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 التعریف ���
�محكمة ،"جم� القرطاس �لعلوم إالق�صادیة والت�اریة" �دولیة �علمیة � دور�ة �لية�تصدر�عن

�ال�سي�� �وعلوم �والتجار�ة ��قتصادية �البو�رة ،العلوم �التطبیقی ،جامعة �ب�شر��بحاث �والنظر�ة�ت�تم ة

�،التجار�ة،�ال�سو�قالعلوم�،�بالعلوم��قتصادية��صيلة،�ذات�القيمة�العلمية�املضافة،�ذات�العالقة�

�املالية �ال�شر�عات �العام، �والتامينات،�،وا��بائية�املالية �السياسات��البنوك �التنمو�ة، �س��اتيجيات

� ��قلي�� �املستوى �ع�� ��قتصادية �القاضايا ��قتصادي،��قتصادية، �التحول �سياسات والدول�ن،

�إقتصادية �نظر�ات �جديدة، �أ�اديمية �فكر�ة �ذو�قاعدة �عل�� �كتاب ��� �قراءة �تنمو�ة، �تجارب ���تم�، و��

�الدراسات� �ومراكز �البحثیة �املراكز �ف��ا �بما �التخصصات �مختلف �من �لأل�اديمي�ن ��بحاث ب�شر

  .أو�املؤسسات��قتصادیة�املتخصصة�أو���ادیمیة،�ا���ات�الرسمية�ا���ومیة

 العر�یة،��نجل��یة�والفر�سیة،�وتصدر�املجلة�سداسيا�: ت�شر�املجلة���بحاث�واملقاالت�باللغات�الثالث�

  .من�خالل�عدد�واحد��ل�سدا���،�يتضمن��قسام�باللغات�الثالث�العر�یة،��نجل��یة�والفر�سیة

  جم� القرطاس �لعلوم إالق�صادیة والت�اریة� �محكمةدو ، �دولیة �علمیة � ر�ة �العلوم�تصدر�عن �لية

قوم�برسم�سياس��ا�وتوج��ا�العل������ت���ال��و� ،�جامعة�البو�رة، �قتصادية�والتجار�ة�وعلوم�ال�سي��

�للمجلة � �العلمية �ال�يئة �طرف �من �العل�� ��شراف �و�تم �العل��، �للبحث �الوط�� �إطار�املخطط بمعیة�،

  .و�یئة�تحر�ر�املجلةال�یئة�العلمیة��س�شار�ة،�

 ع���املتا�عة�و�شراف��داري�للمجلة�والتكفل�،� �لية�العلوم��قتصادية�والتجار�ة�وعلوم�ال�سي�� قومت

  .بطبع�ا��وتوز�ع�ا،�بالت�سیق�مع�رئ�س�تحر�ر�املجلة����حدود��م�انيات�املتوفرة

  ابات�الوطنیة�والدولیةجاري��العمل�ع���تص�يف�املجلة�ضمن�عدد�من�قواعد�املعطیات�والبو.  

 �،عمل�ع���أن�ت�ون�املجلة�معتمدة�لدى�العدید�من�املؤسسات�ا��امعیة�و��ادیمیة�الوطنیة�والدولیة�

   حیث�أن�ا�مقبولة����ال��قیات�العلمیة،�و�����ان�ا����ة�العلمیة

 املجلة�غ���تجار�ة�وال�تفرض�رسوم�ع���قبول�ال�شر�والطبع�والتحكیم .  

 � �صاحب �ل�ل �و���ة�یحق � �املجلة �من �إلك��ونية ����ة �وع�� �ال�شر، �ش�ادة �ا��صول �م�شور، مقال

 .علما�أن�إدارة�املجلة�ال�تتحمل�مصار�ف�التوز�ع ورقیة�مجانا����حدود��م�انيات�املتاحة�للطبع،�

 املجلة�موجودة�ع���موقع���ن��نت�www.univ-bouira.dz  
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 ا��امعیة� �للمؤسسات �مجا�ي، ��ش�ل �الدور�ة �العل����توزع ��عالم ��� �ومركز�البحث �الوطنیة واملكتبة

و�سمح�لغ���ا�من�. والتق���وغ��ه�من�املؤسسات���ادیمیة�ومراكز�البحث�املتواجدة�ع���ال��اب�الوط��

 .الكیانات�املتواجدة�داخل�أو��خارج�الوطن�بتحمیل�ال�����الرقمیة�من�موقع�املجلة�ع�����ن��نت

 تصدر�أ�� �أن �للمجلة �حدود����یمكن ��� �وذلك �البحثیة، �واملتطلبات �الظرف، �طبیعة �حسب �خاصة، عدادا

 .إم�انیات�التحكیم،�كما�ت�شر��أعداد�خاصة�بأبحاث�املؤتمرات

  .ائم�ن�ع���املجلة����عمل�دائم�ودؤوب�لتعر�ف�ا�ع���قواعد�البيانات�العامليةقال

  رشوط ومعایري ال�رش يف ا��
 امل�شورة غ�� العلمية والدراسات باألبحاث�،"ق�صادیة والت�اریةجم� القرطاس �لعلوم االٕ " ��تم�

��� من ��تخصص قبل �التجار�ة،�،قتصادية� علوم، � العلوم ��عمالالعلوم �إدارة املقاوالتية��،�دار�ة،

��عمال �ور�ادة �البنوك �املالية ،والتأمينات، �العلوم �ال� �العلوم ��قانونيةوكذا �الصلة  لقواعد وفقا ،ذات

 : �تية شرال�

  : ال�شر لغة

 و�نجل��ية والفر�سية العر�ية باللغة البحوث املجلة ت�شر. 

 :�تية للشروط اس�يفا��ا املقدمة البحوث �� �ش��ط: ال�شر شروط

 وأن�� �والنحو�ة، �العلمية ��خطاء �وا��لو�من �العلمية، �املن��ية �الدقة، �العلمية، ��صالة �املقال ��� يرا��

 .أخرى  ج�ات �� ال�شر �عدم كتا�ي وإقرار �دبتع م��و�ة ت�ون 

 املجلة بموافقة إال آخر م�ان �� ت�شر ال أن. 

  : لل�شر املقدمة الورقة �سليم قواعد

 ال���كتب غ�� بلغة آخر وم��ص املقال ��ا كتب ال�� باللغة صفحة نصف يتجاوز  ال بم��ص البحث يرفق 

 .املقال ��ا

 وفق العلمية املادة تكتب � � Microsoft wordبرنامج �� � �16مقياس�Traditional Arabicو�خط للغة�،

� arialمع�خط،�14مقياس�times new romanبخط� فت�ون  �نجل��ية أو بالفر�سية املقاالت العر�ية،أما

 .ل��داول  10مقياس�

 واملراجع،�كما�أن� ال�وامش ف��ا بما صفحة 15 عن يقل ال وأن صفحة 22 املقال صفحات عدد يتعدى ال

 ..حاالت�واملراجع�ت�ون������اية�البحث� 

 مقاس� �ر�ع� ا���ات �ل ع�� سم2التالية� ال�وامش معA4.  

 صاحبھ،�كما�أنھ�يقبل�ع����ك���باحث�ن����املقالة�الواحدة�فقط عن ذاتية �س��ة البحث يرفق. 
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 � �ب��نامج �تكتب �الكر�م، �القرآن �من �آيات �وجود �حال ��al-Quranع��� �تث�يتھ �يتم �و�درج�الذي �الوورد، �

 .�يات�تلقائيا

  : التحكيم

 افة� إجراء �عد ��ا�ي �ش�ل اعتماد�ا و�تم للتحكيم لل�شر املقدمة العلمية والبحوث �وراق �ل تخضع�

 .املحكمون  ��ا يو��� ال�� التعديالت

 الواردة �ار�ف وت�ون  امل�شورة، و�حو��م أوراق�م محتو�ات عن املسؤولية وحد�م املؤلفون /املؤلف يتحمل 

 .ع��ا مسؤولية أية املجلة تتحمل وال آرا��م عن مع��ة ف��ا

 Revue.al-qartas@barid.com :   بر�د�املجلة ع�� املداخالت ترسل  :�لك��و�ي ال��يد

 ع���موقع��ن��نت املجلة�مدرجة� :www.bouira.dz  

  دلیل املؤلف
 أخالقيات�ال�شر:أوال

         ������� �مجلة ��صيلة�" والت�اریة �ق�صادیة� القرطاس �لعلوم جم"ت�شر �العلمية املقاالت

 .واملحكمة،���دف�توف���جودة�عالية�لقرا��ا�من�خالل��ل��ام�بمبادئ�مدونة�أخالقيات�ال�شر

�والباحث�ن�������� �للمؤلف�ن �املرشد ��ساس �ال�شر�و�� �أخالقيات ���نة �ضمن ��خالقية �املدونة تصنف

��خر  �للسلوك؛�و�طراف �معاي���موحدة �لوضع �املجلة ��س�� �بحيث �باملجلة، ��شر�املقاالت ��� �املؤثرة ى

و�س�ر�املجلة�ع���أن�يقبل�ا��ميع�بقوان�ن�املدونة��خالقية�اتفاقا،�و�ذلك�ف���مل��مة�تماما�با��رص�

 :ع���تطبيق�ا����ظل�القبول�باملسؤولية�والوفاء�بالواجبات�واملسؤوليات�املسندة�ل�ل�طرف

 :مسؤولية�الناشر .1

 ي�ب���مراعاة�حقوق�الطبع�وحقوق��قتباس�من��عمال�العلمية�السابقة،��غرض�حفظ��:قرار�ال�شر

حقوق��خر�ن�عند��شر�املقاالت�باملجلة،�و�عت���رئ�س�التحر�ر�مسؤوال�عن�قرار�ال�شر�والطبع�و�س�ند����

�لل�ش �القانونية �باملتطلبات �والتقيد �املجلة �سياسة �إ�� �أو�ذلك �بال�ش����أو�القذف �يتعلق �فيما �خاصة ر،

�التحر�ر�أو� ��يئة �أعضاء �التحر�ر�اس�شارة �لرئ�س �يمكن �كما �أو�القرصنة، �ال�شر�والطبع �حقوق ان��اك

 .املراجع�ن����اتخاذ�القرار

 النظر�عن��:ال��ا�ة� ��غض �لل�شر، �مقدم �مقال ��ل �محتوى �تقييم �التحر�ر�ضمان �رئ�س �من يتطلب

 .تقاد�الدي��،�املواطنة�أو��نتماء�السيا����للمؤلفا���س،��صل،��ع

 يجب�أن�ت�ون�املعلومات�ا��اصة�بمؤلفي�املقاالت�سر�ة�للغاية�وأن�يحافظ�عل��ا�من�قبل��ل��:السر�ة

���اص�الذين�يمك��م��طالع�عل��ا،�مثل�رئ�س�التحر�ر،�أعضاء��يئة�التحر�ر،�أو�أي�عضو�لھ�عالقة�

 .�طراف��خرى�املؤتمنة�حسب�ما�تتطلب�عملية�التحكيمبالتحر�ر�وال�شر�و�ا���
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 الصر�حة� �غ����:املوافقة �باملقاالت �املتعلقة ��خر�ن �أبحاث �نتائج �من �أو��ستفادة �استخدام �يمكن ال

 .القابلة�لل�شر�بدون�تصر�ح�أو�إذن�خطي�من�مؤلف��ا

 :املحكم�مسؤولية  .2

 قرار�ال�شر� ��� �مساعدة��:املسا�مة �ال�شر�مع �اتخاذ �التحر�ر��� �التحر�ر�و�يئة �رئ�س �املراجع، �ساعد

 .املؤلف����تحس�ن�املقال�وتصو�بھ�عند�الضرورة

 ع���املراجع�املبادرة�والسرعة����القيام�بتقييم�املقال�املوجھ�إليھ�ع����:سرعة�ا��دمة�والتقيد�باآلجال

الع��و���ع���املقال�ووجد�أن�موضوع�املقال�خارج�عن�����جال�املحددة،�و�عد��طال��يد��لك��و�ي�

 .إرسال�رسالة�فور�ة�برفض�تحكيم�املقالنطاق�تخصصھ�يتم�

 يجب�أن�ت�ون��ل�معلومات�املقال�سر�ة�بال�سبة�للمراجع،�وأن��س���للمحافظة�ع���سر���ا��:السر�ة

�املر  �باست�ناء �طرف �أي �مع �محتوا�ا �أو�مناقشة �عل��ا ��فصاح �يمكن �رئ�س�وال �طرف �من �ل�م خص

 .التحر�ر

 ع���املراجع�إثبات�مراجعتھ�وتقييم��بحاث�املوج�ة�إليھ�با�����و�دلة�املوضوعية،�وأن��:املوضوعية

 .يتجنب�التحكيم�ع���أساس�بيان�وج�ة�نظره�ال��صية،�الذوق�ال�����،�العنصري،�املذ����وغ��ه

 وال���لم�يدرج�ا�املؤلف�) املقال(املتعلقة�باملوضوع�ع���املراجع�محاولة�تحديد�املصادر��:تحديد�املصادر

�قائمة� ��� �وضع�ا �يجب �سابقا �م�شورة �أخرى �من�أعمال �مأخوذة �نص�أو�فقرة �وأي �قائمة�ال�وامش، ��

ال�وامش��ش�ل���يح،�وع���املراجع�إبالغ�رئ�س�التحر�ر�بأي�أعمال�متماثلة�أو�م�شا��ة�مع�العمل�قيد�

 .التحكيم

 املصا��� �تحكيم��ع���:�عارض �أي�ال�يجب�عليھ�قبول �أل�داف���صية، �تحكيم�املقاالت املراجع�عدم

املقاالت�ال���عن�طر�ق�ا�يمكن�أن�ت�ون��ناك�مصا���لأل��اص�أو�املؤسسات�أو�يالحظ�ف��ا�عالقات�

 .��صية

 :املؤلف�مسؤولية .3

 ي�:معاي����عداد� �متناسق �عل�� ��ش�ل �بموضوعية، �وعرضھ �أصيل �بحث �تقديم �املؤلف طابق�ع��

�معاي���وسياسة� �وفق �وذلك �أو�املضمون، �أو�الش�ل �حيث�اللغة، �من �سواء �املقاالت�املحكمة مواصفات

�طر�ق �عن �وذلك ���يح، ��ش�ل �املعطيات �وت�يان �املجلة، �حقوق�: ال�شر��� �ومراعاة �ال�املة، �حالة

�ال �الذوقية، �وغ����خالقية، �ا��ساسة �إظ�ار�املواضيع �وتجنب �املقال، ��� �العرقية،��خر�ن ��صية،

 .املذ�بية،�املعلومات�املز�فة�وغ���ال��يحة�وترجمة�أعمال��خر�ن�بدون�ذكر�مصدر��قتباس����املقال
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 ع���املؤلف�إثبات�أصالة�عملھ�وأي�اقتباس�أو�استعمال�فقرات�أو��لمات��خر�ن��:�صالة�والقرصنة

تحتفظ�" ادية�وال�سي���والعلوم�التجار�ةالعلوم��قتص"يجب���م�شھ�بطر�قة�مناسبة�و��يحة،�ومجلة�

 .بحق�استخدام�برامج�اك�شاف�القرصنة�لألعمال�املقدمة�لل�شر

 ألك���من�مجلة�أو�مؤتمر،�وفعل�ذلك��عت���) املقال(ال�يمكن�للمؤلف�تقديم�العمل�نفسھ��:إعادة�ال�شر

