليت حظيت 

  .بتمويل أكرب من طرف الوكالة كالنقل مثال

  :هذا ما يوضحه اجلدول املوايل: توزيع المشاريع الممولة حسب المستوى التعليمي -ج

 المشاريع حسب المستوى التعليميتوزيع ): 05(الجدول رقم

  المجموع  جامعي  تكوین مھني  ثانوي  متوسط  ابتدائي  السنة
2011  53  510  133  192  56  944  
2012  59  659  139  289  50  1196  
2013  34  537  46  290  39  946  
2014  9  198  18  257  61  543  
2015  6  67  13  222  36  344  
2016  2  11  1  113  32  159  
2017  0  1  0  42  15  58  

  4190  289  1405  350  1983  163  المجموع

  .ببومرداس"  ANSEJ "من إعداد الباحثان اعتمادا على اإلحصائيات املقدمة من مصلحة اإلحصاء للفرع :المصدر

   1983أن الشباب ذوو املستوى املتوسط استفاد من أكثر املشاريع املمولة بـ ) 03(يبني اجلدول رقم       

مشروع، مث ثالثا ذوو املستوى الثانوي بـ 1405ا الشباب املتخرج من مراكز التكوين املهين بـ مشروع، ليهم ثاني

  . مبشروع 163وخامسا وأخريا أصحاب املستوى االبتدائي بـ   289مشروع، رابعا اجلامعيني بـ  350

توى االبتدائي، وهذا ما ولعل املفارقة هنا هو أن اجلامعيني يتفوقون بنسبة ضئيلة جدا على أصحاب املس        

يعكس ضعف الفكر املقاواليت عند اجلامعيني ولعل ذلك هو انعكاس أيضا للثقافة املكتسبة من العائلة وا�تمع 
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واليت تغرس يف الطفل املتعلم طموح أن يكون طبيبا ال أن يفتح مستشفى ومعلما ال أن يفتح مدرسة أو مهندسا 

مشروعه اخلاص، وهكذا يكرب الشاب على حلم احلصول على وظيفة  يف مؤسسة أو مشروع بدال أن يكون له

مستقرة بدل املغامرة يف إنشاء مؤسسته اخلاصة، هذا إىل جانب نظام التعليم  القائم الذي يركز يف كل أطواره على 

اسة هذا، كما يوضح اجلدول نفسه تأثري السي. التعليم النظري ما يغرس ختوفا لدى الشباب يف مالمسة الواقع

اجلديدة للوكالة يف حماولة حتسني نوعية املشاريع املمولة  وذلك حبصر التمويل واحتضان املشاريع على الشباب 

املتخرجني من اجلامعات واملدارس العليا  ومعاهد  ومراكز التكوين املهين من أجل تشجيع املشاريع الفّعالة، املنتجة 

 . واملبتكرة

   ):2017-2011(لسنوات عدد المشاريع الممولة حسب ا -د

  توزيع المشاريع حسب السنوات ): 06(الجدول رقم 

  عدد المناصب الناتجة  )ملیون دینار(مبلغ االستثمار  عدد المشاریع الممولة  السنة
2011  944  3088  2729  
2012  1196  4004  3504  
2013  946  3535  2660  
2014  543  2157  1533  
2015  344  1396  986  
2016  159  791  456  
2017  58  276  162  

  12030  15246  4190  المجموع

  .ببومرداس"  ANSEJ "من إعداد الباحثان اعتمادا على اإلحصائيات املقدمة من مصلحة اإلحصاء للفرع: املصدر

ولعلها الفرتة اليت شهدت حركية   2017-2011يبني اجلدول تطور عدد املشاريع املمولة خالل الفرتة       

يخ الوكالة منذ إنشائها وصنعت مشهدا على املستوى العام أل�ا عكست مرحلة سياسية حساسة حمسوسة يف تار 

شهدت أحداث ما مسي مبعركة الزيت والسكر اليت خرج فيها الشباب إىل  2011ومرحلة اقتصادية فاصلة فسنة 

ائدات أسعار البرتول الشوارع احتجاجا على وضعيتهم االجتماعية آنذاك يف ظل الوفرة االقتصادية من خالل ع

وما تبعها من  2014املرتفعة  وما تبعها من قرارات لصاحل مساعدة الشباب البطال، مث الصدمة البرتولية يف سنة 

  .  قرارات سياسية واقتصادية لتطبيق سياسة التقشف يف كافة ا�االت واليت أثرت بشكل مباشر على نشاط الوكالة

مشروع، بينما ظل يف 1196ويل العدد األكرب من املشاريع حيث بلغ مت فيها مت 2012واملالحظ أن سنة 

مشروع فقط أي بنسبة اخنفاض تقدر  58اليت شهدت أقل عدد أين نزل إىل   2017اخنفاض مستمر  لغاية سنة

وهي نسبة صادمة اقتصاديا، كما انعكس ذلك وبشكل طردي على عدد املناصب اليت وفر�ا  %  95.15بـ 

بنفس النسبة تقريبا  2017منصب يف  162إىل  2012يف   3504ع الذي اخنفض بدوره من هاته املشاري

  %.95.38وهي 

 . مليون دج 276مليون دج إىل  4004من %   93.09كما اخنفضت قيمة االستثمارات بنسبة    
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 : توزيع المشاريع الممولة حسب القطاعات

 توزيع المشاريع حسب القطاعات): 07(الجدول رقم

  (%)   المجموع  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  اعاتالقط
  2.79  117  07  16  17  13  24  19  21  الفالحة والصید البحري
  7.11  298  08  14  31  44  52  84  65  األشغال العمومیة والبناء

  0.19  08  /  /  /  02  01  04  01  الصناعات الكیمیائیة والبالستیك
  0.02  01  /  /  /  /  /  /  01  الطاقة
  0.10  04  /  /  01  /  /  03  /  ات مالیةمؤسس

  2.58  108  01  03  10  19  21  32  22  إطعام وفندقة
  0.48  20  /  /  05  04  05  02  04  المائیة

  2.67  112  02  03  10  18  18  35  26  الصناعات الغذائیة
  0.53  22  03  02  02  06  04  01  04  صناعة الجلود واألحذیة

  1.46  61  01  03  03  08  15  19  12  صناعات مختلفة
  4.92  206  07  13  32  32  36  36  50  صناعة الخشب والصناعات الورقیة

  2.65  111  02  07  17  24  18  21  22  الصناعات المیكانیكیة
  1.43  60  02  09  12  09  06  19  03  الصناعات النسیجیة

  0.53  22  /  01  /  05  08  05  03  مواد البناء
  0.05  02  /  /  /  /  01  /  01  الخدمات المقدمة للمؤسسات

  36.18  1516  24  76  150  262  403  366  235  خدمات المقدمة للھیئاتال
  6.04  253  01  12  54  72  68  31  15  الخدمات المقدمة للمنازل 

  30.29  1269  /  /  /  24  267  519  459  النقل ووسائل االتصال
    4190  58  159  344  542  974  1196  944  المجموع 

  .  ببومرداس"  ANSEJ "صائيات املقدمة من مصلحة اإلحصاء للفرعمن إعداد الباحثان اعتمادا على اإلح: املصدر

التفاوت الكبري املوجود بني القطاعات من حيث االستفادة من امتيازات الوكالة ) 05(يوضح اجلدول رقم       

، يليه قطاع النقل ووسائل %36,18حيث نالحظ تفوق قطاع اخلدمات املقدمة للهيئات الذي استفاد بنسبة 

مث قطاع البناء واألشغال العمومية بنسبة بعيدة نوعا ) 2014إىل  2011من سنة % (30,29صال بنسبة االت

، بالنسبة لصناعة اخلشب %4,92و%  6,04فقطاع اخلدمات املقدمة للمنازل بـ % 7,11ما وهي 

سبة اليت  وهي الن%  2,79و%  0,02والصناعات الورقية، بينما تراوحت نسب معظم القطاعات األخرى  بني 

  . بالدرجة األوىل سجلها قطاع الفالحة والصيد البحري بنسبة رغم أن طابع الوالية فالحي سياحي

ستخلص من خالل اجلدول أيضا أن االخنفاض مس كل القطاعات، وذلك بعد قرار الوكالة بتوقيف    كما ن      

اليت أثبتت عدم جناعتها االقتصادية كإنتاج متويل العديد من املشاريع اليت تشهد تضخما كبريا يف امليدان أو 

األكياس البالستيكية واملخابز وكراء كل أنواع العتاد والسيارات،  وكذا املشاريع  اليت ال توفر أكثر من منصب 

شغل واحد، وجتميد التمويل يف جماالت معينة كالنقل بأنواعه ـوهو القطاع الذي كان قد حصد النسبة األكرب يف 

يع املمولة خالل السنوات السابقة،ـ يف حني سيتم التوجه حنو تشجيع مشاريع الفالحة، الصناعة، عدد املشار 

" مراد زمايل"تكنولوجيات اإلعالم واالتصال والصناعات التقليدية وهو ما جاء على لسان املدير العام للوكالة 

 . 2015مارس 21حسب مقال نشرته  جريدة اخلرب بتاريخ 
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 :جم نشاط الوكالةنظرة عامة حول ح- و

  توزيع المشاريع حسب الملفات المدروسة):08(الجدول رقم 
  الملفات المرفوضة  الملفات المؤجلة  الملفات المقبولة   الملفات المودعة  السنة 

2011  3372  2528  530  314  

2012  4509  2489  1550  470  

2013  2920  1283  927  710  

2014  1942  894  742  306  

2015  478  298  115  65  

2016  134  107  14  13  

2017  81  67  7  7  

  1885  3885  7666  13436  المجموع

  .ببومرداس"  ANSEJ "من إعداد الباحثان اعتمادا على اإلحصائيات املقدمة من مصلحة اإلحصاء للفرع: املصدر

إىل  1998من خالل اجلدول السابق يتضح لنا أن عدد املشاريع املدروسة منذ تأسيس الفرع  يف سنة    

ملف، وإذا متعنا يف اجلدول نالحظ أن نشاط الوكالة   9170ملف، بينما املقبولة 15375بلغ   �2017اية

فقد بلغ عدد امللفات املودعة واملدروسة  2014-2011كان أكثر كثافة يف السنوات األخرية وخاصة يف الفرتة 

فات املودعة واملدروسة منذ من جمموع املل% 87ملف أي ما يعادل  13436:  2017إىل  2011من  

، أي % 83ملف أي بنسبة   9170ملف من إمجايل بلغ  7666تأسيس الوكالة، وبالنسبة للملفات املقبولة 

وهي الفرتة اليت ) 2014إىل   2011من(سنة من النشاط ارتكز يف السنوات   19أن نشاط الوكالة خالل  

  .نوعها  شجعت فيها احلكومة متويل مشاريع الشباب مهما كان

ومن هنا نستنتج أن إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة ال يتعلق حباضنات األعمال وحدها أو برغبة الشباب     

يف إنشاء املؤسسات وإمنا هي سياسة احلكومة، أي بشكل عام تطور املؤسسات الصغرية  واملتوسطة ليس مرتبط 

احلاضنات أو أجهزة الدعم يف مساعدة واحتضان أصحاب  بالضرورة بالرغبة املقاوالتية عند الشباب أو برغبة

 . املشاريع  وإمنا هي رغبة الدولة يف حد ذا�ا

،�دف التخفيف من  1996كما نشري من جهة أخرى أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أنشأت سنة 

، ورغم أن 2003يف سنة  حدة البطالة عند الشباب، أي قبل اعتماد حاضنات األعمال يف اجلزائر الذي كان

معظم املراجع تشري إىل أ�ا جهاز دعم ال احتضان، إال أننا نالحظ من خالل مهامها واخلدمات اليت تقدمها  

ما عدا ما يتعلق -أ�ا تكاد تتطابق مع مهام حاضنات األعمال ) إدارية، فنية، قانونية، استشارية، تدريبية ومتويل(

ل اإلصالحات اجلديدة اليت اعتمد�ا الوكالة حيث بدأت تتجه أكثر حنو نوعية وكذلك من خال -خبدمات اإليواء

  : املؤسسات املنشئة ومردوديتها االقتصادية ال على خلق مناصب شغل فقط وذلك من خالل
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  إنشاء جلنة االنتقاء املتابعة، االعتماد والتمويل واليت تتكون ممن ممثلني من خمتلف اهليئات املعنية على

 الوالية من أجل رفع نوعية املشاريع املعتمدة؛ مستوى 

  تشديد شروط منح املشاريع من أجل أن تناسب القدرات التعليمية والتكوينية لطالب املشروع كل حسب

 اختصاصه؛ 

   توجيه الدعم لصاحل الشباب املؤهلني أي اجلامعيني واملتخرجني من معاهد التكوين والتمهني؛ 

  الرامية لتطوير قطاعات الفالحة والصناعة والسياحة واخلدمات التكنولوجية من التوجه حنو دعم املشاريع

 أجل دعم االقتصاد الوطين؛ 

  توجه الوكالة حنو نشر الثقافة املقاوالتية لدى الشباب اجلامعيني من خالل دور املقاوالتية اليت مت فتحها

 ؛ ) كما هو احلال جبامعة بومرداس(على مستوى اجلامعات 

 ال للجالية اجلزائرية باخلارج بإنشاء مشاريعهم ومؤسسا�م املصغرة يف إطار الوكالة الوطنية للدعم فتح ا�

 . والتشغيل

  

  :  خاتمة

تعترب حاضنات األعمال اليوم وسيلة فعالة �دف أساسا إىل مساعدة املقاوالت اجلديدة يف إثبات ذا�ا       

والتسويقية اليت حتتاج إليها، باإلضافة إىل مسامهتها يف خلق فرص عمل دائمة  وتوفري املوارد املالية والفنية واإلدارية

وجديدة، وختتلف نوعية املؤسسات أو املشروعات امللتحقة حباضنات األعمال فمنها مقاوالت تصنيعية وخدماتية 

  .األسواق املختلفةأو مؤسسات تعتمد على استخدام األفكار التكنولوجية اجلديدة واليت جتد الفرص املناسبة يف 

إن حاضنات األعمال يف اجلزائر  وباخلصوص بوالية بومرداس مازالت حتتاج إىل اهتمام كبري  أل�ا جتد     

صعوبات يف توفري اخلدمات حلاملي املشاريع وخاصة يف عملية التنسيق بني اهليئات احلكومية األخرى ،كو�ا ال 

ع يف جمال التمويل نتيجة انعدام نصوص تشريعية واضحة تفرض تقدم التسهيالت يف دعم أصحاب هذه املشاري

عليها منح القروض ألصحاب املشاريع باحلاضنة، ويبقي إطارات احلاضنة خيضعون لعالقا�م الشخصية يف التعامل 

ها مع اهليئات،و من خالل دراستنا امليدانية حلاضنات األعمال، خلصنا يف األخري إىل مجلة من النتائج اليت نوجز 

  :يلي فيما

 تعترب حاضنات األعمال من األساليب  احلديثة لتشجيع وتطوير العمل املقاواليت. 

 تساعد حاضنات األعمال أصحاب األفكار اإلبداعية والعلمية من جتسيد هذه األفكار على أرض  الواقع. 
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 حىت تلعب دورها يف دعم  تعترب حاضنات األعمال جتربة حديثة العهد يف اجلزائر حتتاج إىل املزيد من التحسني

املؤسسات الصغرية واملتوسطة، إال أن هذا ال مينع من جتسد فلسفة حاضنات األعمال ضمن جمموعة واسعة 

 .من آليات الدعم اليت تعتمدها اجلزائر، لالرتقاء بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

 يلة وضعيفة جدا يف مرحلة االستغالل فهي طبيعة املرافقة تكاد تكون مادية فقط، كما ميكن وصفها بأ�ا قل

فالدعم املادي وحده ال يكفي من أجل جناح . تقتصر على جمرد زيارات تفقدية تفتقد الفعالية املطلوبة

املشاريع وإمنا حتتاج هذه املؤسسات كذلك إىل تقدمي التوجيه واالستشارة الالزمة يف  كافة اجلوانب املتعلقة 

 . بنشاطها

 ايل املقدم، ال سيما مع الزيادة الشاملة يف أسعار املواد األولية والعتادضعف الدعم امل. 

 ضعف اخلربة لدى الشباب املستفيد يف التعامل مع املنافسة القوية ومشاكل التسويق والتعريف باملنتج . 

 عدم وجود استقاللية حقيقية للوكالة سواء مالية أو من ناحية اختاذ القرار. 

 ع ملعايري علمية أو اقتصادية وإمنا هي انعكاس لسياسات حكوميةسياسة الدعم ال ختض. 

من أجل تفعيل دور احلاضنات يف دعم وترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف والية بومرداس فيمكننا و     

  :اقرتاح مجلة من التوصيات التالية 

  اجلامعيال بد من تكثيف جهود الوكالة لنشر الثقافة املقاوالتية لدى الشباب . 

  التسريع بوضع خارطة للقطاعات اليت حتتاج إىل استثمارات أكرب وعلى املشاريع الواجب االستثمار فيها من أجل

 . استغالل املوارد األولية املتاحة حمليا وكذا تقليل التبعية وحتقيق االكتفاء الذايت

 ادة احلرص على خلق مشروعات ابتكارية وختدم إشراك ممثلني يف جلنة املتابعة عن قطاع البيئة واجلامعة من أجل زي

 .البيئة

   املرافقة (إىل الرتكيز على دعم املشاريع املنشأة ) املرافقة القبلية(االنتقال من الرتكيز على دعم إنشاء املشاريع

للتقليل من نسب الفشل وضمان بقائها وحتقيق استمراريتها  ومنوها،  وذلك من خالل إنشاء جلنة ) البعدية

 .تابعة تطور املشاريع املنشأةمل

 يف عملية املتابعة والتوجيه -كل حسب اختصاصه- إشراك األساتذة اجلامعني. 

  ثالث سنوات على األقل من انطالق (أشهر على األقل إىل غاية استنفاذ فرتة اإلعفاء  10متديد عمر املرافقة من

 ). املشروع

  ط البطالة يف عملية قبول املشاريع لصاحل العمل على احتضان مراجعة شروط االستفادة من امتيازات الوكالة كشر

األفكار االستثمارية اجلادة مهما كان وضع أصحا�ا، فالشاب البطال هدفه األساسي ضمان عائد مادي يعيله 

وعائلته بينما إذا كانت هناك رغبة حقيقية إلنشاء مؤسسات تساهم يف التنمية االقتصادية فيجب الرتكيز على 

 .املشروع مث شخصية صاحب الفكرة وليس على وضعه االجتماعي أو املادي فكرة
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  : الملخص

يدرس هذا البحث تأثري تغري إحدى مكونات الطلب الكلي أو العرض الكلي على معدالت التضخم           

على أشعة  ، وقد اعتمدت هذه الدراسة يف منذجة متغريات الدراسة 2017- 2000يف اجلزائر خالل الفرتة 

االحندار الذايت وكانت نتيجة الدراسة أن مصدر التضخم يف اجلزائر راجع إىل زيادة النفقات احلكومية من خالل 

العالقة الطردية بني التضخم واإلنفاق احلكومي حسب نتائج تقدير النموذج ، باإلضافة إىل اختبار السببية لغراجنر 

  .ة اإلنفاق احلكومي ومتغرية التضخمالذي أكد أنه توجد عالقة سببية بني متغري 

  .معدل التضخم ، دراسة قياسية ، أشعة االحندار الذايت:  المفتاحية الكلمات

Abstract : 

      This study examines the effect of a change in one of the components of total demand or the 

overall presentation on inflation rates in Algeria during the period (2000-2017) ،This study was 

adopted in modeling the variables of the study on self-regression and the result of the study was 

that the source of inflation in Algeria is due to the increase in government expenditure through 

The correlation between inflation and government spending ، which is estimated by the self-

regression model ، as well as the causal test of Ganger ، which confirmed that there is a causal 

relationship between variable government spending and inflation variable. 

Keywords: inflation rate ، standard study ، self-regression rays    
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    :مةدالمق

يعترب التضخم ظاهرة اقتصادية ذات أبعاد خمتلفة ، فهو ظاهرة اقتصادية يتبني من خالهلا وجود خلل              

العامل على اختالف أنظمتها  كما ي إحدى املعضالت اجلوهرية اليت تواجه غالبية دول،  يف النشاط االقتصادي

  . االقتصادية والسياسية واالجتماعية وهو من أخطر األزمات اليت يواجهها العامل

على عائدات واجلزائر كغريها من دول العامل مل تسلم من هذه الظاهرة خاصة وأن اجلزائر تعتمد شبه كليا      

 2014واليت أصفرت عن اخنفاض سعر البرتول  يف سنة وأمام التحديات والتغريات العاملية احلالية ، احملروقات

األمر الذي أدى إىل وقوع عجز يف ميزان مدفوعات اجلزائر ، مما أدى بالسلطات اجلزائرية اىل معاجلة هذا العجز 

عن طريق انتهاج سياسة ختفيض العملة  مما أدى إىل ارتفاع االسعار بشكل جنوين خاصة اسعار املواد الغذائية 

  .السيارات وأسعار

  :من خالل ما سبق تربز معامل إشكالية البحث يف التساؤل التايل 

  ؟)  2017-2000( ماهو مصدر التضخم في الجزائر خالل الفترة 

  :ويندرج حتت هذا التساؤل التساؤالت  الفرعية التالية 

  ماهو مفهوم وتفسري التضخم حسب النظريات االقتصادية ؟

  ؟ M2دل التضخم يف اجلزائر والزيادة يف اإلنفاق احلكومي والكتلة النقدية هل هناك عالقة طردية بني مع

  :و لإلمام جبوانب املوضوع ارتاينا التطرق إليه يف جزأين 

 تفسري ظاهرة التضخم حسب النظريات االقتصادية الكالسيكية واحلديثة:  االطار النظري للدراسة

  ي والعرض الكلي على ظاهرة التضخم يف اجلزائر قياس أثر مكونات الطلب الكل: االطار التطبيقي

 2017- 2000للفرتة 

  : فرضيات الدراسة 

 وجود عالقة طردية بني زيادة اإلنفاق احلكومي وظاهرة التضخم يف اجلزائر: 1الفرضية  

  التضخم ظاهرة نقدية حبتة ناجتة عن زيادة الكتلة النقدية : 2الفرضيةM2    

  

  لنظريات المفسرة لظاهرة التضخمأهم ا: اإلطار النظري للدراسة 

  النظريات الكالسيكية المفسرة لظاهرة التضخم: أوال 

 النظرية النقدية الكالسيكية  :  

لقد اعتمد االقتصاديون الكالسيك يف تفسري ظاهرة التضخم على نظرية كمية النقود ، فالتضخم ينتج حسب     

ه زيادة يف الطلب مما يرتتب عليه زيادة يف األسعار باعتبار هذه النظرية عن اإلفراط يف عرض النقود الذي ينتج عن

  . أن االقتصاد يعمل يف حالة تشغيل تام
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  : )1(ولقد مت صياغة هذه النظرية يف شكل صورتني

  مت صياغتها من طرف االقتصادي فيشر أرفينج على الشكل التايل : صورة املبادالت: 

  M*V=P*T 

M   :كمية النقود V    :ن النقودسرعة دورا  P  :مستوى العام لألسعار  T  : حجم املعامالت الذي يعرب

   .عن مستوى اإلنتاج الكلي

 M، فإن حسب هذه النظرية أي زيادة يف عرض النقود  Tوحجم املبادالت Vوبافرتاض سرعة دوران النقود

  .ومنه التضخم Pتؤدي إىل ارتفاع األسعار 

  معادلة كامربدج : صورة االرصدة النقدية
*

M
P

Y K
 

P  :مستوى العام لألسعار   M  :عرض النقود Y    : الدخل القومي  

K  :نسبة معينة من الدخل احلقيقي لألفراد اللذين يرغبون باالحتفاظ به يف شكل نقود  

شكل نقود  التضخم يف مفهوم هذه الصورة ينسب إىل التغري يف تلك النسبة من الدخل الذي حيتفظ �ا يف      

  . )2(سائلة أو كاحتياط نقدي

رغم اختالف مناهج البحث بني الصورتني إال أ�ما هلما نفس التعبري أي مستوى العام لألسعار وعالقته بكمية 

  النقود 

 النظرية الكينزية  :  

ن وفقا لتحليل كينز فإن التضخم يكون من خالل الطلب ، حيث يتخذ شكل حلقة حلزونية تبدأ أوال ع     

الذي يفوق الزيادة يف العرض ، إال أن كينز فرق بني حالتني حالة التشغيل  )3(طريق زيادة فائض الطلب النقدي

  اجلزئي  حالة التشغيل التام 

  وهي احلالة اليت مل يصل فيها االقتصاد إىل توظيف كل عوامل اإلنتاج ومن مث فإن : حالة التشغيل اجلزئي

سوف تؤدي إىل زيادة يف اإلنتاج ، كذلك زيادة يف ) الطلب الكلي( أي زيادة يف اإلنفاق الكلي 

وهذا االرتفاع يف املستوى العام لألسعار ، األسعار غري أنه ال تؤدي بالضرورة إىل ظهور ظاهرة التضخم

ميكن أن حيدث يف االقتصاد بسبب مجود اجلهاز اإلنتاجي مما يقلل من االستجابة الكاملة لألسعار أو 

 . )4(اليت جتعل هذه الزيادة تتحقق كلها يف شكل زيادة يف اإلنتاجاالستجابة 

  وهي احلالة اليت يصل فيها االقتصاد إىل توظيف كل عوامل اإلنتاج ، فأي زيادة يف : حالة التشغيل التام

  . )5(الطلب الكلي تؤدي إىل ارتفاع األسعار نظرا لثبات الناتج القومي احلقيقي
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  ديثة المفسرة لظاهرة التضخمالنظريات الح: ثانيا 

لقد تطورت وتوسعت البحوث فيما خيص ظاهرة التضخم يف اآلونة األخرية والتقلبات اليت حتدث يف مستوى      

العام لألسعار ، وذلك بظهور أفكار جديدة يف الفكر االقتصادي ، إال أن معظم هذه التطورات هي عبارة عن 

  .رية النقدية مزج ألفكار النظرية الكينزية و النظ

 لقد مت صياغة العالقة بني كمية النقود واملستوى العام لالسعار يف شكل صورة :  الحديثة النقدية النظرية

حيث أعطى أمهية للنقود يف االقتصاد ، وهو يعترب النقود ، جديدة من طرف االقتصادي ميلتون فريدمان

 ارتفاع االسعار وبالتايل التضخم مصدر للتضخم حيث أن اصدر نقود جديدة اضافية  يؤدي اىل 

  :     )6(حيث مت صياغة املعادلة التالية 

                           1
, ,Re, , , , u

dp
M f P Rb w y

P dt

 
  

 
  

M  :    كمية النقود املطلوبةP  :مستوى العام لألسعار Rb   :عائد السندات  Re  : عائد االسهم  
1 dP

P dt
  .االذواق:   U الدخل:  y  الطبيعيةعائد االصول : 

املصدر النقدي للتضخم : وخالصة هذه النظرية يف تفسري ظاهرة التضخم أنه يوجد هناك مصدرين للتضخم      

  واملصدر امليزاين للتضخم 

  المصدر النقدي للتضخم : 

ن النقدي الذي من خالله يتم يرى ميلتون فريدمان أنه إذا أردنا جتنب ظاهرة التضخم جيب مراقبة املخزو         

التحكم يف الكتلة النقدية ، كما ترى املدرسة النمساوية أن السبب الرئيسي للتضخم هو الفائض يف اإلصدار 

إال أنه اهتم بتوقعات االفراد اليت تتعلق بارتفاع االسعار ،  P.Caganالنقدي ، كذلك االقتصادي النقدوي 

وية وحسب هذا االقتصادي جيب وقف عملية خلق الفائض النقدي للقضاء لكنه يؤيد املدرسة النقدية والنمسا

  .على التضخم 

لإلضافة املدرسة النمساوية وضعت عالقة بني حتليل اصدار النقود وتغريات االسعار النسبية من جهة وبني 

  الدخول من جهة أخرى 

 سباب التضخم إىل امليزانية وهذا ترجع بعض االجتاهات اللليربالية اجلديدة أ:  المصدر الميزاني للتضخم

عندما تفوق النفقات مستوى املوارد ، وللقضاء على هذا املصدر جيب ختفيض العجز يف امليزانية وهذا 

  بالتخلي عن إعانات الدولة للصناعة يف القطاع العام واخلاص وكذا القطاع الزراعي

 ماخلفته من دمار وخراب على أملانيا ظهرت بعد �اية احلرب العاملية األوىل و :  المدفوعات نظرية ميزان

أزمات تضخمية حادة نتجت عن العجز يف ميزان املدفوعات وتغري يف معدل الصرف مما أدى 

  )7(باالقتصاديني إىل دراستها
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  ومت دراسة فرتة التضخم املفرط الذي أصاب أملانيا  K-helfferichحيث تزعم هذه النظرية االقتصادي 

النظرية تظهر أو تتجلى يف حاالت العجز يف ميزان املدفوعات أو املديونية وكذلك بالنسبة  إال أن فعالية هذه

  .للعالقة املوجودة بينهما وبني حتديد معدل الصرف الذي ميثل مصدر للتضخم 

  نظرية تقسيم العمل: 

عن وحسب هذه النظرية فإن التضخم ناتج  aujachو  m.kalaeckIتزعم هذه النظرية كل من       

  عالقات قوية بني الفئات االجتماعية 

فاإلجراء يرفضون تقسيم دخوهلم ، مما يؤدي إىل ارتفاع التكاليف ومنه ارتفاع األسعار واخنفاض هوامش الربح 

للمؤجرين كما أن املؤجرين يرفضون توزيع أرباحهم مما يؤدي هذا إىل ارتفاع األسعار ، وبالتايل األجراء يطالبون 

    .يؤدي ظهور حلقة مفرغة kalaecki دة يف أجورهم ، وحسب  بدورهم بالزيا

أثر تغير إحدى مكونات الطلب الكلي أو العرض الكلي على التضخم في الجزائر للفترة : اإلطار التطبيقي للدراسة : ثانيا 

2000-2017   

 تقديم المتغيرات  

الدراسة وكذا توضيح الرموز املستخدمة بالنسبة  نستعرض فيما يلي املتغريات اليت مت إدراجها يف هذه               

  للمتغريات املقرتحة

  اإلنفاق الحكومي(G) :  متثل جمموع نفقات احلكومة  

  سعر الصرف الفعلي الحقيقي)TCER (:  يعرب هذا السعر عن رقم قياسي يلخص سعر صرف الدينار

لة بأوزان تتناسب مع أمهية كل عملة أمام سلة من العمالت الرئيسية الداخلة يف التجارة اخلارجية للدو 

 .يف جتارة الدولة اخلارجية

   معدل التضخمTAU-INF):(  يعرب عن معدل التضخم ، مقاس مبؤشر أسعار املستهلك  وهو عبارة

عن معدل التغري يف األسعار يف بلد معني ، حيث تبني تقارير مؤشر سعر املستهلك التغري يف املؤشر 

الذي يقيس جمموع سعر سلة حمددة من املنتجات واخلدمات اليت يشرتيها اجلمهور خالل فرتة زمنية 

 .حمددة

 النقدية  حجم الكتلة)M2 (  : يعرف بالسيولة احمللية اخلاصة ويشتمل على ا�مع النقديM1 ) والذي

مضافا إليه الودائع ألجل ، حيث يعترب ا�مع ) حجم الودائع حتت الطلب +يشمل كمية النقد القانوين املتداول 

 .لتضخم أفضل ا�معات النقدية ، ألنه يؤثر على احلركة االقتصادية وعلى ا  M2النقدي 

  معدل البطالة(TAU-CHOMAGE)  : هو النسبة املئوية لعدد األفراد العاطلني عن العمل بشرط أن يكون

 "السكان النشطني"لديهم الرغبة يف العمل من إمجايل 

وقد مت إدخال اللوغاريتم على متغرية اإلنفاق احلكومي ومتغرية كمية النقود نظرا للقيم الكبرية هلايت املتغريتني 

 إلعطاء نتائج جيدةو 
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    مصادر الدراسة  

لقد مت االعتماد على مصدر واحد هو البنك املركزي اجلزائري  لتجنب اختالف قيم املتغريات املدرجة يف          

الدراسة ونشري أيضا أن املعطيات اليت نعتمد عليها يف هذه الدراسة مقدرة بالدينار اجلزائري ، ماعدا رصيد ميزان 

  هو مقدر بالدوالر األمريكي املدفوعات ف

  تقدير نموذج االنحدار الذاتي(VAR)   وتحديد درجة تأخير المسار(VAR)  

 باالعتماد على عدة معايري (VAR)يتم حتديد درجة تأخري املسار : (VAR)تحديد درجة تأخير المسار 

 Schwarz  ( Akaike)  (Log likelihood))( وسنكتفي يف دراستنا باالعتماد على ثالثة معايري 

  : توصلنا للنتائج التالية eviews)9(وبعد القيام بعدة حماوالت يف برنامج 

  (VAR)تحديد درجة تأخير المسار ) : 1(جدول رقم                

 Akaike Schwarz Log likelihood درجة التأخیر   

 وجود ثابت
VAR(1) 4.155  4.498 -28.319  

VAR(2) 4.150 4.77 -20.20 

 دم وجود ثابتع
VAR(1) 4.113 4.407 -28.96 

VAR(2) 4.025 4.60 -20 ،206  

 Eviews9من إعداد الباحثين باالعتماد على برنامج : المصدر 

يف دراستنا هذه  ، ومن خالل القيم   P=2نظرا لقلة املشاهدات فإننا سنتوقف عند درجة التأخري الثانية    

 SCh وAik أل�ا توافق أصغر قيمة للمعيارين   P=1خذ درجة التأخري األوىل ا�ودة يف اجلدول أعاله فإننا نأ

  Log likelihoodو أكرب قيمة للمعيار  

  دراسة استقرارية المسارVAR  

  (VAR)استقرارية المسار ): 01(شكل رقم               

  

  Eviews9من إعداد الباحثين باالعتماد على برنامج : المصدر           
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مستقر ألن كل جذور حمدد كثري حدود املعلمات داخل  (VAR)ن خالل التمثيل البياين نالحظ أن املسار م  

  الدائرة األحادية

  تقدير النموذجVAR 

 (VAR)تقدير نموذج ): 02(جدول رقم 

  
  Eviews9من إعداد الباحثين باالعتماد على برنامج : المصدر           

  (VAR)تحليل نتائج تقدير المسار 

جاءت مفسرة ) tau-inf(إذا تفحصنا النموذج من الناحية االقتصادية  نالحظ أن متغرية التضخم         

هي عالقة عكسية   M2بواسطة نفسها لفرتة سابقة بعالقة عكسية ، وكذلك  عالقتها مع حجم الكتلة النقدية 

هي عالقة طردية وهذا يوافق النظرية  Gمي وهذا خيالف فكرة النظرية النقدية  ، أما عالقتها مع اإلنفاق احلكو 

الكينزية  اليت ترجع التضخم إىل ارتفاع التكاليف  ، أما فيما خيص تفسري العالقة الطردية كذلك لسعر الصرف 
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. فهو يوافق النظرية االقتصادية ألن ارتفاع سعر الصرف معناه اخنفاض قيمة العملة  احمللية مقارنة بالعملة األجنبية 

  لنسبة لعالقة التضخم برصيد ميزان املدفوعات فهي عالقة طردية  أما با

كذالك عالقة التضخم مبعدل البطالة عالقة طردية وهي ختاف فكرة منحىن فيليبس اليت تقول أن عالقة البطالة 

  بالتضخم هي عالقة عكسية

    سوبة  اخلاصة مبعلمة املتغرية ستودنت احمل tوإذا تفحصنا النموذج من الناحية اإلحصائية فإننا نالحظ أن قيمة 

G مما يدل أن متغرية اإلنفاق احلكومي تساهم يف تفسري ظاهرة التضخم  أما باقي قيم  1.96اكرب منt  

  .فهي غري معنوية  1.96ستودنت احملسوبة  فكانت أقل من 

دولة ماعدا قيمة واحدة أما بالنسبة إلحصائية فيشر فإننا نالحظ أن القيمة احملسوبة كانت أكرب من القيم ا�

  وبالتايل فإن املعنوية الكلية للمتغريات تساهم يف تفسري املتغري التابع بالنسبة ملعادالت النموذج 

وإذا ما نظرنا إىل قيمة معامل التحديد جندها قوية وما يهمنا هومعامل التحديد اخلاص مبتغرية التضخم 

R2=0.59) ( 59%املتغري التابع بنسبة أي املتغريات املفسرة تشرح وتفسر   

  .ويف األخري ميكن القول أن النموذج مقبول من الناحية االقتصادية واإلحصائية والقياسية

   دينامكية نموذجVAR    

بتحليل اآلثار النامجة عن سياسة ما وهذا عن طريق احملاكاة لصدمة عشوائية   VARتسمح مناذج           

تحليل دوال االستجابة تسمح لنا بتحليل خمتلف السياسات االقتصادية املمكنة ف، وكذلك بتحليل تباين األخطاء

وذلك من خالل إحداث صدمة على إحدى املتغريات مث دراسة أثر هذه الصدمة على باقي املتغريات املكونة 

  .تباين األخطاء لشعاع االحندار الذايت ، مث يتم االنتقال إىل حتليل التباين الذي يبني مدى مسامهة كل جتديدة يف

 تحليل الصدمات ودوال االستجابة : 

تسمح لنا حتليل الصدمات ودوال االستجابة بقياس أثر التغري املفاجئ يف ظاهرة معينة على باقي املتغريات    

  .األخرى
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  بةتحليل الصدمات ودوال االستجا) :02(شكل رقم                                

  
  Eviews9من إعداد الباحثين باالعتماد على برنامج : المصدر           

من خالل األشكال البيانية للصدمات العشوائية ، يتضح لنا وبصفة عامة أن الصدمات مؤقتة وانتقالية        

) سنوات 8بعد على أكثر تقدير ( وأ�ا ستعود إىل نقطة الصفر وتأخذ طريقها حنو التوازن على املدى الطويل 

    VAR.وهذا ما يثبت استقرارية  منوذج 



  التضخمالتضخم  دراسة قياسية حتليلية ألثر تغري إحدى مكونات الطلب الكلي أو العرض الكلي علىدراسة قياسية حتليلية ألثر تغري إحدى مكونات الطلب الكلي أو العرض الكلي على

  20172017--20002000يف اجلزائر للفرتة يف اجلزائر للفرتة 
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وبتحليل الصدمات على باقي املتغريات من بينها االنفاق احلكومي  ، حيث نالحظ أنه عند إحداث       

أن مقدار هذه الصدمة  أدى إىل استجابة فورية )   (t=1صدمة على متغرية االنفاق احلكومي  خالل الفرتة 

  تغريات بالنسبة لباقي امل

إال أن التأثري كان ضعيف بالنسبة لكل متغريات الدراسة على ظاهرة التضخم  بإستثناء متغرية االنفاق احلكومي  

  .]أنظر امللحق [ اخلاص بالصدمات العشوائية )  03(وهذا ما يبينه اجلدول رقم

 تحليل التباين 

بدوال االستجابة حيث يكون اهلدف هو حساب  من خالل حتليل التباين ميكننا إكمال الدراسة املتعلقة        

  مسامهة كل متغرية يف تباين اخلطأ

أن تباين كل متغرية  ]أنظر امللحق ) [ 04(فمن خالل حتليل النتائج اخلاصة جبدول حتليل التباين رقم       

  .ص مع مرور الزمن بالنسبة لتباين املتغرية نفسها خيتلف من متغرية ألخرى حيث أن هذه النسبة تبدأ يف التناق

من جتديداته اخلاصة خالل الفرتة  100فإننا نالحظ أن تباين اخلطأ هلا يتكون من  فمثال لو نأخذ متغرية التضخم

  PCERمن  1.25من جتديداته اخلاصة و 69األوىل مث يبذأ يف التناقص يف الفرتة الثانية حيث يتكون من 

   T-CHOMAGEمن  0.36و  (X-M)من  0.18و  Gمن  25.33و

والشيء الذي يلفت االنتباه يف حتليل جدول التباين هو أنه عند إحداث صدمة على االنفاق احلكومي أنه      

وهذا ما يثبت التأثري لتغري االنفاق     Gيتكون من نسبة ال بأس �ا خالل العشر فرتات من تباين اخلطأ للمتغرية 

  .احلكومي على التضخم يف اجلزائر  

 ببيةاختبار الس 

إن فهم عالقات السببية  بني املتغريات تسمح بوضع سياسات اقتصادية مثلى يراعى فيها اجتاهات السببية         

  بني هذه املتغريات حمل الدراسة 

وذلك من خالل برنامج   Grangerوسنهتم باختبار السببية من خالل اختبار سببية قراجنر       

Eviews.9)  (ات املمكنة بني املتغريات االقتصادية وميكن ن نلخص نوعية السببية بني ويتم على كل الثنائي

٪  توجد متغرية االنفاق احلكومي 5املتغريات يف اجلدول املوجود بامللحق ، حيث نالحظ أنه عند مستوى معنوية 

تسبب يف أما باقي املتغريات وال واحدة  0.05أقل من  0.04اليت تتسبب يف متغرية التضخم  ألن احتماهلا 

  االخرى 

  النتائج والتوصيات 

  النتائج 

إن اهلدف الرئيسي هلذه الدراسة هو ابراز التأثري املوجود بني مكونات الطلب الكلي والعرض الكلي             

باالعتماد على أشعة االحندار الذايت واختبار السببية  2017-2000ومعدل التضخم يف اجلزائر خالل الفرتة 
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قد دلت نتائج التقدير واختبار السببية لغرا جنر على وجود عالقة بني التضخم واالنفاق احلكومي لغراجنر ، ول

احدى مكونات الطلب الكلي وهو ما يدعم صحة الفرضية األوىل ، كما أثبتت نتائج التقدير أيضا وجود عالقة 

سببية  لغراجنر عدم وجود عكسية بني التضخم وحجم الكتلة النقدية من جهة ومن جهة أخرى أكد اختبار ال

  سببية بني حجم الكتلة النقدية والتضخم وهذا ما يؤكد عدم صحة الفرضية الثانية 

  التوصيات 

 ضرورة االقتصاد يف النفقات العمومية غال يف حدود ما تسمح به احلاجة إىل ذلك 

  يساعد إعطاء إحصائيات ومعلومات ذات مصداقية وشفافية وذلك من اجل تشخيص حقيقي وفعال

 .يف وضع  حلول ناجعة عند حدوث  األزمات

  ضرورة االهتمام بتفعيل السياسة املالية والنقدية من خالل وضع اسرتاجتيات وحلول تسمح باحتواء

 .األزمات االقتصادية وقت حدوثها
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 : ملخص 

هدفت هذه الدراسة إىل معرفة أثر موقع الفايسبوك على مراحل القرار الشرائي للسائح اجلزائري، إذ مت      

سائح، أكدت نتائج  42رة مكونة من استخدام االستبيان كأداة جلمع البيانات، وزع االستبيان على عينة ميس

الدراسة على تأثري موقع الفايسبوك على مراحل القرار الشرائي للسائح اجلزائري، كما أظهرت النتائج أنه ال توجد 

اجلنس، : فروق ذات داللة إحصائية لتأثري موقع الفايسبوك على مراحل القرار الشرائي للسائح اجلزائري تعزى إىل

كالفنادق، (وقد أوصت الدراسة بضرورة أن تقوم خمتلف املنشآت السياحية . الفئة العمريةاملؤهل العلمي، و 

بإنشاء حسابات وصفحات فايسبوك رمسية، واالستفادة أكثر من هذا املوقع عن طريق ) ووكاالت السياحة

 .تشجيع السياح على تقدمي رأيهم واقرتاحا�م من أجل حتسني الصناعة السياحية

 .الفايسبوك؛ القرار الشرائي؛ السائح اجلزائري:  تاحالكلمات المف

Abstract:  

     This study aimed to know the impact of facebook web site on purchasing decision steps for 

the Algerian tourists, so a questionnaire used as tool to collect data, the questionnaire distributed 

on convenience sample consisting 42 tourists. The finding of this study sure that facebook web 

site has a positive effect on purchasing decision steps for the Algerian tourists, also it showed that 

there is no statistical differentiation on the impact of facebook web site on purchasing decision 

steps for the Algerian tourists as regards by gender, educational calcification, and age category. 