 .سلوك�غ���أخال���وغ���مقبول 

 حتفاظ�بالبيانات�ا��اصة�ال���استخدم�ا����مقالھ،��ع���املؤلف�:الوصول�للمعطيات�و�حتفاظ���ا�

 .وتقديم�ا�عند�الطلب�من�قبل��يئة�التحر�ر�أو�املراجع

 ع���املؤلف��فصاح�عن�أي�تضارب�للمصا��،�ما���أو�غ��ه�والذي�قد�يؤثر�ع���نتائج�البحث��:�فصاح

 .وتفس���ا،�و�جب��فصاح�عن�مصدر��ل�دعم�ما���ملشروع�مقالھ

 مؤلفي�املقال����أولئك�املسا�م�ن�فقط��ش�ل�كب���ووا���سواء�من�) عدد(ي�ب���حصر�: املقال�مؤلفي

حيث�التصميم،�التنفيذ�والتفس��،�مع�ضرورة�تحديد�املؤلف�املسؤول�عن�املقال�و�و�الذي�يؤدي�دورا�

�م�مسا�مون�فيھ�كب��ا����إعداد�املقال�والتخطيط�لھ،�أما�بقية�املؤلف�ن�يذكرون�أيضا����املقال�ع���أ�

�املؤلف�ن،� �بجميع �ا��اصة �واملعلومات ��سماء �وجود �من �للمقال ��ص�� �املؤلف �يتأكد �أن �و�جب فعال،

وعدم�إدراج�أسماء�أخرى�لغ���املؤلف�ن�للمقال،�كما�يجب�أن�يطلع�املؤلفون�بأجمع�م�عن�املقالة�جيدا،�

�الش�ل �بذلك �و�شر�ا �محتوا�ا ��� �ورد �ما �ع�� �صراحة �يتفقوا �يتم��وأن �الذي �املجلة �قالب ��� املطلوب

 .تحميلھ��من�موقع�املجلة

 يل��م�صاحب�املقال�بذكر��حاالت��ش�ل�مناسب،�و�جب�أن��شمل��حالة�ذكر��ل��:�حاالت�واملراجع

�املقت�س� �واملراجع، ��حاالت �قائمة ��� ����اص �وسائر�أبحاث ��لك��ونية �املواقع �امل�شورات، الكتب،

 .إل��ا����نص�املقال�م��ا�أو�املشار 

 ع���املؤلف�إذا�ت�بھ�واك�شف�وجود�خطأ�جو�ر�ا�وعدم�الدقة����جزئيات�مقالھ�����:�بالغ�عن��خطاء

   .أي�زمن،�عليھ�أن��شعر�رئ�س�تحر�ر�املجلة،�و�تعاون�لت��يح�ا��طأ

  تقديم�املقاالت�لل�شر: ثانيا

" دليل�للمؤلف�ن"و" �عليمات�للمؤلف�ن: "���طالع�ع��ندعو�املؤلف�ن�الراغب�ن�����شر�مقاال��م����املجلة�إ�

 www.univ-bouira.dz   املوجودين����صفحتنا�ع����موقع�املجلة

  .إمضاء��ع�د: ثالثا

بأصالة�العمل�العل���املقدم�و�تحملون�فيھ��امل�املسؤولية�العلمية�) املؤلفون (يقر�فيھ�املؤلف�  

 .قيةو�خالقية�وتبعا��ا�القانونية�و�خال
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  ثر سوق البورصة في التنميةأ

The impact of the stock market on development 

  1حاتم غائب سعيد

Hatem Ghaib Saeed  

  Dr.hatemsaid700@uofallujah.edu) العراق(جامعة الفلوجة  –كلية القانون 

 01/07/2021: ال�شرتار�خ�      ؛�13/05/2021:  القبول تار�خ�      ؛��08/04/2021: تار�خ��ستالم�

 مستخلص 

هي املكان الذي جيتمع فيه عدد كبري من األشخاص وهم املستثمرين واملضاربني  البورصة

املعادن –النفط (–والسماسرة واملغامرين، لكي يقوموا فيما بينهم بعمليات بيع وشراء خمتلفة تتعلق ببضائع 

وللبورصة .وفقا إلحكام القانون ) السندات–األسهم (أو بأوراق مالية...) القطن- احلبوب-النب -النفيسة

تُعد احد األدوات الرئيسية للتنبؤ باحلالة االقتصادية يف البلد والتغريات احملتملة أمهيته اقتصادية كبرية كو�ا 

وملتقى للتمويل واالستثمار من قبل فيها، والبورصة تشبه املرآة اليت تعكس حالة الوضع االقتصادي العام، 

ووسيلة  دخرين الباحثني عن التمويل ومؤشر القتصاد البلدالشركات واهليئات والراغبني باالستثمار وامل

توفري فرص العمل وسيلة لتمويل الشركات دون احلاجة لالقرتاض من البنوك وحساب   لزيادة الثروة

  .وهي عملية حممية حبماية خاصة، كون قوانني خاصة تنظمه. الفوائد

  التنمية -مقومات -البورصة-سوق-أثر: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

     The stock market is a place where a large number of people gather who 
are investors and speculators , brokers and adventurers , in order to do 
among themselves, buy and sell various related goods - (oil -alameda 
Alanis- coffee - grain - cotton .. ) or securities (stocks -sindat ) according 
.olalpursh to tighten the law of great economic significance of being 
considered one of the main tools for predicting the economic situation in 
the country where the potential Ver .oalborsh changes resemble a mirror 
that reflects the state of the general economic situation. And a forum for 
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finance and investment by companies and organizations who are interested 
in investing and savers seeking funding and a pointer to the country's 
economy and a means to increase wealth, provide employment 
opportunities and means of financing companies without having to borrow 
from banks and interest expense .oha protected special protection , the fact 
that a private , organized by the laws of the process . 
key words: Impact - market - stock - constituents - development 

Extract. 

  مقدمة

 أهمية الموضوع-أوالً 

تكمن أمهية البحث من أمهية أسواق البورصة ذا�ا باعتبارها سوق أو جممع تتم فيه العمليات اليت         

الواقعة حتت إشراف السلطة العامة  كما أ�ا متثل  ختص احلاصالت والصكوك باإلضافة إىل األوراق املالية،

سوق استثماري  يتم العمل من خالله على اإلجراءات املتعلقة باألوراق املالية وتتميز البورصة يف توفر 

احلرية إثناء عملية البيع والشراء والعمليات السهلة وال تستغرق وقت كبريًا ،كما أ�ا تتيح الفرص املتنوعة 

يف السوق لالستفادة من تقلبات األسعار سواء الفعلية أو املتوقعة، ويتم حتديد األسعار يف  للمتعاملني

فالبورصة إذًا مبثابة جهاز لقياس قوة أو ضعف اقتصاد بلد ما، البورصة عن طريق املنافسة احلرة والعالنية، 

تصادي املختلفة نظراً العتبارها وتُعد دائرة من الدوائر األساسية اليت تساهم يف متويل قطاعات النشاط االق

سوقًا للبضائع أو الذهب والعمالت الصعبة، أو األوراق املالية املصدرة من طرف الشركات، من أجل هذا  

  .كله كانت البورصة حمل اهتمام الكثري من الدول مبا فيها تلك السائرة يف طريق النمو واملتخلفة

 :إشكالية البحث-ثانياً 

ن الدور الذي تقوم به أسواق البورصة جبملة من الوظائف كتعبئة املدخرات ورفع على الرغم م        

معدالت اإلنتاج للمشاريع االستثمارية، إال إن املشكلة تدور حول غياب الرؤية الواضحة آلثار أسواق 

وسوق .البورصة  على التنمية االقتصادية يف العراق إذ ال زالت متعثرة والطريق إمامها ال يزال طويال 

البورصة العراقي غري نشيط وغري متطور وغري مواكب للتطورات احلديثة لألسواق العاملية، األمر الذي يؤثر 

  .سلباً على قطاع اإلعمال ومتويلها وحركة رؤوس األموال وتدفقا�ا

 أهداف البحث-ثالثاً 

 :يهدف البحث إىل حتقيق األهداف التالية

  .ومقوما�ا، والعوامل اليت تؤثر يف كفاء�االتعرف على أسواق البورصة -1
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  .بيان األثر االقتصادي ألسواق البورصة على التنمية االقتصادية من خالل تداول األوراق املالية فيها-2

  .على اثر التشريعات القانونية على تنمية وتطوير البورصةتسليط الضوء -3

 منهجية البحث-رابعاً 

مبختلف جوانب املوضوع وحتليل أبعاده واإلجابة عن اإلشكالية املطروحة مت بغية اإلملام واإلحاطة        

االعتماد على املنهج التحليلي والوصفي عند التعرض بالدراسة للبورصة واألوراق املتداولة �ا مستخلصاً 

  .النتائج، ومستعيناً بالقوانني ذات العالقة بالبورصة وبيان رأينا فيها

 خطة البحث- خامساً 

  :بغية مجع شتات املوضوع واإلحاطة جبميع جوانبه فقد قسمت الدراسة إىل ما يأيت      

  التعريف بسوق البورصة ومقومات جناحة : األول احملور 

 .التعريف بسوق البورصة ومقومات نجاحة: األول المحور 

مما ال شك فيه إن سوق البورصة هي سوق مالية ضرورية لتمويل وتنشيط احلياة االقتصادية يف 

الدولة، ال سيما إذا ما توفرت شروط فعاليتها وحسن تنظيمها وسريها، غري أ�ا مازالت جمهولة لدى الكثري 

رض اإلحاطة �ذا من الدول النامية لدرجة أنه يصعب على الكثري التفرقة بني البورصة والسوق، ولغ

  :املوضوع سوف نتناوله باملطلبني التاليني

 مفهوم البورصة والتعريف بها: أوال 

هي عملية جتارية حبتة تقوم على البيع والشراء كأي عمليات جتارية أخرى، إالإن ما مييزها طبيعة      

وهي قوانني ثابتة ال تتغري بتغري العقد، كما حيدث يف باقي  القوانني واألنظمة اليت حتكمها وتنظم عملها،

، وذات نفع كبري، )1(األسواق، ويشرتط يف املواد القابلة للتبادل إن تكون مواد ذات أمهية كبرية لالقتصاد

وهي قابلة للتخزين، وبالتايل فإن هذه املواد ال حتضر يف السوق كما حيدث يف غريه، كما أن عمليات 

. ووساطة مرخصة ومسجلة حسب القوانني واألنظمة) 2(البيع ال تتم إال من قبل شركات مسسرةالشراء و 

  :باملوضوع فسوف نتناوله بالنقاط التالية ولغرض اإلحاطة

  :مفهوم البورصة-1

من يريد بيع أو شراء حصص يف  مكان جيتمع به )3()سوق األوراق املالية(كانت وال زالت البورصة 

الشركات أو رؤوس أموال وهو مكان حقيقي أي مبىن يتم فيه ماليني املعامالت يوميًا ومع التقدم يف 

تكنولوجيا املعلومات وأجهزة الكمبيوتر  أنتقل نشاط كبري من حركة البيع والشراء بالبورصة الستخدام 
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 اجد يف مبىن البورص،ويتم البيع والشراء من خالل مسساراحلاسبات والبيع والشراء عن بعد بدال من التو 

Broker ويوجد سوق بورصة يف  .وهو املسجل لدى البورصة واملصرح له بالبيع والشراء حلساب العميل

كل دولة تقريبًا ومن أشهر األسواق  بورصة لندن، بورصة نيويورك، بورصة طوكيو، بورصة هونج كونج، 

  .)4(بورصة القاهرة واإلسكندرية بورصة ديب،

   . تعريف البورصة- 2

هي سوق منظمة ، تنعقد يف مكان معني ، ويف أوقات دورية بني املتعاملني يف بيع  "البورصة       

  . )5(وشراء  األوراق املالية  اليت تصدرها الشركات و الدول

وعرف البعض البورصة على أ�ا نظام يتم مبوجبه اجلمع بني الراغبني يف بيع نوع معني من األوراق         

املالية أو أصل مايل معني من جهة والراغبني يف شرائها من جهة أخرى، بصورة عمليات البيع والشراء عن 

هي "لبورصة باملفهوم االقتصادي واوهم عبارة عن شركات تعمل يف هذا ا�ال، ) مساسرة ( طريق وسطاء 

مكان يلتقي فيه البائعون واملشرتون، من خالل مساسرة لتبادل سلعة هي األسهم والسندات وتعرف بسوق 

  .)6(املال طويل األجل

وهناك من عرف البورصة على أ�ا عبارة عن سوق منظمه مستمرة تقام يف مكان معني يف مواعيد     

بقصد تداول صكوك ماليه معينه تتوافر فيها الصفقات ) ما تعقد بصوره يوميه غالبًا (حمدده بصفة دوريه 

ومن مث فإن نشاط البورصة يتسع ليشمل كافة أنواع املعامالت واألنشطة .بواسطة تدخل شركات البورصة

 .)7(اليت ميارسها البشر وحيتاجون إليها إلشباع حاجا�م ورغبا�م

لسنة  74صة يف القانون املؤقت ألسواق األوراق املالية رقم املشرع العراقي فلم يعرف البور  إما

  :، ومل ترد كلمة بورصة يف القانون العراقي املؤقت احلايل ألسواق األوراق املالية، إال يف موضعني)8(2004

ال جيوز �لس اإلدارة تبين قواعد منفصلة ختص عملية أدراج تداول األوراق املالية يف السوق  :األول

  .)9()الثالثة(الثانية والسوق خارج البورصة 

اهليئة والسوق الصالحية يف احلصول على أية معلومات ذات صلة بوضع هذا القانون موضع : الثاين

 يرد تعريف للبورصة يف قانون سوق بغداد لألوراق املالية ، كذلك مل)10(التنفيذ أو قواعد سوق البورصة

، والذي تزامن ذلك مع احلصار االقتصادي على العراق ، وترك أثرا )11(1991لسنة  24امللغي رقم 

سلبيًا على البورصة حيث أصبحت من حيث الواقع العملي  بورصة رمزية مث  بدأت البورصة بالتطور 

 .التدرجيي البسيط واملتعثر
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األسهم "هي سوق جتارية لتبادل رؤوس األموال  ومن التعاریف أعاله نستخلص بان البورصة      

  .وهي سوق منظمة حلفظ حقوق املتعاملني بالبيع أو الشراء" والسندات وصناديق االستثمار

  أصل كلمة البورصة- 3

مــن الــمــعــلــوم أن كـلـمـة بــورصــة ليست عربية وإمنا تنطق هكذا يف معظم اللغات األجنبية حمتفظة       

باألصل اليت نشأت عليه، ويقال أن منشأ هذه الكلمة هو أن التجار يف القرن السادس عشر امليالدي  

دق لعائلة حترتف الصرافة وتسمى فاندر ببلجيكا ويـنـزلـون فـي فـنـ« بــروج»كانوا يوفدون إلـى مدينة 

 نسبة إىل ما كان منقوشًا على الواجهة  اخلارجية ملنزهلم ثالثة أكياس نقود  Vandr Burseبورص

Bourses وبدأت فرتة التداول يف عام . رمزًا حلرفتهم، ولعل كلمة البورصة اشتقت من هذا االسم

وأتى لفظ  الواليات املتحدة يف شارع وول سرتيت،ثـم انطلقت الـبـورصـة إلـى باريس مث إىل  1592

Bourse  ليعرب عن املكان الذي جيتمع فيه التجار واملتعاملني معهم، إلبرام الصفقات والعقود واإلنفاق

والبعض اآلخر ينسب كلمة بورصة إىل أكياس النقود اليت كانت منقوشة ، )12(احلاضر أو اآلجل عليها

  .)13(البلجيكيني على واجهة منزل أحد الصيارفة

 مقومات نجاح أسواق البورصة: ثانيا 

حيث أ�ا ال تنشأ �رد الرغبة يف . وهي الركائز األساسية اليت ال بد من توفرها لنشؤ أسواق البورصة    

تستطيع القيام  لكيذلك ،وال بصدور قرار من السلطات املختصة، وإمنا تنشأ لتوافر عدة مقومات أساسية

  :بأداء وظائفها على الوجه األمثل واليت ميكن إجيازها بالنقاط اآلتية

وجود اإلطار التشريعي والتنظيمي املرن القادر على التطور باستمرار للتكيف مع املـــتغريات، والذي -1

خلق  جو من الثقة يف  يطمئن املستثمرين واملدخرين ويوفر احلماية الالزمة حلقوق املتعاملني، مما يؤدي إىل

  . )14(األسواق ورفع كفاء�ا

سياسة اقتصادية رشيدة منزهة عن العبث والسفه وإهدار املال العام وجتنب الرتكيز على مشاريع -2

ووضوح اخلطة االقتصادية املتبعة يف االستثمار غري االسرتاتيجية اليت ال تؤثر يف تطوير التنمية االقتصادية، 

ريع ذات اجلدوى االقتصادية املتوازنةواليت تسمح باستيعاب رأس املال املعروض يف الدولة، وتوفر مشا

مؤسسات مالية ومصرفية مما يشكلبيئة متكاملة من املؤسسات املالية قادرة على تعبئة املدخرات وتولد 

  .مع الرتكيز على �يئة شبكة جيدة من املتعاملني والوسطاء يف السوق.قروضاالستثمار



  حامت غائب سعيدحامت غائب سعيد

14 

رار األوضاع السياسية واالقتصادية والقانونية اليت تساعد على استقرار رأس املال الذي ميتلكه استق - 3 

القطاع العام أو اخلاص، واحلد من وقوعه بيد زمرة من الشركات الفضائية واللصوص وحمرتيف �ب املال 

 اهلروب بعد ذلك دون العام، والراغبون يف احلصول على التسهيالت االستثمارية واإلعفاءات الضريبية مث

يؤدي إىل   بسبب األزمة السياسية الراهنة والوضع األمين املرتبك الذي .إكمال املشاريع االستثمارية

وتطلعا�ا يف تعظيم أرباحها وتسرب كميات كبرية من النقد األجنيب إىل    إحباط مهة الشركات املسامهة

وإن الشائعات والدعايات اليت يطلقها الوسطاء أو  يةاخلارج مما يلحق ضررًا كبريًا بثروة العراق املال

وتصبح األسهم يف حالة من   تؤثر على استقرار سوق األوراق املالية  لتحقيق املكاسب املالية   املستثمرون

  .)15(التذبذب بني االرتفاع واالخنفاض

وجود اقتصاد منتعش ومزدهر ووفرة مدخرات مع هيكل متكامل من البنوك واملؤسسات املالية اليت -4 

تواكب التطورات الدولية قادرة على استخدام أساليب فنية متقدمة تديرها كوادر إدارية تتمتع خبربات فنية 

  .)16(أس املال اخلاص دورهووضوح اخلطة االقتصادية املتبعة يف الدولة، واليت حتدد لر وخربات مرتفعة 

وجود مؤسسات مالية ومصرفية ونقدية من كافة التخصصات، مما يشكل بنية متكاملة من  -5

وإتباع السياسات اليت تشجع  ،)17(املؤسسات املالية تسمح بتعبئة املدخرات وتوفري فرص االستثمار

االدخار واالستثمار ومن هذه السياسات السماح لألجانب بتملك نسـب معينة من أسهم وسندات 

االنفتاح الكبري على البورصات العاملية، ومواكبة تكنولوجيا الدول املتقدمة والتكيف ، و )18(الشركات الوطنية

شطة جيب العمل على حتقيق الكفاءة اإلعالمية وعموما حىت تتحقق بورصة فعالة، ون.مع التحوالت 

  .)19(الكافية من حيث توفري املعلومات االقتصادية واملالية واإلحصائية للمتدخلني بالبورصة

 أثر أسواق البورصة على التنمية االقتصادية: ثالثا 

تلعب أسواق البورصة دورًا حيويًا يف تطوير التنمية االقتصادية ومنوها لكو�ا متثل قناة لتدفق        

كما تعد مبثابة املؤشر ، األموالوذلك من خالل اتصال راغيب شراء األسهم والسندات مع الراغبني يف البيع

ضمن عوامل دافعه أم مثبطه وتعترب الذي يقاس به وضع االقتصاد الوطين وفيما إذا كان هذا االقتصاد يت

مالذًا لتحقيق أهداف ومصاحل خاصة للدول ومن الركائز األساسية اليت تعتمد عليها الدول يف جمال 

  :التنمية، وتتمحور األمهية االقتصادية للبورصة مبا يلي

تعد سوق البورصة وسيلة من وسائل االستثمار  :تعبئة المدخرات وتوظيفها في المشروعات –1 

حيث تؤدي زيادة حجم ونشاط السوق إىل زيادة االختيارات أمام املستثمرين من خالل االستثمار يف 



 أثر سوق البورصة في التنمية

15 

كما ان اآللية اليت يعمل �ا السعر يف السوق تساعد على . األسهم والسندات ووثائق االستثمار وغريها

  .)20(حة اليت تقدم فوائد متعددة لالقتصادتوجيه األموال حنو الشركات الناج

تتميز سوق البورصة بأ�ا سوق مستمرة، إذ تباع  :االستمرارية في توفير األموال والمدخرات- 2

بالدخول   وذلك من خالل إتاحة الفرصة للمتعاملني. وتشرتى فيها األوراق املالية بطريقة دورية ومنتظمة

إذ ميكنهم استثمار أمواهلم يف ظل قواعد اإلفصاح والرقابة املالية وإمكانية حتويل  واخلروج وسرعة التداول،

    .)21(الصكوك املالية إىل نقود يف أي وقت يرغبون

واملسامهة يف . عن طريق طرح أوراق مالية حكومية يف البورصة المساهمة في تمويل خطط التنمية–3

اذ ان عمليات البيع والشراء يف البورصة تُعد مظهراً من مظاهر االئتمان  دعم االئتمان الداخلي واخلارجي،

الداخلي، فإذا ازدادت مظاهر هذا االئتمان ليشمل األوراق املالية املتداولة يف البورصات العاملية أصبح من 

  .)22(املمكن قبول هذه األوراق كغطاء لعقد القروض املالية

طاع العام إىل القطاع اخلاص ومن خالل ذلك تكتسب سوق عمليه حتويل ملكية الق :الخصخصة–4

من خالل طرح األوراق البورصة أمهية بالغة باعتبارها أهم قناة متكن الدولة من بيع املنشأة اليت متلكها 

لالكتتاب يف البورصة، ومتثل اخلصخصة عن طريق ) مشروعات القطاع العام(املالية هلذه املشروعات 

ثلى لنجاحها وذلك ملا حتققه من مزايا كثرية خاصة يف جمال الشفافية وتوسيع قاعدة البورصة الطريقة امل

  .)23(امللكية الشعبية ومحاية املستثمرين  وتنشيط البورصة

تعترب سوق البورصة مرآة لالقتصاد الوطين فعلى  -:أداة تقويم االقتصاد وتحقيق األسعار الواقعية –5

الرغم من أن أسعار األسهم يف السوق تتأثر بعوامل موضوعية وغري موضوعية إال أ�ا متثل انعكاس 

حيث تعترب السوق مبثابة مرآة تعكس املركز املايل للشركات املصدرة . لألحوال االقتصادية العامة يف ا�تمع

كما يعد تسجيل أسعار . هي املؤشر الذي يعتمد عليه يف تقييم االقتصاد الوطين لألوراق املالية واليت

التعامل ونشرها أمرًا هامًا بالنسبة لألوراق املالية حمل التعامل مبا يسمح للمتعاملني بتكوين فكرة قريبة جداً 

  .)24(من مدى توافق الطلب على األوراق مع املعروض منها

أداة متويل للمشاريع التنموية حيث متكن  من خالل اعتبارها إيجابياً  تؤدي أسواق البورصة دوراً  -6

من طرح أسهمها على اجلمهور يف االكتتاب العام سواء عند التأسيس    أسواق البورصة الشركات أملسامهة

كما تسهم . أو عند زيادة رؤوس أمواهلا، خاصة أن الشركات املسامهة حتتاج إىل رؤوس أموال ضخمة

صة يف جذب األموال من خارج البلد للمسامهة يف متويل املشاريع الكبرية،وعزز هذا الدور سوق البور 
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مظاهر االنفتاح االقتصادي واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتفاقات الدولية الثنائية ومتعددة 

  .)25(األطراف

وكفأ�اواليت ة جهة رقابية خارجية غري رمسية على الشركاتتعترب البورص. الرقابة على إدارة الشركات-7

يتم تداول أوراقها املالية يف أسواق البورصة، ويتم زيادة وعي املواطنني  وتبصرهم بواقع الشركات من حيث 

فالشركات ذات السياسة املالية الناجحة تتحسن أسعار أسهمها يف البورصة إما .النجاح أو الفشل 

وهذه الوظيفة من الوظائف اهلامة للبورصات ،  .فؤة فتتجه أسعار أسهمها حنو اهلبوطالشركات غري الك

وذلك لتكفلها حبماية املستثمرين من أي تالعب أو غش من جانب الشركات أو املؤسسات أو األفراد، 

  .)26(وذلك من خالل قيام البورصــة بالرقــابة بنوعيها املباشر وغري املباشر على املتعاملني

األداء املايل للشركات املدرجة يف البورصة يشكل عامًال حامسًا يف حتديد حركة أسعار ى باننر و 

األسهم، فإن حركة أسعار الفائدة تؤثر بدورها يف حركة البورصات واألسهم املتداولة فيها، إذ تنتعش 

وتتأثر حبركة املؤشرات الرئيسية املعربة عن أداء االقتصاد مثل .البورصة كلما اخنفضت أسعار الفائدة

كماتتأثر . مؤشرات النمو والبطالة والتضخم، كما تتأثر بالعجز أو الفائض يف املوازين الداخلية واخلارجية

ور البورصات بالعوامل األمنية والسياسية، إذ تشكل البيئة السياسية واألمنية املستقرة مناخًا مالئمًا لتط

البورصات، بينما تعترب البيئات املضطربة مدمرة للبورصات، وذلك ببساطة ألن التوقعات املالية تكون 

  .صعبة ومضطربة يف البيئات غري املستقرة سياسياً وأمنياً 

  

 أنواع البورصات والفرق بينها وبين السوق: الثالث المحور 

الذي خيتلف من سوق ألخرى وهذا ما هناك أنواع عديدة من البورصات متارس نشاطها التجاري 

  :سوف نتناوله يف الفرعني التاليني

 أنواع البورصات المؤثرة في السوق: أوال 

أنواع عديدة من البورصات متارس نشاطها يف الدول املختلفة ويالحظ أنّه كلما كانت الدولة  هناك

  :متقدمة كلما ازدادت وتنوعت البورصات العاملة فيها وتقسم البورصة إىل األنواع اآلتية

 اذ جيري فيها التعامل على حماصيل. وتسمى البورصات التجارية أو بورصات العقود:بورصة البضائع- 1

ويالحظ التاجر بعينه السلعة الذي يتم االتفاق عليها ) اخل...النب- القمح-السكر- الصوف-القطن(معينة 

من حيث اجلودة والنوعية والسعر والكمية وبعدها يدفع مثنها  إما بشكل كامل أو يقتطع جزء قليل من 
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، وبورصة )27(م بسعر باتالثمن يسلم عند تسلم البضاعة وممكن إن يكون الثمن مؤجل إىل ما بعد التسلي

  :البضائع تقسم إىل نوعني

  .وهي البورصة اليت يتم فيها البضاعة حاضرة ومل يسبق التعاقد عليها :بورصة البضائع الحاضرة-أ

وهي البورصة اليت يتم فيها بيع البضائع غائبة غري موجودة وبسعر :  )الكونتراتات(بورصة العقود-ب

  .)28(البورصة، ويكون البيع على املكشوف إي التسليم يف املستقبلبات أو سعر معلق على سعر 

هي عبارة عن ، )29(وجيري فيها التعامل على األوراق املالية ):القيم المنقولة(بورصة األوراق المالية- 2

نظام يتم مبوجبه اجلمع بني البائع واملشرتي لنوع معني من األوراق أو بعبارة أخرى هي من األسواق اليت 

أو املقرضني على ) أسهم(فيها عرض األموال وتداوهلا، واليت ومتثل هذه القيم املنقولة حقوق الشركاء  يتم

وهي سوق منظمة يلتزم فيها املتعاملون مبراعاة القوانني واللوائح اليت تنظم تعامل ).السندات(املدى الطويل 

  .)30(القوانني واللوائحفيها حيث تقوم على إدار�ا هيئة تتوىل اإلشراف على مراعاة هذه 

يف ) البالتني-املاس-الفضة(بورصة الذهب واملعادن النفيسة :بورصة الذهب والمعادن النفيسة- 3

سوق منظمة هلا ووجود مادي يف قاعات خاصة حيث تتم املفاوضات حول املعادن النفيسة من قبل 

بسبب اختالف طرق . ملصادرهم أعوان الصرف وختتلف أسعار هذه املعادن اختالفا كبريًا بالنسبة 

  .)31(احلصول عليها وشحنها والتأمني عليها ودرجة الشوائب فيها

وهي من البورصات احلديثة اليت تتعلق بعرض أفكار األشخاص اخلاصة وببيع  :بورصة األفكار- 4

  .حقوق االخرتاع وحقوق املعرفة والعالمات التجارية وصفقات نظم املعلومات

وهي مكان التقاء العمال يف اجتماعات تقرتح فيها عليهم خدمات  ):عملال(بورصة الخدمات- 5

  . وهي كثرية لتعدد ا�االت اليت ميكن استخدامها فيها، وأمهها السياحة والفنادق والنقل والتأمني متنوعة

على شكل أزواج من كل )الصرف(وهي البورصات اليت يتم فيها تبادل العمالت :بورصة القطع- 6

  .)32(يقتني إما بسعر قطع فوري يتم التبادل حاضراً وإما بسعر آجل يتم فيه التبادل باآلجلعملتني بطر 

 .االختالف بين البورصة والسوق: ثانيا 

   :هناك اختالف ملحوظ بني السوق والبورصة وتكمن إمجاالً أوجه هذا االختالف فيما يلي      

التعامل يف السوق يتم على سلع متنوعة أما البورصة يتم التعامل على سلع ختضع لشروط مثلقابلية -1

السلعة للبقاء وملدة أطول دون أن يصيبها تلف أو هالك طوال مدة ختزينها باإلضافة إىل تشابه السلع 

والطلب على السلعة ويكون كل من العرض  .املتعامل �ا مبعىن جمموعة من السلع موحدة النوع والرتبة
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خاضعني لظروف مستقرة وتكون أسعارها عرضة يف األسعار وهذا إلغراء املضاربني، ولكل سلع سوقها 

  .اخلاص يتم املتاجرة فيه

التعامل يف السوق يتم على سلع منظورة وموجودة أما البورصة فيكفي وجود عينات فقط وتوجد هذه -2