This study recommended that it should be that the tourist bodies (Hotels, Tourist Agencies) 

                                                           
 kmouloudj@yahoo.fr  -جامعة املدية  –كلية العلوم االقتصادية   – كمال مولوج: املؤلف املرسل  1
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create official facebook web site to make more benefits from this web site through encourage 

the tourists to give their views and suggestion to improve a tourism industry.  

Keywords: Facebook; purchasing decision; Algerian’s Tourist. 

I-   تمهيد :  

اآليل ومن مث شبكة اإلنرتنت، شهد العامل ظاهرة تأسيس املواقع اإللكرتونية،  مع بداية ظهور أجهزة اإلعالم     

وسارعت اهليئات احلكومية إىل إنشاء مواقع خاصة �ا، كما أقدمت الشركات العامة واخلاصة اهلادفة للربح وغري 

  .واصل االجتماعي، إىل إنشاء مواقع حظيت باهتمام وإقبال الكثري من الزوار وخصوصا مواقع التله اهلادفة

يف الواقع فإن هذه املواقع أصبحت تشكل مصدرا هاما للمعلومات يف خمتلف ا�االت وعلى كافة األصعدة،      

يلجأ إىل زيار�ا مىت برزت احلاجة للمعلومات، وعليه فبإمكان أي مستخدم لشبكة اإلنرتنت الدخول إىل هذه 

مل وبسرعة فائقة إىل أية معلومات يريدها ومن مصادرها الرئيسية، املواقع يف أي وقت يشاء ومن أي مكان يف العا

من جهتها قامت وسائل اإلعالم مبختلف أشكاهلا من فضائيات تليفزيونية وإذاعية وصحف وجمالت ودور نشر 

  .ومؤسسات أحباث حبجز مواقع تابعة هلا على شبكة اإلنرتنت

ة اليت تثري اهتمام رجال التسويق، إذ يرجع السبب الرئيسي إىل يعترب القرار الشرائي من أبرز املتغريات التسويقي

هذا االهتمام لصعوبة فهم هذا القرار وألنه يوجد عدة أشخاص يلعبون أدوارا خمتلفة يف القرار الشرائي مما يصعب 

التعقيد حتديد والتعرف عليه وفهمه بشكل جيد، كما يتأثر القرار الشرائي بسلوك املستهلك، وهذا السلوك شديد 

جيعل املنظمة تبحث عن طرق حديثة للتأثري فيه وحتاول استخدام وسائل خمتلفة تؤثر �ا على قراره الشرائي، وتعترب 

مواقع التواصل االجتماعي إحدى هذه الوسائل، لذا فهذه الدراسة جاءت الختبار أثر مواقع التواصل االجتماعي 

  . على مراحل القرار الشرائي للسائح اجلزائري

I.1- مشكلة الدراسة:  

إن تعقد السلوك الشرائي وصعوبة فهمه من جهة وأمهية التأثري فيه من جهة أخرى يعترب حتدي تواجهه      

املنظمات، خصوصا يف ظل اشتداد املنافسة وحتريرها يف كل القطاعات، فاملنظمات تبحث عن سبل فعالة وذات  

وسيلة " الفايسبوك"بعض املنظمات ترى أن مواقع التواصل االجتماعي كفاءة للتأثري يف القرار الشرائي لعمالئها، ف

ميكن من خالهلا الرتويج للمنتجات وكذلك وسيلة لتقدمي املعلومات، فالعميل الرشيد يبين قراراته الشرائية استنادا 

على عدد غري إىل معلومات، كما أن مواقع التواصل االجتماعي توفر ميزة وهي سرعة نشر املعلومات التسويقية 

ما :  حمدود من مستخدمي هذا املوقع وبتكلفة منخفضة جدا، وعلى هذا األساس متت صياغة اإلشكالية التالية

  . هو تأثري موقع الفايسبوك على مراحل القرار الشرائي للسائح اجلزائري؟
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I.2-  أهداف الدراسة:  

  :نهدف من هذه الدراسة إلى تحقيق اآلتي     

 .وقع الفايسبوك على مراحل القرار الشرائي للسائح اجلزائريتأثري مإبراز  - 

يعزى إىل  تأثري موقع الفايسبوك على مراحل القرار الشرائي للسائح اجلزائريحتديد مدى وجود اختالف يف  - 

  .اجلنس، املؤهل العلمي، احلالة االجتماعية

ة إعداد إسرتاتيجيات قد تساهم يف تطوير تقدمي جمموعة من التوصيات، واليت ميكن االستفادة منها يف عملي - 

  .قطاع السياحة باجلزائر

I.3-  أهمية الدراسة:  

تنبع أمهية الدراسة وبشكل رئيسي من تنامي ظاهرة العزوف عن السياحة يف اجلزائر، ومن أمهية الدور الذي      

والتخفيف من حدة البطالة، كما  ميكن أن يلعبه هذا القطاع يف تنشيط االقتصاد الوطين من خالل زيادة املداخيل

على قرار اختيار وجهة سياحية معينة ميكن أن يساعد املسوقني وصانعي  أن حتليل تأثري موقع الفايسبوك

السياسات يف فهم التأثريات الرئيسية على سلوك السائح اجلزائري، وبالتايل إمكانية إعداد برامج تسويقية فعالة 

  .احمللي متهيدا جلذب السائح األجنيبوقادرة على االحتفاظ بالسائح 

I.4-  فرضيات الدراسة:  

  :إلمتام الدراسة متت صياغة الفرضيات التالية     

ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية ملوقع الفايسبوك على مراحل القرار الشرائي : )Ho1(الفرضية العدمية األولى 

  .للسائح اجلزائري

تأثري موقع الفايسبوك على مراحل ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية يف  ):Ho2( الفرضية العدمية الثانية 

  .اجلنس، املؤهل العلمي، الفئة العمرية: يعزى للعوامل الوسيطية التالية القرار الشرائي للسائح اجلزائري

  :وتندرج تحت هذه الفرضية الفرضيات الجزئية التالية     

Ho21-  تأثري موقع الفايسبوك على مراحل القرار الشرائي للسائح ة يف ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائي

  .اجلنس ملتغرييعزى  اجلزائري

Ho22-  تأثري موقع الفايسبوك على مراحل القرار الشرائي للسائح ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية يف

  .يعزى ملتغري املؤهل العلمي اجلزائري
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Ho23- تأثري موقع الفايسبوك على مراحل القرار الشرائي للسائح  ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية يف

  .يعزى ملتغري الفئة العمرية اجلزائري

II  - اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة:  

II.1. شبكات التواصل االجتماعياإلطار المفاهيمي ل :  

تفاعلية تتيح التواصل شبكات اجتماعية "بأ�ا  شبكات التواصل االجتماعي) 2012(المنصور عرف      

ملستخدميها يف أي وقت يشاءون ويف أي مكان من العامل، حيث ظهرت على شبكة اإلنرتنت منذ سنوات قليلة 

وغريت يف مفهوم التواصل والتقارب بني الشعوب، واكتسبت امسها االجتماعي كو�ا تعزز العالقات بني بين 

اعية لتصبح وسيلة تعبريية واحتجاجية، وأبرز شبكات التواصل البشر، وتعدت يف اآلونة األخرية وظيفتها االجتم

سنة وفاق  13، وأمهها هي شبكة الفيسبوك اليت مل يتجاوز عمرها )ويرت واليوتيوبالت ،الفيسبوك(االجتماعي هي 

) 2003(، كما عرفها زاهر )25.ص" (مليار شخص من كافة أحناء العامل 1.5عدد املشرتكني فيها أكثر من 

موقع خاص به، ومن مث ربطه عن طريق  منظومة من الشبكات اإللكرتونية اليت تسمح للمشرتك فيها بإنشاء"بأ�ا 

  ).32. ص(" االهتمامات واهلوايات نفسها نظام اجتماعي إلكرتوين مع أعضاء آخرين لديهم

ربات واألشياء اليت وفرت الشبكات االجتماعية بيئة قوية للمستخدمني للمشاركة وتبادل وجهات النظر واخل      

 يقومون الذين خصائص املستهلكني أن الدراسات وتؤكد ذا، ه)2015العضايلة، (يفضلو�ا مع اآلخرين 

 الشراء يف قرار تؤثر اليت العوامل أن كما التقليدية، بالطرق يشرتون الذين عن ختتلف األنرتنت عرب الشراء بعمليات

ثالث  بني آخرين، وعليه منيز مستهلكني يف تؤثر اليت تلك عن لفختت للتسوق كوسيلة االنرتنت مستخدمي لدى

  ):610-609، ص ص 2010الشورة وأخرون، (لالنرتنت  املستخدمني من أنواع

 ما وغالبا البدائل، بني للمقارنة املعلومات ومجع املنتجات عن للبحث االنرتنت يستخدم الذي املستهلك 

 التكنولوجية؛ بالوسائل يثق ال حيث دية،تقلي بطريقة الشرائي قراره باختاذ يقوم

 البدائل بني للمقارنة املعلومات ومجع املنتجات عن البحث ألغراض االنرتنت باستخدام يقوم الذي املستهلك 

 التقليدية؛ بالطرق تتم الدفع عملية أن حني يف االنرتنت، عرب طلب إمكانية مع

 العالية بثقته النوع هذا وميتاز الشراء عملية احلمر  مجيع يف االنرتنت باستخدام يقوم الذي املستهلك 

  .الشراء يكرر ما وعادة تسوق كوسيلة باالنرتنت

II.2.محددات المقصد السياحي:  

العوامل التالية من حمددات صورة املقصد  أنه ميكن اعتبار Beerli and Martin) 2004(حسب  

طار، الساعات املشمسة، وفرة الشواطئ، طول الشواطئ الطقس، درجة احلرارة، األم(املوارد الطبيعية : السياحي
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واكتظاظها، جودة مياه البحر، طبيعة الريف، احملميات الطبيعية، البحريات، اجلبال، الصحاري، تنوع ومتيز 

أماكن اإلقامة، عدد اآلسرة، الفئات، اجلودة، عدد املطاعم، النوادي، (، املنشآت السياحية )النباتات واحليوانات

دق ومطاعم اخلدمة الذاتية، سهولة الوصول، توفر الرحالت إىل الوجهة السياحية، املراكز السياحية وشبكة الفنا

مجال املناظر الطبيعية، اجلاذبية، النظافة، االكتظاظ، تلوث اهلواء والضوضاء، (، البيئة الطبيعية )املعلومات السياحية

ونوعية الطرق، املطارات واملوانئ، وسائل النقل العامة واخلاصة، تطور  التنمية(، البىن التحتية العامة )االزدحام املرور

، الثقافة والتاريخ والفن )اخلدمات الصحية، تطور االتصاالت السلكية والالسلكية، تطور البىن التحتية التجارية

اآلثار، العادات  املهرجانات، احلفالت، احلرف اليدوية، فن الطهو، الفولكلور، املتاحف، املباين التارخيية،(

، العوامل )جودة احلياة، الفقر، حواجز اللغة، ضيافة وود السكان احملليني(، البيئة االجتماعية )وأساليب احلياة

االستقرار السياسي، التوجهات السياسية، اهلجمات اإلرهابية، األمن، معدل اجلرمية، (السياسية واالقتصادية 

لعبة الغولف، األنشطة الرياضية، الصيد البحري والربي، التزجل، (زه واالستجمام ، التن)التنمية االقتصادية واألسعار

  ).الغوص، الرحالت، أنشطة املغامرات، حدائق احليوانات، احلياة الليلية والتسوق

تسعة عوامل مؤثرة على  إذ حددا Chi and Qu) 2008(وجهة النظر السابقة تتوافق مع ما أكده 

أمنة، نظيفة، ودية وطيبة السكان احملليون، جو هادئ ومريح (بيئة الوجهة السياحية : يصورة املقصد السياحي وه

اجلبال واألودية والغابات، املناظر اجلذابة، احلدائق واملتنزهات والينابيع، (، عوامل اجلذب الطبيعية )والطقس مجيل

ض، الفعاليات الثقافية واملهرجانات، العروض واملعار (، الرتفيه والنشاطات )البحريات واحلياة الربية، الكهوف

، )التاريخ، الرتاث، املباين األثرية(، املعامل التارخيية )اجلودة، اللهو واملتعة والبهجة، املوسيقى، احلياة الليلية والتسلية

ر، مرافق تدفق حركة املرو (، سهولة الوصول )املطاعم وأطباق األكل، املتاجر، املرافق وأماكن اإلقامة(البىن التحتية 

املنتجع (، االسرتخاء واالستجمام )مواقف السيارات، إمكانية الوصول إىل املنطقة، التنقل بالعربات بأسعار معقولة

ركوب الزوارق، الصيد، الغولف، (، أنشطة اهلواء الطلق )الصحي، انتعاش اجلسم، راحة الذهن، التجديد الروحي

املأكوالت والسكن، اجلودة مقابل (، السعر والقيمة )اهلواء الطلقاملشي، التجوال والتفسح، التخييم والطبخ يف 

  ).السعر، املعامل السياحية واألنشطة، التسوق

II.3.مصادر البحث عن معلومات لدى السائح:  

تلعب هذه  املعلومات يتطلب اختيار املقصد السياحي مجع معلومات الختيار أفضل البدائل املتاحة، حيث      

مصادر ختفيض درجة املخاطرة املدركة وتكوين الصورة الذهنية للمقصد السياحي، حيث تنقسم دورا هاما يف 

ومصادر جتارية ) كالتجربة الشخصية، العائلة، األصدقاء، اجلريان واألقارب(مصادر شخصية  املعلومات إىل

عالم، مجعيات محاية كوسائل اإل(باإلضافة إىل مصادر عامة ) كاإلعالن، مندويب البيع، الوكالء، املعارض(

أن  Govers et al )2007(وقد أكد ). Chhabra, 2010, p. 58) (املستهلكني والتقارير املنشورة

 ٪،23.5مصادر املعلومات املؤثرة يف تكوين صورة الوجهة السياحية لدى السياح تتمثل يف التلفزيون بنسبة أهم 
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األفالم،  الناس اآلخرين، الصور، الكتيبات، ت،االنرتن ا�الت، ٪،19.1صدقاء األ ٪،23وكاالت السفر 

عالنات، املقاالت، وسائل اإلعالم اإل، "ناشيونال جيوغرافيك"األخبار، اخليال، اجلرائد، قناة  التجربة، القصص،

  .٪3.5األشرطة الوثائقية بنسبة  وأخريا

ين للعمرة يف ماليزيا هي أن أهم مصادر معلومات اليت املعتمدة من قبل املسافر  Siti et al) 2015(أكد 

األصدقاء واألقارب، وكالء السفر ومنظمي الرحالت السياحية، الدليل السياحي، التجربة ) وعلى الرتتيب(

الشخصية، الكتيبات، اإلعالن، ا�الت، اجلرائد، وسائل التواصل االجتماعي، معلومات الرحلة، اخلطوط اجلوية، 

أن املصادر الرئيسية   Islam  Ghada and) 2013(يف حني أشار . وينالربيد املباشر وأخريا الربيد االلكرت 

٪، وكالء السفر 61.2للحصول على معلومات عن مصر كوجهة سياحية متثلت يف الشبكات االجتماعية بنسبة 

كما جيب التنبيه إىل أنه جيب أن تكون نوعية . ٪7.1٪ وأخريا شبكة االنرتنت بـ 12.2٪، األصدقاء 19.4

  ).Siti et al, 2015(وأن تكون مركزة اهلدف ) حمدثة(ات املقدمة للسائح دقيقة، موجزة، أنية املعلوم

II.4.ترويج السياحيمزايا استخدام شبكات التواصل االجتماعي في ال:  

توفر شبكات التواصل االجتماعي املتاحة على مواقع على شبكة اإلنرتنت ملستخدميها فرصة احلوار وتبادل      

ات واآلراء واألفكار من خالل امللفات الشخصية وألبومات الصور والفيديوهات وغرف الدردشة وغري املعلوم

كما تلعب شبكات التواصل االجتماعي دورا متزايد األمهية كمصدر للمعلومات لدى السياح، حيث أكد ذلك،  

)2013 (Islam Ghada and   أنSegala  عي أثرت أن تطبيقات التواصل االجتماوضح  2012سنة

بشكل كبري على آليات وأساليب التسويق من خالل توفري وسيلة جديدة للبحث عن املعلومات وتقييم املقصد 

السياحي، تقدمي قنوات أمنة للحجز والشراء، إعطاء الفرصة للسياح لتبادل ونشر املعلومات عن الرحالت 

مزايا أخرى الستخدام شبكات التواصل ود السياحية والربامج السابقة، باإلضافة إىل ذلك يرى الباحثني وج

الوصول إىل اجلمهور املستهدف بأقل تكلفة وبأسرع وقت كالقدرة على  إلدارة املنشات السياحية االجتماعي

  .ممكن، إمكانية التواصل والتفاعل املباشر مع اجلمهور املستهدف لتوفري معلومات بالدقة واجلودة والكمية املرغوبة

II.5 .لسابقةالدراسات ا:    

هدفت لبيان تأثري كلمة الفم االلكرتونية على القرار الشرائي للمستهلك، من ) Essi , 2011( دراسة     

مفردة من عمالء وكاالت السفر يف فنلندا باالعتماد على الربيد االلكرتوين، توصلت  1160خالل عينة قدرها 

رار الشرائي وعلى زيادة اإلنفاق االستهالكي بشكل كبري،  الدراسة إىل زيادة تأثري كلمة الفم االلكرتونية على الق

كما تعترب كلمة الفم االلكرتونية مصدر معلومات هام لدى قطاع هام من املستهلكني، ويف األخري أوصت 

الدراسة مسؤويل التسويق بتشجيع املستهلك للبحث يف مضمون التعليقات االلكرتونية املكتوبة، وحماولة إنشاء 

  .عرف على اخلصائص السلوكية للمستهلكني الذين يعتمدون على االنرتنت يف البحث عن املعلوماتمؤشرات للت
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دور مواقع التواصل االجتماعي يف تسويق مصر كمقصد هدفت إىل إبراز ) 2012عبد السميع، (دراسة      

ادمييون السياحيون، مفردة من األك 98سياحي دويل، ولتحقيق ذلك مت االعتماد على عينة عشوائية مؤلفة من 

خرباء السياحة، كبار املوظفون بوزارة السياحة باإلضافة إىل طالب كليات السياحة والفنادق، أشارت النتائج إىل 

أن أهم املعلومات اليت ينبغي طرحها عرب مواقع التواصل جلذب السياح إىل التفاعل مع املوقع فهي معلومـات عـن 

لومات عن اإلحصاءات السياحية باملقصد، مث معلومات عن موردى اخلـدمات، شركات السياحة والسفر، تليها مع

متبوعة مبعلومات عن العادات والتقاليد اخلاصة با�تمع مث معلومـات عـن االقتصـاد والسياسة والرياضة األدب 

اليت ميكن   والفن وأخريا معلومات عن احلالة األمنية بالدولة، من جهة أخرى تبني أن أفضل أدوات الرتويج

استخدامها لتفعيل مشاركة األعضاء عبـر مواقع التواصل هي فيديوهات شرح اخلدمات السياحية مث صور 

وفيديوهات عن مقومات السياحة، تليها روابط لصفحات سياحية أخرى، متبوعة باخلرائط اجلغرافية عن املناطق 

وم وزارة السياحة باالشرتاك يف عضوية أحد أو بعض السياحية واألثرية، ويف األخري أوصت الدراسة بضرورة أن تق

  .املواقع العاملية املتخصصة يف ختطيط الرحالت

اإلعالين إلعالنات شركة االتصاالت  استهدفت قياس العالقة بني احملتوى) 2013صاحل وآخرون، (دراسة      

 حنو عالمتها التجارية، وقد خلصت السعودية يف مواقع الشبكات االجتماعية على اإلنرتنت واجتاهات املستهلكني

اإلعالين إلعالنات الشركة على مواقع الشبكات  الدراسة إىل وجود عالقة موجبة داللة إحصائية بني احملتوى

االجتماعية واجتاهات املستهلكني حنو عالمتها التجارية، ووجود فروق معنوية يف اجتاهات املستهلكني حنو العالمة 

التعليمي،   العمر واجلنسية، وعدم وجود فروق معنوية باختالف اجلنس واملستوى الف مستوىالتجارية للشركة باخت

اإلعالين إلعالنات الشركة على  كما خلصت الدراسة إىل وجود فروق معنوية يف تقييم املستهلكني للمحتوى

ات اجلنس والعمر التعليمي، وعدم وجود فروق معنوية باختالف مستوي الشبكات االجتماعية باختالف املستوى

واجلنسية، ويف األخري أوصت الدراسة بأمهية استفادة شركة من مواقع الشبكات االجتماعية يف اإلعالن عن 

  .منتجا�ا، مع مراعاة املصداقية يف املعلومات اليت حتتويها اإلعالنات

سياح ونيا�م لزيارة هدفت لقياس أثر كلمة الفم االلكرتونية على اجتاهات ال) Albarq, 2014(دراسة      

أشارت النتائج إىل وجود أثر  مفردة من السياح الدوليني لألردن، 294، باالعتماد على عينة مشكلة من األردن

اجيايب لكلمة الفم االلكرتونية على اجتاهات السياح حنو املقصد السياحي وعلى نية السفر، كما تبني وجود أثر 

  .ردن على نيا�م للسفراجيايب اجتاهات السياح حنو زيارة األ

هدفت إلبراز دور الكلمة املنقولة الكرتونيا يف مواقع احلجز الفندقي عرب االنرتنت ) 2014اخلطيب، (دراسة      

على بناء الثقة وشراء اخلدمة الفندقية يف مدينة عمان باألردن، أشارت النتائج إىل وجود أثر ألبعاد الكلمة املنقولة 

قة يف  الكلمة املنقولة االلكرتونية، ووجود أثر لكل من جودة الكلمة املنقولة االلكرتونية والثقة االلكرتونية على الث
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يف الكلمة املنقولة االلكرتونية على التوجه حنو اخلدمة الفندقية، كما تبني أيضا وجود أثر لكل من الثقة يف الكلمة 

 .ختاذ قرار شراء اخلدمة الفندقيةاملنقولة االلكرتونية والتوجه حنو اخلدمة الفندقية على ا

هدفت لقياس دور شبكات التواصل االجتماعي يف التأثري على القرار الشرائي ) 2015العضايلة، (دراسة      

مفردة، أشارت النتائج إىل أن أبعاد  524لدى طالب جامعة القصيم، باالعتماد على عينة عشوائية مشكلة من 

متتلكان تأثريا على القرار الشرائي، كما تبني عدم ) املعلومات، تقييم املنتج تبادل(شبكات التواصل االجتماعي 

وجود تأثري للبعد املتعلق بدعم املستهلك كأحد أبعاد التواصل االجتماعي يف التأثري على القرار الشرائي، ويف 

من خالل   2.0مها الويباألخري أوصت الدراسة بضرورة تفهم املدراء واملسوقني االلكرتونيني للمزايا اليت تقد

شبكات التواصل االجتماعي، وفهم مزايا وظائف وأدوات التواصل االجتماعي ومعرفة كيفية تطبيقها بكفاءة 

وفاعلية، واختيار أي من جماالت التواصل االجتماعي حيتاج إىل حتسني ومن مث استخدام أداة التواصل االجتماعي 

  .املناسبة

قياس تأثري كلمة الفم االلكرتونية على مراحل عملية اختاذ قرار شراء  إىلفت هد) 2015مولوج، (دراسة      

شبكات التواصل  عضويةأن  السيارات السياحية اجلديدة لدى املستهلك اجلزائري، حيث أشارت النتائج إىل

يعتربون  عدد كبري من املبحوثنيعلى مراحل عملية اختاذ قرار شراء السيارات، كما تبني أن  يؤثر االجتماعي

أعضاء املنتديات كجماعة مرجعية ميكن اللجوء إليها عند احلاجة للمعلومات املرتبطة بقرار شراء سيارة، كما أ�م 

يعتربون منتديات اإلنرتنت مصدر جلمع املعلومات عن السيارات السياحية، وتبني أيضا وجود اختالف يف 

شرائي للسيارات تعزي لكل من اجلنس، الفئة العمرية واملؤهل تأثري كلمة الفم االلكرتونية على القرار المستويات 

  .العلمي

رتويج للمدن دور شبكات التواصل االجتماعي يف ال إىل معرفةهدفت ) 2015مولوج وأمزيان، (دراسة      

، شبكات التواصل االجتماعيمفردة من أعضاء  83باالعتماد على عينة مالئمة حجمها  والرتاث الثقايف،

، حيث رتويج للمدن والرتاث الثقايفالملصادر املعلومات املستخدمة يف األمهية النسبية  اختالفلنتائج إىل أشارت ا

، مث التجربة الشخصية، متبوعا باألفالم )األصدقاء والزمالء(تبني أن أكثر املصادر أمهية هو اجلماعة املرجعية 

رتويج للمدن ولرتاثها يف الة لطبيعة املعلومات املطلوبة األمهية النسبي اختالفواملسلسالت واألشرطة الوثائقية، و 

معلومات عن التظاهرات الثقافية للمدينة، تبني أن أهم نوع هو املعلومات التسويقية والتجارية، مث  الثقايف، حيث

لثقايف عرب للمدن ولرتاثها ا، كما تبني أن أهم أداة تروجيية يلي ذلك املعلومات املتعلقة بالرتاث الثقايف للمدينة

للمدن ولرتاثها الثقايف تقع على للرتويج  املسؤولية الكربىشبكات التواصل االجتماعي هي الفيديوهات، وأن 

  .تليها مسؤولية وسائل اإلعالم" والصناعات التقليدية السياحة"و" الثقافة"عاتق وزاريت 
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تخدام وسائل التواصل االجتماعي من هدفت إىل اختبار أثر التسويق باس) 2016النسور وآخرون، (دراسة      

خالل بعدي حمتوى الشركة وحمتوى املستخدم على نية الشراء يف األردن، باالعتماد على عينة قصدية حجمها 

مفردة، وقد خلصت الدراسة إىل وجود أثر للتسويق باستخدام وسائل التواصل االجتماعي على نية الشراء،  394

لشركة يف وسائل التواصل االجتماعي على نية الشراء، وجود أثر حملتوى املستخدم وجود أثر دال إحصائيا حملتوى ا

يف وسائل التواصل االجتماعي على نية الشراء، وأوصت الدراسة بأمهية تبين الشركات وسائل التواصل االجتماعي 

واقع التواصل يف أعماهلا وبشكل خاص يف جمال التسويق، وتركيز جهودها يف حتسني فاعلية حمتواها على م

  .االجتماعي

    :التعليق على الدراسات السابقة*  

تناولت العديد من الدراسات العربية واألجنبية دور شبكات التواصل االجتماعي يف تسويق اخلدمة السياحية      

ال توجد أي دراسة تناولت أثر شبكات التواصل االجتماعي  -ويف حدود علمنا- من زوايا خمتلفة، إال أنه 

على مراحل القرار الشرائي للسائح يف البيئة اجلزائرية بصفة خاصة، ويف هذا السياق تنصب جهودنا " لفايسبوكا"

  .لسد جزء من هذه الفجوة البحثية اليت ال يزال البحث فيها يف مراحله األوىل

III -   الطريقة واألدوات :  

III.1 .منهجية الدراسة:   

ملنهج الوصفي التحليلي لقياس تأثري موقع الفايسبوك على مراحل القرار مت االعتماد يف هذه الدراسة على ا 

الشرائي للسائح اجلزائري، وقد مت االعتماد على االستبيان كأداة للقياس باستخدام مقياس ليكرت اخلماسي، 

الدراسات  ملوافق متاما، كما مت االعتماد على العديد من) 5(لغري موافق متاما والدرجة ) 1(حيث منحت الدرجة 

   .املذكورة يف منت هذا البحث إلعداد أداة القياس

III .2 .مجتمع وعينة الدراسة:   

الفايسبوك يف اجلزائر والذين قاموا على األقل برحلة سياحية يتكون جمتمع الدراسة من كل مستخدمي 

إىل كل املفردات، مت  ونظرا لكرب حجم جمتمع الدراسة وعدم وجود إطار حمدد للمعاينة وصعوبة الوصولواحدة، 

شخص  45مفردة، مت توزيع االستبيان عليهم من خالل الفايسبوك، وقد قام  50اختيار عينة مالئمة مشكلة من 

باإلجابة على أسئلة االستبيان، وبعد فرز اإلجابات ألغيت ثالث استمارات لعدم استفائها ملتطلبات الدراسة، 

  .يقدم وصفا خمتصرا ملفردات عينة الدراسة) 01(دول رقم واجل. استمارة للتحليل 42وبالتايل صلحت 
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  خصائص عينة الدراسة): 01(جدول رقم 

 النسبة العدد الفئات المتغیرات

  الجنس
 %59.50 25  ذكر

 %40.50 17  أنثى

 %100 42  المجموع

  المؤھل
 العلمي

 %33.33 14  تانوي وأقل

 %47.66 20 جامعي

 %19.00 8  دراسات علیا

 %100 42  موعالمج

 الفئة العمریة

 %28.58 12  سنة 30أقل من 

 %54.76 23 سنة 45- 30

 %16.66 07 سنة 45أكثر من 

 %100 42 المجموع

من اإلناث، كما تبني % 40.50من املستجوبني هم من الذكور و% 59.50يتضح من خالل اجلدول أن      

، يف مقابل ال "ثانوي وأقل"مؤهلهم % 33.33، يف حني "جامعي"من ذوي املؤهل العلمي  %47.66أن 

، أما من حيث الفئات العمرية فان أكثر من نصف املستجوبني ترتاوح %19نسبة " الدراسات العليا"تتعدى فئة 

يف سنة،  30تقل أعمارهم عن % 28.58، بينما %54.76سنة وذلك بنسبة  45- 30أعمارهم ما بني 

، وعليه يالحظ تنوع مفردات العينة وهو ما %16.66سنة  45حني ال تتجاوز نسبة من تتجاوز أعمارهم 

  .سعينا لتكون العينة أكثر متثيال �تمع الدراسة

IV-  ومناقشتها   النتائج :  

ى عل باالعتماد، 16إصدار  (SPSS)لقد مت االعتماد على احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية       

-One sample t(املتوسطات احلسابية املرجحة، االحنرافات املعيارية والنسب املئوية، باإلضافة إىل اختبار 

test (وذلك لإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضيا�ا.  

IV .1 .نتائج تحليل اإلحصاء الوصفي إلجابات مفردات عينة الدراسة:  

    ادر المعلوماتمستوى ثقة السياح في مص): 02(جدول رقم 

  الثقة درجة الترتیب المعیاري االنحراف المرجح المتوسط مصادر المعلومات الرقم

  عالیة  01 0.623 4.269  األصدقاء واألھل  1

 متوسطة 07 0.548 2.876  وكاالت السیاحة والسفر  2

  متوسطة  06  0.9122  2.963  الجرائد والمجالت  3

 عالیة 02 1.204 3.612  مواقع شبكات التواصل االجتماعي  4

 عالیة 03 0.842 3.488  األشرطة الوثائقیة   5

 متوسطة 08 0.6374 2.846  )الكتیبات(دلیل السفر   6

 متوسطة 05 0.980 3.371  إعالنات التلفزیون واإلذاعة   7

 متوسطة 04 0.746 3.281  المواقع الرسمیة للوجھات السیاحیة  8
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مبتوسط " األصدقاء واألهل"أكثر مصدر معلومات يثق فيه السياح هو  تشري نتائج اجلدول أعاله أن          

وقد يعترب ذلك منطقيا جدا كونه من املصادر الشخصية وليس مصدرا جتاريا حيقق لصاحبه  4.26مرجح بلغ 

وهو ما يدل على ارتفاع ثقة مفردات العينة يف  3.61منفعة جتارية، يليه مواقع شبكات التواصل االجتماعي بـ 

ملعلومات اليت تنشر على صفحات تلك الشبكات، ما عدا رمبا تلك اليت تنشر من خالل الصفحات الرمسية ا

مما يعين إمكانية استخدام تلك األشرطة  3.48للهيئات السياحية، مث املعلومات الصادرة من األشرطة الوثائقية بـ 

  .الجتماعية عن طريق النشر الواسع هلاكمصادر هامة للمعلومات، كما ميكن استغالهلا من خالل الشبكات ا

يف املقابل تبني أن ثقة السياح يف باقي املصادر كانت متوسطة حيث تراوحت متوسطا�ا احلسابية ما بني     

، ويعتقد الباحث أن سبب ذلك قد يعود لكو�ا من املصادر التجارية، وإىل عدم احرتافية 3.28و  2.84

  .درا موثوقا للمعلومةمستخدمي تلك املصادر وجعلها مص

  في الفايسبوكطبيعة ونوع المعلومات المطلوبة ) 03(جدول رقم 

  درجة األھمیة ترتیب األھمیة المعیاري االنحراف المرجح المتوسط طبیعة ونوع المعلومات المطلوبة الرقم

 ھام 01 0.78 3.941  معلومات تسویقیة وتجاریة  1

 متوسط 06 0.64 2.613  معلومات تاریخیة عن الوجھة السیاحیة  2

 متوسط 04 1.07 2.926  معلومات جغرافیة عن الوجھة السیاحیة  3

 متوسط 05 0.93 2.824  معلومات عن التراث الثقافي للوجھة السیاحیة  4

معلومات عن التظاھرات الثقافیة والریاضیة للوجھة   5
  السیاحیة

 ھام 02 0.88 3.768

 ھام 03 1.12 3.410  لسیاحیةمعلومات عن الوضع األمني للوجھة ا  6

يتضح من خالل اجلدول أعاله أن أهم معلومات يبحث عنها السائح هي املعلومات التسويقية والتجارية          

، يليها معلومات عن 3.94متمثلة يف أسعار أماكن اإلقامة واملوصالت واإلطعام وذلك مبتوسط مرجح قدره 

وقد يرجع  3.41علومات املتعلقة بالوضع األمين بـ ، مث امل3.76السياحية بـ  وجهةالتظاهرات الثقافية والرياضية لل

ذلك إىل كون املستجوبني من السياح احملليني والذين يفرتض أن لديهم معلومات كافية عن االستقرار واألمن يف  

حية اخلارجية اليت رمبا كافة أرجاء الوطن، ويعتقد الباحث أن أمهية هذا النوع من املعلومات يزداد يف حالة السيا

تفتقر إىل تلك املعلومات، كما يتبني أيضا أن األمهية النسبية لباقي أنواع املعلومات األخرى كانت متوسطة، حيث 

بلغ متوسطات املعلومات اجلغرافية عن الوجهة السياحية، معلومات عن الرتاث الثقايف للوجهة السياحية، 

، وعلى هذا األساس 2.61، 2.92، 3.28) وعلى الرتتيب(السياحية  معلومات عن اجلانب التارخيي للوجهة

  .يتوجب على الراغبني يف استخدام الفايسبوك كأداة للرتويج السياحي توفر  املعلومات اليت �م السائح 
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  الفايسبوكللوجهة السياحة عبر أدوات الترويج  )04(جدول رقم 

  درجة األھمیة ترتیب األھمیة المعیاري االنحراف سط المرجحالمتو أدوات الترویج  عبر الفایسبوك الرقم

 ھام  03 0.775 4.036  نشر صور وخرائط عن الوجھة السیاحیة  1

 ھام جدا 01 0.626 4.576  نشر فیدیوھات عن الوجھة السیاحیة  2

 متوسط 05 0.841 3.161  نشر روابط مواقع وكاالت السفر والسیاحة  3

 متوسط 06 0.852 2.973  والشكاوي الرد على االستفسارات   4

 ھام 04 1.074 3.692  نشر التعلیقات وتشجیع اآلخرین على التعلیق  5

 ھام جدا 02 0.798 4.388  نشر األحداث والتظاھرات الثقافیة والریاضیة  6

 وجود وسيلتني هامتني جدا لرتويج الوجهات السياحية عرب موقع) 04(يتضح من خالل اجلدول رقم         

 0.62واحنراف معياري قدره  4.57مبتوسط مرجح بلغ " نشر فيديوهات عن الوجهة السياحية: "الفايسبوك مها

وهو ما يدل على شبه إمجاع مفردات العينة على أمهية هذه األداة الرتوجيية كمصدر للمعلومات، وقد يعود سبب 

نشر "ئح جباذبية املقصد املروج له، يلي ذلك ذلك إىل كون الفيديوهات من الوسائل املرئية األكثر إقناعا للسا

، وقد يرجع ذلك الهتمام فئة  0.79واحنراف قدره  4.38مبتوسط بلغ " األحداث والتظاهرات الثقافية والرياضية

كبرية من السياح بالرغبة يف السفر إىل مقصد سياحي يف أوقات يتزامن فيها تنظيم فعاليات وتظاهرات ثقافية 