إي إن البيع والشراء يف السوق يكون حقيقيا مبعىن .مستودعاتالبضائع يف خمازن أو مؤسسات مصرفية أو 

هذين املصطلحني، إما يف البورصة فيكون على شكل مضاربة على فرق األسعار دون دفع الثمن الكامل 

  .وتسليم املنيع حني إبرام العقد

البورصة تتم العمليات اليت تتم يف ال يتم اإلعالن للجمهور عن السعر يف السوق خبالف البورصة، و -3

  .يف معظمها بكرب قيمتها وتكرارها

يف السوق يتم تسليم السلعة سواء دفع الثمن فورا أو بعد أجل أما يف البورصة فيتم التسليم يف -4

  املستقبل وقد ال يتم على اإلطالق وتنتهي العملية بفوارق األسعار

ة وخمتلفة ويف فرتات تطول وتقصر األسواق القدمية كانت تعقد يف أماكن خمتلفة ويف فرتات متباعد-5

  .)33(بينما نالحظ البورصة هلا مكان ثابت وتعقد بشكل منتظم كل يوم. حسب احلاجة وأمهية السوق

وخيضع إلجراءات قانونية ، ونرى إن البورصة هي السوق الذي يتم فيه إصدار األوراق املالية وتداوهلا     

البيع، اذ إن التعامل يف سوق البورصة حيمل رغبات حمددة خاصة بالتداول كونه يظم إطراف عقد 

ملستثمر خمتلفة،وتتجلى هذه الرغبات من خالل حتديد األشخاص املتعاملني بأسواق البورصة مثال

والسمسار واملغامر ولكل منهم له أهداف معينة، فاملستثمر يسعى إىل حتقيق األرباح وحتسني  واملضارب

ويعتمد على التحليل االقتصادي واملايل والسوقي، بينما يركز املضارب مستوى أداء املشروع االستثماري 

إما السمسار  ،على ارتفاع القيمة السوقية لألوراق املالية ويف اقصر مدة ممكنة ويعتمد على التحليل الفين

فهو شخص حمرتف يسعى إىل تقريب وجهات النظر بني البائع واملشرتي يف سوق األوراق املالية ويعتمد 

إما املغامر  ،لى القوانني واللوائح اليت حتكم عملية التداول وحيصل على عمولة نظري إتعابه من الطرفنيع

 .فنالحظه يلجا إىل سلوك غري اقتصادي واليت تزيد املخاطرة على االستثمار ويلجا إىل اإلشاعات 

  

 الخاتمة

متكنا من استخالص مجلة ) البورصة وأثرها يف سوق األوراق املالية  (من خالل البحث يف موضوع    

  :نتائج  ويف الوقت نفسه وجدنا من الضروري اقرتاح بعض التوصيات وكما يأيت
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  النتائج -أوال 

أن عدم االستقرار السياسي واالقتصادي واألمين الذي يشهده العراق هو سبب من جمموعة من  -1

وضعف أسواق البورصة   دت إىل هجرة رؤوس األموال الوطنية إىل اخلارجاألسباب والعوامل اليت أ

إىل تكوين وفرات نقدية كبرية خارج   وامتصاص املصارف لكميات كبرية من السيوالت النقدية اليت أدت

استقرار مؤشر    االستثمار املنتج  كما أن ضعف االقتصاد العراقي واحلركة االستثمارية تؤثر سلبا يف

   .البورصة

-الذهب(، وبورصة البضائع)األسهم والسندات(للبورصات أنواع خمتلفة مثل بورصة األوراق املالية  -2

ومما ال شك فيه ان كل سوق لألوراق املالية هي ).الصرف(، بورصة العمالت ) اخل...القمح- .النفط

عمالت، وال  بورصة  وليس كل بورصة هي سوق لألوراق املالية، اذ ميكن أن تكون بورصة بضائع أو

يوجد يف العراق سوى نوع واحد من أنواع البورصات، وهي سوق األوراق املالية ، وذلك الن املشرع مل 

  .ينظم سوى هذا النوع من أنواع البورصات 

أن أهم املقومات اليت يقوم عليها أي سوق لألوراق املالية يف العامل هو وجود إطار تشريعي مرن، -3

ع التحديث املستمر هلذا التشريع ليواكب ويتكيف مع املتغريات والتطورات وبنفس الوقت على املشر 

احلاصلة يف العامل، وهذا بدوره يؤدي إىل خلق جو من الثقة يف األسواق ، مما ينعكس على كفاء�ا 

  .وتطورها 

ة اليت ومن األدوات اإلحصائي.البورصة هي املرآة العاكسة ملدى جناح السياسات االقتصادية واملالية -4

وحتدد مدى مالئمة التشريعات االقتصادية واملالية وردود .تساعد يف معرفة املشروعات املطلوبة يف املستقبل 

  . األفعال جتاهها

  المقترحات . ثانيا 

 :بعد أن انتهينا من الدراسة والبحث يف موضوع سوق البورصة نقرتح التوصيات التالية

ضرورة معاجلة أوجه القصور يف اإلطار التشريعي اخلاص يف البورصة وخاصة يف جمال بعض املعلومات -1

وعناصر الشفافية واإلفصاح املايل وأساليب ونظم اإلدارة املالية مع االستمرار يف العمل على تطوير 

  . ثةاستكمال تنظيم األطر املؤسسية للسوق وخلق ودعم املؤسسات وأدوات التعامل احلدي
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خلق بيئة خصبة تشجع على جذب املستثمرين والوسطاء الدوليني لسوق البورصة مبا ينسجم مع -2

وإقامة العالقات والروابط بني سوق العراق لألوراق املالية وبني البورصات .لوائح سوق العراق لألوراق املالية

  .من خربا�االعاملية وخاصة بوصة نيويورك وبورصة طوكيو وبورصة لندن واالستفادة 

العراقية   تشجيع دخول املؤسسات املصرفية وشركات الوساطة األجنبية يف سبيل توسيع السوق-3

  إصدار بعض السندات بالعمالت األجنبية جلذب رؤوس األموال األجنبيةو  .وزيادة السيولة النقدية

  . وإصدار السندات القابلة للتحويل إىل أسهم يف حالة رغبة حاملها

لتوعية املستثمرين واجلمهور مبزايا االستثمار  بالبورصة مثل إقامة الندوات    امج إعالميةوضع بر -4

لتعريف الشركات الدولية واملؤسسات بأمهية االستثمار يف سوق األوراق    واملؤمترات الدولية أو احمللية

  .املالية

م إىل اجلمهور للرتويج لالكتتاب السماح للمصارف العراقية املخولة بتعيني مندوبني هلا تقوم بإرساهل -5

وإمتام عملية االكتتاب خارج املصارف، سواء يف حمال أقامتهم أو أعماهلم أو حىت يف األماكن العامة 

ويكون هلم احلق يف استخدام عدة أشخاص للقيام بعملية الرتويج وتغطية االكتتاب خارج املصارف ، .

 .على شرط احلصول على املوافقة املسبقة 

العمل على اخذ املشرع العراقي بورقة مالية مهمة تتمثل بوثيقة االستثمار كون هذه الورقة تصدر من  -6

شركة تتخذ شكل شركة مسامهة، تعمل على توظيف أموال املستثمرين  يف جمال األوراق املالية، وتصدر 

قع العراقي، الذي يعاين ألصحاب هذه األموال وثيقة االستثمار، وتكون قابلة للتداول، أكثر مالئمة للوا

من  غياب الوعي االستثماري يف األوراق املالية، وبالتايل تكون هذه الشركة كحلقة وصل بني املستثمرين 

  .والبورصة
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  :ملخص

 – 2000تطرقنا يف هاته الدراسة إىل العالقة بني حجم اجلباية العادية وتطورها يف اجلزائر للفرتة   

ية املالية ، وبني النمو اإلقتصادي يف الناتج احمللي اإلمجايل، وذلك بتحديد العالقة بني اإلسرتاتيج2019

اليت قامت عليها سياسة اإلنعاش اإلقتصادي من خمطط آلخر، مع الرتكيز على خمطط النموذج التنموي 

اجلديد، أو ما يسمى رمسيا مبخطط التحول اإلقتصادي، الذي إختلفت إسرتاتيجيته املالية إختالفا جذريا 

ا أهدافا كمية واجبة التحقيق قبل عن املخططات السابقة، خاصة يف جانب اجلباية العادية اليت حدد هل

اإلنطالق يف التحول اإلقتصادي، وعليه فاجلباية العادية شكلت على مدار سنوات سياسة االنعاش 

اإلقتصادي، آلية توجيه لإلسرتاتيجية املالية اليت قام عليها كل خمطط بناءا على حجم التحصيل الفعلي 

ف من أهداف هاته اإلسرتاتيجيات على إختالف أهدافها منها يف متويل املالية العامة، كما كانت هد

  .ومنطلقا�ا الكلية
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كما تطرقنا إىل العالقة بني منو الناتج احمللي واجلباية العادية يف الدراسة القياسية، من أجل معرفة 

األساسي للنمو حجم التأثري غري املباشر بني املتغريين، وقد توصلنا إىل أن املالية العامة يف اجلزئر هي احملدد 

  .اإلقتصادي بالدرجة األوىل

مخطط التحول اإلقتصادي، اإلستراتيجية المالية، اإلنعاش اإلقتصادي، الجباية : الكلمات المفتاحية

  .العادية

 .JEL: E61  ،G38  ،E60  ،H20تصنيف 

Abstract: 
 In this study, we discussed the relationship between the size and 

development of ordinary taxation in Algeria in 2000 - 2019, and economic 
growth in GDP, by defining the relationship between the financial strategy 
that underpins the economic recovery policy from one scheme to another, 
with a focus on the development model diagram The new, or what is 
officially called the economic transformation scheme, whose financial 
strategy differed radically from the previous plans, Especially on the side of 
regular taxation, for which it has set quantitative goals that must be 
achieved before launching the economic transformation, and accordingly, 
regular taxation has formed over the years of the economic recovery policy, 
a guiding mechanism for the financial strategy on which each scheme is 
based on the actual collection of it in public financial financing, as well It 
was a goal of these strategies, with different goals and overall premises. 

We also discussed the relationship between domestic product growth 
and regular taxation in the standard study, in order to know the magnitude 
of the indirect impact between the two variables, and we have found that 
public finances in Algeria are the primary determinant of economic growth 
in the first place. 
Key words: economic transformation scheme, financial strategy, economic 
recovery, ordinary taxation. 
JEL classification codes: E61  ،G38  ،E60  ،H20. 

    ::مقدمة

مرحلة إنسحاب الدولة من احلياة اإلقتصادية من خالل خوصصة  2000شكلت بداية سنة 

تدرجييا، وإنسحا�ا إىل قطاع اخلدمات العمومية  1997املؤسسات اإلقتصادية، اليت بدأت منذ سنة 

تمكني القطاع اخلاص اإلنتاج تدرجييا واحلماية اإلجتماعية واألشغال العمومية والبىن التحتية، يف حماولة ل
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ليحل حملها يف احلياة اإلنتاجية، وعليه فإن املتتبع لطبيعة املخططات التنموية من خالل خمتلف 

إسرتاتيجيا�ا التنموية واملالية يالحظ الفرق الواضح بينها، وعليه فقد جعلت اإلسرتاتيجية املالية لسياسة 

 يف آليات إستدامة مصادر التمويل احمللية، لتمويل املالية العامة، القاطرة اإلنعاش اإلقتصادي أولوية التفكري

األساسية للتحفيز يف اإلقتصاد يف إسرتاتيجية سياسة اإلنعاش اإلقتصادي بكل خمططا�ا، و�دف إىل 

ى ضمان األمن املايل للبالد، بعدم اللجوء إىل اإلستدانة اخلارجية، وجعلها إستثناًء وللضرورة القصو 

فقط،إال أن الصدمة السالبة ألسعار النفط وضعف اجلباية العادية  كان هلا آثار إجتماعية سلبية ما حتم 

، إىل سياسة التمويل غري التقليدي ممثلة بسياسة 2018عليها اللجوء يف قانون املالية السنوي لسنة 

، 2017-10-11ؤرخ يف امل 10-17االصدار النقدي اجلديد، واليت شرعتها يف قانون النقد والقرض 

فيما بات يعرف بسياسة التمويل غري التقليدي، يف إسرتاتيجية واضحة للتحول يف جمال متويل املالية العامة 

، جعلها تلجأ إىل اإلقرتاض الداخلي 2013بعيدا عن اجلباية البرتولية اليت شهدت تراجعا حادا بداية من 

ت يف اإلسرتاتيجية املالية لسياسة اإلنعاش اإلقتصادي هو ، إال أن الثاب2015يف جتربة قرض النمو سنة 

التحول حنو اجلباية العادية من خالل عديد اإلجراءات املتخذة يف هذا اجلانب، إال أن خمطط التحول 

 .اإلقتصادي اجلديد أفرد هلا حمورا خاصا �ا، وهو حمور متويل املالية العامة

  :ة حبثنا على النحو اآليتمن خالل ما سبق تربز إشكالي: اإلشكالية

ما هو تأثير الجباية العادية على اإلستراتيجية المالية لسياسة اإلنعاش اإلقتصادي في جانب      

تمويل المالية العامة ونمو الناتج المحلي اإلجمالي، باإلسقاط على مخطط التحول اإلقتصادي 

  الجديد؟

  :المنهج المتبع

من أجل حتديد خمتلف املفاهيم والعالقات المنهج الوصفي قمنا بإتباع  ، فقدذكرهبناءا على ماسبق        

واقع تأثري اجلباية من أجل حتليل  طريقة التحليل والترتيباليت يتناوهلا هذا املوضوع، كما استخدمنا 

، وذلك من خالل دراسة حتليلية نظرية العادية على إسرتاتيجية خمطط النموذج التنموي اجلديد يف اجلزائر

للظروف احمليطة بتطبيق إسرتاتيجية هذا املخطط ومدى تأثري اجلباية العادية على تطبيق هاته اإلسرتاتيجية 

  .لبناء النموذجاستخدام المنهج القياسي يف جانب منو الناتج احمللي اإلمجايل وذلك من خالل 

  :تنقسم الدراسة إىل مخسة أقسام أساسية، وذلك على النحو اآليت :الدراسة  أقسام

 اإلطار النظري إلستراتيجية مخطط النموذج التنموي الجديد: أوال.  
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  دراسة تحليلية ونظرية لتأثير الجباية العادية على نمو الناتج المحلي اإلجمالي في : ثانيا

  .الجزائر مع اإلشارة لبرنامج التحول اإلقتصادي

 ح وتعديل اإلجراءات الجبائية إستراتيجية سياسة اإلنعاش اإلقتصادي في مجال إصال:  ثالثا

 .2020 – 2000العادية للفترة 

 2000دراسة قياسية لتأثير الجباية العادية على نمو الناتج المحلي اإلجمالي للفترة : رابعا  - 

  .مع اإلشارة لبرنامج التحول اإلقتصادي 2019

 تقديم نتائج الدراسة : خامسا.  

برنامج (لية والتنموية لبرنامج التحول اإلقتصادي اإلطار النظري لإلستراتيجية الما: أوال

  .2030-  2015) النموذج اإلقتصادي الجديد

الربنامج على غري ما سبقه من برامج سياسة اإلنعاش اإلقتصادي، واليت كانت مخاسية، فهو برنامج 

اتيجية سنة، وهذا راجع لتلك اخلربات املكتسبة من اإلخالل وباإلسرت 15طويل األجل، ميتد على مدة 

املالية للربامج السابقة، واليت شكلت إنطالقة، او أرضية صلبة يتم عليها البناء عند تصميم حماور الربنامج، 

وإسرتاجتيته املالية، على الرغم من أن الربنامج من برامج سياسة اإلنعاش اإلقتصادي ويأخذ بنفس 

 .إسرتاتيجيتها املالية

إىل سنة  2015طويل األجل، ميتد من سنة و برنامج النموذج اإلقتصادي الجديد، هبرنامج 

، يشكل إمتدادا لربامج سياسة اإلنعاش اإلقتصادي، من حيث طبيعة اإلسرتاتيجية املالية اليت 2030

  :تأخذ �ا الربامج السابقة، ناهيك عن احملاور الكربى اليت يبقي عليها إىل حد كبري، من حيث

  : محور المالية العامة .1

جذري يف اإلسرتاتيجية املالية لربنامج النموذج اإلقتصادي اجلديد مقارنة بالربامج  هناك إختالف

، فقد إنطلق الربنامج يف ظل صدمة غري مواتية شديدة محور التمويل للمالية العامةالسابقة،  يف ما خيص 

األول إلسرتاتيجية أي يف اسعار البرتول، القاطرة األوىل لتمويل التنمية يف اجلزائر، واحملدد  2014منذ سنة 

خمطط تنموي، فرضت نوع من احليطة واحلذر حتسبا إلخنفاضها من جديد، هذا الربنامج  ونتيجة أزمة 

السيولة اليت شهد�ا املالية العامة جعل احلكومة تبحث عن بدائل متويل غري تقليدية يف اجلزائر، بعيدا عن 
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لبية من قبل األعوان اإلقتصاديني، وعليه فقد جلأت الزيادة يف الضرائب ذات ردود الفعل العنيفة والس

  : احلكومة إىل التمويل عن طريق

  5.4بدأت باللجوء إىل اإلستدانة الداخلية من خالل قرض النمو ذو اخلمس سنوات مبعدل فائدة% ،

وهو عبارة عن سندات خزينة عمومية متوسطة وطويلة األجل، طرحتها احلكومة لتمويل اخلزينة ملخطط 

بعد تواصل أزمة اجلباية البرتولية يف الرتاجع احلاد، إال أنه مل حيقق  2015نموذج التنموي اجلديد سنة ال

القدر التمويلي املأمول منه، نتيجة  غياب الوعي اإلستثماري يف هذا النوع من اإلستثمارات، هذا إذا 

إلقتصاديون يف قدرة احلكومة على أغفلنا اجلانب الديين للمجتمع اجلزائري، ناهيك عن عدم ثقة األعوان ا

السداد، دون أن ننسى العوامل اإلقتصادية اليت حالت دون حتقيق املطلوب من هذا التمويل، امهها 

التضخم والعائد املتدين جدا، وغياب الوعي االستثماري لدى عامة الناس، باإلضافة إىل أن ا�تمع 

إلدخار الكايف لإلستثمار يف هاته األدوات أو غريها، اجلزائري، بتحوله إلقتصاد السوق، فهو ال ميلك ا

وهي تراكمات فرتة اإلقتصاد املخطط، من جهة أخرى فإن عدم جناعة قرض النمو كإسرتاتيجية متويل 

جديدة مل تنجح يكمن يف أن اإلستثمار يف سندات اخلزينة أو حىت أذونات اخلزانة توفر اإلسرتاتيجية املالية 

العائد، ما جعل اإلستثمار يف هذا التمويل مقتصر على البنوك التجارية، وأغلب للمستثمر وال توفر 

 .اإلستثمارات كانت بأوامر فوقية

  من جهة أخرى قامت إسرتاتيجية التمويل لربنامج النموذج اإلقتصادي اجلديد على التمويل من خالل

ونات اخلزانة اليت ال تتجاوز يف اإلصدار النقدي، أي أن البنك املركزي يقوم بإصدار النقود مقابل أذ

، وهي تشكل مصدرا تضخميا، على إعتبار أن هاته الكتلة النقدية ليس هلا 1أشهر 06احلاالت العادية الـ 

أنظر النقطة (مقابل يف االقتصاد احلقيقي، وهو التقاطع اجلوهري بينها وبني سياسة التيسري الكمي 

ادر تضخمية بدال من اللجوء إىل اإلدخارات احلقيقية، وهي ، على اعتبار أ�ا تعتمد على مص)املوالية

 متويل يف سياسة مقصودة من الدولة، من أجل حتقيق مجلة أهداف إقتصادية وإجتماعية وسياسية، وتتمثل

املركزي،  البنك طرف من عادة تتم اليت اإلصدار النقدي عملية خالل يف املوازنة العامة السنوية من العجز

اخلزينة  طلب على بناء دولة كل مستوى النقدي على اإلصدار بعملية املكلفة الوحيدة املؤسسة وهو

 اإلصدار وفقا لعملية كغطاء املركزي للمصرف تعطى حكومية سندات تقدمي خالل فيها، من العمومية

ركزي التشريعية، أي مبعىن ضخ كتلة نقدية يصدرها البنك امل اهليئة طرف من عليه املصادق املالية لقانون

 نقود اشتقاق يف التجارية البنوك طريق توسع عن اإلصدار عملية تتم قد دون أن يكون هلا مقابل، كما
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 هذه خصم تعيد أن هلا حيق البنوك، اليت لصاحل هذه الدولة تصدرها اليت احلكومية السندات مقابل الودائع

 بالنسبة لإلقراض األخري امللجأ بارهباعت البنوك التجارية من يقبلها الذي املركزي البنك لدى السندات

 مما اجلديد النقدي اإلصدار طريق عن هذه التجارية طلبات البنوك املركزي البنك التجارية، وميول للبنوك

يف اإلقتصاد، إال أنه نادرا ما يتم اللجوء إىل هاته اآللية على اعتبار أ�ا تؤثر  املتداولة النقود كمية من يزيد

 .2ين قيمة النقد احملليبشكل مباشر يف تد

إال أن القائمني على تسطري الربنامج وإسرتاتيجيته املالية عمدو إىل التحقق من توفر الشروط 

املوضوعية لساسة اإلصدار النقدي قبل تطبيق الربنامج على أرض الواقع باللجوء إىل هذه التقنية التمويلية 

هاته السياسة تتطلب توفر شروط معينا، جيب توفرها يف  من أجل متويل املوازنة العامة أداة تنفيذ املخطط،

  :اإلقتصاد، من أجل أن تكون هلا آثار إجيابية على اإلقتصاد، نذكرها على النحو اآليت

جيب أن تكون اإلسرتاتيجية التنموية للدولة تقوم على دعم جانب العرض، خاصة يف جمال املشاريع  .1

هاته السياسة تستوجب توجيه هاته األموال إىل مشاريع إستثمارية  اإلستثمارية والبىن التحتية، وعليه فإن

وليس إستهالكية، والغرض من هذا أن كمية النقود اليت توجه إىل هاته املشاريع اإلستثمارية جتد املرونة 

 الكافية يف هاته املشاريع من أجل إمتصاصها؛

ىل تسديد ديون املشاريع العامة املنجزة وهو ما توفر على أرض الواقع، فالكتلة النقدية مت توجيهها إ

  يف قطاع البىن التحتية، ومت توجيه الكتلة النقدية للقطاع االستثماري وليس اإلستهالكي

تكمن اإلشكالية يف هاته السياسة يف أنه جيب أن تقوم احلكومة بطبع الكتلة النقدية على دفعات متباعدة  .2

نقدية اليت تضخها مدروسة بعناية، حىت ال تؤدي اىل بروز من حيث الفرتة، كما جيب أن تكون الكتلة ال

 قوى تضخمية، تأيت على النمو اإلقتصادي املستهدف؛

  .يف هذا اجلانب أخفقت احلكومة يف كبح الضغوط التضخمية من الظهور

أن يكون اجلهاز اإلنتاجي مرنا كفاية إلمتصاص هاته الزيادة، على إعتبار أن هاته الكتلة هي تضخمية  .3

 .3نه ليس هلا مقابلأل

وهذا الشرط أيضا غري متوفر على ارض الواقع، فاجلهاز اإلنتاجي اجلزائري غري مرن، فهو ال يعمل     

حسب جانب العرض، وال حسب جانب الطلب، وإمنا يعمل حسب قدرته اإلنتاجية، ويتميز بضعف 

 .ليف املرتفعةامليزة التنافسية خاصة يف جانب اإلبتكار والتطوير، ناهيك عن التكا



 حكيم دمحاين، موسى سعداويحكيم دمحاين، موسى سعداوي

30 

اإلستثناء يف اجلزائر، منذ اإلستقالل، فحىت تتفادى ردود الفعل  2018شكل قانون املالية لسنة     

باللجوء إىل التمويل غري التقليدي الذي شرع له القانون ، 4السالبة هاته جلأت إىل سياسة التيسري الكمي

ذي يرخص للبنك املركزي بشراء املتعلق بالنقد والقرض ال 2017-10-11املؤرخ يف   10- 17

، هذا القانون  املتعلق بالنقد السندات مباشرة من اخلزينة العمومية من اجل توفري التمويل للمالية العامة

، والذي مت من خالله وضع اإلطار التشريعي والقانوين الذي 11/10/2017املؤرخ يف  10-17والقرض

سنوات بشراء السندات املالية اليت تصدرها اخلزينة  05يسمح للبنك املركزي بشكل إستثنائي ملدة 

  :5العمومية من أجل املسامهة على وجه اخلصوص يف

 تغطية إحتياجات التمويل للخزينة العمومية. 

 متويل الدين العمومي الداخلي. 

 التمويل للصندوق الوطين لإلستثمار. 

واهليكلية وامليزانية، واليت ينبغي أن تفضي يف اإلقتصادية  ملرافقة تنفيذ برنامج اإلصالحات تنفذ هاته اآللية

  :�اية الفرتة املذكورة كأقصى تقدير إىل

 توازنات خزينة الدولة؛ 

 6توازن ميزان املدفوعات.  

إن الغرض من قرض النمو  وسياسة اإلصدار النقدي والتمويل غري التقليدي هو إستكمال 

بعيدا عن الزيادات يف الضرائب أو اللجوء إىل ختفيض املشاريع الكربى، وتوفري التمويل للمالية العامة، 

قيمة العملة من أجل كسب أموال إضافية عند التحويل من العمالت األجنبية واليت أضرت بقيمة الدينار 

اجلزائري يف ظل عدم مرونة اجلهاز اإلنتاجي، وليس احلماية االجتماعية أو مكافحة البطالة، اليت شهدت 

على التوايل، من جهة أخرى سعت الدولة يف هذا املخطط إىل  2016وسنة  2015إرتفاعا لسنيت 

حماولة الدفع باليد العاملة بعيدا عن القطاع العام، الذي تضخم بفعل سياسة التشغيل للمخططات 

السابقة، والذي شكل عبئا إضافيا على متويل املالية العامة، ولذلك قامت بغلق باب التوظيف يف القطاع 

قائه للضرورة القصوى فقط، إال أ�ا سرعان ما تراجعت عن هذا اإلجراء شهري نوفمرب وديسمرب العام وإب

                                                           
   زيادة  من املايل ليتمكن مركزه بزيادة حجم املركزي مبوجبها املصرف يقوم نقديّة سياسة عن عبارة" :يعرف التيسير الكمي بأنه

 من لشراء األصول اجلديدة النقود هذه باستخدام املركزي البنك يقوم، دإصدار نقدي جدي قراض عربلإل املخّصصة األموال حجم

   ."بذلك للراغبني القروض من املزيد إعطاء على قادرة بذلك فتصبح، املصارف تلك لدى السيولة من مما يزيد، األخرى املصارف
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بإدماج حاملي الشهادات يف اإلدارات العمومية اخلدمية وليست يف القطاعات املنتجة، يف إخالل  2019

  .7واضح �اته اإلسرتاتيجية

  :محور التنويع اإلقتصادي .2

 اإلقتصاد اجلزائري موضوعا مركزيا يف النقاشات والسياسات شكل موضوع التنويع اإلقتصادي يف

التنموية، بينما اجلزائر مل تتدارك تلك اجلزئية إىل يومنا احلاضر، وبقي االقتصاد اجلزائري مرتبطا ومرهونا 

بالعائدات النفطية، إىل أن أدرج هذا املطلب كركيزة أساسية يف النموذج االقتصادي اجلديد، أين حدد 

  :واملتمثلة فيما يلي 2020-2030من األهداف خالل املرحلة الثانية مجلة 

  وهي نفس  %6.5يستهدف برنامج النموذج اإلقتصادي اجلديد إستهداف معدالت منو إقتصادي ما بني

  ؛2030 – 2020 املعدالت املستهدفة لنمو الناتج احمللي اخلام، للفرتة

 مرة؛2.3 زيادة نصيب الفرد من الناتج الداخلي اخلام بـ  

  ؛2030مع مشارف سنة10 %مضاعفة نصيب الصناعات املصنعة يف القيمة املضاعفة إىل  

  عصرنة القطاع الفالحي مبا حيقق األمن الغذائي، ويعدل تركيبة الناتج الداخلي اخلام بعيدا عن قطاع

  احملروقات وتأثرياته السلبية؛

 وي لالستهالك الطاقوي بالنصف؛ أي من حتقيق التحول الطاقوي مبا يضمن ختفيض معدل النمو السن

  ؛2030يف سنة  3 %إىل 2015يف سنة %6

 8تنويع الصادرات مبا يسمح بتمويل النمو السريع لالقتصاد. 

منذ إستقالهلا على القوانني الفرنسية يف جمال املوازنة العامة إىل  اجلزائر إعتمدتنشري هنا إىل أن 

املنظم لقوانني املالية السنوية، والذي أصبح  1984جويلية  07املؤرخ يف  84/17غاية صدور القانون 

أهم مرجع يف إعداد املوازنة السنوية، حيث إعتمدت عدة معايري تصنف على أساسه مكونات املوازنة 

  :9منه إيرادات امليزانية العامة يف اجلزائر حسب مصدر اإليرادات املتأتية منه  إىل 11العامة، وتصنف املادة 

 ات الطابع اجلبائي وكذا حاصل الغراماتإيرادات ذ.  

 مداخيل األمالك التابعة للدولة.  

 التكاليف املدفوعة لقاء اخلدمات املؤداة واألتاوى.  

 األموال املتأتية من اهلبات واهلدايا واملسامهات.  
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  املرتتبة التسديد برأمسال للقروض والتسبيقات املمنوحة من طرف الدولة من امليزانية العامة وكذا الفوائد

  .عنها

 خمتلف حواصل امليزانية اليت ينص القانون على حتصيلها. 

 مداخيل املسامهات املالية للدولة من أرباح مؤسسات القطاع العمومي املرخص �ا قانونا.  