نشر "، و4.03بـ " نشر صور وخرائط عن الوجهة السياحية: "ني وجود وسيلتني هامتني مهاورياضية، كما يتب

نشر روابط مواقع وكاالت السفر "، ومن جهة أخرى تبني أن 3.69بـ " التعليقات وتشجيع اآلخرين على التعليق

وسطني حسابني على بلغا من أدوات الرتويج املتوسطة األمهية مبت" الرد على االستفسارات والشكاوي" "والسياحة

لعدم تطوير وكاالت السياحة ملواقع تليب حاجيات السياح، وقد يعود سبب ذلك  2.97و 3.16وعلى التوايل 

  .وعدم ختصيصهم ملواقع الكرتونية خاصة باإلدارة الفعالة الستفسارات وشكاوي عمالئهم املستهدفني

  مراحل القرار الشرائي للسائح الجزائريعلى المتوسطات الحسابية لتأثير الفايسبوك ) 05(جدول رقم 

، مما يعين ارتفاع 3.46سايب املرجح العام لتأثري الفايسبوك يف عملية اختيار املقصد السياحي بلغ املتوسط احل

الفايسبوك "درجة تأثري استخدامه على خمتلف مراحل القرار الشرائي للخدمة السياحية، كما بلغ متوسط عبارة 

  العبـــارات  الرقم
المتوسط 

  المرجح
االنحراف 
  المعیاري

ترتیب 
  العوامل

درجة 
  التأثیر

  متوسطة  09 961, 2,952  یمكن لصفحات الفایسبوك أن تثیر رغبتي في السفر والسیاحة  1

  قویة  06 882, 3,619  الفایسبوك وسیلة جیدة للبحث عن أماكن قضاء العطل 2

  قویة  01 780, 3,976  الفایسبوك وسیلة فعالة لجمع المعلومات عن الوجھات السیاحیة 3

  قویة  05 964, 3,691  یساعد الفایسبوك في تقییم الوجھات السیاحیة المتاحة  4

  قویة  03 861, 3,877  یساعد الفایسبوك في االختیار المناسب للوجھة السیاحیة  5

  قویة  02 889, 3,881  عالة للحصول على المشورة بشأن أماكن اإلقامة الفایسبوك وسیلة ف  6

  ضعیفة  11 912, 2,595  أستخدم الفایسبوك للتواصل مع مختلف الھیئات السیاحیة  7

  متوسطة  10 861, 2,881  أستخدم الفایسبوك الستكشاف األنشطة السیاحیة أثناء السفر  8

  متوسطة  08 816, 3,333  ة حول الرحلة السیاحیةأستخدم الفایسبوك لتقدیم تعلیقات وتجرب  9

  قویة  07 885, 3,498  أستخدم الفایسبوك لمشاركة الخبرات والصور مع سیاح آخرین  10

  قویة  04 772, 3,809  أستخدم الفایسبوك لتقدیم التقییم واآلراء حول مكان اإلقامة  11

  قویة - 282, 3,465  المتوسط المرجح العام
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مما يدل على اعتبار أغلب  )وهو أعلى متوسط( 3.97" وسيلة فعالة جلمع املعلومات عن الوجهات السياحية

الفايسبوك وسيلة فعالة للحصول على املشورة "مفردات العينة للفايسبوك كمصدر هام للمعلومات، يليها عبارة 

وهو أمر منطقي كونه مصدر معلومات فهذا يعين أن أصدقاء الفايسبوك يطلبون  3.88بـ " بشأن أماكن اإلقامة

اخل، مث عبارة ...ماكن اإلقامة من حيث املوقع والسعر واألمان من بعضهم البعض املشورة خبصوص أفضل أ

وهذا يعين أن الفايسبوك أحد الوسائل اهلامة  3.87بـ " يساعد الفايسبوك يف االختيار املناسب للوجهة السياحية"

بـ " إلقامةأستخدم الفايسبوك لتقدمي التقييم واآلراء حول مكان ا"يف عملية اختيار الوجهة املناسبة، مث عبارة 

وهذا يعين أن الكثري من السياح يستخدمون شبكة الفايسبوك للتعبري عن رضاهم أو عدم رضاهم عن  3.80

وهذا يعين إمكانية  3.69بـ " يساعد الفايسبوك يف تقييم الوجهات السياحية املتاحة"خمتلف اخلدمات السياحية، 

الفايسبوك وسيلة "املتاحة من حيث التكلفة واملنفعة، االعتماد على شبكة الفايسبوك يف عملية تقييم البدائل 

أستخدم الفايسبوك ملشاركة اخلربات والصور مع سياح "، 3.61بـ " جيدة للبحث عن أماكن قضاء العطل

وهو أمر منطقي كون الفايسبوك شبكة اجتماعية بالدرجة األوىل لذلك رمبا يرغب بعض السياح  3.49" آخرين

جتربتهم وخرب�م أثناء ) قد يكون مت التعرف عليهم يف نفس الرحلة(ركة سياح آخرين مبشاركة أصدقائهم ومشا

  .اجلولة السياحية

 3.33" أستخدم الفايسبوك لتقدمي تعليقات وجتربة حول الرحلة السياحية"من جهة أخرى بلغ متوسط عبارة      

" بكلمة الفم االلكرتونية"دبيات التسويق وهذا يعين ان بعض السياح يدلون بآرائهم وجتار�م وهو ما يعرف يف أ

واليت ميكن أن تكون أداة فعالة يف الرتويج للمقاصد السياحية، وذلك يف حالة كو�ا اجيابية كما ميكنها أن تكون 

، 2.95بـ " ميكن لصفحات الفايسبوك أن تثري رغبيت يف السفر والسياحة"مدمرة يف حالة كون التعليقات سلبية، 

مما يعين أن الكثري من السياح ال  2.88بـ " يسبوك الستكشاف األنشطة السياحية أثناء السفرأستخدم الفا"

يهتمون بالبحث عن األنشطة السياحية أثناء السفر، وقد يرجع السبب إىل كون معظهم قد مجع معلومات كافية 

مما يعين  2.59بـ " ات السياحيةأستخدم الفايسبوك للتواصل مع خمتلف اهليئ"قبل الرحلة السياحية، وأخريا عبارة 

، )اخل...فنادق، وكاالت، شركات نقل (ضعف استخدام هذه الشبكة يف التواصل مع خمتلف اهليئات السياحية 

  . وقد يكون اخللل يف كون تلك اهليئات ضعيفة االستخدام لشبكة الفايسبوك

IV.2 .اختبار فرضيات الدراسة:  

ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية ملوقع الفايسبوك على مراحل : )Ho1(اختبار الفرضية العدمية األولى * 

  .القرار الشرائي للسائح اجلزائري

ومستوى داللة أكرب % 95لقد مت االعتماد على قاعدة القرار التالية يف اختبار الفرضيات، فعند مستوى ثقة      

 .الفرضية البديلةتقبل الفرضية العدمية، ويف حالة العكس تقبل  0.05من أو يساوي 
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  نتائج اختبار الفرضية العدمية األولى) 06(جدول رقم 

  النتیجة  ).sig(مستوى الداللة   )df(درجة الحریة  tقیمة 
  رفض  0.000  41  10.696

 نتائج الدراسة امليدانية :المصدر

الفرضية العدمية  فإننا نفرض 0.000يف حني بلغ مستوى الداللة  10.669احملسوبة بلغت T مبا أن قيمة      

)Ho( ونقبل الفرضية البديلة ،)1H ( يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لموقع الفايسبوك على "والقائلة بـ

، وهذا يعين أن الفايسبوك يلعب دورا هاما يف التأثري على اختيار "مراحل القرار الشرائي للسائح الجزائري

–ن الفايسبوك شبكة اجتماعية تضم أصدقاء يعرف السائح للمقصد السياحي، وقد يعود سبب ذلك إىل كو 

بعضهم البعض خارج عامل االنرتنت، وبالتايل هم يثقون يف أرائهم ونصائح وبالتايل هم يشكلون  - أغلبيتهم

 .بالنسبة هلم مجاعية مرجعية ميكن االعتماد عليها كمصدر موثوق للحصول على املعلومات اليت حيتاجو�ا

  :عية للفرضية الرئيسية الثانيةاختبار الفرضيات الفر * 

تأثري موقع الفايسبوك على ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية يف  ):Ho2( اختبار الفرضية العدمية الثانية* 

  .اجلنس، املؤهل العلمي، الفئة العمرية: يعزى للعوامل الوسيطية التالية مراحل القرار الشرائي للسائح اجلزائري

  :لفرضية الفرضيات الجزئية التاليةوتندرج تحت هذه ا     

Ho21-   تأثري موقع الفايسبوك على مراحل القرار الشرائي للسائح ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية يف

  .اجلنس ملتغرييعزى  اجلزائري

Ho22-  تأثري موقع الفايسبوك على مراحل القرار الشرائي للسائح ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية يف

  .يعزى ملتغري املؤهل العلمي رياجلزائ

Ho23-  تأثري موقع الفايسبوك على مراحل القرار الشرائي للسائح ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية يف

 .يعزى ملتغري الفئة العمرية اجلزائري
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  نتائج اختبار الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسية الثانية ) 07(الجدول رقم 

المتغیرات 
  الوسیطیة

  مصادر التباین
  مجموع 

  المربعات
  درجة 
  الحریة

F قیمة     النتیجة مستوى الداللة 

  الجنس

 1 040,  بین المجموعات

0.498  0.484  
  

  رفض
 40 3,236  ضمن المجموعات

 41 3,276  المجموع

  المؤھل العلمي

 2 085,  بین المجموعات

0.519  0.599  
  

  رفض
 39 3,191  ضمن المجموعات

 41 3,276  وعالمجم

  الفئة العمریة

 2 092,  بین المجموعات

 39 3,184  ضمن المجموعات  رفض  0.575  0.561

 41 3,276  المجموع

  (α ≤ 0.05)  مستوى  عند إحصائية داللة ذات

وذلك  (One Way ANOVA)مت اختبار هذه الفرضيات باستخدام اختبار حتليل التباين األحادي     

 فروق وجود إىل عدم  )07(اجلدول رقم  يف اإلحصائية املعطيات حيث تشري ،%95قة قدره عند مستوى ث

للمتغريات الثالثة  تعزى تأثري موقع الفايسبوك على مراحل القرار الشرائي للسائح اجلزائرييف  إحصائية ذات داللة

، 0.498سوبة على التوايل احمل (F)قيم  معنوية على اجلنس، املؤهل العلمي والفئة العمرية، اعتمادا :وهي

اختالف مستويات تأثري  عدم يعين مما ،(α ≤ 0.05)عند مستوى داللة  هلذه املتغريات 0.561و    0.519

موقع الفايسبوك على خمتلف مراحل القرار الشرائي للسائح اجلزائري ما بني الذكور واإلناث، وهذا يعين عدم وجود 

 اجلنسني، وما بني خمتلف مستويات املؤهل العلمي باإلضافة إىل عدم اختالف فرق كبري يف تأثري الفايسبوك ما بني

  .  التأثري فيما بني خمتلف الفئات العمرية، وقد يرجع سبب ذلك إىل تأثر أغلبية األفراد �ذه الشبكة

  

  

V-   الخالصة:  

V.1 .نتائج الدراسة:  

  :أسفرت هذه الدراسة عن النتائج التالية     

 ذو داللة إحصائية ملوقع الفايسبوك على مراحل القرار الشرائي للسائح اجلزائري، إذ ميكن تفسري وجود تأثري - 

هذه النتيجة بأن موقع الفايسبوك يقدم معلومات جيدة عن الوجهات السياحية، كما أنه خيتار بعناية جيدة الصور 

ليت مصدرها تعليق خمتلف مستخدمي هذا اليت جتذب أنظار السياح، كما أن السائح يتأثر بالكلمة املنقولة وا

  . املوقع والذين سبق هلم وأن زاروا الوجهة السياحية املقصودة



                                                                  ..دراسة ميدانيةدراسة ميدانية  --أثر الفايسبوك على مراحل القرار الشرائي للسائح اجلزائري أثر الفايسبوك على مراحل القرار الشرائي للسائح اجلزائري 
 

 
100 

يعزى  اختالف مستويات تأثري موقع الفايسبوك على خمتلف مراحل القرار الشرائي للسائح اجلزائري عدم - 

تفسري ذلك بأن موقع الفايسبوك عندما اجلنس، املؤهل العلمي، الفئة العمرية، ميكن : للعوامل الوسيطية التالية

يقدم معلومات عن وجهة سياحية يقدمها بطريقة مبسطة يراعي فيها خمتلف شرائح ا�تمع، فهدفه الرئيسي ليس 

استهداف فئة معينة حسب اجلنس أو املؤهل العلمي أو الفئة العمرية، بل يهدف إىل أكثر من ذلك وهو التأثري 

  . جهات السياحية من خالل موقع التواصل االجتماعييف مجيع املطلعني على الو 

. الفايسبوك مصدر فعال جلمع املعلومات عن الوجهات السياحية وللحصول على املشورة بشأن أماكن اإلقامة - 

وميكن تفسري هذه النتيجة بأن هذا املوقع يقدم خمتلف املعلومات الدقيقة عن الوجهة السياحية وذلك ألن نشر 

صحيحة يؤدي إىل تعليقات سلبية مما يؤثر سلبا على ثقة السائح يف الوجهة السياحية، وهلذا  معلومات غري

  . السبب يعترب هذا املوقع مصدرا فعاال جلمع املعلومات عن الوجهة السياحية

أهم معلومات اليت يبحث عنها السائح هي املعلومات التسويقية والتجارية، يليها معلومات عن التظاهرات  - 

إن اهتمام السائح باملعلومات التسويقية . علومات املتعلقة بالوضع األمينوجهة السياحية، مث املقافية والرياضية للالث

والتجارية ميكن إرجاعه لثقافة ا�تمع الذي مييل إىل اقتناء منتجات من خمتلف املناطق اليت يزورها سواء كان ذلك 

جتعله مميزا عن غريه من سكان منطقته عند استخدامها، مث تلي �دف االحتفاظ �ا للذكرى أو لوجود منتجات 

ذلك التظاهرات الثقافية والرياضية والذي ميكن تفسريه بأنه توجد تكاليف للمشاركة يف هذه التظاهرات لذا ال 

اهلادئة يهتم السياح �ذه التظاهرات كثريا وكما هناك من السياح من يفضل االستمتاع باملناظر الطبيعية واملناطق 

أما املعلومات املتعلقة بالوضع األمين فقط جاءت يف املركز األخري . على أن حيظر األماكن اليت تكثر �ا اجلماهري

وذلك لتحسن األوضاع األمنية يف اجلزائر وشعور السائح باألمان لذا ال يهتم بالسؤال عن األمن ألن أغلب 

  . ات أمنيةالرتاب الوطين آمن وال يعاين من توترات أو أزم

. أكثر مصادر املعلومات موثوفية لدى السياح هو األصدقاء واألهل مث مواقع شبكات التواصل االجتماعي - 

يعترب السائح أن األصدقاء واألهل مصدرا أكثر موثوقية للمعلومات من شبكات التواصل االجتماعي ألنه يعرف 

جهة السياحية خصوصا إذا سبق هلم زيار�ا من األصدقاء واألهل معرفة شخصية ومدى صدق رأيهم اجتاه الو 

قبل، بينما موقع التواصل االجتماعي فال ميكن احلكم عن صدق رأي املعلقني على املنشورات اخلاصة بالوجهات 

السياحية، ألن متخذ القرار ال يعرف معرفة شخصية هؤالء املعلقني لذا يفضل األخذ باملعلومات اليت حيصل عليها 

  . دقاء واألهلمن خالل األص

نشر فيديوهات عن الوجهة السياحية ونشر األحداث والتظاهرات الثقافية والرياضية من الوسائل اهلامة جدا  - 

ميكن تفسري هذه النتيجة بأن استخدام الفيديوهات من أفضل املؤثرات . لرتويج السياحي عرب مواقع الفايسبوك

ثرات الصورة والصوت وخيتار أفضل املناطق لتحفيز السائح على رأي السائح، ألن املسجل للفيديو يستخدم مؤ 
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لزيارة املقصد السياحي أو من خالل توضيح مناظر ينفرد �ا عن بقية الوجهات السياحية، كذلك بالنسبة 

للتظاهرات الثقافية والرياضية خصوصا إذا مت ربط التظاهرات الثقافية بتاريخ املنطقة اليت يتم الرتويج هلا وربطها 

عادات وتقاليد تلك املنطقة فهذا يزيد من أمهية موقع الفايسبوك يف عملية الرتويج السياحي، باإلضافة إىل ذلك ب

استخدام الفيديو نشر التظاهرات الرياضية يزيد من جاذبية النشر ألنه سيقدم صورة واقعية عن أجواء هذه 

  . واالستفادة من هذا األجواء للرتويح عن النفسالتظاهرات مما يزيد رغبة السياح يف حضور بعض هذه التظاهرات 

V.2 .توصيات الدراسة:  

  : بناءا على النتائج المتوصل إليها نوصي األطراف المعنية باألتي     

املبادرة بإنشاء حسابات وصفحات ) مثل الفنادق ووكالء السياحة(ينبغي على خمتلف اهليئات السياحية  - 

ورة اآلراء والتعليقات املرتبطة خبدما�م وحماولة توجيه هذه اآلراء ملصلحتهم، والعمل فايسبوك رمسية واملشاركة يف بل

  .على تشجيع األعضاء لتسجيل اقرتاحا�م وأرائهم وحماولة توجيههم حنو كلمة الفم االلكرتونية االجيابية

يع كلمة الفم املنطوقة الرتكيز على اجلماعات املرجعية كأداة فعالة للرتويج السياحي، وذلك من خالل تشج -
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   :ملخص 

د إدارة عالقات الزبائن يف والء زبائن يف صناعة الفنادق يتمثل اهلدف الرئيسي هلذه الدراسة يف اختبار أثر أبعا     

مفردة من مدراء، مسريي وموظفي الفنادق، وقد مت استخدام حتليل االحندار اخلطي   65باجلزائر، مشلت العينة 

قات البسيط الختبار الفرضيات وحتليل البيانات، أشارت النتائج إىل وجود أثر اجيايب دال معنويا ألبعاد إدارة عال

الرتكيز على الزبائن الرئيسيني؛ تنظيم إدارة عالقات الزبائن؛ إدارة املعرفة؛ وإدارة عالقات الزبائن القائمة (الزبائن 

يف األخري، وبناء على نتائج البحث، مت تقدمي بعض التوصيات ملدراء . على والء زبائن الفنادق) على التكنولوجيا

  .الفنادق

 .قات الزبائن؛ الزبائن؛ الوالء؛ الفنادقإدارة عال:  الكلمات المفتاح

Abstract:  

      The purpose of this study was to examine the impact of customer relationship management 

dimensions on customers loyalty in the hotel industry in Algeria. A sample of 65 managers and 

administrative staff in hotel. Simple linear regression analysis were used to test the hypothesis 

and  analyzed the data. The results indicated that CRM dimensions (focus on key customers; 

CRM organization; knowledge management; technology-based CRM) have significant 

positive impacts on customers loyalty in the hotels. based on research results, a number of 

recommendations were introduced to hotel managers. 

Keywords: Customer Relationship Management; Customers; Loyalty; Hotels.  
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I.  تمهيد :  

مع بداية القرن احلادي والعشرين عرفت الصناعة الفندقية منوا معتربا يف خمتلف املناطق السياحية يف العامل،       

ومع ذلك، شكل . وارتفع بذلك عدد السياح وحتسنت كثريا جودة وتشكيلة اخلدمات املقدمة من الفنادق املصنفة

 ,Mohammad, Rashid & Tahir(صناعة الفنادق ارتفاع شدة املنافسة أحد أصعب التحديات يف 

وقد انعكس ذلك يف االخنفاض املستمر واملتزايد هلوامش الربح، ويف الضغط املتزايد من طرف الزبائن ). 2013

لتوفري خدمة ذات جودة أفضل، مما أدى إىل زيادة التكاليف واخنفاض والء الزبائن، وبالتايل اخنفاض معدل إشغال 

  ).      Yi-Wen & Edward, 2010(ة الغرف الفندقي

يف الواقع، يشكل الزبائن الراضني أساس أي عمل جتاري ناجح، ألن رضا الزبائن يؤدي إىل تكرار الشراء والوالء 

 Anton) 1996(كما أكد ). Hoyer & MacInnis, 2001(للعالمة التجارية وكلمة الفم اإلجيابية 

وعالوة على . ا إعادة الشراء؛ احتمالية التوصية باملنتج أو اخلدمة؛ الوالء والرحبيةأن الرضا يرتبط ارتباطا إجيابيا بنواي

اليت مت تطويرها بعناية واليت تركز على استعادة اخلدمة تعزز من رضا العمالء  الزبائنبرامج إدارة عالقات ذلك، فإن 

ن استخدام أ Simmons) 2015(وقد وجد ). Tax & Brown, 2000(ووالءهم واالحتفاظ �م 

CRM له تأثري إجيايب قوي على اإليرادات، كما وجد أن رضا الزبائن يؤثر أيضا على اإليرادات.  

وعليه يبدو أن الفنادق مطالبة أكثر من أي وقت مضى للسعي باستمرار لكسب والء زبائنها، وجيب أن يكون 

م توفر البدائل أو لضعف القدرة الشرائية، هذا الوالء نابع من قناعة الزبون لتجنب الوالء املزيف الناتج عن عد

ويتوقع أن تلعب إدارة عالقات الزبائن دورا فعاال يف كسب املزيد من الزبائن األوفياء الذين يكونون مستعدون 

لالستمرار يف التعامل مع الفندق حىت يف ظل الضغوط التنافسية كاخنفاض أسعار الفنادق ملنافسة مقارنة بالفندق 

  .املعين

I.1 .إشكالية البحث:  

 Customer Relationship(تناولت بعض الدراسات العالقة بني إدارة عالقات الزبائن 

Management ( وجوانب خمتلفة من سلوك الزبائن، كثقة ورضا الزبائن)Yaghoubi et al., 2017( ؛

الزبائن ؛ االحتفاظ ب)Becker, Greve & Albers, 2009(اكتساب الزبائن وصيانة العالقة معهم 

)Bashir, 2017( ؛ نتائج الزبائن)Yim, Anderson & Swaminathan, 2004 ( ؛ وتنمية

ومع ذلك مل نعثر على دراسات ربطت بني إدارة عالقات الزبائن ). Verhoef, 2003(حصة الزبائن 

)CRM (ساؤل جوهري ووالء زبائن الفنادق يف البيئة اجلزائر، وعلى هذا األساس تتمحور إشكالية حبثنا حول ت

  .هل يوجد أثر دال معنويا لألبعاد األربعة إلدارة عالقات الزبائن على والء زبائن الفنادق يف البيئة اجلزائرية؟ :مفاده

  :يتفرع عن هذا التساؤل األسئلة الفرعية اآلتية
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  .؟والء زبائن الفنادقهل يوجد أثر دال معنويا لبعد الرتكيز على الزبائن الرئيسيني يف  - 

  .والء زبائن الفنادق؟ ل يوجد أثر دال معنويا لبعد تنظيم إدارة عالقات الزبائن يفه - 

  .والء زبائن الفنادق؟ هل يوجد أثر دال معنويا لبعد إدارة معرفة الزبائن يف - 

  .والء زبائن الفنادق؟ هل يوجد أثر دال معنويا لبعد إدارة عالقات الزبائن املبنية على التكنولوجيا يف - 

I.2 .فرضيات البحث:  

 :يقوم هذا البحث على أربع افتراضات أساسية نوجزها في األتي

H1 -  والء زبائن الفنادقيوجد أثر دال معنويا لبعد الرتكيز على الزبائن الرئيسيني يف.  

H2 - والء زبائن الفنادق يوجد أثر دال معنويا لبعد تنظيم إدارة عالقات الزبائن يف.  

H3 -  والء زبائن الفنادق يا لبعد إدارة معرفة الزبائن يفيوجد أثر دال معنو.  

H4 - والء زبائن الفنادق يوجد أثر دال معنويا لبعد إدارة عالقات الزبائن املبنية على التكنولوجيا يف.  

  :يوضح نموذج الدراسة المقترح) 01(والشكل رقم 

  

I.3.أهداف البحث: 

 :البحث إلى تحقيق األهداف اآلتيةنسعى من خالل هذه 

 .والء زبائن الفنادقأثر بعد الرتكيز على الزبائن الرئيسيني يف  حتديد -

  .والء زبائن الفنادقأثر بعد تنظيم إدارة عالقات الزبائن يف  حتديد -

  .والء زبائن الفنادقأثر دال معنويا لبعد إدارة معرفة الزبائن يف يف  حتديد -

  .والء زبائن الفنادق قات الزبائن املبنية على التكنولوجيا يفبعد إدارة عال - 

   )إدارة عالقات الزبون(المتغیر المستقل        )الوالء(المتغیر التابع    

Ho1 

Ho4 

الزبائن  على التركیز

 الرئیسیین

 CRM تنظیم

  المعرفة إدارة

CRM على المبنیة 

 

  والء زبائن

 الفنادق 

Ho2 

Ho3 
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تقدمي بعض املقرتحات، اليت قد يؤدي تبنيها إىل زيادة قدرة الفنادق على تصميم إسرتاجتية فعالة إلدارة عالقات  -

  .الزبائن لتحسني الووالء

I.4 .أهمية البحث:  

الدور املتنامي إلدارة عالقات الزبائن يف ) 1: (نقاط أمههايستمد هذا البحث أمهيته النظرية والتطبيقية من عدة 

ومن والء الزبون الذي بات ضروريا لالستمرار يف األسواق خاصة ) 2(توطيد العالقات مع الزبائن املرحبني؛ 

) 4(ومن طبيعة الزبون املعاصر الذي أصبح أكثر إحلاحا وأكثر تعليما؛ و) 3(األسواق اليت تشهد منافسة قوية؛ 

لفجوة البحثية يف حقل إدارة عالقات الزبائن وتأثريا�ا احملتملة على أداء املؤسسات واليت مل يسد منها إال القليل ا

  .حسب ما ذكر يف العديد من الدراسات السابقة

II  - أدبيات الدراسة: 

II.1 .إدارة عالقات الزبائن:  

عملية شاملة لبناء عالقات "ن بأ�ا إدارة عالقات الزبائ   Kotler & Armstrong)2018(يعرف      

) 2002(كما يشري   ).38ص" (مرحبة مع الزبائن واحلفاظ عليها من خالل تقدمي أعلى قيمة للزبائن وإرضائهم

Hansotia  قلب إدارة عالقات الزبائن هي قدرة املؤسسة على االستفادة من بيانات الزبائن بشكل "إىل أن

ومن جهته يصفها  ).121ص (االسرتاتيجيات اليت تركز على الزبائن  إبداعي وفعال وكفء لتصميم وتنفيذ

)2003 (Chen & Popovich  بأ�ا إسرتاتيجية توليد األرباح من خالل دمج ممارسات األعمال مع

) 2004(كما يعرفها . التكنولوجيا، وتلبية احتياجات ورغبات الزبائن، واحلفاظ على عالقة طويلة األمد

.Reinartz et al  ،إدارة عالقة الزبائن على مستوى الزبون كعملية منهجية إلدارة بدء العالقة مع الزبون

  ).295- 294ص(صيانتها وإ�ائها، عرب مجيع نقاط االتصال بالزبائن لتعظيم قيمة حمفظة العالقة 

دمة، زيادة التقليل من تكلفة اخل: عمليا، يؤدي تبين إدارة عالقات الزبائن إىل جين العديد من الثمار منها

؛ ميكن من شخصنة املنتجات واخلدمات، حيسن كفاءة )Buttle, 2004(اإليرادات، وزيادة رضا ووالء الزبائن 

؛ )Verhoef, 2003(؛ حيسن التزام ورضا ووالء الزبائن )Sabri, 2003(قوى البيع ويعزز تطوير املنتج 

صيص اجلهود التسويقية للزبائن األفراد حيسن فعالية التسويق، حيسن من ختصيص املنتجات واخلدمات وخت

)Thomas, Reinartz & Kumar, 2004.(  

اليت مت تطويرها بعناية واليت تركز على استعادة اخلدمة من  الزبائنباإلضافة إىل ذلك، تعزز برامج إدارة عالقات 

ائج دراسة أشارت نتويف هذا السياق،  ).Tax & Brown, 2000(ووالءهم واالحتفاظ �م  الزبائن رضا

)2013. (Mohammad et al  إىل أن مجيع أبعاد إدارة عالقات الزبائن) التوجه حنو الزبون، تنظيم إدارة
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هلا تأثري إجيايب ودال معنويا على ) عالقات الزبائن، إدارة املعرفة، وإدارة عالقات الزبائن القائمة على التكنولوجيا

  ). الزبائن، العمليات الداخلية، التعلم والنمواجلانب املايل، (خمتلفة جوانب أداء الفندق 

II.2 .والء الزبائن:  

ارتباط الزبون بالعالمة التجارية أو باحملل أو املصنع أو مورد اخلدمة أو أي ارتباط أخر قائم "يعرف والء الزبائن بأنه 

وعليه ). Rowley, 2007, 366" (على أساس االستجابة السلوكية واملوقفية جتاه املنتج مثل إعادة الشراء

 Aaker) 1991(قد حدد و  ).املرتبطة باالجتاهات(لوالء الزبون العديد من املضامني السلوكية واملعرفية واملوقفية 

درجة  )2(عدم وجود والء على اإلطالق وينصب االهتمام على السعر؛ ) 1: (مخس مستويات لوالء الزبون هي

 )3(شرائية ويتحول الزبون ألي عالمة أخرى تقدم له قيمة إضافية؛  رضا حمدودة عن العالمة، وحيكم الشراء عادة

حب العالمة ونشأة عالقة صداقة بينها وبني  )4(درجة رضا مرتفعة وارتفاع تكاليف التحول من عالمة ألخرى؛ 

  .�ا  الوصول إىل أعلى مستوى وهو االلتزام التام من طرف الزبون بإعادة شرائها وتوصية اآلخرين )5(الزبون؛ و

إىل أن والء الزبون للفنادق احمللية السورية من فئة مخسة جنوم يتأثر بشكل مباشر ) 2014( ديريأشارت دراسة 

والء العميل ) 3(الرضا الوظيفي؛ و) 2(؛ )التدريب، فرق العمل والتمكني(أبعاد التسويق الداخلي ) 1(بكل من 

العاملية العاملة يف سوريا من فئة مخسة جنوم يتأثر بشكل يف حني أن والء الزبون للفنادق . الداخلي) املوظف(

ويف هذا اإلطار يؤكد . مباشر بنفس العوامل السابقة باستثناء بعد التدريب الذي وجد أنه يؤثر بشكل غري مباشر

)2000 (Kotler  على أن العامل احلاسم يف حتقيق والء الزبائن هو رضا الزبائن، ألن الزبون الذي يشعر

  : التام سيظهر اخلصائص التالية بالرضا

 يستمر والئه لفرتة أطول؛ - 1

 خدمات جديدة؛/يشرتي أكثر عندما تقدم الشركة منتجات - 2

 التحدث بكلمة الفم املنطوقة اإلجيابية حول الشركة ومنتجا�ا؛ - 3

 إيالء اهتمام أقل للعالمات التجارية املتنافسة واإلعالنات، وأقل حساسية للسعر؛ - 4

  .فاض تكلفة اخلدمة مقارنة بتكلفة خدمة الزبائن اجلدد، كون املعامالت تصبح روتينيةاخن - 5

وجود أثر دال إحصائيا إلدارة على  )2010(الربيعي والشرايعة  ويف هذا السياق أيضا، أكدت نتائج دراسة

أداء فنادق ممثلة يف احلصة على ) التوجه بالعالقة مع العمالء، املعرفة التسويقية وبرامج الوالء(عالقات الزبائن 

السوقية، الرحبية، معدل االحتفاظ بالعمالء ومعدل إشغال الغرف، كما أكدت النتائج على دور خمتلف أنواع 

قوية املركز التنافسي تبرامج والء الزبائن يف كل من تقوية العالقات مع زبائنها، احلفاظ على احلصة السوقية، و 

أفضل املقاييس  Ziethmail, Parasuraman & Berry) 1996(س وبصفة عامة يعترب مقيا. للفندق

اتصاالت  ) 1: (اليت اعتمدها الكثري من الباحثني يف دراسا�م، حيث يتكون هذا املقياس من أربعة أبعاد هي
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) 3(نية االستمرار يف التعامل مع املؤسسة؛ ) 2(أو املؤسسة لآلخرين؛ /اخلدمة و/كلمة الفم وتعين التوصية باملنتج

سلوك الشكوى من خالل حتمل النتائج السلبية ) 4(اخنفاض احلساسية للسعر واالستعداد لدفع سعر أعلى؛ و

  .للتعامل مع املؤسسة

III -   الطريقة واألدوات :  

III.1 . مجتمع وعينة الدراسة:  

الفنادق املصنفة من  يتشكل جمتمع الدراسة من مدراء الفنادق ومسرييها، املوظفني االدارين وموظفي االستقبال يف

جنمة واحدة إىل مخس جنوم يف بعض واليات الشمال باجلزائر وهي جباية، بومرداس، اجلزائر العاصمة، تيبازة 

فقد مت اختيار . والبليدة ونظرا لعدم وجود إطار حمدد لتعداد الفنادق املدروسة وصعوبة الوصول إىل كل املفردات

تمع املذكور أنفا، وقد جرى توزيع استمارات االستبيان عليهم بشىت الطرق مفردة من ا� 80عينة ميسرة قوامها 

مع إعادة تذكري املستجوبني بعد مرور (منها إرسال االستبيان عن طريق االمييل، مواقع التواصل االجتماعي 

من تلك ، وعن طريق املقابلة الشخصية ومبساعدة بعض الزمالء القاطنني بالقرب )أسبوعني من تاريخ اإلرسال

الستيفائها ملتطلبات الدراسة وإلغاء  65استمارة، مت قبول  66الفنادق، وقد بلغ عدد االستمارات املسرتجعة 

، "حمايد"استمارة واحدة لعدم اكتماهلا، ومت التعامل مع عدم اإلجابة على بعض األسئلة بالتأشري على إجابة 

وقد مت توزيع ومجع استمارات االستبيان يف الفرتة املمتدة ما  .استمارة استبيان 65وبالتايل مت إجراء التحليل على 

  .2019بني جانفي  إىل أفريل 

، %67.69مفردة من الذكور بنسبة  44فيما خيص توزيع مفردات عينة الدراسة، فقد اشتملت العينة على 

) سنة 45-35(رية ، أما بالنسبة للفئة العمرية فقد شكلت الفئة العم%32.31مفردة من اإلناث بنسبة  21و

 35، والباقي أقل من %21.54سنة بـ  45من جمموع املستجوبني، يليها فئة أكثر من % 63.08ما نسبته 

مث % 58.46سنة، ويف ما خيص املؤهل العلمي للمستجوبني فقد بلغت نسبة ذوي املستوى التعليمي اجلامعي 

  ".غري حمدد"وفئة  والباقي من ذوي الدراسات العليا% 24.62فئة ثانوي وأقل بـ 

III.2 .أداة القياس:  

 ,Sin) 2005(لقياس متغري إدارة عالقات الزبائن مت االعتماد بشكل رئيسي على املقياس املستخدم يف دراسة 

Tse & Yim  وذلك من خالل مخس عبارات لكل بعد من األبعاد األربعة، يف حني مت االعتماد يف قياس ،

 ,Ziethmail, Parasuraman & Berry(املقياس املستخدم يف دراسة متغري والء زبائن الفنادق على 

أربع عبارات تقيس يف جمملها الوالء العاطفي واملعريف والسلوكي لزبائن الفنادق املصنفة يف ، واملتكون من )1996

وقد مت  .اجلزائر، حيث مت تعديل بعض العبارات املستخدمة يف تلك الدراسات مبا خيدم أغراض الدراسة احلالية
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ولالطالع (ملوافق متاما ) 5(لغري موافق متاما و) 1(استخدام مقياس ليكرت اخلماسي جلميع العبارات، حيث منح 

  ).على تلك املقاييس أنظر اجلداول املدرجة  يف امللحق

III.3 .ثبات أداة القياس:  

أداة القياس، واجلدول للتأكد من ثبات ) Cronbach's Alpha(مت استخدام معامل الثبات ألفا كرونباخ 

  .يبني معامالت كل متغري؛ باإلضافة إىل معامل االستبانة ككل) 01(رقم 

  .معامالت الثبات ملتغريات الدراسة) 01(جدول رقم 

  ألفا كرونباخ  عدد العبارات  المتغیرات

  إدارة عالقات الزبائن

  843, 05  التركیز على الزبائن الرئیسیین
 CRM  803, 05  تنظیم  
  682, 05  ارة المعرفةإد

CRM 892, 05  .القائمة على التكنولوجیا  

  757, 04  والء زبائن الفنادق

  نتائج الدراسة امليدانية :المصدر

، 0.89و   0.65أن معامالت ثبات أبعاد متغريات الدراسة تراوحت ما بني ) 01(نالحظ من اجلدول رقم 

وهذا يدل على ثبات أداة الدراسة، فقد أكد ، %60ول وعليه فكل املعامالت أعلى من احلد األدىن املقب

)2010(Malhotra   أن شرط ثبات أداة الدراسة يتحقق إذا كان معامل الثبات ألفا كرونباخ أكرب أو يساوي

0.60.  

IV -  ومناقشتها  النتائج :  

ح يف اجلداول بغرض اختبار فرضيات هذه الدراسة مت االعتماد على االحندار اخلطي البسيط، كما هو موض

  .وأقل 0.05املوالية، حيث تبني أن مناذج االحندار األربعة دالة معنويا عند مستوى معنوية قدره 

التركيز على الزبائن الرئيسيين في والء زبائن ألثر بعد  نتائج تحليل االنحدار الخطي) 02(الجدول رقم   

  الفنادق

  النموذج
Model  

  لنمطیةالمعامالت ا  المعامالت غیر النمطیة
  
T  
  
  

Sig.  
 B  Std. Error  Beta 

 Constant 3,429 ,514  6,665 ,000 ثابت 

 302, 1,040 130, 130, 135,  التركیز على الزبائن الرئیسیین

  نتائج الدراسة امليدانية :المصدر

ن الفنادق دالة ووالء زبائ الرتكيز على الزبائن الرئيسينيبعد أن العالقة بني ) 02(يظهر من خالل اجلدول رقم 

له أثر اجيايب يف الوالء  الرتكيز على الزبائن الرئيسيني، وبالتايل لبعد )β = 0,135; t=6.665(معنويا واجيابية 
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تركيز الفندق على ، وهذا يشري إىل أن )H1(العاطفي، املعريف والسلوكي لزبائن الفنادق اجلزائرية، وعليه يتم قبول 

وعليه ينبغي ايالء . سوف يساهم يف زيادة والئهم للخدمات اليت يعرضها ذلك الفندق )املرحبني(الزبائن الرئيسيني 

وحماولة كسب رضائهم ) خاصة أولئك الزبائن املرحبني واألوفياء(املزيد من العناية واالهتمام بالزبائن الرئيسيني 

  .ووالئهم لصرفهم عن ترك الفندق ومغادرته إىل الفنادق املنافسة

  في والء زبائن الفنادق CRMألثر بعد تنظيم  نتائج تحليل االنحدار الخطي) 03(الجدول رقم 

  Model  النموذج
  

  المعامالت النمطیة  المعامالت غیر النمطیة
  
T  
  
  

Sig.  
 B  Std. Error  Beta 

 Constant 2,806 ,561  5,004 ,000 ثابت 

CRM  042, 2,072 253, 134, 278,    تنظیم 

  راسة امليدانيةنتائج الد :المصدر

ووالء زبائن الفنادق دالة معنويا  CRMبعد تنظيم أن العالقة بني ) 03(يظهر من خالل اجلدول رقم      

أثر اجيايب يف الوالء العاطفي،  تنظيم إدارة عالقات الزبائن ، وبالتايل لبعد)β = 0,278; t=5.004(واجيابية 

تنظيم الفعال إلدارة ، وهذا يشري إىل أن ال)H2(عليه يتم قبول املعريف والسلوكي لزبائن الفنادق اجلزائرية، و 

وعليه . ميكنه أن يساهم بشكل فعال يف زيادة والء الزبائن للخدمات اليت يعرضها الفندقعالقات الزبائن 

يتتوجب على الفنادق اجلزائرية أن حترص أكثر على جعل تنظيم إدارة عالقات الزبائن متميزة، وهو ما جيعلها قادرة 

على زيادة قدر�ا على إرضاء الزبائن وبالتايل زيادة قدر�ا على توليد والئهم، كون رضا الزبون شرط ضروري ولكنه 

 . غري كاف لوالئه السلوكي

  إدارة المعرفة في والء زبائن الفنادقألثر بعد  نتائج تحليل االنحدار الخطي) 04(الجدول رقم 

  Model  النموذج
  

  المعامالت النمطیة  المعامالت غیر النمطیة
  
T  
  

Sig.  
B  Std. Error  Beta 

 Constant 1,304 ,570  2,286 ,026 ثابت 
 000, 4,685 508, 140, 654,  إدارة المعرفة

  ئج الدراسة امليدانيةنتا :المصدر

 = β(ووالء زبائن الفنادق دالة معنويا واجيابية بعد إدارة املعرفة أن العالقة بني ) 04(يظهر من خالل اجلدول رقم 

0,654; t=2.286(أثر اجيايب يف الوالء العاطفي، املعريف والسلوكي لزبائن الفنادق  إدارة املعرفة ، وبالتايل لبعد

خاصة املعرفة الدقيقة الحتياجات (اإلدارة الفعالة للمعرفة ، وهذا يشري إىل أن )H3(قبول  اجلزائرية، وعليه يتم

  . سوف تساهم يف زيادة قدرة الفنادق اجلزائرية على تعميق املضمون السلوكي لوالء زبائنها) وانشغاال�م الزبائن
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تساعد  CRMمن أن تطبيقات  Devaraja & Sruthi) 2012(وهذا يتفق مع ما أشار إليه 

املؤسسات على ختصيص عروضها مبا يتناسب مع األذواق الفردية للزبائن، ومن مث تؤثر على اجلودة املدركة واليت 

. فال شك أن شخصنة املعامالت واخلدمات سوف يزيد من رضا الزبائن ووالئهم. تعترب من حمددات رضا الزبائن

من وجود عالقة ارتباط دالة معنويا بني  ) 2018(ش ومولوج توصلت إليه دراسة بوعبد اهللا، مقراكما يتفق مع ما 

كل من اإلدارة االلكرتونية للشكاوي، رضا الزبائن من جهة واالحتفاظ بزبائن العيادات الطبية اخلاصة من جهة 

وهذا بطبيعة احلال جيعل أخرى، كون الشكاوي تساعد على حتسني جوانب القصور والضعف يف جودة اخلدمة، 

ندق مميزة عن باقي اخلدمات اليت يعرضها املنافسني من وجهة نظر الزبون، مما جيعله يشعر بالقيمة خدمات الف

 .ويتولد لديه الرضا الذي قد يقود إىل الوالء ومن مث إىل رحبية الفندق على املدى الطويل

ي والء ف القائمة على التكنولوجيا CRMألثر بعد  نتائج تحليل االنحدار الخطي) 05(الجدول رقم 

  زبائن الفنادق

  النموذج

Model  

    النمطية املعامالت  املعامالت غري النمطية

T  
Sig.  