دراسة تحليلية ونظرية لتأثير الجباية العادية على نمو الناتج المحلي اإلجمالي في : ثانيا

  .نامج التحول اإلقتصاديالجزائر مع اإلشارة لبر 

حىت تتضح الصورة أكثر، نقوم بتوسيع فرتة الدراسة لكامل خمططات سياسة اإلنعاش اإلقتصادي 

، من حيث تطور اجلباية العادية، حىت نستطيع املقارنة بني حجم التحصيل اجلبائي يف 2000منذ سنة 

عل من إسرتاتيجية التحول اإلقتصادي املخططات السابقة وخمطط النموذج التنموي اجلديد، فالربنامج جي

من التبعية لقطاع احملروقات وخاصة يف جمال التمويل للمالية العامة، والتحول حنو التمويل من خالل اجلباية 

وهي  2015 – 2000العادية بالدرجة األوىل، ولذلك فإننا هنا نقوم بتتبع تطور اجلباية العادية للفرتة 

وهي فرتة تطبيق خمطط التحول اإلقتصادي  2020 – 2016قة، والفرتة فرتات تطبيق املخططات الساب

  .يف مرحلته األوىل، وهي مرحلة التنويع يف متويل املالية العامة

  .2019 -  2000تطور الجباية العادية مقارنة بالجباية البترولية في الجزائر للفترة : 01الشكل رقم 

  
  .يات قوانني املالية للسنوات املعنيةمن إعداد الباحثني بناءا على معط: المصدر

من خالل  الشكل أعاله، نالحظ تطور مستمر ولو ضعيفا للجباية العادية مقارنة باجلباية البرتولية،       

وما بعدها نالحظ تفوق اجلباية العادية بشكل كبري، إال أننا نشري  2013و 2012إال أنه ومنذ سنوات 

جزء  كبري منها إىل إجراءات طارئة ومستعجلة ملواجهة الصدمة السالبة هنا إال أن هذا التفوق يعود يف 
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للجباية البرتولية، فقد اختذت السلطات اجلزائرية جمموعة من اإلجراءات بغرض ضبط أوضاع املالية العامة 

  :وحتييد أثر الصدمة على النمو اإلقتصادي مشلت ما يلي

 ودة يف املالية العامة واملتاحة يف صندوق ضبط كخط دفاع أول، استخدمت احلكومة الفوائض املوج

 اإليرادات للحد من أثر تراجع أسعار النفط على النمو؛

  مسحت اجلزائر بإخنفاض سعر الصرف، كإجراء لرفع حصيلة مداخيل النفط املقومة بالدوالر األمريكي عند

  %25ماح للدينار باالخنفاض بحتويلها إىل الدينار اجلزائري، فعلى سبيل املثال، قام بنك اجلزائر بالس

، والغرض من وراء ذالك هو احلد 2015مقابل األورو خالل عام  %6,7مقابل الدوالر األمريكي و ب 

 .10من الطلب على الواردات وتقليل الضغوط على االحتياطات الدولية

  لضغط املايل عرب لتكريس مسار ا 2016يف جمال اجلباية العادية فقد اختذت تدابري حامسة يف موازنة عام

إحراز املزيد من التقدم يف ترشيد اإلنفاق وخفض التكاليف اليت تتحملها املالية العامة وحتقيق وفرات، 

، كما اخنفض تقدير ميزانية التسيري %8,8بنسبة  2015مقارنة بعام  2016حيث اخنفضت ميزانية 

 التقشف اإللغاء التدرجيي للنفقات ، وقد مشلت تدابري%16، واخنفضت ميزانية التجهيز بــ %3,3بنسبة 

، وتقليص الواردات ...)جتميد مشاريع ترامواي، مستشفيات( الغري املتكررة عرب ختفيض اإلستثمار العمومي

مع فرض رخص إسرتاد على منتجات منها السيارات واإلمسنت، وخفض التوظيف يف القطاع العام وتفعيل 

دفع  2016نة، ويف جانب اإليرادات العامة أقرت موازنة س 60عملية اإلحالة على التقاعد بعد سن 

، على %15بعض الرسوم على القيمة املضافة على استهالك الكهرباء واملازوت، وفرض حقوق مجركية بـ 

 .11أجهزة اإلعالم اآليل املستوردة

 .2015 – 2000تطور الجباية الفعلية العادية في الجزائر للفترة : 01الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  .اجلباية العادية املقدرة من قوانني املالية للسنوات املعنية : ملصدر ا

 السنة 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 اجلباية العادية املقدرة 425.84 411.38 438.85 475.89 532.3 596.93 610.77 676.12

 اجلباية العادية الفعلية  349.5 398.24 482.90 524.92 580.41 640.47 720.88 766.75

 %معدل التنفيذ  82.07 96.81 110.04 110.30 109.04 107.29 118.03 113.40

 السنة  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 اجلباية العادية املقدرة 754.8 921 1068.5 1324.5 1595.75 1831.4 2267.45 2465.71

 اجلباية العادية الفعلية 965.29 1146.61 1297.94 1448.90 1908.62 2031.02 2549.97 2742.11

 %معدل التنفيذ  127.89 124.50 121.47 109.39 119.61 110.90 112.46 111.21
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  .اجلباية العادية الفعلية من معطيات الديوان الوطين لإل حصائيات           

  لعدم توفر إحصائيات اجلباية الفعلية للسنوات املتبقية 2015توقفنا سنة           

يف معدالت تنفيذ اجلباية العادية، أي التحصيل  من خالل اجلدول نالحظ التطور احلاصل     

، وهي نتاج تلك 2002الفعلي للجباية العادية مقارنة بتلك املتوقعة يف قانون املالية السنوي، ما بعد سنة 

اإلصالحات يف جمال اجلباية العادية، واهلادفة إىل الضغط على األعوان اإلقتصاديني من أجل دفع احلقوق 

  .اه الدولةاملرتتبة عليهم جت

إستراتيجية سياسة اإلنعاش اإلقتصادي في مجال إصالح وتعديل اإلجراءات الجبائية العادية :  ثالثا

  .2020 – 2000للفترة 

اعتمدت السلطات العمومية خطة إسرتاتيجية تتضمن عدة تدابري لتبسيط املنظومة اجلبائية      

شديد أساليب الرقابة للحد من ظاهريت الغش واإلجراءات والتخفيف من الضغط الضرييب وتعزيز وت

  :  والتهرب الضريبني، حيث متثلت هذه التدابري يف اآليت

 : وذلك ب تبسيط وتعزيز اإلجراءات الجبائية . أ

 تبسيط إجراءات تسيري وحتصيل الضريبة؛ -

 : التخفيف من الضغط اجلبائي من خالل -

 إلغاء الدفع اجلزايف؛ -

مة املضافة من خالل ختفيض عدد النسب وتوسيع جمال تطبيقه إعادة هيكلة نسب الرسم على القي -

التخفيض اجلذري والتدرجيي يف نسبة الضريبة على أرباح الشركات مبوجب قانون املالية، حيث انتقلت 

بالنسبة للقطاع  %19بالنسبة لنشاطات التجارة وتأدية اخلدمات و %25إىل  42%نسبة الضريبة من 

 . 12جلميع النشاطات %26طاع األشغال العمومية وبالنسبة لق %23اإلنتاجي و

 .دج سنويا 2000.000ختفيض نسب وعدد شرائح الدخل اإلمجايل ورفع الشرائح إىل حدود  -

تبسيط وتوحيد اإلجراءات املتعلقة بالتصريح ودفع الضرائب والرسوم من خالل إنشاء تصرحيات جديدة  -

ة للمؤسسات الكربى يف املرحلة األوىل لتعمم فيما بعد يف واعتماد نظام التصريح والدفع االلكرتوين بالنسب

 .إطار التحول حنو إرساء أسس إدارة ضريبية الكرتونية

إقرار أربعة أنظمة لإلخضاع الضرييب هي نظام الربح احلقيقي، نظام التصريح املبسط ونظام التصريح املراقب  -

طار تبسيط اإلجراءات اجلبائية إىل نظامني ومها نظام والضريبة الوحيدة اجلزافية لتخفض هذه األنظمة يف إ

 .الربح احلقيق ونظام الضريبة الوحيدة اجلزافية
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توحيد امللف اجلبائي للمكلفني بالضريبة الذي يتكون من كافة الضرائب والرسوم وهذا يف إطار تسهيل  -

 .وتبسيط اإلجراءات اجلبائية للمكلف بالضريبة

ط الشكلية واملوضوعية الواجب توفرها يف الفاتورة من خالل املرسوم التنفيذي اقرار املشرع اجلبائي للشرو  -

الذي ينظم وحيدد شروط وطيفية إعداد الفوترة، واعتماد نظام الفوترة االلكرتونية، وجيرى  2005لسنة 

 .13حاليا التصديق على القانون اخلاص بنظام التوقيع والتصديق االلكرتوين

أسيس برنامج لالمتثال اجلبائي اإلداري مبوجب قانون املالية التكميلي لسنة توسيع الوعاء الضرييب بت -

حيث ختضع األموال املودعة من طرف األشخاص لدى البنوك إىل معدل ضريبة جزافية قدره  2015

، ويندرج يف إطار رغبة السلطات العمومية إىل تعبئة املوارد املالية قصد متويل االستثمارات املنتجة 7%

 .ع أكثر للمتعاملني االقتصاديني وكذا املواطنني على االنضمام بصفة تدرجيية للمجال الرمسيوتشجي

 : من خالل تعزيز وتشديد اإلجراءات الجبائية . ب

إحداث أربعة أنظمة للرقابة اجلبائية على مستوى اإلدارة اجلبائية وهي الرقابة على املستندات والتحقيق يف  -

تحقيق املعمق يف جممل الوضعية اجلبائية الشاملة وهذا يدخل يف إطار تعزيز احملاسبة، التحقيق املصوب وال

 وحتسني إجراءات الرقابة اجلبائية من جهة وضمان حقوق املكلفني من جهة أخرى؛

إحداث الفهرس الوطين للغشاشني بالتعاون مع اإلدارات األخرى كاجلمارك والتجارة وسن إجراءات إىل  -

 وعقوبات تصل إىل حد احلبس؛ %200و %100رفع الغرامات املطبقة بحدود ردعية هلذا الغرض ب

اعتماد بطاقة معلومات بالنسبة للمكلفني بالضريبة اخلاضعني للرقابة اجلبائية واليت ترتبت على عاتقهم  -

الضريبة، تسجل فيها كافة املعلومات اخلاصة باملكلف من حسابات بنكية إىل ممتلكات عقارية أو منقولة 

ب والرسوم املرتتبة عليهم واليت ترسل فيما بعد إىل قباضات الضرائب املختصة إقليميا مع الورد والضرائ

الفردي بغية حتصيل الضريبة املستحقة أو احلجز على املمتلكات وذلك قبل إعالن املكلف بالضريبة 

 .إلعساره وإفالسه

صة بامللفات أو استخراج الوثائق تبسيط االجراءات الضريبية للمكلفني بامللفات اجلبائية سواء اخلا -

 .14اجلبائية

اختذ املشرع يف إطار سعيه لزيادة احلصيلة الضريبية العديد من : تفعيل إجراءات التحصيل الضريبي . ت

 : اإلجراءات، متثلت أمهها يف
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إىل  10%الزيادة يف غرامات التحصيل الضرييب الناجتة عن التأخر يف تسديد الضريبة حيث وصلت من  -

 .يف بعض احلاالت 40%حدود مث  %25

استعمال األسلوب الردعي بتطبيق القانون بشكل صارم كالغلق املؤقت والدائم للمحل التجاري أو القيام  -

بعملية احلجز على املمتلكات والعقارات حىت التسديد إلجبار املكلفني بالضريبة الذي يتهربون من الوفاء 

 .بالتزاما�م اجتاه اإلدارة الضريبية

ة جدولة الديون الضريبية بإلغاء الغرامات بالنسبة للمكلفني بالضريبة الذين خيضعون لنظام الربح إعاد -

احلقيقي والذين يثبتون عدم قدر�م على تسديد الضرائب املستحقة على عاتقهم لتخفيف العبء الضرييب 

 .وتشجيعهم على دفع مستحقا�م الضريبية

ووضع إجراءات تسهيلية لصاحل املكلفني  50%د يصل إىل ختفيض غرامات التحصيل الضرييب والذي ق -

  .15بالضريبة الذين حيرتمون التزاما�م اجلبائية بإلغاء الغرامات املرتتبة عليهم

 2000دراسة قياسية لتأثير الجباية العادية على نمو الناتج المحلي اإلجمالي للفترة : رابعا

  .مع اإلشارة لبرنامج التحول اإلقتصادي 2019 -

نتطرق لدراسة العالقة بني الناتج احمللي اخلام يف اجلزائر كمتغري تابع، ومدى ارتباطه أو دراسة معامل 

إال أننا اإلرتباط بينه وبني اجلباية العادية كمتغري مستقل يف اجلزائر، ملعرفة حجم ومدى التأثري املتبادل، باإلضافة 

تج المحلي الخام كاإلستهالك واالستثمار والنفقات نشير إلى أن الجباية العادية ليست من محددات النا

الخ، وإنما نأخذ بحجم التأثير للجباية العادية على الناتج الخام، على إعتبار أنها الهدف األول ....العامة

إلستراتيجية سياسة اإلنعاش اإلقتصادي، من خالل جعلها الهدف المحور األساسي لإلصالح اإلقتصادي، 

اية العادية محل الجباية البترولية في التمويل، وبالتالي النمو اإلقتصادي في الجزائر من أجل إحالل الجب

بعيدا عن التمويل غير العادي المتأتي من الجباية البترولية، كما نشير إلى أننا نريد دراسة عالقة الجباية 

لخام ألنها ليست من محدداته، العادية بمعدل النمو في الناتج الخام، وليس عالقة الجباية العادية بالناتج ا

وقد أخذنا قيم الناتج الخام بالدينار بدل معدالت النمو اإلقتصادي كهدف إستراتيجي لفترة الدراسة، حتى 

يكون لدينا تجانس في القيم يقبلها البرنامج، إذا ال يمكننا أن نأخذ قيم الجباية العادية بالقيم النقدية ثم 

ولذلك أخذنا قيم الناتج بدال من نسب النمو املئوية الخام بالنسب المئوية، نأخذ معدالت النمو في الناتج 

  :للناتج اخلام، وذلك على النحو اآليت

على إفرتاض أن النموذج يكون وفق منوذج اإلحندار البسيط، : قد مت بناء النموذج وفق الصيغة التالية     

  :فيكون لدينا
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)(FnfPIB  

 :لة النموذج على النحو اآليتوبذلك تكون معاد

  .10 FnBBPIB   

من أجل تتبع عالقة اجلباية العادية باختالف إقتطاعا�ا مبعدالت منو الناتج احمللي اخلام  يف : معطيات الدراسة

  :فقد أخذنا املعطيات كما يف اجلدول اآليت 2019 - 2000اجلزائر للفرتة 

  .2019 – 2000الخام، وقيم الجباية العادية في الجزائر للفترة قيم الناتج المحلي : 02جدول رقم 

 FNالجباية العادية  السنوات

2000 470,7 

2001 562,8 

2002 583,8 

2003 639,4 

2004 665,8 

2005 730,8 

2006 767,3 

2007 858,3 

2008 1047,6 

2009 1251,7 

2010 1245,7 

2011 1520 

2012 1894 

2013 2240,1 

2014 2640,45 

2015 2961,71 

2016 3064,88 

2017 3435,394 

2018 3938,047 

2019 3793,438 

  :من إعداد الباحثني بناًء على : املصدر

  .تقارير بنك اجلزائر للسنوات املعنية): PIB(الناتج احمللي اخلام             

 .وات املعنيةقوانني املالية للسن): Fn(اجلباية العادية            
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نقدم املتغريات اليت استعملناها يف النموذج : تعريف المتغيرات المستعملة في النموذج وبناء النموذج .1

  2019 – 2000القياسي إلتباع تأثري اجلباية العادية على معدل النمو اإلقتصادي يف اجلزائر للفرتة 

 :على النحو اآليت

  الجباية العاديةFiscale Nominale :لك الضرائب املباشرة وغري املباشرة، املتأتية من وهي ت