B  Std. Error  Beta 
 Constant 1,524 ,277  5,501 ,000 ثابت 

 CRM  ,850 ,068 ,845 12,516 ,000 القائمة على التكنولوجيا

  نتائج الدراسة امليدانية :المصدر

ووالء زبائن  القائمة على التكنولوجيا CRMبعد أن العالقة بني ) 05(ول رقم يظهر من خالل اجلد    

أثر  القائمة على التكنولوجيا CRM، وبالتايل لبعد )β = 0,850; t=5.501(الفنادق دالة معنويا واجيابية 

، وهذا يشري إىل أن )H4(اجيايب يف الوالء العاطفي، املعريف والسلوكي لزبائن الفنادق اجلزائرية، وعليه يتم قبول 

حيتمل أن يساهم يف زيادة والء زبائن الفنادق، كون  زيادة اعتماد إدارة عالقات لزبائن على التكنولوجيا

اليت يتحملها الزبون، ) التكلفة النقدية، التكلفة الزمنية وتكلفة اجلهد املبذول(التكنولوجيا قد ختفض من التكاليف 

 Wang) 2012(وهذا يتفق مع ما أشار إليه . احة أثناء تعامله مع الفندقوهو ما قد جيعل الزبون يشعر بالر 

& Feng  من أن تكنولوجيا إدارة عالقات الزبائن تعمل على حتسني قدرة املؤسسة على احلفاظ على عالقات

ؤسسة بشكل  الزبائن املرحبة من خالل مجع وحتليل املعلومات حول الزبائن املرحبني، تسهيل التفاعل بني الزبائن وامل

ومع ذلك، جتدر اإلشارة إىل أن التعامل مع التكنولوجيا قد . كفء وفعال، وتبسيط عملية ختصيص اخلدمة للزبون

، وهذا )كبطاقة الدفع(يصاحبه بعض املخاطر املدركة من قبل الزبون كتخوفه من عدم قدرته على محايته ممتلكاته 

دها لتوفري األمن واألمان للزبون وجعله يشعر بالثقة أثناء تعامله بطبيعة احلال يتطلب أن تبذل الفنادق قصارى جه

 .مع الفندق
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 :الخالصة   -

V.1 .نتائج البحث:  

  :خلصت هذه الدراسة إلى النتائج التالية

  .يؤثر تركيز الفنادق على الزبائن الرئيسيني يف والء زبائنهم - 

  .زبائن الفنادقيؤثر التنظيم الفعال إلدارة عالقات الزبائن يف والء  - 

  .تؤثر اإلدارة الفعالة للمعرفة يف والء زبائن الفنادق - 

  .تؤثر إدارة عالقات الزبائن املبنية على التكنولوجيا يف والء زبائن الفنادق - 

V.2 .توصيات البحث:  

  :بناء على النتائج املتوصل إليها، نوصي إدارات الفنادق اجلزائرية بااليت

  . زائرية ملقاربة إدارة عالقات الزبائنضرورة تبين الفنادق اجل - 

ضرورة تعرف الفنادق على زبائنهم الرئيسيني، وحماولة تقسيمهم حسب مدخل الرحبية، ومن مث تصميم برامج  -

  ).الزبون مدى احلياة(فعالة الستهداف الزبائن املرحبني واالحتفاظ �م 

شكاويهم لتحسني مستوى جودة خدماته مبا حيقق تشجيع زبائن وموظفي الفندق على اإلدالء باقرتاحا�م،  - 

  .رضا الزبائن وجيعلهم يرغبون يف االستمرار يف التعامل مع الفندق، وذلك متهيدا لكسب والئهم

  .توظيف الفنادق لتطبيقات إدارة معرفة الزبون يف تصميم اسرتاجتيات تنافسية فعالة -

  .زبون داخلي، وذلك بتنظيم دورات تدريبيةتأهيل الفندق ملوارده البشرية، واعتباره املوظف  - 

حيازة برامج وتطبيقات حديثة يف جمال تكنولوجيا االتصال واستغالهلا بشكل أمثل يف تطوير وتوطيد عالقات  -

  .طيبة مع الزبائن

V.3 .محددات البحث:  

تمل أن تكون أراء اقتصرت الدراسة احلالية على مدراء ومسريي وموظفي الفنادق ومل تشمل الزبائن، ومن احمل - 1

املستوجبني متحيزة لصاحل الفنادق اليت يعملون �ا، لذلك يستحسن إجراء املزيد من الدراسات من وجهة نظر 

  .الزبائن
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مثل جباية، بومرداس، اجلزائر (اقتصرت الدراسة احلالية على بعض الفنادق الواقعة واليات الشمال يف اجلزائر  - 2

ومل تشمل بقية الواليات واليت ميكن أن تكون نتائجها خمتلفة عن نتائج هذه الواليات  )العاصمة، تيبازة والبليدة،

  .حبكم اختالف الكثري من العوامل، وهلذا عالقة بعدم القدرة على تعميم النتائج املتوصل إليها

انية تعميم نتائج يف اختيار املفردات، مما قد حيد من إمك) املالئمة(مت االعتماد على أسلوب العينة امليسرة  - 3

هذه الدراسة ما مل تنفذ دراسات أخرى تؤيد نتائجها نتائج هذه الدراسة أو يتم اعتماد أسلوب العينات العشوائية 

  . يف املعاينة

مشلت الدراسة احلالية مجيع الفنادق املصنفة من جنمة إىل مخس جنوم، وال شك ان مستوى تبين هذه الفنادق  - 4

لذلك، من األفضل مستقبال الرتكيز على دراسة الفنادق . خمتلف حسب درجة التبينإلدارة عالقات الزبون 

  .املصنفة يف صنف أربعة ومخسة جنوم فقط ومقارنة نتائجها مع نتائج الدراسة احلالية للوصول إىل نتائج أكثر دقة

V.4 .أفاق البحث:  

ومع ذلك، ما يزال . إدارة عالقات الزبائنأخريا، نأمل أن يكون هذا البحث قد قدم ولو مسامهة بسيطة يف جمال 

البحث خصبا يف هذا احلقل املعريف، فهناك العديد من الفجوات البحثية اليت مل تسد يف البيئة اجلزائرية، وبالتايل 

هناك حاجة ملحة الستكشاف املزيد من عالقات التأثري والتأثر بني إدارة عالقات الزبائن وخمتلف أبعاد سلوك 

حث أثر إدارة عالقات الزبائن على اجتاهات الزبون، النية الشرائية لدى الزبون، رضا الزبون، منع حتول الزبون، كب

سواء يف اخلدمات الفندقية أو يف باقي اخلدمات األخرى كاخلدمات الصحية، ) االحتفاظ بالزبائن(الزبائن 

  . خدمات البنوك اإلسالمية وغريمها

  :مالحق  - 

 التركيز على الزبائن الرئيسيينطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بعد المتوس) 06(جدول رقم 

  االنحراف  المتوسط  العبارات  الرقم

 57629, 3,9231  .من خالل احلوار املستمر، نعمل مع كل زبون رئيسي على ختصيص خدماتنا بشكل شخصي  01

 76492, 3,9077  .يوفر فندقنا خدمات متخصصة لزبائننا الرئيسيني  02

 84836, 3,7538  .يعامل مجيع األشخاص يف فندقنا الزبائن الرئيسيني بعناية كبرية  03

 77924, 3,9538  .يبذل فندقنا جهدا ملعرفة ما حيتاجه زبائننا الرئيسيني  04

 78047, 4,0154  .عندما جيد فندقنا أن الزبائن يرغبون يف تعديل اخلدمة، تقوم اإلدارات املعنية ببذل جهود منسقة للقيام بذلك  05
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 تنظيم إدارة عالقات الزبائنالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد ) 07(جدول رقم 

  االحنراف  املتوسط  العبارات  الرقم

 75416, 4,2000  .ميتلك فندقنا موارد وخربة يف التسويق لتحقيق النجاح يف إدارة عالقات الزبائن  01

 71824, 4,1231  .لدينا لتطوير املهارات الالزمة الكتساب وتعميق عالقات الزبائنيتم تدريب املوظفني   02

 74097, 4,1692  .قام فندقنا بوضع أهداف جتارية واضحة تتعلق باكتساب الزبائن واالحتفاظ �م  03

 65596, 4,2308  .يكرس فندقنا الوقت الكايف واملوارد الالزمة يف إدارة عالقات الزبائن  04

 85569, 3,9538  .ومكافأ�م على أساس تلبية احتياجات الزبون وعلى خدمته بنجاح) مسريين وإداريني(م قياس أداء املوظفني يت  05

  

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد ٕادارة المعرفة) 08(جدول رقم 

  االنحراف  المتوسط  العبارات  الرقم

 78996, 3,9692  .رفة حول الزبائنأنشأ الفندق عمليات الكتساب املع  01

 83493, 4,0769  .أنشأ الفندق عمليات الكتساب املعرفة حول املنافسني  02

 74097, 4,1692  .يشجع الفندق موظفيه على تشارك املعرفة  03

 72623, 4,0615  .الفندق يدرك متاما احتياجات زبائنه الرئيسيني بفضل التوجه حنو املعرفة  04

 81953, 4,0154  .تنظيمية للفندق حتفز على اكتساب املعرفة وانتقاهلا بني املوظفنيالثقافة ال  05

ٕادارة عالقات الزبائن المبنية على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد ) 09(جدول رقم 

 التكنولوجيا

  االنحراف  المتوسط  العبارات  الرقم

 70438, 4,0615  .بني لتقدمي الدعم الفين الستخدام تكنولوجيا اإلعالم اآليل يف بناء عالقات الزبائنميتلك فندقنا املوظفني الفنيني املناس  01

 78508, 4,0923  .ميتلك فندقنا الربجميات املناسبة خلدمة زبائننا  02

 73935, 4,0154  .ميتلك فندقنا التجهيزات واملعدات املناسبة خلدمة زبائننا  03

 70643, 3,9692  .شخصية عن كل زبون دخل فندقنا تتوفر لدينا معلومات  04

 70438, 4,0615  .حيتفظ فندقننا بقاعدة بيانات شاملة عن زبائننا  05

 الء زبائن الفندق.المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير و) 10(جدول رقم 

  االحنراف  املتوسط  العبارات  الرقم

 79300, 3,8923  .بزيارة فندقنا) ، زمالئهم، جريا�م ومعارفهمأصدقائهم(يوصي زبائننا اآلخرين   01

 81009, 4,0000  ).نتيجة لرضاهم عن خدماتنا(يبدي الكثري من زبائننا نية استمرار زيارة فندقنا مستقبال   02

 76993, 3,9689  .يبدي الكثري من زبائننا االستعداد لدفع سعر أعلى من أسعار منافسينا  03

 86547, 3,9652  .ئننا بتقدمي مقرتحا�م وشكاويهم لفندقنا من اجل حتسني خدماتهيبادر زبا  04
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النظام احملاسيب احلكومي يف العراق ومدى انسجامه مع املعايري الدولية  للقطاع النظام احملاسيب احلكومي يف العراق ومدى انسجامه مع املعايري الدولية  للقطاع 

عرض البيانات املاليةعرض البيانات املالية) ) 11((العام بالرتكيز على املعيار رقم العام بالرتكيز على املعيار رقم    

aaccccoouunnttiinngg    ssyysstteemm  ooff  ggoovveerrnnmmeennttiinn  iirraaqq  &&  hhaarrmmoonnyy  wwiitthh  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssttaannddeerrddss  

ppuubblliicc  sseeccttoorr  bbyy  ffooccuussiinngg  oonn  tthhee  ssttaannddeerrdd  11nnoo..  pprreesseennttaattiioonn  tthhee  ffiinnaanncciiaall  

ssttaatteemmeennttss  

  :إعداد

  . 1الهام محمد واثق. د

  ilhamwathik@yahoo.comكلية االدارة واالقتصاد قسم احملاسبة العراق بغداد    - اجلامعة العراقية -أستاذ حماضر   1

  ..20201919//0606//2222: : تاريخ النشرتاريخ النشر          20192019//0055//2828::تاريخ القبولتاريخ القبول      20120199//0505//2323: : تاريخ االستالمتاريخ االستالم  

  :ملخص 

هدف البحث اىل القاء الضوء على النظام احملاسيب احلكومي يف العراق  والتطرق اىل  املعايري الدولية للقطاع     

ورؤيه مدى امكانية تطبيقه يف البيئة العراقية ، ليزيل الضبابية عن مشكلة البحث  1املعيار الدويل رقم / العام 

بة وتطبيق املعايري الدولية للقطاع العام يف البيئة العراقية االمر الذي يؤدي اىل املتمثلة بان هناك ضعف كبري يف مواك

عدم االلتزام مباجاء يف ( عدم تطوير التطبيقات احملاسبية يف العراق ، وقد توصل البحث اىل استنتاج مهم اال وهو  

ثر على امكانية املقارنة بني كل وهذا بدوره سوف يؤ ) يف سياق عمل الوحدات احلكوميه يف العراق  1معيار رقم 

وعليه اوصت الباحثة باللجوء اىل .من البيانات املالية للمنشأة للفرتات السابقة والبيانات املالية للمنشأت االخرى 

حتويل النظام احملاسيب احلكومي يف العراق من االساس النقدي اىل اساس االستحقاق ليصبح باالمكان تطبيق 

و التثقيف بامهية اعداد القوائم  1للقطاع العام املعده وفقا الساس االستحقاق ومنها املعيار رقم املعايري احملاسبية 

وقد مت اجراء املقابالت الشخصية وفحص عملية .االربعة يف الوحدات احلكومية ومدى امهيتها للمستخدمني 

بق االساس النقدي وتتبع التمويل املركزي اعداد القوائم املالية يف العديد من الوحدات احلكومية يف العراق اليت تط

من عدمه للوقوف على واقع  1ومت اعداد قائمة اختبار بشان اعداد القوائم املالية االربعة وفق املعيار الدويل رقم 

   .التطبيق وامكانية التطبيق 

  .املعايري الدولية للقطاع العام  ؛ النظام احملاسيب احلكومي :  الكلمات المفتاح

Abstract: The aim of the research is to shed light on the accounting system in Iraq and to 

address the international standards of the sector. International Standard No. The vision of its 
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applicability in the Iraqi environment, to remove the fog of the research problem Learn that 

there is great weakness in the compliance and application of international public sector standards 

in the Iraqi environment.  Lead to the development of accounting applications in Iraq, and the 

research reached the conclusion of them, which is (non-compliance with the standard number 1 

in the work of government units in Iraq) and this in turn will affect the possibility of comparison 

between the financial statements of the pedestrian  And the financial statements of other 

establishments. Therefore, the researcher recommended resorting to the conversion of the 

accounting system in Iraq from the monetary basis to the introduction of the accounting system, 

so that the accounting standards for the public sector prepared according to the merits, including 

the criterion number or the net, can be applied to the importance of preparing the four lists in 

government units and their importance to users.  Interviews were conducted and the 

preparation of the financial statements was examined in several government units in Iraq, which 

suspended the monetary basis and followed the central funding.  In accordance with 

International Ah 1 criterion of whether or not to find out the reality of the application and the 

possibility of the application. 

: تمهيد     

حتتل احملاسبة احلكومية يف اآلونة االخرية مكانه هامة يف حياة ا�تمعات املعاصرة اذ هلا دور اساسي يف 

االدارة املالية للدولة ويف صياغة السياسات املالية وقد ظهرت امهيتها يف الوقت احلاضر استجابة للتغيريات اليت متر 

ولزيادة االهتمام باملعايري الدولية للقطاع العام .عمال اليت تقدمها احلكومة �ا ا�تمعات وزيادة نطاق اخلدمات واال

من قبل املنظمات املهنية تطلب منا ايالء االهتمام بالنظام احملاسيب احلكومي يف العراق والعمل على تطويره 

ملطبقه هلذه املعايري ، ليواكب حركة التجديد واالهتمام من قبل هذه املنظمات ولتكون تطبيقاته يف مصاف الدول ا

اذ يعاين النظام احملاسيب يف العراق من عدم التطوير والتجديد وبطئ مواكبته الجراءات معايري احملاسبية الدولية 

للقطاع العام وصيغت مشكلة البحث اعتمادا على الوصف السابق بان  هناك ضعف كبري يف مواكبة وتطبيق 

بيئة العراقية االمر الذي يؤدي اىل عدم تطوير التطبيقات احملاسبية يف العراق املعايري الدولية للقطاع العام يف ال

هل عدم تطور االجراءات احملاسبية يف ظل النظام احملاسيب احلكومي يف العراق  (وميكن طرح املشكلة بالتساؤل التايل

 البحث على افرتاض وقد بين) خصوصا ؟ 1كان بسبب عدم تطبيق املعايري الدولية للقطاع العام معيار رقم 

 1هناك ضعف مواكبة النظام احملاسيب احلكومي يف العراق للمعايري الدولية يف القطاع العام ، معيار العرض رقم (

،وقد مت تناول موضوعة احملاسبة احلكومية وفق املعايري الدولية من قبل العديد من الباحثني اذ )بشكل خاص

جيب ان حيظى �ما القياس واالفصاح احملاسيب لتحقيق اهداف  اىل االمهية اليت) 2013جيلي ،( اشارت

ومتطلبات القطاع العام بصفة عامة  العتبارمها من أهم املمارسات احملاسبية اليت تقوم بتوصيل املعلومات احملاسبية 

ولتحقيق هدف . ل وذلك يف ظل املعايري الدولية للقطاع العام بغرض حتسني جودة القوائم املالية واختاذ القرار األمث

وقد . الدراسة مت توزيع استبيان على عينة من حماسيب املؤسسات العمومية املتواجدة داخل إقليم والية ورقلة
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توصلت الدراسة إىل أن املؤسسات العامة �تم بشكل كبري بعملييت القياس واإلفصاح ملا حيققانه من شفافية 

بيق معايري احملاسبة للقطاع العام سيؤدي إىل حتسني جودة املعلومات ومصداقية على مستوى القوائم املالية، وأن تط

واالرتقاء مبستوى التقارير والقوائم املالية، لكن بالرغم من كل هذا فاجلزائر ال زالت بعيدة عن تطبيق هذه املعايري 

يف ) (Obara , Efeeloo,2017كما وتناول  . مما سيتطلب مستقبال إىل تغيري جذري يف حماسبتها العامة

إىل توفري مزيد من املساءلة واملوثوقية والشفافية يف التقارير املالية احلكومية اليت اعتمدت مؤخرا معايري  دراسته

وكذلك حبث اآلثار املرتتبة على اعتماد املعايري الدولية للقطاع العام عند . احملاسبة الدولية للقطاع العام يف نيجرييا

وقد مت احلصول على البيانات األولية من احملاسبني واملدققني يف الوزارات واإلدارات  .إعداد التقارير احلكومية

. ومت استخدام اجلداول والرسوم البيانية هلذه الغاية، كما مت حتليلها باستخدام نسب مئوية بسيطة. احلكومية

لية، وتعزيز الضوابط الداخلية، وكشفت الدراسة أن اعتماد املعايري سيؤدي إىل مزيد من الشفافية واملساءلة املا

وقد أوصت الدراسة . وتعزيز اإلدارة املالية وفق املوارد املتاحة، وزيادة الكفاءة يف اختاذ القرارات واحلكم الرشيد

باعتماد وتطبيق نظام التقارير املالية احلكومية على أساس االستحقاق بسبب الفوائد الكبرية اليت تصاحب اعتماد 

اىل امهية تبين املعايري الدولية للقطاع العام ) 2018امحد ، (كما واشار .اسبية الدولية للقطاع العاماملعابري احمل

IPSASs   من قبل الوحدات احلكومية العراقية وانعكاس ذلك على جودة االبالغ املايل يف القوائم املالية وقد

ىل ضرورة قيام وزارة املالية العراقية بتطوير النظام استخدم االستبيان كوسيلة جلمع البيانات واثبات الفرضية وتوصل ا

وقد جاءت الدراسة احلالية متوافقة مع .احملاسيب احلكومي على وفق متطلبات معايري احملاسبة الدولية للقطاع العام 

وتأثريه  الدراسات اليت سبقتها من خالل اهدافها يف ضرورة تبين معايري احملاسبة الدولية للقطاع العام وامهية ذلك

وامهية تطبيقه  1على احملاسبة يف الوحدات احلكومية وقد ركزت الدراسة احلالية على معيار عرض القوائم املالية رقم 

وتبنيه من الوحدات احلكومية العراقية ملا سيحققه من جودة يف عملية عرض القوائم املالية وفق اساس االستحقاق 

احلقيقة لكل سنة وكذلك بيان املركز املايل للوحدة احلكومية بشكل واقعي واثره يف تبيان املصروفات وااليرادات 

وصحيح ، من خالل اعداد قائمة فحص لثمان وحدات حكومية واختبار  طريقة اعدادها للقوائم املالية االربعة 

من معايري  1الرئيسية يف الواقع ومقارنتها مع ما ورد من طريقة اعدادها وفق معيار عرض القوائم املالية  رقم

  .احملاسبة الدولية للقطاع العام 

I.1 -   النظام المحاسبي الحكومي مدخل مفاهيمي:المبحث االول.  

  .نشأة النظام المحاسبي الحكومي في العراق: 1-1

وحصوله على االستقالل الكامل مل يفتح . إن العراق من أكثر الدول النامية استعمارا من قبل الدول األوربية    

) . 6:1980,الصائغ(ل أمامه للتطوير يف التنظيم و اإلدارة إال يف فرتة قريبة قياسًا بتاريخ استقالهلا وحتريرها ا�ا

وإن زيادة أنشطة الدولة وتدخل احلكومات يف احلياة االقتصادية وتبنيها خطط اقتصادية واجتماعية واسعة 
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جعل االهتمام بتطوير النظام احملاسيب احلكومي مهمة   األمر الذي, واعتمادها املوازنة كأداة لتنفيذ ذلك التدخل

) 64: 1983,العبيدي(كبرية ليوفر املعلومات الالزمة عن أنشطة ختطيط و تنفيذ موازنة الدولة والرقابة عليها 

  .وعلى الرغم من أن النظام احملاسيب احلكومي كان من أسبق النظم احملاسبية ظهوراً اال إنه كان ابطئها تطوراً 

وقد أدركت الدول املتقدمة الدور الذي ميكن ان تلعبه البيانات واملعلومات احملاسبية يف إدارة الشؤون املالية      

واالقتصادية للدولة فرتاها وقد كّرست جهودها وبوقت مبكر نسبيًا لتطوير مفاهيم احملاسبة املطبقة يف جمال 

أما يف الدول النامية ) 5:1990,محاد و البحر(كومية األعمال التجارية اخلاصة و تطبيقها يف الوحدات احل

فيتصف الوضع فيها باإلنفاق احلكومي املتزايد وقيام احلكومات فيها بالتخطيط والتنفيذ للمشاريع العمرانية و 

ولكن بقي إعداد النظم ) 5:1983,عواضة.(التنموية وحتمي يف الوقت ذاته االقتصاد الوطين وتعاجل أزماته 

دقيق املعلومات اليت تساعد على التخطيط املايل واالقتصادي من أصعب املشاكل اليت تواجه تلك اخلاصة بت

الدول فضًال عن عدم إمكانية الثقة يف خمرجا�ا مما أبقى نظمها احملاسبية متصفة بالتعقيد وعدم دقة املعلومات 

ديث عن تطور النظام احملاسيب احلكومي يف إن احل) 6:1985,العبيدي(والتقارير احملاسبية و املالية اليت توفرها 

ذلك إنه من غري , العراق البد وأن يُقرن بأهم التحوالت االقتصادية واالجتماعية اليت شهدها هذا البلد والزال 

املمكن مناقشة تطور أنظمة املعلومات احلكومية مبعزل عن مدى تلبيتها الحتياجات التنمية 

والذي خضع ألحكام  1921نظام احملاسيب احلكومي يف العراق عام ومنذ نشوء ال)  31:1994,الشمري(

فضًال عن جمموعة التعليمات اليت جاء �ا نظام السلطة يف  1911قانون أصول احملاسبات العثماين الصادر عام 

واىل تأريخ صدور قانون أصول احملاسبات ).  30:1994,الشمري( 1924لسنة  715االمور املالية ذي العدد 

و التعليمات احلسابية املعّدلة لبعض مواده واىل تأريخ صدور قانون املوازنة  1940لسنة ) 28(مة ذي العدد العا

مل يشهد النظام احملاسيب احلكومي يف العراق أية تطورات جوهرية  1985لسنة ) 107(العامة املوحدة ذي العدد 

وان إعداد و تنفيذ موازنة الدولة يف . ارتباطا وثيقًا وذلك الرتباط النظام احملاسيب احلكومي يف العراق باملوازنة 

العراق مل يشهد أي حتديث أو تطوير هو كذلك بالرغم من كل املتغريات االقتصادية واالجتماعية اهلائلة اليت مر 

, الصائغ: (وقد مر النظام احملاسيب يف العراق بثالث مراحل هي كما يأيت) .  31:1994,الشمري(�ا العراق 

22:1989 -23 (  

حىت العقد الثامن من نفس القرن ومتثلت مبا  1921بدأت منذ إنشاء احلكم الوطين عام :  المرحلة االولى     

  :يأيت 

تطبيق أحكام النظام احملاسيب احلكومي على العديد من الوحدات التابعة للقطاع العام واملستقلة ماليًا وإدارياً - 1

  واليت متارس نشاطاً اقتصاديا

  . نظيم حماسيب خاص لكل وحدة يتم إعداده حبسب تقدير األجهزة اإلدارية واملالية يف كل منهات - 2
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وابتدأت بعد املباشرة بتطبيق النظام احملاسيب املوحد يف وحدات القطاع العام من أوائل  :المرحلة الثانية       

  . السبعينات 

قانون (  1985لسنة ) 107(سدت بالقانون ذي العدد وهي املرحلة النهائية اليت جت :والمرحلة الثالثة      

حيث مت مبوجبه حتديد الوحدات اليت ختضع ألحكام النظام احملاسيب احلكومي ) املوازنة العامة املوحدة للدولة 

 ختضع مجيع التقسيمات اليت: (( أعتمد وفق الفقرة ثالثًا من املادة ثانيًا من القانون أعاله واليت تنص على ما يلي

لسنة ) 28(تنظمها موازنة القطاع احلكومي املمولة مركزيًا اىل أحكام قانون أصول احملاسبات العامة ذي العدد 

, ويف احلقيقة ان هذه املراحل الثالث أعقبتها مرحلة رابعة )) .  املعدل وقانون املوازنة العامة السنوي  1940

تبدأ هذه املرحلة بعد . احملاسيب احلكومي يف العراق  مرحلة تتسم جبسامة وخطورة الوضع الذي يواجهه النظام

) 95(و صدور قانون اإلدارة املالية والدين العام ذي العدد  2003إحداث تغيري النظام السياسي يف العراق سنة 

لسنة ) 28(من سلطة االئتالف املؤقتة حيث مت إلغاء قانون ُأصول احملاسبات العامة ذي العدد  2004لسنة 

) 4(و ذلك وفقًا للفقرة  1985لسنة ) 107(عدل وقانون املوازنة العامة املوحدة للدولة ذي العدد امل 1940

إال ان القانون األخري  2004لسنة ) 95(من قانون اإلدارة املالية والدين العام ذي العدد ) 12(رابعاً من القسم 

شهرًا من يوم تشريعه و ) 12(تنفيذه خالل ثانيًا اىل وجوب إقرار تعليمات ) 2(الفقرة ) 15(أشار يف القسم 

  .حىت يتم إقرار تلك التعليمات يستمر تطبيق التعليمات السارية املفعول طاملا تستقيم مع القانون اعاله 

  األسس المحاسبية في النظام المحاسبي الحكومي: 1-2

اسبة وواضحة اعتمدت األنظمة لغرض استخالص قياس النتائج اخلاصة بالفرتة احملاسبية وعرضها بطريقة من    

احملاسبية بصورة عامة على ُأسس حماسبية معينة إلثبات العمليات املالية املتعلقة باإليرادات والنفقات وهي ليست 

هدفًا حبد ذا�ا إمنا يتم اختيار الدولة األساس احملاسيب اعتمادا على األهداف التشغيلية للوحدة اإلدارية احلكومية 

, واهداف التقارير املالية , وعلى درجة ونوع املساءلة , تصادية واالجتماعية والقانونية اليت تعمل فيها و البيئة االق

وميكن بيان هذه االسس كما ) IFAC psc, 1992:3(واحتياجات مستخدمي املعلومات احملاسبية احلكومية 

  :يلي

للدولة عند قبض أو دفع األموال النقدية  يتم وفق هذا االسلوب إثبات العمليات املالية:  األساس النقدي - 1

و , أو تتعلق بالسنوات املالية املاضية , سواء أكانت املقبوضات أم املدفوعات ختص السنة املالية اليت أُجريت فيها 

املهايين و . (سواء ما يتعلق منها بشراء السلع واخلدمات اجلارية أم باحلصول على السلع الرأمسالية من قبل الدولة 

االبتعاد عن عنصر التقدير )  34:2009,الرماحي(ومن اهم مميزات هذا االساس )  231:2009,اخلطيب

  .الشخصي ومن مث موضوعيته يف قياس النتائج 
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  :أما اهم عيوب استخدام األساس النقدي 

بشكل عادل وسليم ألنه ال يظهر حقوق احلكومة يف اإليرادات  عدم إظهار المركز المالي الحكومي - 1

ومن املعروف ان العراق )  34:2009,الرماحي. (ستحقة أو حقوق الغري يف النفقات املستحقة امل

و ان كان يستخدم أساس اإلستحقاق يف بعض احلاالت , يستخدم بصفة أساسية األساس النقدي 

وعليه فإن هذا .  1940لسنة  28االستثنائية اليت وردت يف قانون أصول احملاسبات العامة رقم 

ن يؤكد عمومًا على األساس النقدي باستثناء بعض احلاالت اليت ُيستخدم فيها أساس القانو 

  .االستحقاق 

  :أساس االستحقاق  -2

يعترب هذا األساس األسلوب املقبول بصورة عامة للوحدات اهلادفة للربح حيث يؤكد على الربح كمقياس      

عملية حتقيق الربح كمؤشر للجهود بدًال من االهتمام  و كذلك لبيان صايف املصادر اليت استنفدت يف, لإلجناز 

وتسجل حسب هذه )  (Emerson,1985:41 على التدفق اخلارج والداخل ألي نوع من املصادر   

الطريقة االيرادات العامة والنفقات العامة للدولة على أساس تاريخ استحقاق اإليراد للدولة وتاريخ ثبوت االلتزام 

لتحصيل الفعلي لإليرادات ك بصرف النظر عن تاريخ السداد الفعلي هلذه االلتزامات أو اوذل, املايل عليها 

  .احملققة

  ) 233:2009,املهايين و اخلطيب: ( واهم ما يميز طريقة أساس االستحقاق

  .ُتسهل هذه الطريقة إعداد التقديرات عن الفرتة املالية القادمة * 

  ) 36:2009,الرماحي: (بااليتاما اهم عيوب أساس االستحقاق فتتمثل   

. ُعرضة للتضليل ألنه يعتمد على عنصر التقدير الشخصي كما يف جرد املخازن وتقوميها وجرد الديون املستحقة*

وبالنسبة للنظام احملاسيب احلكومي يف العراق فتقتضي الضرورة ان يتم التحول اىل أساس االستحقاق أو أساس 

عاب العديد من التغريات منها طريقة إعداد املوازنة العامة للدولة واستيعاب االستحقاق املعّدل حىت يتم استي

اجراءات املعايري الدولية يف القطاع العام اليت ال تالئم األساس النقدي القائم على أساسه النظام احملاسيب احلكومي 

  .يف العراق 

  :أساس االستحقاق المعّدل  -3

إنه قد ال يُتبع أساس , إلثبات العمليات املالية للدولة بصورة عملية  بينت وقائع تطبيق الطرق السابقة    

إذ أن بعض اهليئات العامة ذات الطابع االداري قد تسري على أساس طريقة االستحقاق , االستحقاق بالكامل 

النقدي بالنسبة ولكنها بالوقت نفسة تطبق طريقة األساس , بالنسبة لبعض األبواب اهلامة إليرادات املوازنة العامة 

فأن بعض الوحدات االدارية احلكومية اليت تسري على طريقة أساس , فضًال عن ذلك . لألبواب األخرى
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قد يصعب عليها تنفيذ ذلك بالنسبة لبعض أوجه اإلنفاق اليت ال يوجد هلا اعتماد , االستحقاق بالنسبة إلنفاقها 

لقانون املوازنة الذي ينص على أنه ال جيب حتميل اإلنفاق إال  وإال فإ�ا ترتكب خمالفة, مفتوح يف السنة اجلارية 

ويعد هذا األساس تطويراً لألساس ). 234:2009,املهاين و اخلطيب(اذاُرصد له اعتماد يف املوازنة العامة للدولة 

م احملاسيب و قد كان لتطبيقه تأثري كبري يف حتسني اإلفصاح يف النظا. النقدي ومتهيدًا لتطبيق أساس االستحقاق 

من خالل توفري معلومات إضافية عن التزامات , احلكومي والتقليل من السلبيات اليت ُحيدثها األساس النقدي 

أجهزة الدولة واحتساب إنفاقها خالل السنة نفسها اليت نفذت فيها وإن مل يتم صرفها لسبب من األسباب 

مدى كفاية ختطيطها ملوازنتها وتنفيذها وكذلك إلظهار مستوى تنفيذ األنشطة احلكومية للتحقق من 

و بالتايل فان هذا األساس كان أكثر إفصاحًا من األساس النقدي وساعد على توفري ) 87:1998,العبيدي(

  .املعلومات اليت حتقق املساءلة على األموال وعلى العمليات

  أشكال األموال التي تسيطر عليها الحكومة:  1-3

اىل أمهية مفهوم  AAAهيم احملاسبة يف القطاع العام التابع جلمعية احملاسبة األمريكية أشار تقرير جلنة مفا      

واذا كانت , مفهوم الوحدة احملاسبية يعد أحد املفاهيم األساسية والضرورية للمحاسبة((الوحدة احملاسبية مبينًا بأن 

ذا النظام وحيدد ا�االت واألنشطة اليت فأن مفهوم الوحدة احملاسبية حيدد نطاق ه, احملاسبة نظامًا للمعلومات

  )44:1990, السلطان و ابو املكارم)) ( ُجتمع عنها املعلومات احملاسبية واليت تعد عنها التقارير املالية

  :فكان Fundيف الواليات املتحدة للمال  NCGAاما تعريف ا�لس القومي للمحاسبة احلكومية 

ن جمموعة متوازنة من احلسابات اليت يُثبت فيها النقد واية موارد اخرى مع  وحدة مالية وحماسبية مستقلة تتضم(( 

كافة املطالبات وااللتزامات واالحتياجات واحلقوق ذات العالقة اليت تعزل لغرض إجناز نشاطات أو حتقيق أهداف 

ة الغري و متتاز الوحدات احلكومي)  Freeman, 2003:8))(معينة باالستناد اىل تعليمات او قيود خاصة

  :هي) 44:1990, محاد و البحر(هادفة لتحقيق األرباح بعدة خصائص منها 

  .ان الوحدة االدارية احلكومية ال ميلكها فرد أو أفراد معينون بل متلكها الدولة - 1

يصعب النظر اىل الوحدات االدارية كشخصية اعتبارية  مستقلة متامًا عن شخصية الدولة أو الوحدات  - 2

  .خرىاالدارية اال

  .غياب مفهوم رأس املال - 3

غياب مفهوم صايف الربح النعدام غرض حتقيق الربح وعدم وجود عالقة سببية بني ايرادات الوحدة االدارية  - 4

  .ومصروفا�ا
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ومبوجب املفاهيم املطروحة واخلصائص املذكورة ميكن اعتبار املال وحدة مالية وحماسبية وهو عندئذ موضوع   

  :و ميكن تقسيم االموال اليت تسيطر عليها احلكومة اىل ثالث جماميع رئيسية وهي. احملاسيب للقياس واالفصاح

  Governmental Fundsاألموال احلكومية : أوالً 

تشمل األموال احلكومية مخسة أنواع من األموال اليت ميكن أن تستخدمها احلكومة يف تقدمي اخلدمات األساسية 

  . للمواطنني

 هذه االنواع املختلفة من األموال و ذلك باالستناد اىل طبيعة مصادر مواردها املالية او أنواع وميكن التمييز بني

مولة من تلك املواد 
ُ
  ) Jeter & chaney , 2001:815( االنشطة امل

  ): Fischer , etal, 2002:15-8: ( وهذه االموال هي 

يع املواد العامة ماعدا تلك اليت يتم و خيصص للمحاسبة يف مج: The General fundsاملال العام  - 1

ويظهر مما تقدم ان . أو املال اجلاري, و يوصف املال العام عادًة بأنه مال العمليات, احملاسبة عنها يف مال اخر

يف حني . وعن اخلدمات احلكومية االكثر أمهية, هذا املال هو املسؤول عن تشكيلة واسعة من النشاطات املستمرة

  .وال احلكومية للمحاسبة عن احداث أو مشاريع معينةختصص باقي االم

, ختصص للمحاسبة عن مصادر ايراد معينة:  Special Revenue Fundsاموال االيراد املخصص  - 2

خبالف أموال املشروعات الرأمسالية واموال امانة الغرض ( ختصص قانونيًا لإلنفاق منها على أغراض حمددة 

و ختصيص , او خدمات مكتبية, األموال ختصيص الرسوم املدرسية لربامج تعليمية ومن االمثلة على هذه). اخلاص

  . و ختصيص ضرائب احملروقات لسالمة البيئة, إيراد مواقف السيارات العامة لتنظيم السري

ختصص للمحاسبة عن املصادر املالية اليت   Capital Projects Funds:اموال املشروعات الرأمسالية - 3

). أو اموال االمانة, بإستثناء مايتم بواسطة اموال امللكية( صول على املشاريع الرأمسالية األساسية تستخدم للح

ويتطلب إنشاؤها فرتة زمنية , مثل اقامة املباين وجتهيزها وبناء الطرق وغريها من املشاريع اليت تستلزم تكاليف كبرية

واليت ميكن حياز�ا خالل فرتة زمنية قصرية , ملنخفضة نسبياً أما املشاريع الرأمسالية ذات التكلفة ا. طويلة نسبياً 

بينما يتم احملاسبة عنها  , نسبياً فتتم احملاسبة عنها كنفقات يف االموال االخرى اليت حتتاج اىل مثل هذه التسهيالت

ها مبعرفة الوحدة أو يتم أنشاؤ , وقد يتم حيازة األصول الرأمسالية عن طريق شرائها جاهزة. كأصول يف اموال امللكية

. أو يعهد باملشروع اىل شركة مقاوالت لتتوىل تنفيذه. احلكومية بإستخدام املصادر املادية والبشرية املتاحة لديها

فقد تتوىل الوحدة احلكومية إنشاء جزء من . وأحيانًا يتم حيازة هذه االصول بأكثر من طريقة من هذه الطرق

  . حدى شركات املقاوالتو يعهد باجلزء االخر اىل إ, االعمال

ختصص للمحاسبة عن املصادر اليت يتم جتميعها بغرض  Debt Service Funds:أموال خدمة الدين - 4

ماعدا القروض اليت يتم احملاسبة عنها . و الفوائد املستحقة لكل سنة مالية, تسديد اقساط القروض طويلة االجل
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و عندئذ تندرج , دمة الدين يتوىل املال العام مهمة خدمة الدينو يف حال عدم إنشاء مال خل. يف االموال املقرتضة

  . يف موازنة املال العام اإليرادات املقدرة املتوقع حتصيلها أو االعتمادات الالزمة للوفاء بأقساط الديون وفوائدها

, ناً تستخدم لإلبالغ عن العناصر املقيدة قانو :  Permanent Fundsاالموال الدائمة او املستمرة  - 5

وال ( املفيدة للحكومة و املواطنني , حبيث يستخدم الدخل املتولد عن املبلغ األصلي يف دعم برامج احلكومة

اليت تستخدم يف احلاالت املطلوب فيها من احلكومة إنفاق , تتضمن االموال الدائمة أموال أمانة الغرض اخلاص

  ). أو حكومات أخرى, نظمات خاصةأو م, ملصلحة أفراد, املبلغ االصلي والدخل املتولد عنه

  Proprietary Fundsأموال امللكية : ثانياً 

ولكنها يف واقع االمر . ان اموال امللكية باملفهوم املتقدم اليسري عليها مفهوم املال كوحدة مالية و حماسبية

وتعد اموال , واستمرارها تنظيمات قائمة تعتمد على مواردها الذاتية اليت تتولد من رؤوس امواهلا الدائمة إلبقائها

لتشا�ها معه بالنشاط وتشمل هذه , امللكية اموال غري قابلة لإلنفاق و يتم التحاسب عنها كما يف قطاع االعمال

  :)اموال المشاريع العامة و اموال الخدمة الداخلية(االموال على نوعني مها

رافق العامة لإلبالغ عن اي نشاط تستعمل اموال امل: Enterprise Funds اموال المشاريع العامة - 1

و يتم االبالغ عن اي نشاط كأموال مرافق عامة رئسية . يقدم السلع او اخلدمات للمستعملني اخلارجيني باملقابل

  :اذا توفر فيه احد املعايري التالية

أو , اطاتاذا كان متويل النشاطات يتم عن طريق دين مضمون برهن اإليرادات الصافية من أجور ورسوم النش - 

قد تكون بعض الديون مضمونة ( مضمون بالثقة الكاملة والسمعة احلسنة لعالقة احلكومة أو الوحدات املكونة 

  ). وهنا جيب االنتباه اىل ان يتم دفع هذه الديون من ايرادات النشاط فقط, جبزء من اإليرادات اخلاصة

( مبا فيها التكلفة الرأمسالية , رتداد تكلفة النشاطاتاذا كانت القوانني والتعليمات تتطلب لتقدمي اخلدمات إس - 

  . من األجور و الرسوم بدال من الضرائب أو اإليرادات املماثلة) مثل االستهالك أو خدمات الدين

مثل االستهالك ( اذا كانت اسعار االجور والرسوم حتدد حبيث يتم اسرتداد التكلفة مبافيها التكاليف الرأمسالية  - 

  ). الدينأو خدمات 

واملستشفيات واجلسور , واملرافئ, واملطارات, والنقل العام, مرافق الكهرباء والغاز: و من امثلة املرافق العامة الرئيسية

  .اليت تفرض عليها ضريبة عبور وغريها

تستخدم اموال اخلدمة الداخلية لإلبالغ عن : Internal Service Funds اموال الخدمة الداخلية - 2

, أو اقسام أو وكاالت احلكومة االساسية ووحدا�ا املكونة, زود سلعة او خدمات اىل االموال االخرىاي نشاط ي
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وال "  Cost-Reimbursement Basis"على قاعدة إسرتداد التكلفة , أو اىل احلكومات االخرى

عدا ذلك يذكر وفيما. تستعمل أموال اخلدمة الداخلية إال اذا كانت احلكومة مشاركة ومسيطرة على النشاط

ومن امثلة اموال اخلدمة الداخلية إنشاء وحدة تتخصص بشراء املعدات املكتبية . النشاط كأموال مرافق عامة

  .وتتوىل بيعها اىل الوحدات احلكومية االخرى, مركزيا

  Fiduciary Funds Similar اموال الوكالة او االمانة: ثالثاً 

على سبيل االمانة أو الوكالة عن أفراد او تنظيمات خاصة أو وحدات  وهي اموال يعهد �ا اىل التنظيم احلكومي

فإذا كان , وختتلف عملية التحاسب عليه حسب طبيعة املال وغرضه).  Hay, 10:1980. ( حكومية أخرى

مانة أو مال األمانة أو الوكالة قابًال لإلنفاق يتم احملاسبة عليه بإسلوب مشابه لألموال احلكومية أما اذا كان مال اال

  : و تتضمن. الوكالة غري قابل لإلنفاق فيحاسب عنه بإسلوب مشابه للتحاسب يف اموال امللكية

 Pension (and other Employee Benefit)): منافع الموظفين االخرى(اموال امانة الراتب التقاعدي  -1

Trust Funds 

ة لألعضاء واملستفيدين من خطط منافع الراتب وتستعمل لإلبالغ عن املصادر املعهود �ا كأمانة ومطلوب     

او خطط منافع املوظف , او خطط املنافع االخرى ملا بعد التوظيف, او خطط املسامهة احملددة, التقاعدي احملددة

  .االخرى

تستعمل لإلبالغ عن االموال اليت حتصل :  Investment Trust Funds اموال امانة االستثمار - 2

  . و حتقيق ربح للطرفني, لغري �دف إستثمارهاعليها احلكومة من ا

  Private-Purpose.Trust Funds: اموال آمانة الغرض الخاص - 3

تستعمل لإلبالغ عن االموال اليت حتصل عليها احلكومة من الغري ويكون املبلغ االصلي والدخل املتولد عنه قابًال 

  . أو حكومات أخرى, لإلنفاق ملصلحة األفرادأو منظمات خاصة

تستعمل لإلبالغ عن املصادر اليت تكون فيها احلكومة وكيلة عن :  Agency Fundsاموال الوكالة  - 4

  .و تكون أصول مال الوكالة تساوي التزاماته. الغري

  الجهات المستفيدة من بيانات المحاسبة الحكومية: 2-4

دمها احملاسبة احلكومية ملساعد�ا يف اختاذ هناك العديد من اجلهات اليت �تم بالبيانات واملعلومات اليت تق     

السلطة التنفيذية ، السلطة التشريعية ، املستثمرون ، ): (  12:  2009,الرماحي(القرارات وهذه اجلهات هي

  :اذ تستفيد السلطة التنفيذية من احملاسبة احلكومية أل�ا تساعدها يف  )الباحثون ، اجلمهور او االفراد 
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  اتخاذ القرارات-أ

  تحقيق الرقابة -ب

  تخطيط طويل االجل -ت

اما السلطة التشريعية فتساعدها ألحكام الرقابة على األنشطة والعمليات اليت تقوم �ا الوحدات  االدارية       

للتعرف على قوة املركز املايل اما الباحثون فيحتاجون اىل البيانات اليت تقدمها احملاسبة احلكومية  - واملستثمرون

وعند التعرف على انواع . ة دراسا�م واخريا اجلمهور او األفراد الذين هلم االهتمام باألصول  املاليةملتابع

املستخدمني للبيانات احلكومية ينبغي الرتكيز على احتياجا�م من هذه املعلومات واعدادها مبا ينسجم مع املعايري 

  .الدولية للقطاع العام

I.2-  عرض القوائم  1معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بالتركيز على المعيار رقم :الثاني المبحث

   المالية

جلنة القطاع العام جمموعة من املعايري احملاسبية الدولية  للقطاع العام اليت / طور االحتاد الفدرايل للمحاسبة     

واليت تعتمد على معايري التقارير املالية الدولية واملعروفة  IPSASsيشار اليها مبعايري احملاسبة الدولية قطاع عام 

حيث تكون متطلبات  IASBالصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية   IFRSرمسيا مبعايري احملاسبة الدولية

عايري كما طورت اللجنة معايري خاصة للقطاع العام مل تتضمنها م.هذه املعايري قابلة للتطبيق على القطاع العام 

  .احملاسبة الدولية 

  مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام: 1- 2

يضع ا�لس معايري دولية للقطاع العام ويقر باملنافع الكبرية املتأتية من حتقيق معلومات مالية منسقة وقابلة للمقارنة 

حتقيق هذه املنافع كما يشجع  يف خمتلف التخصصات ويعتقد بأن هذه املعايري ستلعب دورا رئيسيا يف امكانية

ا�لس بشكل كبري احلكومات لوضع معايريها املشاركة يف وضع معايريها عن طريق تقدمي املالحظات حول 

اصدارات االحتاد الدويل :(املقرتحات املوضحة يف مسودات العرض ويهدف جملس املعايري الدولية للقطاع العام اىل 

  )2012للمحاسبني ،

ة العامة من خالل املسامهة يف صياغة وتبين وتنفيذ املعايري واالرشادات  الدولية عالية اجلودة حتقيق املصلح- 1

  للمحاسبني املهنيني

يعمل ا�لس وفق صالحياته ومبا يصب يف خدمة املصلحة العامة على صياغة واصدار املعايري لغرض  - 2

  استخدامها من قبل منشآت القطاع العام
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اد الدويل للمحاسبني ان تعيني جملس معايري احملاسبة الدولية للقطاع العام كهيئة مسؤولة اعترب جملس االحت -  3

  خاضعة لسلطته 

يهدف اىل حتسني جودة وشفافية اعداد التقارير املالية العامة يف القطاع العام من خالل تقدمي معلومات  - 4

  افضل لإلدارة املالية 

س معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام من ضمنهم الرئيس ونائب اما شروط العضوية فيتم تعيني اعضاء جمل

منهم يتم ترشيحهم من * 15*عضو *  18*الرئيس من قبل جملس االحتاد الدويل للمحاسبني ويتألف ا�لس من 

منهم يتم تعينهم على ا�م اعضاء عامون ويتم * 3*قبل هيئات االعضاء فب االحتاد الدويل للمحاسبني و

خاب الرئيس من قبل جلنة ترشيح ويتم التوصية به اىل جملس االحتاد الدويل للمحاسبني من اجل احلصول على انت

  )املذكورة سابقا(املوافقة وتتمثل مهامه  يف ان ا�لس يعمل على صياغة واصدار ما يلي لتحقيق االهداف 

اعضاء مهنة احملاسبة تطبيقها اثناء اعداد التقارير معايري احملاسبة الدولية للقطاع العام كو�ا معايري ينبغي على - 1

  املالية 

ارشادات املمارسة املوصى �ا لتقدمي االرشادات اليت متثل املمارسات اجليدة اليت تشجع منشآت القطاع العام - 2

  على اتباعها

  دراسات لتقدمي النصح بشأن امور تتعلق باعداد التقارير املالية يف القطاع العام - 3

وث وتقارير اخرى لتقدمي املعلومات اليت تساهم يف تعزيز املعرفة العامة بشأن املسائل والتطورات املتعلقة حب- 4

  باعداد التقارير املالية 

اما مدة اخلدمة القياسية العضاء جملس معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام هي ثالث سنوات غري انه يتناوب 

* 6*م ويسمح للعضو االستمرار باخلدمة ملدتني متتابعني ليصبح جممل خدمته ما يقارب ثلث االعضاء كل عا

  اعوام وعادة ما خيدم االرئيس ثالث فرتات متتابعة 

  معاييرالمحاسبة الدولية للقطاع العام  2-2

لعام اليت يشار جلنة القطاع العام جمموعة من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع ا/طور االحتاد الفدرايل للمحاسبة     

وقد الحظت اللجنة ان هناك فوائد جوهرية ميكن ).  IPSASs( اليها مبعايري احملاسبة الدولية للقطاع العام 

حتقيقها من خالل عرض البيانات املالية بشكل مالئم وقابل للمقارنة ومن أمهها توفري املعلومات حول األداء املايل 

التدفقات النقدية للوحدات اإلقتصادية وتعتقد اللجنة ان هذه املعايري تؤدي و , للوحدات احلكومية واملركز املايل

وتعتمد على معايري التقارير املالية الدولية واملعروفة رمسياً )  IPSASs( دورًا اساسيًا يف حتقيق هذه االهداف 

حيث تكون متطلبات ) IASP(الصادرة عن جملس املعايري احملاسبية الدولية ) IFRSs(مبعايري احملاسبة الدولية 

معايري خاصة مبحاسبة القطاع ) IPSASs(كما طورت اللجنة , هذه املعايري قابلة للتطبيق على القطاع العام
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ان تبين هذه املعايري من قبل احلكومات سوف حيسن كال من نوعية . العام مل تتضمنها معايري احملاسبة الدولية

ان اللجنة تعرتف حبق احلكومات وواضعي املعايري احمللية . حدات احلكوميةوقابلية املقارنة للبيانات املالية للو 

وان اللجنة تشجع , بتأسيس إرشادات ومعايري حماسبية حول التقارير املالية للقطاع العام ضمن سلطا�م القانونية

ع العام توصف بأنه مت إعدادها إن القوائم املالية للقطا .تبين هذه املعايري وأنسجام املتطلبات احمللية مع هذه املعايري

املهاين و (فقط إذا مت اإللتزام بكامل متطلبات هذه املعايري ) IPSASs(وفق معايري احملاسبة الدولية للقطاع العام 

كما وتشجع معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام املبنية على األساس النقدي املنشأة ) 363:2009, اخلطيب

رغم انه سيتم إعداد بيانا�ا املالية , طوعي عن املعلومات القائمة على أساس األستحقاقعلى االفصاح بشكل 

ان املنشأة اليت متر بعملية التحول من احملاسبة على األساس النقدي . األساسية مبوجب األساس النقدي احملاسيب

إستحقاق خالل هذه  اىل احملاسبة على أساس اإلستحقاق قد ترغب يف تضمني إفصاحات حمددة على أساس

مثًال يف مالحظات البيانات (وموقعها ) مثًال مدققة أو غري مدققة(و يعتمد وضع املعلومات اإلضافية , العملية

وأي تشريع أو ) املوثوقية واإلكتمال مثالً (على خصائص املعلومات ) املالية أو يف قسم منفصل إضايف للتقرير املايل

  )16:2010, االحتاد الدويل للمحاسبني. ( لية ضمن اختصاص مانظمة حتكم إعداد التقارير املا

  :وسيتم توضيح معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام وفقا الساس االستحقاق بالشكل التايل 

  هيكل المعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وفقا الساس االستحقاق) 1(شكل 

  

  من اعداد الباحثة : املصدر 

  ) عرض البيانات املالية  1املعيار رقم (د ان مت عرض املعايري الدولية للقطاع العام سيتم الرتكيز على  بع    

  هدف املعيار- 

  :يهدف هذا املعيار اىل  
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بيان الطريقة اليت يتم من خالهلا عرض البيانات املالية لألغراض العامة من اجل ضمان امكانية املقارنة بني       

املالية للمنشاة للفرتات السابقة والبيانات املالية اخلاصة باملنشآت االخرى ، ولتحقيق هذا اهلدف  كل من البيانات

يبني هذا املعيار االعتبارات الكلية اخلاصة بعرض البيانات املالية واالرشادات بشأن هيكل هذه البيانات واحلد 

  .مبوجب اساس االستحقاق احملاسيب االدىن من املتطلبات اخلاصة مبحتوى البيانات املالية املعدة 

  نطاق املعيار - 

يطبق هذا املعيار على عرض كافة البيانات املالية لألغراض العامة املعدة واملعروضة مبوجب اساس االستحقاق      

 وينطبق بشكل متكافئ على مجيع املنشآت اذا كانت حباجة. احملاسيب وفقا ملعايري احملاسبة الدولية للقطاع العام 

ألعداد البيانات املالية املوحدة او املنفصلة ، ويطبق على مجيع منشآت القطاع العام بأستثناء مؤسسات االعمال 

  . احلكومية 

  مكونات البيانات املالية - 

  :حتتوي جمموعة البيانات املالية الكاملة على االجزاء االتية 

  بيان املركز املايل - 1

  بيان االداء املايل - 2

  حقوق امللكية /غريات يف صايف االصول بيان الت- 3

  بيان التدفق النقدي- 4

  )كبيان مايل منفصل او كعمود موازنة يف البيانات املالية( املوازنة املصادق عليها - 5

  . املالحظات اليت تشمل ملخصا بالسياسات احملاسبية اهلامة واملالحظات التفسريية االخرى - 6

   احملاسبة الدولية يف القطاع العام العرض العادل او االمتثال ملعايري- 

اىل وجوب غرض بيانات املركز املايل واالداء املايل والتدفقات النقدية اخلاصة ) 1(من املعيار رقم  27تشري الفقرة 

بالوحدة بشكل عادل ، ويقتضي العرض العادل متثيل آثار املعامالت واالحداث والظروف االخرى بشكل 

ايري االعرتاف باالصول وااللتزامات وااليرادات واملصاريف املبينة يف معايري احملاسبة صحيح وفقا لتعريفات ومع

  الدولية يف القطاع العام

II  -   المبحث الثالث :الطرقة واالدوات :  

عرض البيانات املالية يف الوحدات احلكومية العراقية مع  1سيتم اختبارمدى انسجام تطبيق املعيار الدويل رقم 

حملاسيب احلكومي من خالل مرحلتني االوىل تتثمثل باعداد قائمة اختبار لعدد من الوحدات احلكومية لبيان النظام ا

عرض البيانات املالية من عدمه والثانية تتمثل مبقارنة القوائم املالية املعدة من هذه  1استخدامها حملتوى املعيار رقم 
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عرض البيانات املالية  1وحدات احلكومية باستخدام املعيار رقم الوحدات  مع طريقة اعداد البيانات املالية يف ال

  .وبيان اوجه االختالف 

II -  ومناقشتها   النتائج :  

 8متت اعداد قائمة فحص او اختبار لعينة من الوحدات احلكومية من خمتلف الوزارات بعدد : يف املرحلة االوىل 

ت النسب املئوية الحتمالية اعداد البيانات املالية وفقا يف امللحق ،وكان 1وحدات حكومية كما موضح يف منوذج 

من الوحدات احلكومية التعد % 100نسبة :للقطاع العام كااليت  1للقوائم املالية يف ظل املعيار الدويل رقم 

من % 100من الوحدات احلكومية عينة البحث التعد بيان االداء املايل ونسبة % 100قائمة املركز املايل ونسبة 

فقط من الوحدات احلكومية  12،5لوحدات احلكومية عينة البحث التعد بيان التغري يف صايف االصول ونسبة ا

عينة البحث تعد قائمة التدفقات النقدية وهذا مؤشر على عدم االلتزام باعداد بيانات العرض املايل  وفقا للمعيار 

  :احلكومية عينة البحث وهذا بدوره سيؤثر على من قبل اغلب  الوحدات 1احملاسيب الدويل للقطاع العام رقم 

نقص يف املعلومات املقدمة  للمستخدمني لتقييم التغريات يف صايف اصول الوحدة االقتصادية احلكومية  - أ

  وهيكلها املايل

  نقص يف املعلومات التارخيية اليت تفيد يف فحص العالقة بني االيرادات وصايف التدفقات النقدي  –ب 

   املعلومات حول التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة للمنشأةنقص يف  - ت

  نقص يف املعلومات اليت تفيد املقرضني والدائنني  - ث

اما فيما خيص هيئة النزاهه فتبني ا�ا تقوم بأعداد كشف التدفق النقدي ، وهي دائرة حكومية وتتبع النظام احملاسيب  

 املرفق يف امللحق ، 2التمويل املركزي كما يف منوذج الكشف رقم احلكومي القائم على االساس النقدي وتتبع 

ويتبني من القائمة املعدة انه بالرغم من  االلتزام يف اعدادها لكنها التتوافق مع منوذج قائمة التدفقات النقدية 

( ية مقسمة اىل عرض البيانات املالية من حيث احتواء القائمة على فقرات رئيس) 1(املشار اليها يف املعيار رقم 

  )التشغيلية ، واالستثمارية، والتمويلية

  :وباالنتقال اىل املرحلة الثانية اذ مت مقارنة القوائم املالية املعدة من قبل الوحدات عينة البحث وتبني االيت 

  عرض البيانات املالية باستخدام قائمة املركز املايل من حيث  - 1

تبعة للنظام احملاسيب احلكومي وحسب متطلبات ذلك النظام  يتم اعداد يف معظم الوحدات احلكومية يف العراق امل

قائمة باملوجودات الثابتة فقط يف �اية السنة املالية وقائمة باألمانات ، وال تتم اية مقابلة بينهما ، اما املوجودات 

 1عيار الدويل للقطاع العام رقم ويف منت امل) .مثل النقد والبنك ( املتداولة فيتم تضمنيها يف موازين املراجعة فقط 

منه يشري اىل وجوب التمييز بني االصول املتداولة والغري متداولة وااللتزامات املتداولة وغري املتداولة   70يف الفقرة 

وعملية جتميع القائمتني املنفصلتني اليت تعد . كفئات منفصلة يف صدر بيان املركز املايل وحسب ترتيب السيولة 
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ليست بالصعبة ليتم عرضها مبنت واحد يشري اىل قائمة باملركز املايل وحتقيق املقابلة املطلوبة ، وكما مبني يف الواقع 

   :بالنموذج االيت 

  )3(نموذج 

  بيان المركز المالي –منشأة قطاع عام 

  200* ديسمرب 31كما يف 

 X 200             X  200            االصول 

 X X  االصول املتداولة 

  X  X  قد والنقد املعادل الن

  X  X  الذمم املدينة

  X  X  املخزون

  X  X  الدفعات املسبقة

  X  X  اصول متداولة اخرى

  X  X  االصول غري املتداولة 

  X  X  االستثمارات يف الشركات الزميلة 

  X X  االصول املالية االخرى 

  X  X  البنية التحتية واملمتلكات واملصانع

  X  X  املعدات واالبنية 

  X  X  الصول غري امللموسة ا

  X  X  اصول غري مالية اخرى 

  X  X  امجايل االصول 

 X X  االلتزامات

 X X  االلتزامات املتداولة

 X X  الذمم الدائنة

 X X  اقرتاضات قصرية االجل

 X X  اجلزء املتداول من االقرتاضات طويلة االجل

 X X  منافع املوظفني

 X X  معاش التقاعد

 X X  ماتامجايل االلتزا

 X X  صايف االصول

 X X  حقوق امللكية/صايف االصول 

 X X  رأس املال املساهم به من قبل منشآت حكومية اخرى

 X X  االحتياطيات

 X X  العجز املرتاكم/ الفائض 

 X X  حصص االقلية

 X X  حقوق امللكية / امجايل صايف االصول 

  .) 81ص : 2012،) 1(م املعيار اصدارات املعايري الدولية للقطاع العا:( املصدر
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  عرض البيانات المالية باستخدام قائمة االداء المالي -2

تعد اغلب الوحدات احلكومية يف العراق املتبعة للنظام احملاسيب احلكومي واالساس النقدي ، قائمة بااليرادات      

فيشري  1ما منت املعيار الدويل رقم وقائمة باملصروفات بشكل منفصل و شهري بدون اجراء اي مقابلة بينهما ، ا

االيراد ، تكاليف التمويل ، حصة ( منه اىل البنود الواجب ادراجها يف قائمة االداء املايل وهي  102يف الفقرة 

صايف الفائض او العجز للشركات الزميلة واملشاريع املشرتكة اليت متت حماسبتها باستخدام حقوق امللكية ، ربح او 

لضريبة املعرتف �ا عند التصرف باالصول اوتسوية االلتزامات املنسوبة اىل العمليات املتوقفة خسارة ماقبل ا

واليتم احتساب االندثار على املوجودات الثابتة يف الوحدات احلكومية يف الواقع اما املعيار ) .،الفائض او العجز 

  : بالنموذج االيت وكما مبني.فيضمنها كمصاريف يف قائمة االداء املايل  1الدويل رقم 

  )4(نموذج 

  X 200/ 12/  31بيان االداء املايل للسنة املنتهية يف  –منشأة قطاع عام 

  X200  X200                  االيرادات 

    الضرائب 

 X X  الرسوم والغرامات والرتاخيص

 X X  االيراد من معامالت الصرف 

 X X  التحويالت من منشآت حكومية اخرى 

 X X  اخرى ايرادات 

 X X  امجايل االيرادات

      املصاريف

  )X(  )X(  االجور والرواتب ومنافع املوظفني

  )X(  )X(  املنح ودفعات التحويل االخرى 

 (X) (X)  مواد التموين واملواد املستهلكة املستخدمة

 (X) (X)  مصروف االستهالك واالطفاء

 (X) (X)  اخنفاض قيمة املمتلكات واملصانع واملعدات

 (X) (X)  مصاريف اخرى

 (X) (X)  تكاليف التمويل

 (X) (X)  امجايل املصاريف

 X X  احلصة من فائض الشركات الزميلة

 X X  فائض اوعجز الفرتة

 X X  مالكي املنشأة املسيطرة: املنسوب اىل 

 X X  حصص االقلية

  .) 83ص : 2012،) 1(اصدارات املعايري الدولية للقطاع العام املعيار :( املصدر
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  حقوق الملكية  -عرض البيانات المالية باستخدام بيان التغيرات في صافي االصول - 3

 1من املعيار الدويل رقم  118والبند . التعد الوحدات احلكومية يف العراق هذه القائمة يف الواقع الفعلي       

الفائض او العجز للفرتة ، امجايل ( يشري اىل ماجيب ان يعرضه بيان التغريات يف صايف االصول من فقرات منها 

وميكن بيان منوذج كشف حقوق ) االيرادات واملصروفات ، رصيد الفائض او العجز املرتاكم يف بداية الفرتة  

  امللكية كااليت 

  ) 5(نموذج                                                   

  X  200/ 12/ 31حقوق امللكية للسنة املنتهية يف  /بيان التغريات يف صايف االصول  –منشأة قطاع عام 

  

  

  31/12الرصيد يف 

  التغريات يف السياسة احملاسبية 

  حصص االقلية  منسوبة اىل مالكي املنشأة املسيطرة

  

  

      X  

)X( 

امجايل صايف 

/ االصول 

  حقوق امللكية

     X   

)X(  

  

  المجايلالعجز     ا/رأس املال   احتياطيات  احتياطي  الفائض 

  املساهم به   اخرى       التحويل     املرتاكم

   X          X          )X         (X                X 

                                       )X)             (X(  

  X       X         )X        (X               X       X      X  الرصيد املعاد بيانه

حقوق / التغريات يف صايف االصول 

 X 200امللكية لعام  

      

  الربح من اعادة تقييم املمتلكات 

  اخلسارة من اعادة تقييم االستثمارات

فروقات الصرف يف حتويل العمليات 

  االجنبية 

         X                                     X 

         )X                                (  )X(  

        )X)                                   (X(  

    X  

     )X(  

     )X(  

    X  

    )X(  

     )X( 

صايف االيرادات املعرتف �ا مباشرة يف 

  حقوق امللكية / صايف االصول 

  فائض الفرتة 

        X         )X                         (X  

                                 X             X  

     X  

    X  

    X  

     X  

امجايل االيرادات واملصاريف املعرتف �ا 

  للفرتة 

  X    X) (     X             X             X                  X       X  

    X      X        )X          (X              X                  X      X  20 -1  31/12الرصيد يف 

  ) 85ص : 2012،) 1(اصدارات املعايري الدولية للقطاع العام املعيار :( املصدر

  عرض البيانات المالية باستخدام بيان التدفق النقدي  - 4

) 1(هناك تفاوت يف اعداد هذه القائمة يف الوحدات احلكومية يف العراق ويشري املعيار الدويل للقطاع العام رقم 

ل اعداد هذه القائمة بشكل منفصل وذلك المهيتها يف اعطاء صورة واضحة للمستخدمني عن  اىل تفاصي)  2( و

وميكن بيان منوذج اعداده وفق املعيار الدويل للقطاع العام رقم . كمية النقد الداخل واخلارج للوحدة احلكومية 

  :وفق الطريقة املباشرة وكااليت ) 2(
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  )6(نموذج 

  النقدي الموحد بيان التدفق –منشأة قطاع عام 

  X 20 2 31/12للسنة املنتهية يف 

  2X0 2  1X 0 2              التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية 

 X X  املقبوضات 

 X X  الضرائب

 X X  مبيعات  السلع واخلدمات

 X X  املنح

 X X  الفائدة املقبوضة

 X X  مقبوضات اخرى

 X X  املدفوعات

 ( X ) ( X )  تكاليف املوظفني

 ( X ) ( X )  معاش التقاعد

 ( X ) ( X )  املوردون

 ( X ) ( X )  الفائدة املدفوعة 

 ( X ) ( X )  دفعات اخرى 

 X X  صايف التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية

      التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية 

  ) X (   )X(   شراء املصانع واملعدات

 X X  نع واملعداتعائدات بيع املصا

 X X  عائدات بيع االستثمارات

  ) X (   )X(   شراء اوراق مالية بعملة اجنبية

 X X  صايف التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية 

      التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية 

 X X  عائدات االقرتاضات

  ) X (   )X(   تسديد االقرتاضات 

  ) X (   )X(   لحكومةاربح االسهم ل/ توزيع 

 X X  صايف التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية

 X X  االخنفاض يف النقد والنقد املعادل / صايف الزيادة 

 X X  النقد والنقد املعادل يف بداية املدة

 X X  النقد والنقد املعادل يف �اية املدة

  .) 106ص : 2012،) 1(ار اصدارات املعايري الدولية للقطاع العام املعي:( املصدر
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IV-   الخالصة:  

عرض البيانات املالية  مهم لضمان  1نستنتج مما سبق ان اعداد البيانات املالية وفقا للمعيار الدويل رقم      

وان هناك .امكانية املقارنة بني كل من البيانات املالية للمنشأة للفرتات السابقة والبيانات املالية للمنشأت االخرى 

رة يف املوظفني الذين ميلكون مؤهالت علمية وخربة عملية يف جمال احملاسبة احلكومية والذين يكونون قادرين ند

كما . 1على حتمل مسؤولية التغيري يف اعداد البيانات املالية من شكلها احلايل اىل حمتواها وفق املعيار الدويل رقم 

احملاسبة الدولية للقطاع العام من قبل اغلب الوحدات  من معايري 1انه مل يتم مالحظة تطبيق للمعيار رقم 

احلكومية عينة البحث ماخال واحده وجلزء منه فقط، ويرجع سبب ذلك بأعتقادنا اىل غياب التشريع القانوين 

الذي يلزم تطبيقه وبيان مدى الفائدة من بياناته بالنسبة للمستخدمني ،وعليه ميكن التوصية  بان يتم حتويل النظام 

حملاسيب احلكومي يف العراق من االساس النقدي اىل اساس االستحقاق ليصبح باالمكان تطبيق املعايري احملاسبية ا

و التثقيف بامهية اعداد القوائم االربعة يف .1للقطاع العام املعده وفقا الساس االستحقاق ومنها املعيار رقم 

ظفي القطاع العام على كيفية اعداد هذه القوائم تدريب مو  و.الوحدات احلكومية ومدى منفعتها للمستخدمني

كما ميكن مستقبال اختبار بيئة التطبيق هل هي مالئمة ام ال ، واختبار مؤهالت .وتوفري التكنلوجيا املالئمة لذلك

  .املوظفني وحتديد قابليا�م للتدريب وامكانية تطبيق املعايري الدولية 

  :مالحق   -

  1نموذج                                                         

  )1(قائمة اختبار استجابة الوحدات احلكومية حملتوى املعيار الدويل رقم                                       

بيان التغري  بيان التدفق النقدي

يف صايف 

 االصول

بيان 

االداء 

  املايل 

 اسم الدائرة  بيان املركز املايل 

  امانه بغداد/ امانة بغداد  التعد  تعدال  التعد  التعد

 دار ثقافة االطفال/وزارة الثقافة  التعد التعد التعد التعد

اجلامعة / كلية االدارة واالقتصاد/اجلامعة العراقية /وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  التعد التعد التعد التعد

 ة الزراعهكلي/ جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية / املستنصريه 

 مشاريع بزل بغداد/هيئة عامة /وزارة املوارد املائية التعد التعد التعد التعد

 مكتب املفتش العام/دائرة اوقاف الكرخ /ديوان الوقف السين التعد التعد التعد التعد

 دائرة ذات نفع خاص/ وزارة الصحة  التعد التعد التعد التعد

 مصفى الدورة/ فطوزارة الن التعد التعد التعد التعد

  هيئة النزاهة التعد التعد التعد تعد

مت اعداد القائمة  من قبل الباحثة لعينه من الدوائر احلكومية يف العراق باالعتماد على املقابلة الشخصية : املصدر

  .واالستفسار من قبل االقسام املالية فيها
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  2نموذج                                                             

  كشف تدفق نقدي لوحدة حكومية                                                    

  هيئة النزاهة                                             

  31/12/2014كشف التدفق النقدي للسنه املنتهية يف                      

  املبالغ                                             التفاصيل                               

  *****                                                 1/1/2014الرصيد النقدي كما يف 

  :يضاف املصادر 

  *****التمويل خالل السنه                                                                

  ****ة                                                                    االيرادات الفعلي

  :تنزل االستخدامات 

  (******)املصروفات الفعلية                                                               

  :التغري يف احلسابات املدينة والدائنه 

  املصادر 

  *****                                                     النقص يف السلف             

  :االستخدامات 

  ****الزيادة يف املدينون                                                                 

  ****النقص يف االمانات                                                                 

  **** الدائنون                                                                  النقص يف

  

  ***************                                    2014/ 12/ 31الرصيد النقدي كما يف 

  قسم احلسابات/هيئة النزاهه العراقية : املصدر 
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  :اإلحاالت والمراجع   -

دراسة ميدانية  لعينة من املؤسسات ,القياس واالفصاح احملاسبني يف القطاع العام "، 2013 امساء ،,  جيلي  .1

  . جامعة قاصدي ومرباح ورقلة ,احلكومية يف مدينة ورقلة 

انعكاس تبين معايري احملاسبة الدولية للقطاع العام على جودة االبالغ املايل وتقييم " ،2018امحد ،�اد حسني ، .2

  .، اطروحة دكتواره يف جامعة بغداد،العراق"ات احلكومية العراقية االداء يف الوحد

حنو حتقيق تطوير عملي لالدارة املالية العامة والنظام احملاسيب "،  1989،  1980الصائغ ، حنا رزوقي ، .3

  .1، جملة املالية ،بغداد ، مطبعة الرشيد ، عدد" احلكومي يف الدول النامية 

  ، الدار الشامية للنشر والتوزيع، عمان " احملاسبة احلكومية " 1998، 1985 ،1983العبيدي ، ماهر موسى ، .4

اصول احملاسبة " 1990محاد ، امحد هاين حبريي ، وناجي ، عبد الرقيب حممد ،والبحر ، حصة حممد امحد ،  .5

  . 1، دار سالسل للطباعة والنشر ، الكويت ، ط" احلكوية 

سة لالبالغ املايل احلكومي املركزي واالدارات احملليه امنوذج مقرتح درا"  2003الشمري ، حيدر علوان كاظم ،  .6

  .اطروحة دكتوراه فلسفة يف احملاسبة ، اجلامعة املستنصرية ، غري منشورة .باستخدام مدخل القرار 

منشورات جامعة دمشق  ،  , " احملاسبة احلكومية "  2009,حممد خالد و  اخلطيب ، خالد شحاده , املهايين  .7

  .ز التعليم املفتوح، قسم احملاسبة ،اجلمهورية العربية السورية مرك

  . 1ط,دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ,"احملاسبة احلكومية " ، 2009نواف ، , الرماحي  .8

احملاسبة يف الوحدات احلكومية " ،  1990السلطان ، سلطان احملمد ، وابو املكارم ، وصفي حسن ،   .9

 .، الرياض  ، دار املريخ للنشر " خرى والتنظيمات االجتماعية اال

اجلزء . . 2012و   2010اصدارات املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام،.االحتاد الدويل للمحاسبني  .10

  .ترمجة مجعية ا�مع العريب للمحاسبني القانونيني ، عمان ،ط . االول 

11. Obara, Lawyer Chukwuma, Nangih, Efeeloo ,2017 ," International Public Sector Accounting 

Standards (IPSAS) Adoption and Governmental Financial Reporting in Nigeria- An Empirical 

Investigation", Journal of Advances in Social Science and Humanities, 3(01). 

12. IFAC  ,1993,study :"elements of financial statement of national governments ",new York. 

13. Emerson .o hence , 1985," introduction to non profit organization accounting " , 2nd ed , usa: 

kent publishing co. 

14. Freeman & shoulders , 2003, Robert j.and craig d.,"governmental and nonprofit acconting –

theory and practices " , 7 th ed.,person education , inc . 

15. Jeter &chaney ,jeter, debra c.and chaney , paul k., 2001,"advanced accounting " jongn wiley & 

sons . inc . 
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باستخدام مناذج باستخدام مناذج   ييقياس أثر انتاج الكهرباء من الطاقة النووية على النمو االقتصادقياس أثر انتاج الكهرباء من الطاقة النووية على النمو االقتصاد

  دراسة قياسيةدراسة قياسية  البانلالبانل
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  : الملخص  

يشهد قطاع الطاقة املصري حاليا حتديات هائلة، حيث إنتاج الطاقة قد هيمن عليه إىل حد كبري الوقود      

تجا رئيسيا للنفط، إال أن احتياطيات النفط املؤكدة يف التسعينيات كانت قادرة ومل تكن مصر قط من. األحفوري

وباإلضافة إىل ذلك، على الرغم من السمعة الراسخة ملصر كمنتج ومصدر رئيسي للغاز . على تلبية الطلب احمللى 

لطاقة خاصه قطاع الطبيعي، فإن الوضع احلايل للبلد فيما يتعلق بالغاز الطبيعي ميثل عجز شديد ىف قطاع ا

ويتمثل أحد اجلوانب احليوية هلذه . �دف مصر إىل  سد الفجوة بني العرض والطلب على الطاقة . الكهرباء 

وتشمل األهداف الرئيسية .االسرتاتيجية اجلديدة يف برنامج عميق إلصالح الدعم يهدف إىل احلد من العجز املايل

ة وتلبية الطلب احمللي؛ و إعادة هيكلة قطاع  الطاقة وتعظيم القيمة السرتاتيجية الطاقة اجلديدة ضمان أمن الطاق

وىف هذا البحث يتم استعراض ازمة .املضافة ملوارد مصر الطبيعية؛ وبناء القدرات الوطنية ذات الكفاءة العالية

ى االمجاىل كأحد الكهرباء يف مصر، ومدى مسامهه الطاقة النوويه يف توليد الكهرباء وقياس اثرها على الناتج القوم

منوذج مقرتح لتطوير قطاع الكهرباء يف مصر مؤشرات  النمو االقتصادى باستخدام اساليب االحصائية، و بناء

  .وتصميم آليات حوافز فعالة ملعاجلة أزمات إمدادات الكهرباء

  .الطاقة النووية، النمو االقتصادي، الطاقة التقليدية: الكلمات المفتاحية

Abstracts 

      The Egyptian energy sector is currently witnessing enormous challenges, with energy 
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production largely dominated by fossil fuels. Egypt has never been a major producer of oil, but 

proven oil reserves in the 1990s have been able to meet domestic demand. In addition, despite 

Egypt's established reputation as a major producer and exporter of natural gas, the country's 

current natural gas situation represents a severe deficit in the energy sector, particularly in the 

electricity sector. Egypt aims to bridge the gap between supply and demand for energy. A key 

aspect of this new strategy is a deep support reform program aimed at reducing the fiscal deficit. 

The main objectives of the new energy strategy include ensuring energy security and meeting 

domestic demand; restructuring the energy sector and maximizing the value added of Egypt's 

natural resources; building highly efficient national capacities . The study examines the 

electricity crisis in Egypt, the contribution of nuclear energy to generating electricity and 

measuring its impact on national output as a measure of economic growth using statistical 

methods, building a proposed model for the development of the electricity sector in Egypt and 

designing effective incentive mechanisms to deal with electricity supply crises. 

Keywords: nuclear energy, economic growth, traditional energy. 

   مقدمة 

تشهد مصر واحدة من اكرب ازمات الطاقة على مر العقود، فانقطاع الكهرباء يصل يوميا اىل اكثر من      

،  مما يعىن ان الطلب يفوق قدرة 1ساعتني ىف املرة الواحدة، واستهالك الكهرباء ىف مصر يتزايد مبعدل اسرع

تواجه مشكلة ىف العرض، فجزء من احتياطيا�ا من حمطات توليد الكهرباء من وقود الغاز ىف مصر، كما ان مصر 

أصبحت الطاقة الكهربائية أحد احتياجات الضمان االجتماعي و 2.الغاز الطبيعى يصدر باسعار منخفضة 

واألولويات املعيشية جلميع املواطنني، وبالتايل جيب أن يكون لتلبية الطلب على الكهرباء أولوية بالنسبة 

خليط الذي يربط النمو االقتصادي، والعدالة االجتماعية، والبيئة اليت تسمح للعامل الطاقة هي ا، ف3للحكومة

و مقدار استخدام الطاقة هو أحد العوامل املهمة يف احلجم االقتصادي ونوعية احلياة والتطور . 4باالزدهار

  5.االجتماعي يف البلدان النامية

هي املساهم الرئيسي يف  وجيا نظام الطاقة النووية، فالطاقةالتحول القتصادات العامل اساسه توسيع تكنولان      

انبعاث غازات الدفيئة املسببة لتغري املناخ العاملي، وحتويل نظام الطاقة هو املفتاح ملستقبل طاقة أكثر إنصافًا وأكثر 

وفرص  صادياحلصول على الكهرباء أمر ضروري للتغلب على الفقر وتعزيز النمو االقت كما إن  6.وأمناً  نظافة

 7.اليت تؤدي إىل التنمية البشرية املستدامة العمل ودعم تقدمي اخلدمات االجتماعية مثل التعليم والرعاية الصحية

مليار طن من  30حمطات توليد الطاقة اليت تعمل بالفحم يف مجيع أحناء العامل سنويًا حوايل حيث تصدر      

ركزت  وقد8.العامة والوفاة املبكرة بسبب ملوثات اهلواء على الصحةمما يسبب آثارًا سلبية  ثاين أكسيد الكربون

األحفورية يف السوق الدولية على احلاجة إىل  مكافحة تغري املناخ واالجتاه املستمر الرتفاع أسعار منتجات الطاقة

ستدامة وتعد الطاقة الدور الرئيسي يف مجيع جوانب التنمية امل بالتاىل تلعب9.تطوير مصادر الطاقة املتجددة 

  .10العوامل األساسية يف التنمية االجتماعية والنمو االقتصادي واحدة من أهم
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وىف هذا البحث يتم استعراض ازمة الكهرباء يف مصر، ومدى مسامهه الطاقة النوويه يف توليد الكهرباء وقياس      

يف  �ج مقرتح لتطوير قطاع الكهرباء ءاثرها على الناتج القومى االمجاىل كأحد مؤشرات  النمو االقتصادى، و بنا

  .ملعاجلة أزمات إمدادات الكهرباء وتصميم آليات حوافز فعالة مصر

  مشكلة البحث 

تواجه مصر ازمة ىف انتاج وتوليد وتوزيع الكهرباء األمر الذى يؤثر بشكل سلىب على قدرة االقتصاد على النمو، 

احتياطيات النفط والغاز، والزيادة ىف الطلب على الطاقة وتذبذب  فمع تزايد احلاجة للكهرباء والنقص املتزايد ىف

اسعارها وارتباط الطاقة بالتنمية، اصبح اللجوء اىل خيار الطاقة النووية كمصدر لتوليد الكهرباء خيارا اسرتاتيجيا 

  .لتنويع مصادر الطاقة

 اهمية الدراسة

  .ىف تكلفة انتاج الكهرباء حتقيق استقالل الطاقة االسرتاتيجية واحلد من التقلبات- 

اتاحة امكانية احالل املوارد املتجددة للطاقة النووية ىف حتسني التنمية االقتصادية الشاملة ودعم احتياجات  - 

  .التنمية

  حدود البحث 

ود دوله اجنبيه تولد الكهرباء من املصادر النووية، أما احلد 30تتمثل احلدود املكانية للبحث التطبيق ودراسه حاله 

  .باالعتماد على بيانات البنك الدوىل  2014 - 2000الزمنية فتمثلت ىف الفرته من 

  فروض البحث 

  .ان انتاج  الكهرباء من الطاقة النووية يؤثراجيابيا على النمو االقتصادى- 

  المنهجية المتبعة 

باء من املصادر النووية ومتغريات لدراسة العالقة بني املتغريات املختلفة النتاج الكهر االساليب القياسية  استخدام 

البنية االساسية لالقتصاد القومى والقاعدة االنتاجية، بغرض الوصول اىل نتائج حمددة وفق معايري علمية، حيث 

  .يتم حتليل وتفسري العالقة بني اهم املتغريات االقتصادية املؤثرة على تأهيل مصر للدخول ىف برنامج الطاقة النووية 

  خطة البحث 

  :لى ما ييتم عرض س

  اوالأزمه توليد الكهرباء فى مصر من الوقود االحفورى

  مو اقتصادىثانيا قياس أثر انتاج الكهرباء من الطاقة النووية على الن
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  2030الدوافع الرئيسية للوصول للكهرباء حتى عام لمحددات و ا :ولالمحور األ

طبيعة االستهالك احمللي للكهرباء، إىل جانب مبادرة دراسة احملدداتيساعد على توفري تصور أفضل ووصف لان 

فمحددات استهالك الكهرباء الرئيسية ،هى الناتج احمللي اإلمجاليوأسعار الكهرباء، .لتطوير سياسة كهربائية سليمة

 11.والسكان، والتحضر ،وهيكل االقتصاد، واستهالك املياه الكلي 

٪ من السكان 85عدد سكان للمناطق احلضرية، ألن حوايل  ينتقل جزء كبري من الزيادة يف: معدل التحضر-1

ال حيصلون على الكهرباء ويعيشون يف املناطق الريفية  كما يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى واهلند، مما ينطوي 

على حتديات كبرية يف تلبية احتياجات اإلسكان والبنية التحتية للدعم احلضري يف هذه املناطق، كما هو موضح 

  :الشكل التاىل ب

  محددات الطلب على الكهرباء)1(شكل رقم 

  

  الباحثنياعداد : املصدر 

  أزمه توليد الكهرباء فى مصر من الوقود االحفورى-2

ارتفعت مستويات استهالك الطاقة يف مصر وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون مع معدل النمو والتوسع يف 

ب سوق النفط البلدان على السعي إىل إجياد طريقةأكثر استقرارًا ، وأجرباالعتماد على النفط وتقل12االقتصاد

إلنتاج الكهرباء لدعم نشاطهماالقتصادي وملواجهة الطلب املتزايد على الكهرباء، فبدأت البلدان يف زيادة قدر�ا 

اىل تزايد ونالحظ يف الشكل الت 13.املركبة، من أجل ضمان النمو االقتصادي بطريقة مستدامة بيئيًا واقتصادياً 

 .استهالك النفط عن االنتاج يف مصر

 سياسات اإلنتاج واالستهالك الكهرباء في مصر-3

يرتبط النمو السكاين بزيادة استهالك الكهرباء، حيث سيستهلك عدد أكرب من الناس املزيد من الكهرباء لزيادة 

تساهم حركات التحضر يف . املناطق احلضريةأنشطة احلياة املختلفة، ال سيما عندما ينتقلون من املناطق الريفية إىل 
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زيادة استهالك الكهرباء حيث سيعيش املدنيون يف املدن الرئيسية اليت تغطيها خدمة الكهرباء، وسوف 

يستخدمون املزيد من األجهزة اليت تعمل بالكهرباء، ويعيشون منط حياة متحضرين، ويعملون بشكل رئيسي يف 

ندما ينمو القطاع الصناعي ويولد حصة أكرب يف الناتج احمللي اإلمجايل، من الصناعات، وشركات اخلدمات،  وع

املتوقع أن يرتفع استهالك الكهرباء املرتبط به، فيمكن أن يتسبب اهليكل االقتصادي يف حدوث تغيري جوهري يف 

  14.استهالك الكهرباء 

  استهالك وانتاج الكهرباء في مصر)2(رقم شكل 

  

https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=81&c=eg&l=en 

يالحظ من الشكل تسارع وترية منو استهالك الكهرباء بنفس معدل زيادة االنتاج يف مصر، حيث أثر النمو      

االقتصادي على أمناط االستهالك  وأدى اىل فجوة بني الطلب والعرض، وكان السبب وراء استمرار النقصفي 

كما أدى النمو يف عدد السكان .ات الكهرباء ضعف التخطيط وانعدام التنسيق و املؤسسات غري الفعالةامداد

والصناعة إىل زيادة الطلب على الكهرباء، وقد استلزم هذا الوضع ضرورة إجياد توازن بني منو االستهالك وقدرة 

  15.التحويل من أجإلمدادات الكهرباء على حنو موثوق

  :ءبارھلکة على أزمات الطاقةونقص ااآلثار المترتب-4

يشكل نقص التنوع يف مصادر إمدادات الكهرباء خطراً على استقرار التوليد وتقلبات األسعار احملتملة، مما يتطلب 

  : ويتمثل ذلك ىف التاىل إعادة هيكلة قطاع الطاقة

 اخنفاض اإلنتاج الصناعي، وفقدان املصداقية يف السوق العاملية.  

 مار األجنيب يف البالدختفيض االستث  

 التأثري على قطاع إمدادات املياه.  

 األزمة املالية احملتملة للزيادات يف أسعار الكهرباء  

  التأثري على االقتصاد، اخنفاض الناتج احمللي اإلمجايل  
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   زيادة انبعاثات ثاين أكسيد الكربون من أجل إمدادات الكهرباء، بسبب استخدام توليد حراري

 16.سب للحمل األساسيكهريب غري منا

  مو اقتصادىعلى الن قياس أثر انتاج الكهرباء من الطاقة النوويه المحور الثانى

انتاج الكهرباء من الطاقة النوويه  وتأثريها على الناتج القومى االمجاىل   امهية دراسة حناول يف هذا البحث    

تسهل القيام بعملية القياس  مناذج رياضيةتوضيح هذه العالقة يف صورة و  التنميه االقتصادية كأحد مؤشرات

الكمي الذي أصبحت له أمهية بالغة يف الوقت احلاضر، باعتباره أداة أساسية تقدر معامل النظرية االقتصادية 

اليت سنستعملها يف  بإعطائها تقديرات ٕجتعلها أكثر منطقية وقبوال، وذلك باالعتماد على أدوات االقتصاد القياسي

ائج، ومن أجل هذا سنتعرف أوال على النماذج اليت تقوم على أساسها هذه الدراسة وهي مناذج حتليلنا للنت

panel  وذلك بالتعرف على مزاياها، مث بعد ذلك نتعرف على املتغريَات ومصادرها وطرق التقدير املناسبة هلذا

لتحليل نتائج التقدير حتليال األخري فيتناول حتديد وتقدير النموذج املالئم  النوع من النماذج، أما اجلزء

 لكن قبل ذلك جيب معرفة خطوات اجناز هذه الدراسة بدء مبجتمع الدراسة وعينته مث متغريا�ا، كذلك.قتصادياا

  .النموذج املستخدم 

  الطريقة المتبعة في الدراسة

أخوذة عنه، وهذا من خالل يعترب جمتمع الدراسة الركيزة األساسية إلجراء الدراسات التطبيقية على العينة امل     

  .عملية مجع البيانات الالزمة اليت تساعد على قياس و حتليل اآلثار املرتتبة عن هذه الدراسة

  مجتمع الدراسة وعينتها

  .17دوله اجنبية 30تتكون عينة الدراسة من كل الدول املستخدمه للكهرباء النوويه متثل     

  متغيرات الدراسة

  18:املستخدمة يف تقدير النموذج على النحو التاىل ميكن تعريف املتغريات   

  وحدة القياس  تعريفة  اسم املتغري

GDP  الناتج القومى االمجاىل كمؤشر للنمو االقتصادى  Current ( US$)  

NUCLEAR  نسبة انتاج الكهرباء من الطاقة النووية  %of total  

GAS  نسبة انتاج الكهرباء من الغاز  of total %  

COAL   انتاج الكهرباء من الفحمنسبة  of total   %  

OIL  نسبة انتاج الكهرباء من البرتول  of total  %  

CO2 انبعاثات ثاىن اكسيد الكربون  emissions (kt)  

Source: World bank data 

  طريقة جمع البيانات

اسات السابقة اليت تناولت لبنك الدولىوكذلك الدر ا موقعمت مجع البيانات الالزمة لتحقيق أهداف الدراسة عن طريق

  19.موضوع الدراسة
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  :ملعاجلة اجلانب التحليلي ملوضوع الدراسة نتبع اخلطوات التالية: األدوات المستخدمة في الدراسة

  20اإلطار القياسي المتبع في التحليل

سية والنماذج األساpanel dataيشتمل إطار الدراسة على تعريف بيانات السالسل الزمنية املقطعية      

  21.ستخدمة يف تقديرها وطرق االختيار فيما بينهاامل

 تعرف بيانات السالسل الزمنية املقطعية مبجموعة البيانات اليت ٕجتمع بني خصائص كل من : نماذج بانل

الواليات، ، الدول(يقصد ببيانات بانل املشاهدات املقطعية مثل .البيانات املقطعية والسالسل الزمنية

  .املرصودة عرب فرتة زمنية معينة، أي دمج البيانات املقطعية مع الزمنية يف آن واحد.) ..الشركات، األسر 

أول خطوة تتمثل يف فحص خصوصية التجانس أو عدم التجانس للمسار العام للبيانات، اختبارات          

لنسبة لكل املفردات، أو التحديد تعود إىل حتقق إذا كان باإلمكان افرتاض أن النموذج النظري املدروس متطابق با

خالفاً لذلك،ومن أجل إجياد النموذج املالئم عند استعمال معطيات بانل يستخدم ما تسمى باختبارات التحديد 

  :واليت تتمثل فيما يلي 

  (Hsiao)اختبارات التجانس لـ - 1

   Hausmanاختبار-2

  :التحقق من الفرضيات التالية  سنحاول من خالل هذا القياس

  .ة تأثري اجيابية بني النمو االقتصادى و انتاج  الكهرباء من الطاقة النوويةتوجد عالق - 1

 االختيار بني البدائل املختلفة لتوليد الطاقة الكهربائية - 2

  انبعاثات ثاىن اكسيد الكربون يؤثر سلبا على الناتج القومى االمجاىل - 3

، بينما أدرج كال من نسبة االنتاج من )تابع(مت اختيار النمو االقتصادي لعينة الدول االجنبية كمتغري استجابة 

, الطاقة النوويه و الغاز والفحم والبرتول كمتغري مستقل ومفسر، وتغطي الدراسة الدول األجنبية املتوافرة بيانا�ا

، وبذلك يكوف عدد املشاهدات املستخدمة يف العينة الكلية 2014إىل 2000دولة خالل الفرتة 03وهي 

  22.مشاهده 450

 ة ونموذج الدراسةمنهجي  

تستخدم العينة املستخدمة يف الدراسة التحليل القياسي لبيانات بانل، وتتمثل اخلطوة األوىل يف دراسة خاصية 

 Hsiao .التجانس أو عدم التجانس للمسار العام للبيانات باستخدام اختبارات التجانس

 خطوات تقدير النموذج 

-2000دولة على الفرتة ابتداء من عام 30لعينة املكونة من يقدم هذا اجلزء مراحل عملية التقدير على ا

يف اخلطوات األوىل نقوم بإجراء اختبار التجانس حيث تعترب هذه املرحلة هامة يف حتديد جودة ، 2014

  23.النموذج
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  البانل داتاخطوات التقديرنماذج )3(شكل رقم 

 

 
Gujarati, D. N. (2011). Econometrics by example. 

مراحل تقدير منوذج بانل واختيار النموذج املالئم، ولكن قبل ذلك سيتم اختبار جتانس البيانات باعتباره املرحلة 

  24.االساسية اليت على اساسها تتم الدراسة باستخدام منوذج البيانات الطولية

 اختبارات -أوالHsiao جانس لتحديد الت 

يف حالة جتانس البيانات فان النموذج يكون ذو تأثريات فردية ثابتة او عشوائية اما حالة عدم وجود التجانس فانه 

  :يتم قبول النموذج التجميعي بشكل مباشر وبشكل عام ميكن صياغة النموذج املعد للدراسة كالتايل

GDP =  Nuclear +  Oil +  Gas +  Coal +  Co2 

  .متثل حد اخلطأ العشوائي معلمات النموذج  و  i=1…..5حيث 

، بعد تقدير النموذج وحساب القيمة )تطابق الثوابت واملعامالت(إختبار فرضية التجانس الكلي : اخلطوة األوىل

  :نتائج كما يليكانت ال  Fisherاحملسوبة لـ 

  االختبار  القيمة احملسوبة  القيمة ا�دولة الفرضية

 H0  1.57 47.78776108057433 F1نرفض 

 H0 1.67 .000 F2نقبل 

 H0 2.21 47.78776108057435 F3نرفض 

 eviews 10من اعداد الباحثني باالستعانة بربنامج : املصدر

بق فقد مت رفض فرضية العدم يف اخلطوة االوىل من االختبار والقائلة من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول السا      

بتجانس البنية الكلية لنموذجبانل اما يف اخلطوة الثانية فقد مت قبول فرض العدم الذي يوكد تطابق او تساوي 

  25.معامالت النموذج 

بة لفيشر أكرب من القيمة ا�دولة هلذا يف اخلطوة الثالثة مت رفض فرض العدم هذا على اساس ان القيمة احملسو         

وبالتايل فان النموذج حمل الدراسة ذو اثار فردية مما يتيح تطبيق منوذج بيانات بانل على البيانات  26،االختبار

  27.املعتمدة يف الدراسة

  

اختبار للمقارنة بین نموذج -6

التاثیرات الثابتة و نموذج التاثیرات 

 ) Husman test( العشوائیة 
 

اختبار للمقارنة بین -5

النموذج التجمیعي و نموذج 

  )( LM testالتاثیرات العشوائیة  

اختبار للمقارنة بین -4

النموذج التجمیعي و نموذج 

  )( F testالتاثیرات الثابتة  

3-

عملنموذج 

التاثیرات 

  العشوائیة

عمل نموذج -2

التاثیرات الثابتة

عمل -1

النموذج 

 التجمیعي
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  تقدير نماذج بانل-ثانيا

 من اجل تحديد النموذج المالئم لتحليل بيانات هذه الدراسة

 : ر التجميعينموذج االنحدا -1

 نموذج االنحدار التجميعي) 2(جدول رقم 

 eviews 10من اعداد الباحثني باالستعانة بربنامج : املصدر

  :ما يلي النموذج التجميعي املقدر ميكن مالحظة لمن خال
GDP =  Nuclear +  Oil -  Gas-  Coal +  Co2  

 باستثناء 5%من املعادلة املقدرة جند أن مجيع املتغريات معنوية عند مستوى الداللة  :معنوية المعلمات

 oilعي وال انتاج الكهرباء بكل من الطاقة النووية والغاز الطبي

 من خالل النموذج جند أن قيمة إختبار :المعنوية الكلية F وهي معنوية  78.54203احملسوبة بلغت

  28.أي أن النموذج كليا معنوي 5%عند مستوى داللة  

 أي أن املتغريات املستقلة تساهم يف تفسري 0.469350بلغت قيمة معامل التحديد :جودة التوفيق

فهي مفسرة من قبل متغريات اخرى مل بتم  %54اما النسبة املتبقية %46بة قدرهاالناتج القومى االمجاىل بنس

 29.ادراجها بالنموذج

Dependent Variable: GDP   

Method: Panel Least Squares   

  

Sample (adjusted): 2000 2014   

Periods included: 15   

Cross-sections included: 30   

Total panel (balanced) observations: 450  

     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

GAS -1.11E+10 6.54E+09 -1.691936 0.0914 

CO2 1165807. 64264.32 18.14081 0.0000 

COAL -1.23E+10 4.89E+09 -2.518970 0.0121 

NUCLEAR 4.77E+09 6.13E+09 -0.778598 0.4366 

OIL 1.42E+09 1.41E+10 0.100603 0.9199 

C 1.11E+12 3.78E+11 2.943223 0.0034 

R-squared 0.469350 Mean dependent var 1.37E+12 

Adjusted R-squared 0.463374 S.D. dependent var 2.68E+12 

S.E. of regression 1.96E+12 Akaike info criterion 59.45992 

Sum squared resid 1.71E+27 Schwarz criterion 59.51471 

Log likelihood -13372.48 Hannan-Quinn criter. 59.48152 

F-statistic 78.54203 Durbin-Watson stat 0.030257 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 :نمـوذج التأثيرات الثابتـة   - 2

 نمـوذج التأثيرات الثابتـة)3(جدول رقم 

 
Dependent Variable: GDP   

Method: Panel Least Squares   

Date: 07/05/18   Time: 16:28   

Sample (adjusted): 2000 2014   

Periods included: 15   

Cross-sections included: 30   

Total panel (balanced) observations: 450  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

GAS -5.38E+10 1.90E+10 -2.836096 0.0048 

CO2 977471.1 128097.9 7.630656 0.0000 

COAL -1.28E+11 1.84E+10 -6.954448 0.0000 

NUCLEAR 4.08E+10 1.39E+10 -2.944443 0.0034 

OIL -6.97E+10 2.52E+10 -2.764085 0.0060 

C 6.54E+12 1.06E+12 6.180667 0.0000 

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

R-squared 0.806492 Mean dependent var 1.37E+12 

Adjusted R-squared 0.790638 S.D. dependent var 2.68E+12 

S.E. of regression 1.22E+12 Akaike info criterion 58.58003 

Sum squared resid 6.23E+26 Schwarz criterion 58.89964 

Log likelihood -13145.51 Hannan-Quinn criter. 58.70600 

F-statistic 50.87098 Durbin-Watson stat 0.129679 

Prob(F-statistic) 0.000000    

  eviews 10من اعداد الباحثني باالستعانة بربنامج : املصدر

  تحليل نتائج تقدير نموذج التأثيرات الثابتة

  :ويف ضوء نتائج تقدير منوذج التأثريات الثابتة نالحظ ان التأثیرات الثابتة  الجدولاعتمادا على نتائج 

ومعامل )0.000(امل الثابت  معامالت النموذج ذات معنوية إحصائية ،حيث جند احتمال كل من مع- 

  ).0.05(أ�ما أقل من 0.0034الكهرباء النوويه

  .على املعنوية الكلية للنموذج  لتد  (0.05)أقل منF-statistic (0.000)احتمال إحصائية - 

والباقى %  80املتغريات املستقلة تفسر التغريات يف النمو االقتصادي بنسبة  نأي أ80 .0بلغت R2قيمة - 

  30.عوامل اخرى ملغريات خارج النموذجيرجع اىل 

تشري إىل العالقة الطردية بني النمو NE=4.08اإلشارة املوجبة ملعامل الكهرباء املنتجة من الطاقة النووية

االقتصادي ونسبة انتاج الكهرباء من الطاقة النووية، فعندما يزيد االنتامجن الكهرباء النووية بوحدة واحدة يؤدى 

  . 4.08 .%اتج القومى االجاىل  بــــ اىل زيادة حجم الن
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  :من خالل منوذج التأثريات الثابتة املقدر ميكن إستنتاج ما يلي

دول واالثار الثابتة مدرجة يف اجل) دولة(الثابت يف منوذج التأثريات الثابتة خيتلف بني كل جمموعة بيانات مقطعية 

  .التاىل

 جنبيةنتائج اآلثار الخاصة بكل دولة اال) 4(جدول رقم 
Country Effect Country Effect Country Effect 

Argentina 1 -  
Armenia 2-  
Belgium 3-  
Bulgaria 4 -  
Brazil 5 -  
Canada 6-  
Switzerland 7-  
China 8-  
Czeck Republ 9-  
Germany 10 -  

-2.57 
-3.26 
-1.14 
1.36 
-4.42 
-2.67 
-4.34 
1.41 
2.82 
3.62 

Spain 11-  
Finland 12-  
France 13-  
United king 14-  
Hungary 15-  
India 16-  
Japan 17-  
Korea. Rep 18 -  
Lithuania 19-  
Mexico 20 -  

2.26 
-1.95 
-5.57 
2.65 
-2.85 
2.84 
4.09 
1.96 
-4.09 
-3.01 

Netherlands 21-  
Pakistan 22 -  
Romania 23-  
Russian fede 24 -  
South africa 25 -  
Solovak republ 26-  
Slovenia 27-  
Sweden 28-  
Ukraine 29-  
United states 30-  

8.90 
-2.31 
-6.16 
-1.41 
6.49 
-1.48 
-5.98 
-4.08 
2.71 
6.90 

 eviews 10من اعداد الباحثني باالستعانة بربنامج : املصدر

  :يشري اجلدول أعاله إىل تباين اآلثار الثابتة اخلاصة بكل دولة بسب 

  اختالف اهلياكل االقتصاديه بني الدول وبعضها البعض، - 

إىل هذاأخرى، ويعزى اختالف تأثري نسبة انتاج الكهرباء من الطاقة النووية على النمو االقتصادي من دولة إىل - 

  31.اخلصائص اجلوهرية لكل دولة مثل عدد السكان، الصادرات النفطية، املوارد الطبيعية، العمالة

يف اختالف السياسات االقتصادية املتبعة، إضافة إلىاالختالف بني دول عينة الدراسة كما يرجع التفاوت- 

  32.هرباء من الطاقة النوويه على اقتصاديا�افياالٕجتاهات السياسية،مما يؤدي إىل تباين اثر توليد الك
GDP =  Nuclear -  Oil -  Gas-  Coal +  Co2  

 عند مستوى معنويةمن املعادلة املقدرة من النموذج جندأجنميع املتغريات املستقلة معنوية : معنوية المعلمات 

%5.  

،بقيمه احتمالية     50.87098احملسوبةبلغتF من خالل النموذج جند أن قيمة إختبار :نوية الكليةالمع

0.000000Prob(F)  

  .أي أن النموذج كليا معنوي5%وهيمعنوية عند مستوى معنوية  

أي أن املتغريات املستقلة تساهم يف تفسري الناتج 0.806492بلغت قيمة معامل التحديد :جودة التوفيق

فهي مفسرة من قبل متغريات اخرى مل بتم ادراجها %20اما النسبة املتبقية %80ومى االمجاىل بنسبة قدرهاالق

 .بالنموذج
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 :نمـوذج التأثيرات العشوائية -3

 :نمـوذج التأثيرات العشوائية)5(م جدول رق

 
Dependent Variable: GDP   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 07/05/18   Time: 16:27   

Sample (adjusted): 2000 2014   

Periods included: 15   

Cross-sections included: 30   

Total panel (balanced) observations: 450  

Swamy and Arora estimator of component variances 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

GAS -3.41E+10 1.39E+10 -2.454976 0.0145 

CO2 1081467. 109995.1 9.831949 0.0000 

COAL -5.77E+10 1.17E+10 -4.924534 0.0000 

NUCLEAR 2.92E+10 1.09E+10 -2.679937 0.0076 

OIL -5.69E+10 2.05E+10 -2.775540 0.0057 

C 3.77E+12 8.35E+11 4.518891 0.0000 

 Effects Specification   

   S.D. Rho 

Cross-section random 1.64E+12 0.6424 

Idiosyncratic random 1.22E+12 0.3576 

 Weighted Statistics   

R-squared 0.209477 Mean dependent var 2.60E+11 

Adjusted R-squared 0.200575 S.D. dependent var 1.40E+12 

S.E. of regression 1.25E+12 Sum squared resid 6.98E+26 

F-statistic 23.53068 Durbin-Watson stat 0.081267 

Prob(F-statistic) 0.000000    

  eviews 10من اعداد الباحثني باالستعانة بربنامج : املصدر

  :من خالل منوذج التأثريات العشوائية املقدر ميكن استنتاج ما يلي
GDP =  Nuclear -  Oil -  Gas-  Coal +  Co2  

 5%ة جند أن مجيع املتغريات معنوية بدرجة حرية من املعادلة املقدر  :معنوية المعلمات

 وهي23.53068احملسوبة بلغت F من خالل النموذج جند أن قيمة إختبار :المعنوية الكلية

  .أي أن النموذج كليا معنوي 5%معنوية عند مستوى داللة 

فسري الناتج أي أن املتغريات املستقلة تساهم يف ت0.209477بلغت قيمة معامل التحديد :جودة التوفيق

فهي مفسرة من قبل متغريات اخرى مل بتم  % 82,77اما النسبة املتبقية  %20.9القومى االمجاىل بنسبة قدرها

  . ادراجها بالنموذج
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  نتائج اختبارات المفاضلة بین نماذج دراسة العینة

  
ومنوذج التأثريات العشوائية، نقوم منوذج اإلحندار التجميعي، ومنوذج التأثريات الثابتة، : بعد تقدير النماذج الثالث

  .باملفاضلة بينها عن طريق اختيار النموذج األنسب للدراسة وذلك باستخدام بعض االختبارات اإلحصائية

  إختبارات المفاضلة بين النماذج-ثالثا

  حيسب يدويا باأللة احلاسبة:المقيد Ficherاختبار فيشر  -1

  
 Ft( 29,415,0.05 ) = 1.6223:قيمة فيشر ا�دولة -

 =Fc=  17.608=القيمة احملسوبة -

o فرضيات اختبار فيشر املقيد :  

  ......................منوذج االحندار التجميعي هو املالئم

  ..........................منوذجالتأثريات الثابتة هو املالئم

هو املالئم اي انه يتم التأثريات الثابتة دولة أقل من احملسوبة فإختبار فيشر املقيد يظهر بان منوذج مبا ان القيمة ا�

  H1قبول الفرضية 

من  بعد تقدير النماذج الثالثة املدروسة سوف ننتقل إىل استخدام أساليب االختيار بني هذه النماذج الثالثة

  .Hausmanاختبارو LM Lagrangeاختبار مضاعف : خالل األسلوبني

لنتائج المفاضلة بین نموذج االنحدار التجمیعي و نموذجي اآلثار  اختبار مضاعف الغرانج - 2

  الثابتة و العشوائیة
منوذج  للمفاضلة بني LMمن اجل حتديد النموذج املالئم لتحليل بيانات هذه الدراسة مت استخدام اختبار 

  الثابتة و العشوائية من جهة أخرى،وكانت النتائج كما يلي االحندار املتجمع ومن جهة ومنوذجي التأثريات

  :مت اجراء االختبار الذي يرتكز على الفرضيات التالية

  :فرضیات اختبار الغرانج
 منوذج االحندار التجميعي هو املالئمH0......................  

 منوذج التأثريات الثابتة أو العشوائية هو املالئمH1............ 

 

مل التحدید لنموذج معا

 التاثیرات الثابتة

نموذج االنحدار 

 التجمیعي

N 30 دولة 

T 15 سنة 

K= عدد المتغیرات المستقلة5  



  دراسة قياسيةدراسة قياسية  باستخدام مناذج البانلباستخدام مناذج البانل  ييقياس أثر انتاج الكهرباء من الطاقة النووية على النمو االقتصادقياس أثر انتاج الكهرباء من الطاقة النووية على النمو االقتصاد

 
154 

  اختبار مضاعف الغرانج نتائج

 chi-sq  P_valueقيمة االختبار  نوع االختبار

Breusch-Pagan LM Lagrange  61.5463  0.00151  

  R studio من اعداد الباحثني بناء على خمرجات

ونقبل ، )منوذج االحندار التجميعي هو املالئم(نرفض فرضية العدم LM testمن خالل نتائج االختبار 

، قيمة االحتمال هلذا االختبار اقل من 0.001باحتمال 61.54بلغت LMوأن نتيجة اختبار ،الفرضيةالبديلة 

تة أو منوذج التأثريات ، وبالتايل فان النموذج املالئم للبيانات املدروسة هو اخليار بني منوذج التأثريات الثاب0.05

 .العشوائية

  اآلثار العشوائية لالختيار بين نموذج اآلثار الثابتة ونموذجHausmanاختبار-3

للتأكد من انسب منوذج يتوافق والبيانات املستخدمة يف هذه الدراسة بعد ان افضى اختبار فيشر املقيد اىل ان 

أظهر ان النموذج األمثل هو منوذج التأثريات الثابتة او التأثريات ) PB(منوذج التأثريات الثابتة هو املالم واختبار 

 Hausman. ئي بناء على اختبارسيتم احلكم النها العشوائية،

o فرضيات اختبارHausman :  

 .......................منوذج االثار العشوائية هو املالئم

  ........................منوذجالتأثريات الثابتة هو املالئم

  33:ونتائج االختبار موضحة يف اجلدول التايل

  Hausman )6( جدول رقم

Correlated Random Effects- Hausman Test  

Test cross-section Random Effects 

Test Summary Chi-Stat Chi-sq. df Prob 

Cross-section 26.448141 5 0.0001 

  eviews 10باالستعانة بربنامج  الباحثنيمن اعداد : املصدر

القيمة %   5دولة احلرجة هلذا اإلختبار بلغت عند مستوى معنويةوالقيمة ا�  2=26.44القيمة اإلحصائية 

  34.، وبالتاىل احملسوبه اكرب من اجلدولية فنرفض فرض العدم )11.070(ا�دول يف جدول كاي تربيع 

وقبول الفرضية وبالتايل نرفض فرض العدم )  = Prop.000(كما ان القيمة االحتمالية هلذا االختبار هي 

 35.الدراسة هو النموذج املالئم هلذه منوذج التأثريات الثابتةتقول بأن البديلة اليت 

  تحليل مخرجات نموذج أثر انتاج الكهرباء من الطاقة النوويه على النمو االقتصادي 

تبني وجود اثر معنوي موجب ، بتحليل العالقة بين النمو واستهالك الكهرباءو باستخدام النماذج القياسية-

يتفق مع الفرضية االوىل بانه توجد عالقة تأثري اجيابية  وهذا .النمو االقتصادين الطاقة النوويه علىمالكهرباءلتوليد

  .بني النمو االقتصادى و انتاج  الكهرباء من الطاقة النووية
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و وإنتاج الكهرباء   co2أن إشارة كل من املعلمة املرتبطة ب من خالل نموذج التأثيرات الثابتة المقدر نجد -

من وبالتايل فان . كانت سالبة وبالتايل فالعالقة عكسية Coalو  Gasو   oilبينما طاقة النووية  موجبة، بال

خالل النتائج اخلاصة بتقدير منوذج التأثريات الثابتة ميكن قبول النموذج من الناحية االقتصادية باعتبار ان النظرية 

  .االقتصادية تتوافق مع النتائج املتحصل عليها

 فالعالقة السالبة بني باقي املتغرياتار فرضية االختيار بين البدائل المختلفة لتوليد الطاقة الكهربائية، اختب- 

oil   وGas  وCoal  ان مصادر الطاقة من الفحم والنفط والغاز اصبحوا من اسوأ والنمو ميكن تفسريها

فط اخلام يف حمطات توليد الطاقة تتزايد يف مصادر الطاقة الىت ميكن االعتماد عليها، وان تكلفة حرق منتجات الن

ظل عامل يتزايد فيه ندرة االمدادات النفطية، وهذا له اثر سلىب على اجلانب االقتصادى والبيئى، والبد من التوصل 

اىل مصادر بديلة واكثر كفاءة ميكن االعتماد عليها يف انتاج الطاقة الكهربائية، وبالتاىل يتم االختيار من مصادر 

  .طاقة التقليدية افضل البدائل وهو مصادر انتاج الكهرباء من الطاقة النوويه ال

ويرافق  حيث ان زيادة النمو االقتصادي مقترن أساسا بزيادة إنتاجية االقتصاد و توليد المزيد من الطاقة- 

اما فيما يتعلق انتاج الناجتة عن التصنيع مبختلف انواعه،   co2هذه العملية بطبيعة احلال زيادة يف انبعاثات ال 

الكهرباء بالطاقة النووية فقد كانت عالقته بالنمو إجيابية أي ان زيادة توليد الكهرباء باالعتماد على املفاعالت 

النووية يرفع من معدالت النمو، كما ميكن ان نسنشرف بان االعتماد على الطاقة الكهرباية املولدة باملفاعالت 

  .طردية مستقبال   co2نبعث وبالتايل فلن تبقى العالقة بني النمو وانبعاث امل  co2النووية سيخفض نسبة 

إن مصدر االختالف بين الدول المتقدمة في أثر توليد الطاقة الكهربائية بالطرق المختلفة  على النمو 

أساس وليس العشوائي، باعتبار أن لكل دولة ثابت خاص �ا ميكن تفسريه على هو العنصر الثابت  االقتصادي

طبيعة وخصوصية كل دولة على حدى، حيث سجلنا فروقات ثابتة موجبة يف بعض الدول نذكر منها على سبيل 

سلوفينيا سلوفاكيا والسويد : املثال بريطانيا، الواليات املتحدة، املانيا،  وفروقات ثابتة سالبة يف البعض األخر مثل

  ). 4(انظر الشكل رقم

اكن لنموذج بيانات البانل تبين أن نموذج التأثيرات الثابتة هو المالئم وعموما ومن خالل التحليل الس- 

على النمو االقتصادي  يف الدول املتقدمة خالل الفرتة  توليد الطاقة الكهربائية بالطرق املختلفة أثر لدراسة

أي أن مصدر االختالف يعود إىل العنصر الثابت الذي حيدد الفروقات بني الدول حمل  2015- 2000

مجيعها كان هلا تأثري معنوي    Co2و   Coalو  Gasو   oilوNuclear الدراسة، وأن كل من املتغريات 

وهي مقبولة  %   80.6على النمو االقتصادي يف هذه الدول يف حني بلغت القدرة التفسريية للنموذج املفضل   

  .الدول حمل الدراسةنسبيا مما يعين أن املتغريات املستقلة  تؤثر يف النمو االقتصادي يف 

كشف التحليل أننسبة  اختبار فرضية ان استهالك الطاقة النووية يحد من انبعاثات ثانى اكسيد الكربون  - 

،كان للنشاط ) مقاسة بالناتج احمللي اإلمجايل(كبرية من االنبعاثات السنوية جنمت عنزيادة النشاط االقتصادي 

ز االنبعاثات، وميكنتفسري تطور انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الناجتة عن االقتصادي املتزايد األثر املتوقع يف تعزي
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الوقود األحفوري ا�ا ستؤثر سلبيا على الناتج احمللي اإلمجايل وكثافة الطاقة ىف االجل الطويل، وهذا يتفق  احرتاق

  .مع الفرضية الثالثة

  اتجاه تطور الناتج القومى االجمالى طبقا لكل دولة 

، حيث يبني ان الناتج 2015اىل  2000تطور الناتج احمللى االمجاىل ىف الدول اجنبية من الفرته  يوضح الشكل

شهدت بعض البلدان طفرة يف حجم الناتج احمللي اإلمجايل مثل الصني ىف أغلب الدول ينمو ببطء، ىف حني 

  .واليابان والواليات املتحدة االمريكية

  مالى طبقا لكل دولةتطور الناتج القومى االج)4(شكل رقم 

Source : prebared by researcher  eviews 10.  
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  رسم االنتشار

  .هناك احتمالية وجود اثار ثابتة او فردية يف البيانات وان البيانات ميكن تطبيق منوذج البانل عليها يوضح 

  رسم االنتشار  )5(رقم شكل 
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  :خاتمة

كان   و.  تلعب دورًا مهًما يف إمدادات الطاقة العاملية ان طاقة النووية ميكنللخنلص من هذا البحث  ىف انه      

بارزًا على أجندة السياسة العامة يف العديد من الدول �دف خلق  واعادة هيكلته دوراً  صالح سوق الكهرباءإل

ية جتعل تشغيل الصناعة الكهربائية أكثر كفاءة وبالتايل متكنها من توفري الكهرباء بأسعار بيئة سوقية أكثر تنافس

وعلى أداء سوق إن الطاقة النووية هلا تأثري كبري على االقتصاد  حيث ، معقولة اقتصاديًا للمستخدمني النهائيني

قرة  يف إمدادات الطاقة الرخيصة واملستكما أن الطاقة النووية ميكن أن تساهم إىل حد كبري.   دولالكهرباء يف ال

صياغة خطط الطاقة األساسية من قبل احلكومة ،  أحد العوامل وبناًء على ذلك فيف أعقاب األزمات النفطية ، 

  . انتاج نظيفه واقل تلوثا للبيئة احلامسة للكفاءة االقتصادية ملصادر 

فصناعه التكنولوجيا . قاعدة علمية وتكنولوجية قوية لن يكون النجاح االقتصادي الدائم ممكنا بدون          

حيث تبقى الطاقة النووية أكرب مصدر للوقود الذي ال ينتج عنه . سيكون له تأثري إجيايب على التنمية االقتصادية

الل حبثنا ، وعليه فإننا من خأي انبعاثات كربونية لتلبية احتياجاتنا املتنامية من الطاقة ومنع أسوأ عواقب تغري املناخ

   :ا توصلنا اىل النتائج التالية>ه

تبني من خالل حتليل منوذج الدراسة باستخدام اختبارات القياسية ان زياده نسبة انتاج الكهرباء من احملطات - 1

  .النووية تؤدى لزياده الناتج القومى امجاىل وتعزيز النمو االقتصادي العاملي املستدام 

أن منوذج اآلثار الثابتة هو النموذج املناسب لدراسة اثر انتاج " بانل"مناذج دلت اختبارات املفاضلة بني - 2

  .الكهرباء من احملطات النووية على النمو االقتصادى 

تبني وجود اثر معنوي سالب لنسبة انتاج الكهرباء من الفحم والغاز والبرتول اى الوقود االحفورى على الناتج - 3

طرابات واملضاربة يف أسواق النفط و التقلبات احلادة يف أسعار الوقود احفورى  القومى االمجاىل وذلك يرجع لالض

  .مما يقيد التنمية االقتصادية

التكنولوجيا النووية هى أكثر الوسائل فعالية من حيث التكلفة خلفض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف سوق  - 4

 .الطاقة احملررة 

  .اً للبلدان الساعية إىل حتسني استقالهلا يف جمال الطاقةأن الطاقة النووية تشكل حالً مثالي- 5

حفورية ، مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة أليؤدي النهوض بالعلم والتكنولوجيا النوويني ، والتآزر مع املواردا  - 6

  .، دورا أفضل كثريا يف دعمإمدادات الطاقة املستدامة يف مصر

ووية حتديداً، عند إعطاء األولوية ملنطقة السياسة اليت لعب فيها العلم دوًرا إدراك دور العلم يف دفع السياسة الن - 7

  .حموريًايف توجيه القرارات ، مثل اجلوانب البيئية والصحية والسالمةللتكنولوجيات النووية 

  :على النحو اآليت توصياتبتقديم الوبناءا على هذا نقوم 

  .، ومواصلة تطوير تقنيات جديدة تسهيل نقل التكنولوجيا ، وتوفري خدمات الدعم•
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تشجيع القطاعني العام واخلاص ، مبا يف ذلك الشراكة بني القطاعني العام واخلاص ، واالستثمار يف جمال الطاقة •

  .نووية ال

تطوير التعاون بني املوردين املتجددين وغري املتجددين وأصحاب املصلحة وجعلهم حتت مظلة واحده لتسهيل •

  ة التقنية وخلق فرص جتاريه جديدهاستيعاب املعرف

تعزيز االبتكار احمللي لدعم مبادرات تكنولوجيات الطاقة املتجددة اليت جتعل التكنولوجيا يف �اية األمر فعالة من •

  .هلذا البحث والتطوير هو الطريق إىل األمام. حيث التكلفة لسكان جمموعات ذوي الدخل املنخفض

 اعتماد آلية التنمية النظيفة•

  .إنشاء مناذج جديدة لسوق الطاقة •

 .تشجيع الشبكات املستقلة يف املناطق النائية 
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  :ملخص 

مهية مشاركة القطاع اخلاص للقطاع العام ، وهذا قصد إجياد أهدفت هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على    

فت الدراسة وتطوير مشروعات البنية التحتية، وتقدمي أكرب قدر ممكن من اخلدمات العامة  لفائدة ا�تمع، كما هد

إىل إعطاء بعض التجارب الدولية �موعة من الدول منها التجربة الفرنسية، والكندية، و التجربة الرتكية باإلضافة 

إىل جتربة اإلمارات العربية املتحدة، و اليت جنحت يف حتقيق شراكة بني القطاع العام و اخلاص مما انعكس على 

  .هم يف جلب العديد من االستثمارات احمللية واألجنبيةاحلياة االقتصادية و االجتماعية ، وسا

   .تنمية  ؛قطاع خاص  ؛قطاع عام  ؛شراكة:  الكلمات المفتاح

Abstract: 

The purpose of this study was to highlight the importance of private sector participation in 

public sectors, in order to create and develop infrastructure projects, and to provide as many 

public services as possible for the benefit of society, and the study aimed to give some 

international experiences to a group of countries including the French experience, The 

Canadian and Turkish experience as well as the experience of the United Arab Emirates, which 

has succeeded in achieving a partnership between the public and private sector, which has 

reflected on the economic and social life, and has contributed to the collection of many 

domestic and foreign investments. 

 Keywords: Partnership ;  Public sector ;  Private sector ; Development  .   
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I-   تمهيد :  

 الُبىن وإقامة العامة املرافق إنشاء لتمويل جديدة كيفيات عن البحث حاجة األخرية السنوات يف برزت

 اخلاص القطاع وقدرات أموال على الدول بعض يف التفكري فانصب للدولة، العامة عجز املوازنة ظل يف األساسية

 لتسيري املالية األعباء من للتخلص كطريقة اخلصخصة فظهرت العامة، لتلبية احلاجات منه املرور ميكن كمنفذ

  .الدولة ميزانية وإيرادات نفقات بني المتصاص الفجوة أمواهلا وتوجيه ، احلكومي

 والتسيري اخلصخصة أسلويب عيوب يتفادى ثالثاً  طريقاً  خلاصوا العام القطاعني بني الشراكة عقود تعد

  احلكومي اإلنفاق شح عند سيما األساسية؛ الُبىن وإنشاء العامة املرافق متويل مصادر وآلية لتنويع العمومي،

دف الشراكة بني القطاعني العام واخلاص إىل تغيري نشاط احلكومة من تشغيل البنية األساسية �

مة، إىل الرتكيز على وضع السياسات واالسرتاتيجيات لقطاع البنية األساسية ومراقبة مقّدمي واخلدمات العا

الكفاءات اإلدارية والتقنية والقدرات التمويلية لدى   كما �دف إىل االستفادة من . اخلدمات �دف االرتقاء �ا

  .القطاع اخلاص، وإشراكه يف حتمل املخاطر

  :مشكلة الدراسة 

  :ل هذه الدراسة اإلجابة على اإلشكالية التالية سنحاول من خال

  ؟هو واقع تطبيق أسلوب الشراكةما فائدة جلوء احلكومة إىل أسلوب الشراكة مع القطاع اخلاص، وما  -

  : منهج الدراسة 

  إطار مفاهيمي للشراكة بني القطاعني العام و اخلاص : أوالً 

  ص أنواع الشراكة بني القطاعني العام و اخلا: ثانياً 

  مناذج دولية عن الشراكة بني القطاعني العام واخلاص : ثالثاً 

  : أهداف الدراسة 

 التعريف بالشراكة بني القطاعني العام و اخلاص ؛ -

 إبراز أمهية وأهداف الشراكة بني القطاعني العام و اخلاص ؛ -

 .اكة بني القطاعني العام و اخلاص االطالع على بعض التجارب يف جمال الشر  -

تأيت أمهية هذه الدراسة من خالل التعرف على الشراكة بني القطاع العام و اخلاص وواقعها يف  :لدراسةا أهمية

بعض الدول ، و مبا أن الشراكة بني القطاعني  عملية مهمة فان هذا البحث يكتسب أمهية خاصة ، كونه سيزود 

 ح هذه الشراكة املعنيني يف القطاعني باملعلومات و اليت من شا�ا املسامهة يف اجنا 
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  .إطار مفاهيمي للشراكة بين القطاعين العام و الخاص :أوالً 

على ترتيبات تعاقدية بني واحد أو أكثر من اجلهات  الشراكة بني القطاعني العام واخلاص تستند

احلكومية، وإحدى شركات القطاع اخلاص يف مشروعات معينة، يتم مبقتضاها قيام الشريك اخلاص بإمداد 

  .احلكومة باألصول واخلدمات، واليت تقدم تقليديا من القطاع العام، بصورة مباشرة

اخلارجي، أو قد متتد لتشمل نقل أو مشاركة اإلدارة، أو وتشمل هذه الرتتيبات الصور املبسطة للتعاقد 

عملية صنع القرار، وحبيث يكون للقطاع اخلاص دورًا أكرب يف ختطيط، ومتويل، وتصميم، وبناء وتشغيل، وصيانة 

ويتوقف شكل التعاقد بني القطاعني العام واخلاص على املهام اليت يتوالها القطاع اخلاص،  .اخلدمات العامة

  1.تصميم املشروع، ومتويله، وتشييده، وتشغيله وصيانته: املشاركة بني القطاعني يف أطر عدة تشملوحجم 

هي االتفاقيات اليت يوفر  صندوق النقد الدوليتعرف الشراكة بني القطاع العام و اخلاص حسب 

  . 2مبوجبها القطاع اخلاص بنيات حتتية وخدمات كانت عادة من مسؤولية الدول

على أ�ا اختصار يستعمل للداللة على أية عالقة تعاقدية أو قانونية بني  البنك الدوليكما يعرفها 

  3 اجلهات العامة واخلاصة  �دف حتسني أو توسيع خدمات البنية التحتية

 بني املشرتكة واألنشطة التعاون واخلاص العام القطاعني بني بالشراكة يقصد" :المتحدة األمم تعريف

 معا، مستخدمة القطاعني لكال واإلمكانيات املوارد تكون وحبيث الكربى، املشروعات يذتنف القطاعني بغرض

 لكل األمثل التوازن لتحقيق رشيدة بطريقة بينهما واملخاطر املسئوليات اقتسام إىل تؤدي بالطريقة اليت وذلك

  4شريك

  : أهمية الشراكة بين القطاع العام و الخاص 

لعام واخلاص أن تكون أداة لتلبية االحتياجات اخلاصة خبدمات البنية ميكن للشراكات بني القطاعني ا

وعند تصميم هذه الشراكات بشكل جيد وتنفيذها يف بيئة متوازنة تنظيمياً، ميكن هلا أن حتقق املزيد من . التحتية

االت والرعاية الكفاءة واالستدامة لتوفري اخلدمات العامة مثل املياه، والصرف الصحي والطاقة، والنقل واالتص

  . الصحية والتعليم

  .5كما ميكن أيضاً هلذه الشراكات أن تسمح بتوزيع أفضل للمخاطر بني اجلهات العامة واخلاصة

  : 6باإلضافة إىل أنه تظهر أمهية الشراكة بني القطاعني فيما يلي

 .جديدة عمل فرص وخلق االقتصادي، الوضع تصحيح -

  .الوطنية االقتصادية العجلة يف اخلاص القطاع دور يزتعز  خالل من مرتفعة منو معدالت حتقيق -

  .التحتية البنية مشاريع يف وخاصة احلكومة عن التمويلية األعباء ختفيف -
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  .اخلاص القطاع من االستثمارات جذب خالل من احلكومة من املقدمة اخلدمات حتسني -

  .ةالتنموي باملستويات واالرتقاء احلكومة على االستثمار خماطر ختفيف -

  .األساليب أحدث باستخدام االقتصادية للمشاريع األمثل واالستغالل اإلدارة -

  .واخلاص العام القطاعني بني األدوار توزيع إعادة -

  .اإلنتاجية أنشطتهم وتطوير السكان عيش مستوى حتسني -

  :  هداف الشراكة بين القطاع العام و الخاصأ

   : 7حتقيق األهداف التالية�دف الشراكة بني القطاع العام و اخلاص إىل 

  : تغيري نشاط احلكومة من التشغيل للبنية األساسية و اخلدمات العامة حبيث تستطيع بدال من ذلك  - 1

  الرتكيز على وضع السياسات لقطاع البنية األساسية.  

  وضع األولويات ألهداف و مشروعات البنية األساسية.  

  مراقبة مقدمي اخلدمات و تنظيم اخلدمة.  

و إشراكه يف حتمل    ال اإلدارة و الكفاءات اليت لدى القطاع اخلاص إىل جمال اخلدمات العامة ،إدخ  - 2

  املخاطر ؛

 أساس على للعميل األمثل السعر مبعىن :العام باإلنفاق يتعلق فيما النقود مقابل أفضل قيمة حتقيق - 3

 اإلمجايل فالسعر .املشارك ملهايتح اليت واملخاطر املقدمة، اخلدمة وجودة العقد، مدة مدار على التكلفة

 تتحملها اليت التكلفة من أقل يكون أن جيب الشريك من املقدمة واخلاص العام القطاعني ملناقصة

  ؛ اخلدمة مستوى نفس بتوفري قامت احلكومة لو

  تنفيذ مشروعات االستثمار يف الوقت احملدد و بامليزانية احملددة ؛     -  4

ملنشآت الضرورية للخدمات العامة نتيجة للصيانة غري الفعالة أو التشغيل تفادى تدهور األصول و ا  - 5

  القاصر ؛

  ؛) فيما خيتص برأس املال و التكاليف التشغيلية ( حتقيق التأكد من املوازنة       - 6

  إدخال االبتكارات على تصميم املشروع بالنسبة لألصول و التشغيل و الصيانة ؛     - 7

) و التمويل و الصيانة   التصميم و اإلنشاء( ميكن إدار�ا أفضل بواسطة القطاع اخلاص نقل املخاطر اليت   - 8

  .بعيدا عن املوارد احملدودة للحكومة 
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   :والخاص العام القطاعين بين الشراكة مبررات

اليت  األعمال ألنشطة متطورا منوذجا واخلاص تعترب العام القطاعني بني الشراكة بأن شك فيه ال مما

 قدراته كامل من بأدىن يعمل الوطين يكون االقتصاد عندما والسيما اخلاص، القطاع استثمارات زيادة على عدتسا

واخلدمات  السلع من ا�تمع الوفاء باحتياجات أجل من مجيعا، االقتصادية احلاالت يف التشغيلية وطاقاته

   .مستحدثة بأساليب

  :8التالية النقاط يف الشراكة إىل اللجوء مربرات حصر ميكن هنا ومن

 . مبفردها املستدامة التنمية حتقيق على احلكومات قدرة عدم - 1

 .املشاريع تكلفة لتخفيض الفرصة أتاح املتسارع واالقتصادي التقين التغري - 2

 .النمو معدالت واخنفاض املتزايدة املنافسة ضغوط - 3

 اليت واملشاريع ا�االت تعدد سببب العام القطاع لدى والتكنولوجية والبشرية املالية املوارد حمدودية - 4

 .ا�االت هذه بني املنافسة حدة ختفيف على الشراكة وتعمل تنفيذها يتطلب

 اخلدمات بتحسني املواطنني ومطالبة االجتماعية التنمية لربامج املخصص التمويل موارد تقلص - 5

 .احلكومية املؤسسات من املقدمة

 .العقالين العمل تقسيم وعلى املقارنة امليزة على داالعتما خالل من والكفاءة الفاعلية زيادة - 6

 .العالقة ذات املشاكل طبيعة تتطلبها متكاملة حبلول املتعددين الشركاء تزويد - 7

  .املستثمرة لألموال أعلى قيمة حتقيق و العام للصاحل خدمة القرار اختاذ يف التوسع - 8

  أنواع الشراكة بين القطاعين العام و الخاص: ثانياً 

ختتلف  حيث واحد، شكل يف حصره ميكن ال واخلاص العام القطاعني بني الشراكة تأخذه الذي اراإلط إن

إجياز  وميكن وغريها، واإلجناز واملخاطرة التمويل ملسؤوليات طرف كل حتمل درجة حسب ونوعها الشراكة شروط

  :يلي فيما القطاعني بني الشراكة أشكال أهم

طاعني العام و اخلاص ، إلدارة املؤسسة من مؤسسات القطاع العام ، ويف يتم االتفاق بني الق: عقد اإلدارة 

هذه احلالة تتحول فقط حقوق التشغيل اىل الشركة اخلاصة، وليس حقوق امللكية وحيصل القطاع اخلاص على 

ة عن رسوم مقابل خدماته، وميكن ربط هذه الرسوم بأرباح الشركة أو أدائها، كما تبقى املؤسسة العمومية مسئول

 .9سنوات 05- 03نفقات التشغيل واالستثمار، وترتاوح مدة العقد ما بني 
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وسلطة عامة للحصول على حق تشغيل مرفق عام ) املستأجر( ترتيب بني القطاع اخلاص  :عقد اإليجار -

لفرتة من الزمن ويستمر املرفق مملوكا للعام، وعلى خالف الوضع االمتياز ، فان املستأجر التقع عليه 

 .10لية القيام باالستثمار، وقد يسمى االستئجار احيانا امتياز اخلدمةمسؤو 

الشركة  من ويطلب .الضخمة األساسية البنية مشروعات لشراء تستخدم :األجل طويل االنتفاع عقود -

  11العام القطاع إىل املرفق بعدها ينتقل) سنة30-20 ( معينة لفرتة املرفق وتشغيل وبناء متويل

و ترتيب مؤسسي مبقتضاه يستأجر القطاع اخلاص أصوال من هيئة عامة لفرتة زمنية ه: عقود االمتياز -

ويتوىل مسؤولية متويل استثمارات ثابتة جديدة حمددة خالل تلك الفرتة، هذه األصول اجلديدة يتم انتقاهلا 

 12اىل القطاع العام يف تاريخ انتهاء التعاقد 

البيع املباشر، أو من خالل بيع : خالل عدة صور هيتتم عملية اخلوصصة عن طريق البيع من : البيع -

ويف مجيع احلاالت يكون هذا األسلوب ملشروعات . األسهم يف األسواق املالية، أو البيع للعاملني واإلدارة

خماطر التمويل واإلدارة ) مثال يف األفراد أو الشركات أو العاملني( قائمة بالفعل، ويتحمل القطاع اخلاص 

صيانة وغريها من خالل املخاطر باإلضافة إىل ذلك فان أصول املشروع ال تعود للدولة بعد والتشغيل وال

 . 13ذلك 

األخري،  هذا مبقتضاه يلتزم بينهما يربم مبوجب اتفاق اخلاص، القطاع إىل الدولة تعهد: BOTأسلوب  -

 املشروع هذا أصول اخلاص بتملك للقطاع ويرخص الطابع االقتصادي، ذات التحتية البنية وبناء بتصميم

 من اسرتداد ميكنها حنو على هلا خالصا تشغيل املرفق عائد ويكون الغري، طريق عن بنفسها أو وتشغيله

 املشروع أصول ملكية اخلاص بنقل القطاع ويلتزم الرتخيص، مدة ربح طوال هامش وحتقيق املشروع تكلفة

 14.هاعلي املتفق والشروط باألوضاع الرتخيص عند أية الدولة إىل

 نماذج دولية عن الشراكة بين القطاع العام و الخاص  :ثالثاً  

 زيادة خالهلا إىل من تسعى جيب على الدول أن جديدا طريقا تعترب واخلاص العام القطاعني بني الشراكة إن

لوب أس الدول اىل جلأت قد و واخلدمات السلع من ا�تمع باحتياجات الوفاء أجل من اخلاص القطاع استثمارات

 .املنافسة وضغوط املتسارع التكنولوجي والتغري املستدامة التنمية حتقيق على العام القطاع قدرة عدم بسبب الشراكة

 الفرنسية التجربة -

�دف   وذلك ، واخلاص العام القطاعيني بني للشراكة جديدة أشكال ظهرت م 2000 سنة من انطالقا

يف    عمومية حتتية بنية إجناز أول من فرنسا متكنت .الدولة اردمو  استعمال وترشيد موارد جديدة، على احلصول

  .العاصمة باريس 
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  .المنجزة  المشاريع أهم  -

 وامتدت .بفرنسا العام، واخلاص القطاعني بني للشراكة األوىل النواة جامعية مستشفيات بناء سجون، 3 إجناز

 واملنشآت والشبكة احلديدية، والطرقات، العمومي، التنوير غرار على أخرى هامة قطاعات لتشمل التجربة

 :أبرزها ومن النفايات، ومجع واالتصاالت، الرياضية،

  سنة؛ 30 ملدة أورو مليون 250 :املدنية والرتبية للرياضة، الوطين املعهد -

 أورو؛ مليون 430 :ليل مبدينة الرياضي امللعب -

 سنة؛ 20 ملدة أورو مليون Estaing 35مبستشفى  الطاقي القطب -

 أورو؛ مليون 340 :فرنسا جبنوب صحي مركب -

 أورو؛ مليون 120مبستشفى أليس  الطاقي القطب -

 إىل اخلاص القطاع أموال استثمار له أمكن االجتماعي العمل أن الفرنسية التجربة أثبتت اإلطار هذا يف

 ثقافة إرساء يف ساهم كما .ا�ال هذا يف الشراكة من ناجح منوذج إرساء يف وساهم العام جانب القطاع

 يف وجعلها واألهداف، املوارد، مستوى على تعاقدية شراكة إىل فرنسا يف والصحية االجتماعية، للشراكة إدارية

  15املواطن  خدمة

  : التجربة الكندية  -

لقيت الشراكة بني القطاعني العام و اخلاص يف كندا من قبل احلكومة اهتمام كبريا ملا عادت عليها بالفائدة ، 

  : من أهم مشاريع الشراكة بني القطاعني نذكر مايلي و لعل 

عترب هذا املشروع من أهم ي Bonjour Quebec.com):(مشروع البوابة االلكرتونية للسياحة  -

مشاريع الشراكة بني وزارة السياحة و القطاع اخلاص، يهدف هذا املشروع اىل التعريف مبقاطعة الكيباك  

من  13000كوجهة سياحية ن وهذا بوضع كل امللعلومات و اإلرشادات اليت �م السائحني ، وربط 

السياح  من ضبط برامج رحال�م على اخلط  وكاالت سياحية  وفنادق �ذه البوابة، وهذان وهذا لتمكني

 .و احلجز لدى الوكاالت السياحية 

، 2001إبرام عقود الشراكة مع املؤسسات اخلاصة يف جمال استغالل وتوزيع املياه واليت انطلقت يف    -

حيث قررت بلدية مونريال تعويض التجهيزات املتقادمة من البنية األساسية بعد أن تسببت هذه 

  .16ت يف تدين جودة املياه باملينةالتجهيزا

  :التجربة التركية  -

 التحتية البنية ملشروعات تركيا أرجاء يف واسع حنو على مستخدم واخلاص العام القطاع بني الشراكة منوذج إن
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 يف ترتيب أعلى ثاين على تركيا حتصلت عاملية، مبشروعات احلديثة التحتية بنيتها تدعيم بعد حيث والطاقة،

  . 2015 لسنة الدويل البنك يف التحتية البنية بيانات قاعدة إصدار حسب اخلاص لقطاعمشاركة ا

  : يلي  ومن أهم جماالت مشاريع التجربة الرتكية نذكر ما

  : الطاقة الكهربائية 

 2005 عام يف ميجاواط 38843 من املبذولة القدرة مقدار رفع من متكنت تركيا الكهربائية الطاقة جمال يف

 اهلدف حتقيق يتم حىت النمو معدالت يف زيادة حدوث القطاع ويتوقع . 2015 عام يف واط ميجا 73147 إىل

 ، ووفقا2023 عام حبلول ميجاواط 120000 إىل املبذولة املقررة القدرة بوصول إليه احلكومة تسعى الذي

 يف والفعالية الكفاءة ستوىمب يتعلق فيما 10 على 5.96 نقطة على تركيا العاملي حتصلت التنافسية مركز ملعطيات

  .تركيا يف املنطلقة التنمية مبسرية مقارنة جدا مقبوال معدال يعد ما وهو بالطاقة الكهربائية، اخلاصة التحتية البنية

  : وسائل االتصال 

 11.5 مقابل نسمة مليون 73.7إىل  2015 سنة احملمول يف تركيا اهلاتف خدمة يف املشرتكني عدد وصل

 39.1 احملمول اهلاتف على خدمة االنرتنت يف املشرتكني عدد بلغ بينما الثابت، اخلط خدمة يف مشرتك مليون

 باحلصول لرتكيا مسحت األرقام هذه .مليون 48.6 النطاق واسعة االنرتنت شبكات يف واملشرتكني نسمة، مليون

 مبتطلبات (والبيانات ةالصوتي التقنيات)االتصاالت  تكنولوجيات وفاء مدى خيص فيما 10 على 7.55 على

 العامل يف املتقدمة االقتصاديات من بذلك العديد متجاوزة العاملي، التنافسية مركز ملعطيات وفقا التجاري، العمل

 يف االستثمارات من مزيد على مريح ومشجع مركز يف جعلها ما وهو وغريها، أسرتاليا إيطاليا، روسيا، كأملانيا،

  .بالبلد واالقتصادي التجاري العمل تطوير يف التقنية هلذه األمثل االستغالل أخرى جهة ومن جهة، من هذا ا�ال

  شبكة ووسائل النقل 

 55 املطارات عدد وبلغ نسمة، مليون 182 من أكثر 2015 سنة تركيا يف جوا املسافرين الركاب عدد بلغ

 66244 الطرق شبكة طول بلغ نمابي .مومسيا مطارا 14 و العمل متواصل مطارا 25 بينها دوليا مطارا 39بـ 

 باملقاطعات، خاصة طرق كلم 32740 و وطنية، سريعة طرق كلم 31215 سريعة، طرق كلم 2289كلم 

 1213 و التقليدية للقطارات كلم 11319 منها كلم 12532 احلديدية السكك شبكة طول وصل( بينما 

  ) .السرعة قطارات فائقة كلم

 مستوى قارة على السادسة املرتبة تركيا احتالل يف السرعة فائقة القطارات شبكة يف اهلائل التوسع ويساهم

لديها، ومن اهم مشاريع  السرعة فائقة القطارات سري خط طول حيث من العامل مستوى على الثامنة واملرتبة أوروبا

 الثالث ، املطارأوراسيا األول، نفق سليم السلطان جسر أو الثالث، البوسفور مرمراي، جسر النقل نذكر مشروع
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 املعلق، قناة جاناكايل الكبري، جسر اسطنبول ، نفق)غازي عثمان جسر( إزميت خليج اسطنبول، جسر يف

  .17اسطنبول وكل هذا حققته تركيا بفضل الشراكة مع القطاع اخلاص

  :التجربة التونسية  -

حتمي الشراكة بني  قامت تونس بوضع وسن جمموعة من القوانني و املراسيم احلكومية و اليت تنظم و

  : القطاع العام و اخلاص ولعل من أبرزها ما يلي

 : 18بالنسبة لعقود الشراكة  اإلطار التشريعي والرتتييب

  املتعلق بعقود الشراكة بني القطاع العام  2015نوفمرب  27املؤرخ يف  2015لسنة  49القانون عدد

  .والقطاع اخلاص

  املتعلق بضبط تركيبة وصالحيات  2016جوان  20يف  املؤرخ 2016لسنة  771األمر احلكومي عدد

  .ا�لس االسرتاتيجي للشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص

  املتعلق بضبط شروط وإجراءات  2016جوان  20املؤرخ يف  2016لسنة  772األمر احلكومي عدد

  .منح عقود الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص

  املتعلق بكيفية مسك سجل احلقوق  2016جوان  20املؤرخ يف  2016لسنة  782األمر احلكومي عدد

العينية املوظفة على البنايات واملنشآت والتجهيزات الثابتة احملدثة يف إطار عقد الشراكة بني القطاع العام 

  .والقطاع اخلاص

  وصيغ حتديد  املتعلق بضبط شروط 2016جويلية  4املؤرخ يف  2016لسنة  1104األمر احلكومي عدد

املقابل الذي يدفعه الشخص العمومي لشركة املشروع وضبط شروط وصيغ إحالة أو رهن الديون يف عقود 

  .الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص

  املتعلق بضبط تنظيم وصالحيات  2016أكتوبر  14مؤرخ يف  2016لسنة  1185األمر احلكومي عدد

  .اع العام والقطاع اخلاصاهليئة العامة للشراكة بني القط

ن فقد مت ابرام سبعة عقود للشراكة بني القطاع العام و اخلاص يف 2007وفقا لقاعدة بيانات البنك الدويل 

تونس، أربع صفقات مع قطاع الطاقة مناصفة  بني الكهرباء والغاز الطبيعي، وصفقتان يف جمال االتصاالت 

ية التحتية للمطار، حيث بلغت القيمة الرتاكمية لالستثمار يف قطاع السلكية والالسلكية، وصفقة واحدة مع البن

، أما البنية ملشروعات  2007 – 1990مليار دوال أمريكي من سنة  3.17االتصاالت السلكية والالسلكية 

مليون دوالر أمريكي،  840ز الطبيعي والكهرباء فكانت مبالغ االستثمار اخلاص على التوايل ااملطار و الغ

مليون دوالر أمريكي، ومن عقود الشراكات بني القطاعني العام و  291مليون دوالر أمريكي، و  657
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( اخلاص، كان عقد االمتياز اخلاص مبطارات النفيضة و املنستري، ومشروع حمطة معاجلة مياه الصرف الصحي 

البناء و  BOTع بني نظام ، من العقود املثرية لالهتمام بشكل خاص، حيث أ�ا جتم) األلف، والعطار الثاين

  19للبنية التحتية العامة القائمة  BROTللبنية التحتية اجلديدة، ونظام ) التشغيل ونقل امللكية

وهناك مشاريع أخرى للشراكة بني القطاعني العام و اخلاص جتري اآلن يف وتونس، وتشمل إقامة مشروع 

  BOTجديد إلقامة ميناء للمياه العميقة النفيضة بنظام 

  :جربة االمارت العربية المتحدة ت -

الذي ينظم عقود الشراكة بني القطاعني يف  2015لسنة  22أصدرت حكومة ديب القانون احمللي رقم 

اإلمارة ، يهدف هذا القانون إىل تشجيع القطاع اخلاص على املشاركة يف تطوير املشاريع، وزيادة االستثمارات يف 

ون احمللي جيوز أن تقرتح مشروع الشراكة أي  من اجلهات احلكومية وإحدى خمتلف ا�االت، ووفقا ألحكام القان

  .جهات القطاع اخلاص

من امجايل  %27تلتزم دولة اإلمارات العربية املتحدة خبفض حصتها الكربونية، وتستعد لتوليد ماال يقل عن 

ذا اهلدف، حشدت الدولة ، ولتحقيق ه2021الطاقة باستخدام تقنيات منخفضة االنبعاثات الكربونية حبلول 

خريات القطاع اخلاص ورأس املال الدويل، من خالل شراكات طويلة األجل بني القطاعني العام و اخلاص، 

  : وتتضمن مشاريع البنية التحتية القائمة واملتوقعة ما يلي

 لفولتوضوئيةثالثة مشاريع للطاقة املتجددة على مستوى املرافق اخلدمية باستخدام التكنولوجيا الشمسية ا -

مدينة مصدر ملشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يف أبو ظيب، و اليت متتد عرب مناطق جغرافية   -

 خمتلفة 

 .مشروعات هيئة الطرق واملواصالت يف ديب، ومن بينها تطوير ساحة االحتاد -

 ، والذي يشمل متديد خط مرتو ديب من جبل علي اىل موقع إكسبو 2020مشروع مسار  -

الكائن مقرها يف " بيئة " تقدم إحدى شركات القطاع اخلاص : اكة يف مشروعات إدارة النفاياتالشر  -

إمارة الشارقة ،خدمات إدارة املخلفات واعدة تدويرها، باإلضافة إىل احللول البيئية للدوائر احلكومية 

إلنشاء حمطة حديثة يف " بيئة " املختلفة بالدولة وتتعاون شركة مصدر للطاقة املتجددة يف أبو ظيب وشركة 

 .إمارة الشارقة لتحويل النفايات إىل طاقة 

وسوف يساعد املشروع إمارة الشارقة يف حتقيق هدفها بعدم إلقاء نفايات يف مكبات النفايات 

طن من النفايات الصلبة  300.000وبإمكان احملطة اجلديدة حتويل ما يصل إىل  2020حبلول العام 

  . 20سنويا
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 :الخالصة   -

 مثل إقامة يف واخلاص العام القطاعني اشرتاك وضرورة التحتية، البنية قطاع أمهية حتديد إىل الدراسة هدفت

هذه املشاريع، وهذا يف ظل ما يعانيه القطاع احلكومي خاصة يف الدول النامية و اليت مل تعد تقدر على تلبية مجيع 

الية واتساع دور الدولة وحتوله من دولة حارسة إىل دولة الطلبات ومتطلبات الوضع الراهن، خصوصا مع األزمة امل

متدخلة، وهذا ما حتما على القطاع العام ودفعه إىل حماولة إجياد نوع من التوأمة بينه و بني القطاع اخلاص يف شىت 

 توصلت  ذاه يف و املعرفية، أو املادية الناحية من بينهما املتبادلة االستفادة خالل من ، امليادين االقتصادية

 :يلي ما إىل الدراسة

 احلياة تسهل العناصر هذه أن حيث العامل، يف بلد أي وازدهار لتطور الرئيسي املفتاح التحتية البنية متثل -

 . احلكومة أولويات من جيعلها ما وهذا املواطنني، واالجتماعية على االقتصادية

عملية التنمية، ومن شأن املشاريع املنفذة �ذا الشراكة بني القطاع العام و اخلاص باتت ضرورة حتمية يف  -

 .النظام تلبية احتياجات الدول دون االعتماد على ميزانية الدولة 

تساهم مشاريع الشراكة بني القطاعني يف جلب االستثمارات األجنبية و توجيهها للتنمية ، باإلضافة إىل  -

 .ية، وإحداث فرص عمل جديدة ومتنوعةرفع خربة اليد العاملة احمللية نتيجة نقل اخلربات األجنب

 إقامة يف عليها اعتمدت حيث الدول حمل الدراسة يف فعاليتها واخلاص العام القطاعني بني الشراكة أثبتت -

والصحة واالتصاالت و غريها من  والنقل الطاقة قطاع رأسها على التحتية مشاريع البنية من العديد

 .القطاعات اإلسرتاتيجية األخرى

  :االت والمراجع اإلح -

                                                           
services/business/public-and-ae/information-https://www.government.ae/ar-اطلع عليه على املوقع  1
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www.ahewar.org  14:45على الساعة  20/02/2019، يوم  
، 04الية، ا�لد،دور الشراكة العمومية اخلاصة يف استثمارات البنية التحتية يف ترقية االستثمار يف اجلزائر، جملة االقتصاد و امل2018بلغنو مسية،   3

  .47،جامعة شلف، ص 02العدد
تركيا، جملة البشائر االقتصادية،  يف التحتية البنية مشاريع إنشاء يف واخلاص العام القطاعني بني ، الشراكة2016عباس،  وسيلة، فرحات سعود 4
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  .25-24األردن ، ص ص  والتوزيع،
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التوجهات النقدية واملالية لالقتصاد اجلزائري على ضوء التطورات االقتصادية التوجهات النقدية واملالية لالقتصاد اجلزائري على ضوء التطورات االقتصادية 

  االقليمية والدوليةاالقليمية والدولية
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   : ملخص

هذه الورقة البحثية موضوع السياسة النقدية ودورها يف معاجلة التضخم مع دراسة حالة اجلزائر خالل  تعاجل      

، و�دف يف اجلانب النظري اىل توضيح مفهوم السياسة النقدية واهم ادوا�ا واالهداف )2018-2010(الفرتة 

ودورها يف ضبط التضخم خالل الفرتة حمل مسار السياسة النقدية يف اجلزائر  إليها إضافة إىل عرضاىل  اليت تسعى

  .الدراسة

وقد خلصت الدراسة إىل انه ورغم اجلهود املبذولة من طرف السلطات النقدية اجلزائرية يف جمال السيطرة على   

التصخم إال ان السياسة النقدية مل تكن فعالة بالقدر الكايف، وهذا راجع العتماد الدولة على مداخيل اجلباية 

ية واليت كان هلا تأثري سليب على   جل مؤشرات التنمية االقتصادية، وذلك يتضح من خالل السنوات البرتول

   .اي بعد تدهور اسعار النفط يف االسواق الدولية 2018- 2015

 .السياسة النقدية ؛ التضخم ؛ اجلزائر:  الكلمات المفتاح

Abstract: This paper seeks to study the monetary policy and its role in the treatment of 

inflation - the case study of Algeria during the period (2010-2018)  - , and aims at the theoretical 

side to clarify the concept of monetary policy and the most important tools and objectives that 
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seek to reach in addition to the presentation of the course of monetary policy in Algeria And its 

role in controlling inflation during the period under study. 

The study concluded that the efforts exerted by the Algerian monetary authorities in controlling 

inflation were not sufficiently effective. This is due to the state's dependence on oil revenue 

revenues which has had a negative impact on all indicators of economic development. It is clear 

from the years 2015-2018 After the deterioration of oil prices in international markets. 

Keywords: monetary policy; inflation; Algeria.  

I-  مقدمة:  

إن السياسة االقتصادية هي تلك اإلجراءات اليت تقوم �ا الدولة من اجل حتقيق األهداف االقتصادية لبلد         

ما خالل فرتة زمنية معينة، وتشمل السياسة االقتصادية جمموعة من السياسات كالسياسة املالية والسياسة النقدية 

  .واالئتمانية والسياسة التجارية

تل السياسة النقدية مكانة هامة بني السياسات األخرى نظرا لدورها اجلوهري يف حتقيق النمو وحت       

االقتصادي واالستقرار النقدي ومكافحة املعدالت املرتفعة للبطالة، فيقوم البنك املركزي بالتخطيط ورسم السياسة 

ه لألدوات والوسائل الالزمة لتثبيت النقدية بغرض ضبط العرض النقدي والرقابة على التمويل من خالل امتالك

التدفق النقدي، ومن مث يقوم باستخدامها بكيفية سليمة وتتماشى ووضعية االقتصاد وإمكانياته، وحىت يقوم البنك 

املركزي بدوره على مستوى عال من الكفاءة و الفعالية جيب أن يتمتع بدرجة من االستقاللية واملرونة بعيدا عن 

يذي ولذلك شهدت معظم البنوك املركزية درجة عالية من االستقاللية حىت يتم رسم سياسة تدخل اجلهاز التنف

  .نقدية تعتمد على معرفة واسعة باألدوات وكفاءة يف استخدامها

املعدل ) 10- 90(أما يف اجلزائر أصبح احلديث عن السياسة النقدية ممكنا مع صدور قانون النقد والقرض       

  .واللذان نصا على اعتماد السياسة النقدية كأسلوب لتنظيم عرض وتداول النقود) 11-03(واملتمم باألمر 

  :ميكن إبراز البحث يف التساؤل الرئيسي التايل: إشكالية البحث

- 2010ما هو واقع السياسة النقدية يف اجلزائر وماهو دورها يف حتقيق االستقرار يف االسعار للفرتة 

  ؟2018

  :أهداف البحث

  :الدراسة إىل�دف هذه 

 معرفة مفاهيم حول السياسة النقدية؛ .1

  توضيح اهداف السياسة النقدية واألدوات اليت تستخدمها للوصول هلذه االهداف؛ .2



  التوجهات النقدية واملالية لالقتصاد اجلزائري على ضوء التطورات االقتصادية االقليمية والدوليةالتوجهات النقدية واملالية لالقتصاد اجلزائري على ضوء التطورات االقتصادية االقليمية والدولية
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  .توضيح مدى تأثري السياسة النقدية على معدالت التصخم يف اجلزائر .3

  :هيكل البحث

لنقدية، وعرض مسار السياسة النقدية يف سنحاول من خالل هذه الورقة البحثيةتوضيح اجلانب النظري للسياسة  ا

  :واعتمدنا يف ذلك حمورين 2018 - 2010اجلزائر خالل الفرتة 

  .ماهية السياسة النقدية: المحور األول

 .2018-2010واقع السياسة النقدية في الجزائر ودورها في ضبط التضخم خالل الفترة : المحور الثاني

 

  .ماهية السياسة النقدية: المحور األول

إن تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي يتم بطريقة مباشرة من خالل السياسة النقدية اليت يتم التخطيط هلا يف 

مفصلة للسياسة النقدية سوف نتطرق يف  البنك املركزي �دف إدارة النقود واالئتمان وتنظيم السيولة،  ولدراسة

  .ياسة النقدية، وأخريا أدوات السياسة النقديةهذا احملور إىل تعريف السياسة النقدية ، مث أهداف الس

  .تعريف السياسة النقدية. 1

  :لقد عرفت السياسة النقدية عدة تعاريف ميكن إجيازها كما يلي

السياسة النقدية هي جمموعة اإلجراءات اليت تتخذها الدولة يف إدارة كل من النقود واالئتمان وتنظيم السيولة "

موعة القواعد واألحكام اليت تتخذها احلكومة أو أجهز�ا املختلفة للتأثري يف النشاط العامة لالقتصاد، مبعىن جم

االقتصادي من خالل التأثري يف الرصيد النقدي إلجياد التوسع واالنكماش يف حجم القوة الشرائية للمجتمع مبا 

  1".يتفق وحتقيق جمموعة أهداف السياسة االقتصادية

ة من الوسائل  اليت تطبقها السلطات النقدية املهيمنة على شؤون النقد واالئتمان، يقصد بالسياسة النقدية جمموع"

وتتم هذه اهليمنة إما بإحداث تأثري يف كمية النقود أو كمية وسائل الدفع مبا يالءم الظروف االقتصادية احمليطة 

  2".دواهلدف من التأثري هو امتصاص السيولة الزائدة أو حقن االقتصاد بتيار نقدي جدي

كما يقصد  بالسياسة النقدية بأ�ا العمل الذي يستخدم ملراقبة عرض النقود من البنك املركزي وذلك كأداة 

  3.لتحقيق أهداف السياسة االقتصادية

ومن خالل التعاريف السابقة نستخلص أن السياسة النقدية هي كافة اإلجراءات اليت تتخذها السلطات النقدية 

قود أي  التحكم يف الكتلة  النقدية و التأثري على االئتمان املصريف من اجل حتقيق أهداف للتأثري على كمية  الن

  .السياسة االقتصادية
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  .أهداف السياسة النقدية. 2

إن السياسة النقدية تسعى إىل حتقيق أهداف السياسة االقتصادية وهذا ال مينع من أن لديها أهداف خاصة متيزها 

األهداف األولية  واألهداف : خرى، حيث منيز بني ثالثة أنواع من األهدافعن غريها من السياسات األ

واألهداف النهائية هي  4الوسيطية اليت هي أهداف ختتار كأداة لبلوغ األهداف النهائية  أو االقرتاب منها،

راج املستويات األهداف التقليدية للسياسة االقتصادية كما جيري تصورها ضمن جمموع مكونا�ا املختلفة، ميكن إد

  :    الثالثة ألهداف السياسة النقدية يف  الشكل التايل

  .المستويات الثالث ألهداف السياسة النقدية): 01(الشكل رقم

  

  

  

  

 

  

  

  .من إعداد الباحثين: المصدر

وهي تلك املتغريات اليت يسعى البنك املركزي من خالهلا التأثري على األهداف : األهداف األولية -

ية، فمثال عندما يتقرر تغيري معدل منو النقود اإلمجالية، فانه جيب تبين متغري احتياطات البنوك الوسيط

وظروف سوق النقد املتفقة مع إمجايل النقود يف األجل الطويل ولذلك فاألهداف األولية ما هي إال صلة 

 .تربط بني أدوات السياسة النقدية واألهداف الوسيطية

ة يف جمموعتني من املتغريات، ا�موعة األوىل وهي جممعات االحتياطات النقدية تتمثل األهداف األولي  

احتياطات الودائع اخلاصة واالحتياطات غري –جمموع احتياطات البنوك  –القاعدة النقدية (ويندرج ضمنها 

ل األرصدة معد- االحتياطات احلرة( ، أما ا�موعة الثانية تتضمن ظروف سوق النقد ويندرج ضمنها)املقرتضة

  ).وأسعار الفائدة األخرى يف سوق النقد

تتكون القاعدة النقدية من النقود املتداولة لدى اجلمهور واالحتياطات  :جمعات االحتياطات النقدية -

املصرفية، كما أن النقود املتداولة تضم األوراق النقدية  والنقود املساعدة ونقود الودائع ، أما االحتياطات املصرفية 

 األھداف األولیة

 األھداف الوسیطیة

 األھداف النھائیة
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مل ودائع البنوك لدى البنك املركزي وتضم االحتياطات اإلجبارية واالحتياطات اإلضافية والنقود احلاضرة يف فتش

  .خزائن البنوك

أما االحتياطات املتوفرة للودائع اخلاصة فهي متثل االحتياطات اإلمجالية مطروحا منها االحتياطات اإلجبارية على 

  .خرىودائع احلكومة والودائع يف البنوك األ

كمية (أما االحتياطات غري املقرتضة فهي تساوي االحتياطات اإلمجالية مطروحا منها االحتياطات املقرتضة

  ) .القروض املخصومة

إن ا�موعة الثانية واليت تتمثل يف ظروف سوق النقد حتتوي غلى االحتياطات احلرة اليت : ظروف سوق النقد -

دى البنك املركزي مطروحا منها االحتياطات اليت اقرتضتها هذه  البنوك االحتياطات الفائضة للبنوك ل:تتمثل يف

من البنك املركزي وتسمى صايف االقرتاض، وتكون االحتياطات احلرة سالبة إذا كانت االحتياطات املقرتضة اكرب 

  . ةمن االحتياطات الفائضة، وتكون موجبة إذا كانت االحتياطات الفائضة اكرب من االحتياطات املقرتض

ومعدل األرصدة البنكية وأسعار الفائدة األخرى يف سوق النقد، ويعين قدرة املقرتضني ومواقفهم السريعة أو البطيئة  

يف معدل  منو االئتمان ومدى ارتفاع أو اخنفاض أسعار الفائدة وشروط اإلقراض األخرى، وسعر فائدة األرصدة 

  5.ملدة قصرية يوم أو اثنني بني البنوكالبنكية هو سعر الفائدة على األرصدة املقرتضة  

وهي تلك املتغريات اليت هلا صلة مباشرة مع األهداف النهائية وميكن من خالهلا  :األهداف الوسيطية -

 6.للبنوك املركزية إن متارس نفوذا

  :وتستخدم السياسة النقدية األهداف الوسيطية نظرا لفوائدها وهي

  لى تقلبات هذه املتغريات وميكن للبنوك املركزية أن تؤثر عليها؛ميكن للسياسة النقدية أن تؤثر ع - 

إن إعالن البنك املركزي عن أهدافه الوسيطية يعين انه يعلن عن إسرتاتيجية السياسة النقدية،  حيث يعطي  - 

سياسة لألعوان االقتصاديني إطارا مرجعيا لتوجيه توقعا�م، كما أن األهداف الوسيطية متثل استقاللية لعمل ال

  .النقدية

املتغريات النقدية املرتبطة بشكل ثابت ومقدر باألهداف : "كما تعرف األهداف الوسيطية على أ�ا       

النهائية، كمعدل النمو السنوي للكتلة النقدية، أسعار الفائدة وتكون هذه املتغريات قابلة للمراقبة من قبل البنك 

ا�معات النقدية، مستوى املعدالت : كنة من األهداف الوسيطية وهيوهناك ثالثة مناذج أساسية مم 7".املركزي

  .األساسية للفائدة، سعر الصرف
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هي عبارة عن مؤشرات إحصائية  لكمية النقود املتداولة، وتعكس قدرة األفراد : المجمعات النقدية -

د، ومن خالل املعلومات احلاليني املقيمني على اإلنفاق، مبعىن أ�ا تضم وسائل الدفع لدى هؤالء األفرا

  .اليت تقدمها ا�معات  متكن السلطات النقدية من معرفة وترية منو خمتلف أنواع السيولة

إن تثبيت معدل منو الكتلة النقدية يف مستوى قريب مبعدل منو االقتصاد احلقيقي ميثل بالنسبة للنقداويني          

النقداويني على احلفاظ ولعدة سنوات على معدل منو ثابت  اهلدف املركزي للسلطات النقدية، حيث تنص نظرية

للنقد، ويعتقد النقداويون بان كمية النقد هي الوسيط املفضل للتوازن االقتصادي ويدعم ) %5إىل  %3من (

  :فريدمان فكرته حول منهج التثبيت باملزايا التالية وهي

 حيول دون أن يصبح عرض النقود مصدر لعدم االستقرار. 

 ة عرض النقود مبعدل ثابت، فان السياسة النقدية تستطيع أن جتعل آثار االضطرابات النامجة بزياد

 .عن مصادر أخرى عند حدها األدىن

  تطبيق معدل  ثابت لزيادة عرض النقود جيعل مستوى األسعار يف األجل الطويل ثابتا أو مقرتبا من

 8.ذلك

ىل اختاذ الوصول إىل معدل فائدة حقيقي هدف وسيطا تسعى السلطة النقدية أحيانا إ :معدالت الفائدة -

للسياسة النقدية، إال أن اعتماد سعر الفائدة كهدف وسيط للسياسة النقدية يطرح مشاكل منها تضمنه لعنصر 

التوقعات التضخمية وهو ما يعقد داللة أسعار الفائدة احلقيقية مما يفقدها أمهيتها كمؤشر،  كما أن التغريات يف 

ائدة ال تعكس يف الواقع جهود السياسة النقدية وحدها وإمنا أيضا عوامل السوق، ذلك أن معدالت سعر الف

، واعتبارا لكل ما )الدورة االقتصادية(الفائدة تتجه حنو االرتفاع أو االخنفاض تبعا للوضعية اليت مير �ا االقتصاد

سة النقدية، الن ذلك تعبري عن غياب سبق يذهب البعض إىل رفض استخدام معدل الفائدة كهدف وسيط للسيا

  9.اهلدف النقدي للسياسة االقتصادية يف الواقع

وهذا ال يعين أن معدالت الفائدة ليست مهمة، حيث تسعى السلطات على احملافظة على أن تكون تغريات        

تقلبات معدالت مستوى معدالت الفائدة حول مستوى وسطي مقابل للتوازن يف األسواق الن ا�ال الواسع ل

الفائدة ميكن أن حيدث تذبذبا يف االستقرار االقتصادي وان عمليات متتالية من عدم التوازن يتولد عنها حاالت 

أيضا متوالية من التضخم والركود، وهلذا السبب تكون السلطات مضطرة أن ترتك هامش خللق كمية من النقود 

  10.ها باهلدف الكمي بالنسبة للمجمعات النقديةاكرب أو اقل من تلك اليت كان من املفروض تقييد

يستخدم سعر الصرف كهدف للسلطة النقدية، ففي ظل نسب الصرف املتغرية، ميكن أن : سعر الصرف -

يكون من املهم لبعض البلدان تفادي أن تتعرض عملتها لتدين قيمتها بالنسبة لعمالت شركائها التجاريني وتعمل 

�ا بعمالت قوية قابلة للتحويل واحلرص على استقرار صرف عملتها مقابل تلك بعض الدول أيضا على ربط عمال
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العمالت وذلك لضمان استقرار وضعية البالد جتاه اخلارج، إال أن املضاربة الشديدة على العمالت تؤدي إىل 

  11.تقلبات يف سوق الصرف، وبالتايل عدم القدرة والتحكم يف هذا اهلدف

اليت متكن السلطة النقدية من حتقيق بعض أو كل األهداف النهائية، شرط أن يكون إن األهداف الوسيطية هي 

  .اهلدف الوسيط يعكس اهلدف النهائي املنشود، وان تكون األهداف واضحة وسهلة االستيعاب بني املتعاملني

ية بشكل يوجد اتفاق واسع على أن األهداف الرئيسية والنهائية للسياسة االقتصاد :األهداف النهائية -

  :عام والسياسة النقدية بشكل خاص هي

  حتقيق االستقرار  يف املستوى العام لألسعار؛ - 

  العمالة الكاملة؛ - 

 حتقيق معدل منو مرتفع - 

  توازن ميزان املدفوعات؛ - 

  .املسامهة يف تطوير املؤسسات املصرفية واملالية - 

اربة التغريات العنيفة يف مستوى األسعار وذلك ملا يعمل هذا اهلدف على حم :استقرار المستوى العام لألسعار -

ينتج عنه من أخطار، مما يؤدي إىل تقلبات واسعة يف قيمة النقود، ومن مث التأثري سلبا على توزيع الدخول 

  12.والثروات وختصيص املوارد االقتصادية

ة النقدية، وذلك الن التضخم إن حتقيق االستقرار يف املستوى العام لألسعار أصبح أهم أهداف السياس        

خيلق حالة من عدم التأكد، األمر الذي يعرقل عملية النمو االقتصادي بوجه عام، فاالرتفاع املستمر لألسعار يزيد 

من صعوبة عملية اختاذ القرار من قبل املستهلكني والوحدات اإلنتاجية واحلكومية، انه ويف ظل بيئة تضخمية 

ة متويل القدر املناسب من االستثمارات املستقبلية، األمر الذي قد يصيب عمليات يصعب على الوحدات اإلنتاجي

وقد ينشا عن التضخم بعض التوترات االجتماعية الناجتة عن املنافسة بني فئات . اإلنتاج باالرتباك وعدم االستقرار

اسب مع االرتفاع املستمر ا�تمع املختلفة، حيث تسعى كل فئة إىل حتقيق مستويات مرتفعة من الدخل مبا يتن

  13.لألسعار

مستوى مرتفع من التشغيل حيث  تسعى السياسة النقدية لتحقيق): زيادة مستوى التوظيف(العمالة الكاملة  -

يعد من بني األهداف األساسية وذلك من خالل قيام السلطات النقدية على تثبيت النشاط االقتصادي عند 

د الطبيعية والبشرية وذلك باختاذ مجيع اإلجراءات الكفيلة بتجنب االقتصاد اعلي مستوى ممكن من التوظيف للموار 

  14.من مشاكل البطالة
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إن النمو االقتصادي لديه عالقة وثيقة مبستوى التوظف، الن حتقيق معدالت منو : تحقيق معدل نمو مرتفع -

ى استخدام ومستوى كفاءة مرتفعة يتضمن ارتفاع يف مستوى التوظف، فالنمو االقتصادي يتطلب ارتفاع مستو 

  .املوارد االقتصادية اليت تتضمن العمل

إن حتقيق النمو االقتصادي الذي بدوره يؤدي إىل حتسني مستوى املعيشة وبالتايل االستقرار االجتماعي         

عية وزيادة والسياسي، يتطلب تظافر جهود الدولة واألفراد حنو تقدم الفن اإلنتاجي وحتسني استخدام املوارد الطبي

، ولكي حيدث النمو االقتصادي جيب أن يزداد هذا الدخل بنسبة أسرع من الزيادة السكانية 15إنتاجية العمل 

ويربز دور السياسة النقدية يف تشجيع النمو االقتصادي من خالل تأثريها على االستثمار، حيث تقوم هذه 

بتغيري االحتياطات ) حتياطي القانوين، سعر اخلصمالسوق املفتوحة، اال(السياسة  من خالل أدوا�ا املعروفة 

النقدية يف البنوك التجارية، وذلك بتغيري عرض النقد الذي يؤدي إىل تغريات مقابلة يف سعر الفائدة اليت حتدد 

، فإبقاء أسعار الفائدة احلقيقية يف مستويات منخفضة تؤدي إىل خلق بيئة 16بدورها حجم االستثمار اخلاص

يل التمويل االستثماري، ولكن مبا أن هذه  العملية تتطلب سياسة نقدية توسعية وهو الشيء الذي مالئمة لتسه

  .ينجم عنه آثار تضخمية فيجب على هذه السياسة أن تكون مقرونة بسياسة مالية انكماشية

مة إن ميزان املدفوعات لدولة ما هو احلساب الذي يسجل قي :تحقيق االستقرار في ميزان المدفوعات -

احلقوق والديون بني بلد معني والعامل اخلارجي نتيجة مبادالته ومعامالته خالل فرتة حتدد عادة بسنة حيث 

، بينما تستخدم السياسة النقدية لتصحيح )املوازنة العامة(تستخدم السياسة املالية لتصحيح االختالل الداخلي 

  ).ميزان املدفوعات(االختالل اخلارجي 

سة النقدية بتصحيح االختالل اخلارجي من خالل احملافظة على أرصدة نقدية أجنبية كافية تقوم السيا       

ملواجهة التقلبات يف ميزان املدفوعات من جهة وسد متطلبات التنمية االقتصادية من جهة أخرى وان لسعر 

ع واخلدمات مبا يسمح  الصرف دور يف حتسني ميزان املدفوعات عن طريق تعديل إال سعار احمللية واألجنبية للسل

للتوازن بني الصادرات والواردات، حيث يف حاالت العجز مليزان املدفوعات تقوم البلدان بعرض العملة احمللية يف 

األسواق املالية لغرض احلصول على العمالت األجنبية مما يؤدي إىل اخنفاض سعر العملة هذا البلد وبذلك تزداد 

  . 17صادراته وتنخفض وارداته

والسياسة النقدية السليمة هنا هي إتباع سياسة انكماشية للحد من ارتفاع األسعار وذلك عن طريق سحب     

  18.جزء من املعروض النقدي باستخدام أدوات السياسة النقدية

حتقيق معدل منو مرتفع (إن حتقيق اهلدفني السابقني : المساهمة في تطوير المؤسسات المصرفية والمالية -

، يتطلب حتقيق تطور يف املؤسسات املصرفية واملالية مبا يتالءم وطبيعة النظام )استقرار قيمة النقودوالعمل على 

  19:االقتصادي واألهداف املراد حتقيقها ويعتمد ذلك على األسس التالية
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  تطوير النظام النقدي مبكوناته املختلفة، مما ميكن املصرف املركزي من التحكم يف حجم الكتلة النقدية

شاطات املصارف التجارية، وهذا التطوير يكون على مستوى املؤسسات اليت تعمل يف النظام ون

  النقدي أو القوانني اليت حتكمه والسياسات املتبعة؛

 إجياد املؤسسات الالزمة واآلليات املناسبة لتعبئة املدخرات الكافية؛  

 اليت تؤثر سلبا على مسار النشاط  اختاذ اإلجراءات الوقائية لتفادي الوقوع يف االعتالالت النقدية

  .االقتصادي وتوزيع املوارد، مث اختاذ السياسات النقدية املناسبة كلما استدعى الوضع االقتصادي ذلك

إن هذه األهداف ختتلف من دولة إىل أخرى تبعا حلالتها االقتصادية ولنظامها االقتصادي واالجتماعي وما متر به 

، كما أن تعدد األهداف اخلاصة بالسياسة النقدية قد يقود إىل التصادم 20جاتمن ظروف وما تتطلبه من احتيا

  .بني تلك األهداف عند التطبيق لوضع احللول املناسبة للتقلبات االقتصادية

  :وتواجه السياسة النقدية جمموعة من املعوقات لتحقيق تلك األهداف أمهها

 التضارب بني األهداف املختلفة؛

 .حتديد اهلدف وحتقيقه الفجوة الزمنية بني

  :وميكن تلخيص أهم األهداف النهائية للسياسة النقدية يف ما يعرف باملربع السحري يف الشكل البياين التايل

  األهداف النهائية للسياسة النقدية): 02(الشكل رقم 

  النمو االقتصادي                                                 

  

    األسعار استقرار                                                     املدفوعات  زن ميزانتوا               

                                                       

  معدل البطالة                                                        

  .34،ص 2006، اجلزائر، 3، ديوان املطبوعات اجلامعية، ط االقتصادية الكلية المدخل إلى السياساتقدي عبد ا�يد، : المصدر

  .أدوات السياسة النقدية -3

إن السلطة النقدية تستخدم جمموعة من األدوات من اجل التحكم يف كمية النقود املتداولة وحتقيق   

االقتصادية يف أي بلد ما، األهداف املسطرة يف السياسة النقدية، تستخدم هذه األدوات حسب الظروف 

  :وتصنف إىل أدوات كمية وأدوات كيفية وأدوات مباشرة أخرى، حيث ميكن توضيح ذلك يف الشكل التايل
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  .أدوات السياسة النقدية): 03( الشكل رقم

  

  

  

    

    

  

  .            إصدار التوجيهات والتعليمات_ سياسة تاطري القرض       -.              سياسة معدل إعادة اخلصم - 

   .اإلعالم_     . السياسة االنتقائية للقرض-                  .    سياسة السوق املفتوحة - 

  .اإلجراءات العقابية -              .   اإلقناع األديب_    .سياسة معدل االحتياطي اإلجباري - 

             

  .من إعداد الباحثني: المصدر

إن اهلدف منها هو التأثري على حجم االئتمان دون : للسياسة النقدية) المباشرةغير (األدوات الكمية        

متييز، وتشمل هذه األدوات الوسائل املعروفة للتحكم يف كمية وحجم النقود وهي سعر إعادة اخلصم، السوق 

  .املفتوحة،  نسبة االحتياطي القانوين

  .إليها البنك املركزي يف التأثري على السيولة واالئتمان يعترب من أقدم األدوات اليت جلا: معدل إعادة الخصم  -

فهو عبارة عن السعر الذي يفرضه البنك املركزي مقابل إعادة خصمه ألوراق جتارية أو مالية قصرية األجل أو 

  21.عمليات إقراض قصرية األجل للبنوك التجارية  ملواجهة نقص السيولة أو االئتمان قصرية األجل

ركزي مبوجب هذه األداة بتغيري سعر خصمه لألوراق املالية املقدمة إليه من البنوك التجارية قبل ويقوم البنك امل

أثناء ) الكمبياالت التجارية و حواالت اخلزينة( موعد استحقاقها، فريفع البنك املركزي سعر خصم األوراق املالية 

رتات الركود واالنكماش االقتصادي �دف فرتات التضخم االقتصادي، وخيفض سعر خصمه هلذه األوراق أثناء ف

  .22زيادة مقدرة البنوك التجارية على منح االئتمان املصريف، مث تنشيط الطلب الفعلي يف السوق

يقصد �ا قيام البنك املركزي بالدخول إىل السوق املايل بائعا أو مشرتيا لألوراق : عمليات السوق المفتوحة -

، إذ 23النقود املتداولة يف ا�تمع، وتعترب هذه الوسيلة األكثر فعالية يف هذا الصدد املالية، �دف التأثري على كمية

يقوم البنك املركزي ببيع السندات أثناء فرتة التضخم االقتصادي �دف ختفيض كمية وسائل الدفع ومن مث ختفيض 

أدوات السیاسة 
 النقدیة

 أدوات كمیة

األدوات األخرى  أدوات كیفیة

 للسیاسة النقدیة
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درة املصارف على منح حجم اإلنفاق النقدي، ويدخل كمشرتي أثناء فرتات الكساد االقتصادي �دف زيادة ق

  .االئتمان ومن مث زيادة حجم اإلنفاق النقدي وتنشيط الطلب الفعلي يف السوق

يقصد به تلك النسبة من أموال البنوك التجارية تودع يف حساب خاص بكل  :معدل االحتياطي اإلجباري -

دائع بالعملة احمللية احتياطي بنك لدى البنك املركزي، وهلذا االحتياطي أشكاال عديدة، منها احتياطي على الو 

  24.على الودائع بالعمالت األجنبية وختتلف النسب حسب مستويات هذه الودائع وطبيعة آجاهلا

ويقصد به أيضا قيام البنوك التجارية بتجميد جزء من الودائع لديها على شكل احتياطي سائل لدى البنك 

  25.املركزي

�دف هذه األدوات للتأثري على نوعية االئتمان املصريف  :لنقديةللسياسة ا )المباشرة(األدوات الكيفية     

وذلك من اجل التأثري على النشاط االقتصادي وذلك حسب حالة االقتصاد من حيث التضخم االنكماش، 

حيث تشجع السلطات النقدية تدفق املوارد املالية حنو القطاعات املهمة يف االقتصاد واليت حتتاج إىل موارد مالية، 

  26.احلد من انتقال املوارد املالية إىل القطاعات األقل إنتاجية كالقطاعات االستهالكية واملضارباتو 

حيث �دف هذه األدوات إىل التأثري على الكيفية اليت يستخدم �ا االئتمان، وذلك بتوجيه االئتمان إىل   

  .قرض والسياسة االنتقائية للقرضواليت تتمثل يف سياسة تأطري ال. جماالت مرغوبة وحجبه عن جماالت أخرى

تستطيع الدولة أن تضع سياسة تأطريية توجيهية وذلك بإعطاء توجيهات وإرشادات : سياسة تاطير القرض -

للبنوك تتعلق مبقادير القروض وطريقة منحها، ونوعية القطاعات اليت جيب توقيف القروض هلا وذلك عند ظهور 

نتشر التضخم حبدة فان الدولة تقدم على صياغة سياسة تأطري قرض إجبارية، البوادر األوىل للتضخم، أما عندما ي

  .فيقوم البنك املركزي بتحديد احلد األعلى ملقادير القروض املمنوحة من طرف البنوك أو حتديد معدل منو القروض

مومية وتشجيع وعادة ما تكون سياسة تأطري القرض مرافقة برناجما استقرار يا يشمل التقليل من النفقات الع

االدخارات  وإصدار السندات العمومية والقيام بكل اإلجراءات الكفيلة بتخفيض كمية النقود الفائضة 

  27.املتداولة

ميكن حتديد سقف للمبالغ املقرتضة أو لعدد املقرتضني أو حتديد فرتة لتسديد : السياسة االنتقائية للقرض -

  . قطاعات معينةالقرض وكلها وسائل للحد من توزيع القروض يف

ينتهج البنك املركزي هذه السياسة اليت جتعل من قراراته تتعلق بقطاعات معينة يعتربها أكثر مردودية لالقتصاد 

الوطين، فيقوم بتوجيه القروض إليها وذلك مبنح التسهيالت ملنح القروض هلذه القطاعات، وتأخذ هذه السياسة 

  :عدة أشكال

 إقرار معدل اخلصم املفضل.  
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 كانية إعادة خصم األوراق اليت ال تتوفر فيها الشروط الضروريةإم.  

 قبول إعادة خصم األوراق فوق مستوى السقف.  

 إعطاء أو منح متديد ملدة استحقاق القروض ومعدل الفائدة. 

وهي تلك اإلجراءات املباشرة اليت يتخذها البنك املركزي جتاه املؤسسات  :األدوات األخرى للسياسة النقدية

  :جهزة املالية واملصرفية عند عجز األدوات الكمية واألدوات الكيفية عن حتقيق أهداف السياسة النقديةواأل

حيث يف هذه احلالة يقوم البنك املركزي بإقناع البنوك التجارية بإتباع سياسة معينة دون جلوئه : اإلقناع األدبي -

مدى تقبل البنوك التجارية بالتعامل مع البنك املركزي  إىل إصدار أوامر وتعليمات رمسية وتتوقف هذه السياسة على

  28.وثقتها بإجراءاته ومدى قدرة البنك املركزي يف اإلقناع

  29.وقد تزداد فعالية هذه السياسة إذا ما اقرتنت ببعض السياسات النقدية األخرى أو بشيء من التحذير والوعيد

البنك املركزي السلطة النقدية يف الدولة يصدر   ويف هذه احلالة وبصفة: إصدار التوجيهات والتعليمات-

التعليمات املباشرة باجتاه البنوك التجارية حمددا فيها الضوابط اليت حتكم أنشطة االئتمان واالستثمار بالبنوك، 

  وتتميز هذه األوامر والتعليمات باإللزامية، حيث يتعرض البنك الذي يتجاهلها إىل عقوبات قد تبدأ بالتطبيق 

 30.ه يف جمال اخلصم ومنح التمويل املطلوب كما قد تصل العقوبة اىل التوقيف اجلزئي أو الكلي للبنكعلي

لقد كان البنك املركزي يف أملانيا وبنك السويد املركزي يقدمان بيانات دورية تشرح السياسة النقدية : اإلعالم-

لة باستخدام وسائل اإلعالم املختلفة لشرح احلقائق املتبعة ملراقبة االئتمان، حيث يقوم البنك املركزي يف هذه احلا

 31.االقتصادية أمام اجلمهور دعما جلهود إصالح األوضاع النقدية وحتقيقا ألهداف السياسة االقتصادية

يلجا البنك املركزي لفرض عقوبات على البنوك اليت مل تنتهج السياسة املالئمة اليت : اإلجراءات العقابية-

لعقوبات رفض عملية إعادة اخلصم هلذه البنوك، ورفض إمدادها باالحتياطات النقدية يف حالة حددها، ومن هذه ا

 32.جتاوز قروضها احلدود العليا املقررة لإلقراض

ميكننا القول يف �اية هذا احملور أن السياسة النقدية هي سياسة متبعة من طرف البنك املركزي من اجل       

ختيار أداة من أدوات السياسة النقدية مث اهلدف األويل، فالوسيط إىل اهلدف حتقيق أهداف معينة، وذلك با

  .النهائي
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 ).2018 -2010(السياسة النقدية في الجزائر ودورها في ضبط التضخم للفترة : المحور الثاني

) 2018-2010(من خالل هذا احملور سيتم التطرق اىل مسار السياسة النقدية يف اجلزائر خالل الفرتة   

ومقابال�ا، ودور هذه السياسة يف ضبط التضخم خالل الفرتة حمل 2*من خالل تتبع تطور حجم الكتلة النقدية

  .الدراسة

  ):2018-2010(تطور الكتلة النقدية ومقابالتها في الجزائر خالل الفترة 

  مليار دج : وحدةال     ). 2018-2010(تطور الكتلة النقدية في الجزائر خالل الفترة ): 01(الجدول رقم  

 %سیولة االقتصاد   M2الكتلة النقدیة  M1النقود   ودائع تحت الطلب   النقود االئتمانیة  السنوات
2010  2098.6  3539.9  5638.5  8162.8  67.74  
2011  2571.5  4570.2  7141.7  9929.2  67.83  
2012  2952.3  4729.1  7681.86  11015.1  67.75  
2013  3204.0  5045.8  8249.8  11941.5  71.59  
2014  3656.8  5936.7  9593.5  13673.2  79.33  
2015      9418.6  13798    
2016      9407.0  13816.3    
2017      10266.1  14974.6    
2018      10717.4  15638.3    

  .من إعداد الباحثين باالعتماد على معطيات بنك الجزائر: المصدر

، وذلك نتيجة حتسن 2014حىت  2010قدية  من نالحظ من خالل اجلدول أعاله زيادة يف الكتلة الن  

وكذلك انطالق  2014إىل  2010من  %31.15الوضعية اخلارجية وارتفاع صايف األصول األجنبية ب

  ).2014- 2010(املخطط التكميلي 

أما فيما يتعلق بسيولة االقتصاد فهي يف حالة ارتفاع وهذا داللة على االستعمال املفرط للنقود يف   

القتصادية، وذلك بسبب متويل احلكومة املشاريع االقتصادية الضخمة واليت تتطلب مبالغ وتعامالت العمليات ا

  . مالية كبرية

نالحظ اخنفاض يف الكتلة النقدية وذلك راجع لتدهور أسعار النفط يف  2016و  2015أما خالل سنيت 

    .2018مليار دج سنة15638.3األسواق الدوليّة، مث يرتفع حجم الكتلة النقدية من جديد ويصل إىل 

  ):2018_2010(أما اجلدول املوايل يوضح تطور مقابالت الكتلة النقدية يف اجلزائر خالل الفرتة   

  

  

                                                           

النقود : ف النقود اليت هي يف حيازة خمتلف األعوان االقتصاديني، وتتكون منهي جمموعة الوحدات النقدية أو الوحدات القائمة بوظائ: الكتلة النقدية*

 .أشباه النقود ويقصد �ا الودائع االدخارية ألجل طويل -النقود الكتابية-االئتمانية
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  ملياردج: الوحدة )2018-2010(تطور مقابالت الكتلة النقدية في الجزائر خالل  الفترة ):02(الجدول رقم

  لالقتصاد قروض  قروض للدولة  صافي األصول الخارجیة  السنوات
2010  11997.0  3510.9-  3268.1  
2011  13922.4  3406.6-  3726.5  
2012  14940.0  3116.3-  4287.6  
2013  15225.2  3235.4-  5156.3  
2014  15734.9  2024.5-  6499.4  

2015  15375.4  567.5  7277.2  
2016  12596.0  2682.2  7909.9  
2017  11227.4  4691.9  8880.0  
2018  10817.2  5751.8  9042.4  

  .من إعداد الباحثين باالعتماد على معطيات بنك الجزائر: المصدر

نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن األصول اخلارجية يف ارتفاع مستمر وذلك نتيجة لتغريات أسعار        

 مليار دج 11997.0احملروقات، الن هذه األصول ناجتة عن االحتياطات الرمسية للصرف، حيث انتقلت من 

نالحظ اخنفاض كبري يف  قيمة صايف  2015، لكن مع بداية عام 2014مليار دج سنة  15734.9سنةإىل 

، وذلك  2014عام  15734.9مليار دج  مقارنة ب 10817.2إىل  2018األصول اخلارجية لتصل سنة 

  .2014نتيجة اخنفاض أسعار النفط يف األسواق الدولية يف منتصف عام 

إىل  2010مليار دج سنة  3268.1لالقتصاد منوا معتربا، حيث انتقلت من  وشهدت القروض املقدمة

وهذا يعود لتمويل الربنامج   2014مليار دج سنة  6499.4مث إىل   2011مليار دج سنة  3726.5

 .2018مليار دج سنة  9042.4ووصلت ) 2014-2010(اخلماسي 

  : 2018-2010دور السياسة النقدية في ضبط التضخم خالل الفترة   

إن التضخم هو مؤشر ملستوى التغريات العامة لألسعار، واجلدول املوايل يوضح تطورات معدالت التضخم يف 

  . ودور السياسة النقدية يف حماربته) 2018- 2010(اجلزائر خالل الفرتة 

  .2018-2010تطور معدالت التضخم في الجزائر للفترة ): 03(الجدول رقم

  

  

  

  

  

  dzalgeria-of-bankwww.)e (06/03/2019consulté l.:من إعداد الباحثني باالعتماد على معطيات بنك اجلزائر: المصدر

  

  السنوات M2قدیة الكتلة الن %معدل التضخم 
3.90  8162.8  2010  
4.50  9929.2  2011  
8.90  11015.1  2012  
3.30  11941.5  2013  
2.92  13673.2  2014  
3.42  13798  2015  

6.4  13816.3  2016  
5.9  14974.6  2017  
4.8  15638.3  2018  
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ووصل سنة  %4.50وأصبح  2011مث ارتفع سنة  %3.9بلغ معدل  2010نالحظ أن التضخم سنة        

ونرجع هذا  %2.92إىل  2014ليصل سنة  %3.30إىل  2013، مث اخنفض سنة %8.90إىل  2012

أدى ببنك اجلزائر إىل إدخال أداة جديدة سنة  2012إىل أن التضخم يف سنة  2013سنة  االخنفاض من

  السرتجاع السيولة لستة أشهر ورفع معدل االحتياطيات اإلجبارية وهذا  2013

�دف تدقيق إدارة السياسة النقدية، وبالتايل أصبح معدل التضخم يف حدود اهلدف املسطر من طرف جملس 

و السلطة النقدية، لكن مل يعرف معدل التضخم نوع من االستقرار حيث ارتفع وبشكل كبري النقد والقرض وه

 .2018سنة  %4.8و 2017سنة  %5.9مث اىل  2016سنة  %6.4اىل  %3.42مبعدل  2015من 

صـادرات  ان ما يؤكده الواقع هو  ان اجلزائــر كانت تعيش حببوحـة ماليـة يف مطلع االلفية الثالثة، اذ شــكلت      

مـن % 60مـن ا�مـوع الكلـي للصـادرات وشـكلت اجلبايـة البرتوليـة أكثـر مـن  %95احملروقـات خـالل هـذه الفتــرة 

 2014ايـرادات امليزانيـة العامـة للدولـة، غري أن اال�يـار املفـاجئ ألسـعار البتـرول فـي النصـف الثـاين مـن سـنة 

الـى العديـد مـن اآلثار السلبية، فهذا االخنفاض الكبري ألسعار احملروقات جعل  أدى% 50بنسـبة تزيـد عـن 

احتياطات الدول املنتجة للنفط تتآكل وتـدخل ميزانيتهـا مرحلـة العجـز، وهي اليت بنتها على اساس مرجعـي يفـوق 

البعـد عن واقع ميزانيتهاو يف سنة  دوالر للربميـل، ومنهـا اجلزائـر التـي تعتمـد سـعر مرجعـي نظـري بعيـد كـل 90

دوالر  53.1اىل  2014دوالر فـي  100.2مـن   % 47.1اخنفض متوسط سعر برميـل البتـرول ب  2015

مليـار دوالر فـي  33.08( ،جنم عن هذا االخنفـاض القـوي تقلـص فـي ايـرادات صـادرات احملروقـات 2015يف 

،و امتــد هــذا التـأثري الســليب ليشــمل الرصـيد الكلــي مليــزان ) 2014 مليــار دوالر فـي 58.46مقابــل  2015

مليـار دوالر  5.88مقابـل عجـز قـدره  2015مليار دوالر سـنة  27.54املدفوعات الذي سجل عجزا قدره 

 كبري وواضح ، ونتيجة االعتماد الكبري على العائدات البرتولية فقد كان ال�يار االسعار اثر سليب201433سـنة 

  .و هـو مـا يبينـه اجلدول السابقمعدالت التضخم وضبط استقرار االسعارعلى 

  

  :خاتمة

لقد متحورت دراستنا حول معرفة الدور الذي تلعبه السياسة النقدية يف حتقيق هدف االستقرار يف املستوى      

ضخم يف اجلزائر قمنا بالتطرق اىل مفاهيم العام لألسعار، ومن اجل الوصول اىل دور السياسة النقدية يف ضبط الت

وأدواتوأهداف السياسة النقدية، وكذا التطرق اىل تطور حجم الكتلة النقدية ومقابال�ا يف اجلزائر ومعرفة اثر 

  :السياسة النقدية  على معدالت التضخم للفرتة املدروسة، ومت استنتاج مايلي
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 خذها السلطات النقدية للتأثري على كمية النقود أي التحكم يف السياسة النقدية هي جمموعة اإلجراءات اليت تت

الكتلة النقدية والتأثري على االئتمان املصريف من اجل حتقيق مجلة من األهداف االقتصادية واليت تسمى باألهداف 

 .النهائية منها االستقرار يف املستوى العام لالسعار

 دة أدوات اليت من خالهلا يتحكم يف العرض النقدي وتتمثل يفمن اجل حماربة التضخم يستعمل البنك املركزي ع :

، وأدوات مباشرة أخرى وأدوات غري )سياسة تأطري القرض والسياسة االنتقائية للقرض( األدوات املباشرة وتتضمن

ويستعمل البنك ) معدل االحتياطي اإلجباري وعمليات السوق املفتوحة ومعدل إعادة اخلصم: (مباشرة تتمثل يف

  . املركزي هذه األدوات للتأثري على بعض املتغريات واليت تسمى باألهداف األولية والوسيطية

  نستطيع القول ان السياسة النقدية يف اجلزائر حاولت قدر االمكان السيطرة على معدل التضخم خاصة الفرتة

2010 -2014. 

 لسيطرة على التصخم إال ان السياسة النقدية مل رغم اجلهود املبذولة من طرف السلطات النقدية اجلزائرية يف جمال ا

تكن فعالة بالقدر الكايف، وهذا راجع العتماد الدولة على مداخيل اجلباية البرتولية واليت كان هلا تأثري سليب 

اي بعد تدهور اسعار  2018-2015علىجل مؤشرات التنمية االقتصادية، وذلك يتضح من خالل السنوات 

  .وليةالنفط يف االسواق الد

  :التوصيات

 ضرورة اتباع سياسة نقدية اكثر فعالية، تقوم على الصرامة والشفافية والدقة يف اختاذ القرار. 

 السعي اىل تفعيل ادوات السياسة  النقدية غري املباشرة خاصة سياسة السوق املفتوحة. 

 دية لبلوغ العمل على تفعيل السوق النقدي من خالل جهاز مصريف متماسك يساعد السياسة النق

  .اهدافها املسطرة

  

  :اإلحاالت والمراجع   -
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