، وتكون مصدرها داخلي، باإلضافة إىل من خالل اإلقتصادي فرض الضرائب والرسوم على نشاط

الضرائب والرسوم على نشاط التصدير واإلسترياد وهو ما نعرفه بالرسوم اجلمركية، وتكون مباشرة أو غري 

ستقل يف دراستنا هاته، وسنتتبع تأثريها على معدل النمو اإلقتصادي مباشرة أيضا، وقد أخذناها كمتغري م

 . يف اجلزائر لفرتة الدراسة، وقد أخذنا إحصائيا�ا من قوانني املالية للسنوات املعنية

  معدل نمو الناتج المحلي الخامPIB :  يعكس مسامهة القطاعات يف الدخل الوطين يف اجلزائر، وأمهية

بته، كما أن له تأثري على القطاعات مبا فيهم القطاع التباديل ويكون يف عالقة كل قطاع من خالل تركي

طردية مع هذا األخري، إال أننا هنا ال نأخذ الناتج احمللي اخلام كمتغري، وإمنا معدل منوه لفرتة الدراسة،  وقد 

  .أخذنا بياناته من إحصائيات بنك اجلزائر

، ألن قيمة الناتج احمللي 2019ىل أننا توقفنا يف سنة قبل التقدير اإلحصائي للنموذج، نشري إ 

مل تتوفر القيمة الكلية النهائية، وإمنا توفرت القيم الثالثية فقط، ما يؤثر على صدقية  2020اخلام لسنة 

  .مع قيم السنوات األخرى 2020النموذج القياسي، لعدم جتانس قيم السنة 

ير معامل هذا النموذج ارتأينا إستعمال طريقة املربعات لتقدنأيت اآلن لتقدير النموذج اإلحصائي،   

كما هو موضح يف اجلدول   EViews7وذلك من خالل االستعانة بالربنامج اإلحصائي  (ols)الصغرى 

  :التايل
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 .على الناتج المحليالجباية العادية جدول يبين تأثير  : 02رقم  الجدول

 
 .Eviews7 لى خمرجاتإعتمادا ع من إعداد الباحثني :املصدر

 R2= 0 ,88     Prob F=0.000   n=20    DW= 0.31 

  :اختبار وجود ارتباط ذاتي بين األخطاء

من أجل اختبار وجود ارتباط ذايت بني األخطاء يف النموذج، نقارن قيمة داربن وتسن مع  

هناك إرتباط ذايت نعاود مقارنتها مع وإذا كان  %1القيمتني احلديتني اجلدوليتني عند مستوى املعنوية 

  %. 5القيمتني احلديتني اجلدوليتني عند مستوى املعنوية 

 وأكرب من القيمة الدنيا ، du=1.14لعظمى إن قيمة داربن واتسون أقل من القيمة ا

dl=0.95موجب جيب معاجلتهأي وجود االرتباط الذايت %1 يف القيمة ا�دولة عند مستوى الداللة 

  :داربن واتسون كالتايل بطريقة

Dpib=pib-p*pib(-1) 

Dfn=fn-p*fn(-1) 

P=1- DW / 2 

  p=1-0,31 / 2=0,84: أي

  :مشكلة االرتباط الذايت كما يف اجلدول التايلوعليه تصبح قيم معطيات النموذج بعد معاجلة 
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  .المعطيات بعد معالجة مشكلة االرتباط الذاتي: 03الجدول رقم

  
  : معالجة االرتباط الذاتي كالتاليتقدير النموذج بعد 

DPib:متغري تابع.  

DFn :متغري مستقل. 
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 .على الناتج المحليالجباية العادية جدول يبين تأثير : 04الجدول رقم

«  

 . Eviews7 من إعداد الباحثني إعتمادا على خمرجات :المصدر

 R2= 0 ,43 Prob F=0.00   n=20    DW= 1.75 

   :رتباط ذاتي بين األخطاءاختبار وجود ا

من أجل اختبار وجود ارتباط ذايت بني األخطاء يف النموذج، نقارن قيمة داربن وتسن مع 

وإذا كان هناك إرتباط ذايت نعاود مقارنتها مع  %1القيمتني احلديتني اجلدوليتني عند مستوى املعنوية 

  %. 5القيمتني احلديتني اجلدوليتني عند مستوى املعنوية 

لعظمى من القيمة اكرب قيمة داربن واتسون أنجد %1 الداللةخالل اجلدول عند مستوى  من 

du=1.14 ، 4وأقل من القيمة- du=2.86 ال وجود االرتباط الذايت ، وعليه فإنه يف النموذج

  .لألخطاء

  :صيغة النموذج

  :من خالل اجلدول أعاله ميكن إعطاء صيغة النموذج املقدر كتايل

Dpib= 1508.712 + 2.77*Dfn 

       R²=0.43  (394.26)  (0.766)DW=1.75      
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  :من الناحية القياسية تحليل النتائج

سببها  PIBمن التغريات احلاصلة يف  %43هذا يعين R²=0.43إن قبمة: (R²)معامل التحديد / 1

  إىل إسباب أخرى  PIBمن التغريات احلاصلة يف  %57يف حني تعود  fnالتغريات احلاصلة يف 

وهي أقل من مستوى  Prob(F-statistic)=0.00): إختبار فيشر(المعنوية الكلية لنموذج / 2

وهذا يعين أن املعلمة املتغري املستقل لنموذج ال تساوي الصفر أي تأثر على املتغري التابع وفق  %5الداللة 

  .عالقة خطية

صل عليها فإن معلمات املعادلة  من خالل النتائج احمل): اختبار ستودنت(إختبار معنوية المعالم / 3

  :كانت كالتايل

وبالتايل فإن املعلمة الثابتة  %5وهي أقل من مستوى الداللة  prob(c)=0.00:بالنسبة للحد الثابت  -

c  معنوية إحصائيا. 

 fnوبالتايل فإن املعلمة  %5وهي أقل من مستوى الداللة fn :prob(fn)=0.00بالنسبة للمعلمة  -

 معنوية إحصائيا

 whiteإختبار: االخطاء تباين ثبات عدم مشكلة تباراخ

 .whit اختبار االخطاء تباين ثبات عدم مشكلة اختبار : 05الجدول رقم 

 
  .Eviews 7من إعداد الطالب، بناًء على خمرجات : املصدر

 obs*R- Squareمن خالل النتائج احملصلة عليها من اجلدول أعاله جند احتمال مربع كاي

وبالتايل  %5وهي أكرب من مستوى الداللة  (Prob. Chi- Square (1)= 0.3426)تساوي 

 .نستنتج ثبات تباين حد اخلطأ

ميكن توضيح ذلك من خالل الشكل  :(Jarque-Bera) اختبار التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج

 :البياين التايل
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 .إختبار التوزيع الطبيعي للبواقي : 06الجدول رقم 

 
 .EViews7خمرجات بناًء علىإعداد الباحثني من    :المصدر

 =Probability) تساوي (Jarque-Bera) من خالل النتائج جند أن احتمال احصائية 

  .مبعىن أن بواقي هذا النموذج تتبع التوزيع الطبيعي %5 وهي أكرب من  (0,94

  .2019 – 2000ائر للفترة الناتج المحلي في الجز  الجباية العادية معإرتباط التحليل اإلقتصادي لنموذج  .2

بعد تقدير النموذج من الناحية اإلحصائية وصالحيته القياسية، نأيت إىل التحليل اإلقتصادي 

للنموذج، وقبل ذلك نشري إىل أن إسرتاتيجية السياسة التنموية لفرتة الدراسة وهي سياسة االنعاش 

  :االقتصادي تقوم على

 وإن اختلفت من برنامج % 6 – 4حتقيق معدالت منو ما بني  تقوم هاته السياسة يف اسرتاتيجيتها على ،

إىل آخر حسب األرصدة املالية املتوفرة، وبالنظر لقدرات اإلجناز على أرض الواقع، إال أ�ا يف جمملها العام 

 .تعمل كلها تقريبا على هاته املعدالت، والعمل على إستدامتها

  تصادي، هو إحالل اجلباية العادية حمل اجلباية الربتولية أن اهلدف اإلسرتاتيجي لسياسة اإلنعاش اإلق

تدرجييا، وبالتايل جعل التمويل من اجلباية العادية هو الركيزة األساسية يف متويل املوازنة العامة، ما يضمن 

ة إستقرار املوازنة العامة من حيث التمويل، وجينبها الصدمات السالبة املتأتية من تذبذب التمويل من اجلباي

 .البرتولية

بني اجلباية العادية ومعدالت منو الناتج احمللي اخلام يف  من خالل النموذج، فإن معامل اإلرتباط 

، وهو يعكس حجم تأثري اجلباية العادية من خالل متويل النفقات العامة يف اجلزائر، R²=0.43اجلزائر 

ذا اإلرتباط يعود إىل حتقيق موجب واليت بدورها تشكل مكون رئيسي يف الناتج اخلام يف اجلزائر، ه
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، أو بصيغة أدق تعود إىل سنوات 2000ألهداف إسراتيجية سياسة االنعاش اإلقتصادي منذ سنة 

التسعينات حني مت إصالح النظام اجلبائي يف ظل مرحلة التطور حنو إقتصاد السوق، أي أنه ميكن أن نقول 

الحات يف جزء منه، ويف جزء آخر يعود إىل إسرتاتيجية بأن التحسن يف اجلباية العادية هو مثار تلك اإلص

، واليت حددت آليات وقوانني واضحة �دف إىل إحالل 2000سياسة االنعاش اإلقتصادي منذ سنة 

اجلباية العادية حمل اجلباية غري العادية، حىت حتقق املالية العامة االستقرار املنشود، بعيد عن الصدمات 

  .عاديةالسالبة للجباية غري ال

إن ضعف حصيلة اجلباية العادية كان لعدة أسباب أضعفت من كفاءة النظام الضرييب يف اجلزائر 

كشفت عن عدم وجود  16منها نوعية التحصيالت اجلبائية، خاصة وقد مت يف املاضي إجراء دراسات

تسىن إقامة نظام متابعة جبائية جدية لدى كبار املكلفني بالضريبة وضيق قاعدة اجلباية العادية، وحىت ي

جبائي عصري يف اجلزائر أُدخلت إصالحات هامة أمهها متثلت يف الرسم على القيمة املضافة، كما ان 

حتسني خدمات اإلدارة اجلبائية قصد رفع حصة اجلباية العادية يف مداخيل امليزانية العامة، حىت يتسىن متويل 

  .النفقات العادية من اإليرادات العادية 

أن نضيفه هنا، أن اإلصالحات اجلبائية املتخذة كإسرتاتيجية يف برامج التنمية يف  ما ميكننا 

سياسة االنعاش اإلقتصادي، واليت هدفت إىل إحالل اجلباية العادية حمل اجلباية غري العادية قد حتققت 

أننا نشري إىل أن هذا بشكل جزئي، ترمجته تطور اجلباية العادية يف االيرادات العامة مقارنة بغري العادية، إال 

الرتاجع يف جزء منه يعود إلخنفاض يف اجلباية البرتولية الناتج عن الصدمات السالبة ألسعار احملروقات يف 

  .جزء كبري منها

إىل غاية سنة  2000من جهة أخرى فإن البحبوحة املالية اليت وفر�ا اجلباية البرتولية منذ سنة 

ألسعار احملروقات، واإلخنفاض اهلائل يف املداخيل للموازنة العامة، مث  تاريخ الصدمة السالبة القوية 2014

جلوء اجلزائر إىل التمويل غري التقليدي يف متويل اخلزينة العمومية، جعل السلطات تتساهل، أو بصيغة أدق 

لعمل ختل باإلسرتاتيجية املالية لسياسة االنعاش االقتصادي يف جانب مكافحة التهرب والغش الضرييب، وا

على عصرنة اإلدارة اجلبائية لزيادة فعاليتها ومردوديتها املالية، كما أن ضعف القدرة الشرائية للمواطن جعله 

يف ردة فعل قوية جتاه أي زيادة يف الضرائب املباشرة وغري املباشرة، كما أن النقابات الضاغطة على 

با للغاية نتيجة تفشي مناخ الفساد، احلكومة وتكتالت قطاع األعمال جعل تقدم اإلصالحات أمرا صع

  .وهو ما أبقى الريادة للجباية البرتولية على حساب اجلباية العادية
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  .وتقديم نتائج الدراسة خاتمة :خامسا

شكلت إسرتاتيجية التحول حنو متويل املالية العامة من اجلباية العادية بعيدا عن البرتولية إسرتاتيجية     

سة اإلنعاش اإلقتصادي على إختالف خمططا�ا، وعليه فقد شهدت اجلباية للمخططات التنموية لسيا

العادية واليت كانت حمور هاته اإلسرتاتيجيات تطورا مطردا من سنة ألخرى، وهذا نتيجة تلك اإلصالحات 

باللجوء  2015اليت مت تنفيذها من خمطط آلخر، إال أن التحول البارز وغري املسبوق كان بداية من سنة 

 – 17من خالل قانون النقد والقرض  2018اإلستدانة الداخلية من خالل قرض النمو، مث سنة  إىل

املرخص للتمويل غري التقليدي يف اجلزائر بعيد عن اجلباية البرتولية، وهو ما حاول برنامج التحول  10

العامة، إال أن ذلك مل يكن اإلقتصادي يف جانب اإلسرتاتيجية املالية املسطرة له من التنويع يف متويل املالية 

  .من خالل اجلباية العادية

  :، نذكرها على اآليتإىل نتائج أخرىإىل نتائج أخرىمن خالل هاته الورقة توصلنا      

أن سياسة التمويل غري التقليدي يف اجلزائر هي سياسة التمويل بالعجز، من خالل التمويل باإلصدار  .1

مية  وليس أذونات اخلزانة، وهي أهم حتول يف تنويع النقدي من فراغ، املوجه لشراء سندات اخلزينة العمو 

  .متويل املالية العامة خارج اجلباية البرتولية

يف ظل التضخم املطرد من سنة ألخرى الذي تشهده اجلزائر، فإن هذا التضخم وإن كان له تأثري سليب  .2

اإلنتاجي مرن، وعليه فإنه على على القدرة الشرائية للمواطن، إال أ�ا متثل ميزة تنافسية يف حال أن اجلهاز 

احلكومة أن تعمل على تطوير اجلهاز اإلنتاجي فقط، وبالتايل فإن الظروف مهيأة إلقالعة إقتصادية 

حقيقية خارج احملروقات، وهو ما تعتمد عليه إسرتاتيجية برنامج التحول اإلقتصادي يف حمور التنويع 

  .اإلقتصادي

النقدي هروبا من ردة الفعل لدى األعوان اإلقتصاديني، الرافضة أن جلوء احلكومة إىل سياسة اإلصدار  .3

لكل زيادة يف الضرائب والتكاليف، وبالتايل فإن عدم قدرة اجلباية العادية على تعويض اإلخنفاض يف 

  .اجلباية البرتولية، أثر بشكل مباشر يف إسرتاتيجية املخطط، وجعله يلجأ هلذا النمط من التمويل
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الحدى الشركات العاملة فى مجال  لخدمـة متطلبـات الميكنـة تحليـل وتصميـم شبكـة معلومـات

  المقاوالت والهندسة

Analysis and design of an information network to serve the mechanization 
requirements of one of the companies working in the field of contracting and 

engineering 
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 01/07/2021: ال�شرتار�خ�      ؛�13/06/2021:  القبول تار�خ�      ؛��14/05/2021: تار�خ��ستالم�

  : الملخص

بدأ اإلنسان حياته باخرتاعه أدوات بسيطة ملواجهة متطلبات احلياة البدائية من صيد وقنص وخالفه 

وكان لكل مرحلة ىف حياة اإلنسان األدوات الىت تناسبه، مث مع حتول اإلنسان واعتماده على تكنولوجيا 

يا حتت العديد من الضوابط معقدة ومتعددة اآلثار أصبح من الضرورى أن نضج هذه التكنولوج

األنواع والدراسات ألنه إذا كان لإلنسان أن يبقى على سطح األرض وال ينقرض كما انقرضت قبله آالف 

هل تقوم الشبكات على ربط الفروع ألًيا مبا : احليوانية والنباتية، وتتمثل مشكلة الدراسة يف السؤالني التاليني

تبسيط اإلجراءات وسرعة اختاذ القرار؟، وهل هناك دور فعال لشبكة  حيقق سرعة البيانات ونقلها مبا حيقق

املعلومات ىف خدمة الشركات العاملة ىف جمال املقاوالت واهلندسة؟، ويقوم البحث علي حماولة اختبار 

تقوم الشبكات على ربط الفروع ألًيا مبا حيقق سرعة البيانات ونقلها مبا : االول: صحة الفرضني التاليني

هناك دور فعال لشبكة املعلومات ىف خدمة الشركات : تبسيط اإلجراءات وسرعة اختاذ القرار، والثاين حيقق

الدراسة على املزج بني اسلوب الدراسة املكتبية والدراسة  دتتعاعو ، العاملة ىف جمال املقاوالت واهلندسة

وتوصل البحث إيل ضرورة حتليـل  امليدانية حىت يتحقق جانىب البحث العلمى النظرى والتطبيقى واساسياتة،

  .وتصميـم شبكـة املعلومـات خلدمـة متطلبـات امليكنـة الحدى الشركات العاملة ىف جمال املقاوالت واهلندسة
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  .، التصميم، اهلندسةعلومـاتاملشبكـة املقاوالتية، : الكلمات المفتاحية

Abstract:  

Man began his life with his invention of simple tools to meet the 

requirements of primitive life such as hunting, hunting and other things, and each 

stage in a person’s life had the tools that suit him. Then, with the transformation of 

man and his reliance on a complex and multi-effects technology, it became 

necessary for this technology to mature under many controls and studies, because if 

it is for humans That it remains on the surface of the earth and does not become 

extinct as thousands of animal and plant species became extinct before it, and the 

problem of the study is the following two questions: Are networks based on 

connecting branches automatically in a way that achieves data speed and transfer in 

order to achieve simplification of procedures and speed of decision-making ?, And 

is there an effective role for the information network in The service of companies 

operating in the field of contracting and engineering ?, The research is based on 

trying to test the validity of the following two hypotheses: The first: The networks 

are based on connecting the branches automatically to achieve data speed and 

transfer in order to achieve simplification of procedures and speed of decision-

making, and second: there is an effective role for the information network in the 

service of operating companies In the field of contracting and engineering, the study 

used to mix between the style of office study and field study in order to achieve 

both sides of the theoretical and applied scientific research and The research reached 

the necessity of analyzing and designing the information network to serve the 

mechanization requirements of one of the companies operating in the field of 

contracting and engineering. 

Key words: contracting, information network, design, engineering. 

  :المقـدمة -1

طة ملواجهة متطلبات احلياة البدائية من صيد وقنص وخالفه بدأ اإلنسان حياته باخرتاعه أدوات بسي

وكان لكل مرحلة ىف حياة اإلنسان األدوات الىت تناسبه، مث مع حتول اإلنسان واعتماده على تكنولوجيا 

معقدة ومتعددة اآلثار أصبح من الضرورى أن نضج هذه التكنولوجيا حتت العديد من الضوابط والدراسات 

نسان أن يبقى على سطح األرض وال ينقرض كما انقرضت قبله آالف األنواع احليوانية ألنه إذا كان لإل
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والنباتية فعليه أن يتبني اآلثار البيئية واالجتماعية واالقتصادية لكل تقدم تكنولوجى حيقه وأن يدخل ىف 

 .حساب التكاليف واألرباح لربط احلاضر باملستقبل

 :مشكلة الدراسـة - 1

يل وتصميم شبكة معلومات خلدمة متطلبات امليكنة الحدى الشركات مشكلة هذا البحث حتل

العاملة ىف جمال املقاوالت الصناعية واهلندسة مع مراعاة  طريقة التشغيل املستهدفة لربامج وتطبيقات 

الشركة و التنظيم التفصيلى ملكونات الشبكة باملركز الرئيسى وكذا عناصر االجهزة وملحقا�ا وذلك 

  .جهزة احلاسب واملكونات االلكرتونية لوحدات االتصالأ: باستخدام

هى ( وقد مت دراسة النظام اليدوى املطبق حاليا ىف شركة كوم امبو للمقاوالت واستصالح االراضى 

وذلك من خالل اهليكل التنظيمى للوظائف الرئيسية والفرعية بالشركة واالنشطة ) الشركة حمل البحث

  .بينها التابعة هلا وحتديد العالقات

لذلك سوف نقوم بدراسة عمل شبكة للحاسبات االلية ودراسة كافة احللول املمكنة لتطبيق 

املنظومة وعمل ربط حملى بني الفروع واملركز الرئيسى ايضا الربط الداخلى لكل فرع على حدة واختيار 

يضا والسماح بتطوير البديل املناسب طبقا القل االسعار مع احملافظة على سرعة وسهولة نقل البيانات ا

  .الشبكة مستقبال

ومن مث سوف يقوم البحث بدراسة حتليلية عن انواع الشبكات وكيفية ربط اجهزة الكمبيوتر 

  :والبدائل املمكنة لتنفيذ املشروع ومت اختيار أنسب أنواع الشبكات مبا حيقـق

  تقليل االسعار ان امكن -

  حتقيق اعلى كفاءة ىف التشغيل -

  ام الشبكةسهولة استخد -

  حتقيق قدر من االمن للنظام-

  .امكانية تطوير الشبكة مستقبال مع زيادة حجم التعامل مع  الشبكة -

  :ومن مث تتمثل مشكلة الدراسة يف حماولة االجابة عن االسئلة التالية  

هل تقوم الشبكات على ربط الفروع ألًيا بما يحقق سرعة البيانات ونقلها بما يحقق تبسيط 

  .ءات وسرعة اتخاذ القرار؟اإلجرا
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هل هناك دور فعال لشبكة المعلومات فى خدمة الشركات العاملة فى مجال المقاوالت 

  .والهندسة؟

  :يقوم البحث علي حماولة اختبار صحة الفرضني التاليني :الفـروض - 2

تقوم الشبكات على ربط الفروع ألًيا بما يحقق سرعة البيانات ونقلها بما يحقق : االول

  .اإلجراءات وسرعة اتخاذ القرار تبسيط

هناك دور فعال لشبكة المعلومات فى خدمة الشركات العاملة فى مجال المقاوالت : الثاني

  .والهندسة

  :أهداف الدراسـة - 3

  .دراسة وحتديد أعداد املستخدمني املطلوب ربطهم بالشبكة -

  .التعرف على حجم البيانات ومعدالت تبادهلا بني طرفيات الشبكة -

  .البديل املناسب هليكلة الشبكةاختيار  -

  .توفري املعلومات الالزمة مما يساعد ىف دعم اختاذ القرار -

  .تقليل حجم األوراق واملستندات الىت يتم تداوهلا -

تعتمد الدراسة على املزج بني اسلوب الدراسة املكتبية والدراسة امليدانية حىت يتحقق : منهج الدراسة -4

 .طبيقى واساسياتةجانىب البحث العلمى النظرى والت

ويعتمد البحث ىف اجرائها على البيانات االولية وفقا �تمع الدراسة  – الدراسة الميدانية: ثانيا  -

  :واختيار العينة ومنها

  .اراء ومالحظات عينة من العاملني ىف جمال شركات املقاوالت -

 .اراء عينة من العمالء واملستفيدين من هذة الشركات  -

  :فري البيانات على ويعتمد البحث ىف تو  -

  .الزيارات امليدانية لعينة من شركات املقاوالت ومقابلة املسؤلني �ا وكذلك العمالء  -

عن فرتة زمنية ) كوم امبو للمقاوالت(يشتمل جمتمع الدراسة ىف شركات املقاوالت :  حدود الدراسة - 5

البحر -القناه - الدلتا -الصعيد -ويتم الربط بني كال من الشبكة القومية لالتصاالت. مقدارها عام

 االسكندرية-القاهرة - االمحر
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  :الدراسة  خطة - 6

  . تصميم شبكة معلومات لشركة مقاوالت: االول  المحور   -

  .تحليل متطلبات النظام من منظور الشبكات: الثانى  المحور   -

  .المعاييـر واالعتبارات الخاصة بتصميم الشبكة: الثالث  المحور   -

  .سة الجدوى االقنصاديةدرا: الرابع المحور   -

  تصميم شبكة معلومات لشركة مقاوالت: )1(االول المحور  

  :عن النظام مقدمة -1 

يستهدف هذا املشروع حتليل وتصميم شبكة معلومات خلدمة متطلبات امليكنة الحدى الشركات العاملة 

  :االتى ةوتم مراعا، ىف جمال املقاوالت الصناعية واهلندسة

  ملستهدفة لربامج وتطبيقات الشركة طريقة التشغيل ا -

  التنظيم التفصيلى ملكونات الشبكة باملركز الرئيسى وكذا عناصر االجهزة وملحقا�ا -

  :ويشمل ذلك

  اجهزة احلاسب -1

  املكونات االلكرتونية لوحدات االتصال -2

  ).املطلوبةزمن االستجابة -بديل االتصال-اماكن الطرفيات-عدداملستخدمني( المسارات المستهدفة-3

هى الشركة حمل ( مت دراسة النظام اليدوى املطبق حاليا ىف شركة كوم امبو للمقاوالت واستصالح االراضى 

وذلك من خالل اهليكل التنظيمى للوظائف الرئيسية والفرعية بالشركة واالنشطة التابعة هلا وحتديد ) البحث

  .العالقات بينها

بات االلية ودراسة كافة احللول املمكنة لتطبيق لذلك سوف نقوم بدراسة عمل شبكة للحاس

املنظومة وعمل ربط حملى بني الفروع واملركز الرئيسى ايضا الربط الداخلى لكل فرع على حدة واختيار 

البديل املناسب طبقا القل االسعار مع احملافظة على سرعة وسهولة نقل البيانات ايضا والسماح بتطوير 

  .الشبكة مستقبال

ظام على ربط الفروع اليا مبا حيقق سرعة البيانات ونقلها مبا حيقق تبسيط االجراءات وسرعة يقوم الن

  .اختاذ القرارات
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يقدم املشروع دراسة حتليلية عن انواع الشبكات وكيفية ربط اجهزة الكمبيوتر والبدائل املمكنة لتنفيذ  -

  :املشروع ومت اختيار أنسب أنواع الشبكات مبا حيقـق

  السعار ان امكنتقليل ا -

  حتقيق اعلى كفاءة ىف التشغيل -

  سهولة استخدام الشبكة -

  حتقيق قدر من االمن للنظام-

  .امكانية تطوير الشبكة مستقبال مع زيادة حجم التعامل مع  الشبكة -

  :حدود المشروع المستهدف -2

 - لبحر االمحرا-القناه -الدلتا -الصعيد -يتم الربط بني كال من الشبكة القومية لالتصاالت

  :ومن مث فإن األهداف واخلدمات املستهدفة من خالل املشروع هى، االسكندرية-القاهرة

  دراسة وحتديد اعداد املستخدمني املطلوب ربطهم بالشبكة - أ

 على حجم البيانات ومعدالت تبادهلا بني الطرفيات الشبكة التعرف   - ب

 اختيار البديل املناسب هليكلة الشبكة  - ت

  املناسبة  الربوتوكوالت اختيار وحتديد  - ث

  المنهجية المتبعة فى المشروع 4-5- 2

مت تطبيق منهجية تعتمد على اسلوب حتليل وتصميم هيكلية لنظم مستخدمى مراحل رئيسية ميكن 

وميكن تلخيصها باختصار من خالل ما ، التعبري عنها باملراحل االساسية ملنهجيات حتليل وتصميم النظم

  :يلى

وفيها يتم التعرف على نظام املعلومات �دف حتديد حدود وعالقات االنظمة الفرعية  :مرحلة الدراسة -أ

  وكذا نواحى القصور

وحتديد بدائل احللول املمكنة وفيها يتم حتديد متطلبات النظام  :مرحلة تحديد متطلبات النظام -ب

  املطور ىف ضوء

  حجم التطبيقات املستخدمة -

  عدد املستخدمني -

  ت توزيع املستخدمني على الشبكةاماكن ومسافا -
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  حجم تداول ملفات البيانات واملعلومات من خالل شبكة املعلومات -

وينتهى فيها التقيم النهائى لبدائل احللول املختلفة من خالل مناقشة اعتبارات دراسة  :مرحلة التقيم -جـ

  :اجلدوى بعناصرها االساسية وهى

  دراسة اجلدوى التشغيلية -

  وى الفنيةدراسة اجلد -

  دراسة اجلدوى االقتصادية -

  مرحلة التصميم واالختبار -  

وفيها يتم تصميم هيكلة املركز الرئيسى وحتديد املواصفات املطلوبة للشبكة خالل احلسابات 

  :ويشمل على، سية لتصميم هياكل ومكونات الشبكةوالتحليل العلمى املطلوب للعناصر االسا

  طلوبةهيكلة احلاسبات والطرفيات امل-

  الذاكرة االساسية للحاسب املركزى -

  أوساط التخزين  -

  الطرفيات املطلوبة ىف ضوء االعداد املستهدفة -

  املكونات االلكرتونية للشبكة بعناصرها املختافة -

  مرحلة التنفيذ واالختبار -  

ثل تغطى خمطط زمىن مقرتح العمال الرتكيبات والتجهيزات مبا يتضمنة من خطوات تفصيلية مت

  .خطة التنفيذ املطلوبة 

هو دراسة وحتليل النظام الرئيسى واملستهدف ميكنتة وتصميم شبكة : مرحلة التحليل والدراسة -و

خلدمة متطلباتة حيث ميكن ان تتوافق اسرتاتيجية ومراحل الشبكة مبا حيقق �داف اخلطة االسرتاتيجية 

  .للشركة حمل الدراسة ىف هذا املشروع 

خالل هذة املرحلة يتم دراسة جمموعة من البدائل لتحديد : تراتيجية للمشروعالخطة االس - 6

اسرتاتيجية مناسبة لتجميع احلقائق عن النظام وتفهم العرض احلاىل �دف وضع خطة لتطوير النظام وقد 

  :مت اختيار الطرق االتية لتفهم الوضع احلاىل

  من متطلبات الشبكةمقابالت وزيارات ميدانية لتفقد االماكن املستفيدة  -

  مناذج استقصاء الستكمال اجابة بعض االسئلة املطروحة وخاصة بالنسبة للفروع خارج القاهرة -
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  مراجعة لبعض النماذج والسجالت -

& قطاع القاهرة& قطاع الصعيد& قطاع الدلتا( قطاعات للتنفيذ وهى  6كما أن للشركة اآلن 

وسيتم اعداد دراسة اقتصادية لكل ورشة من ) طاع القناهق& قطاع البحر االمحر & قطاع االسكندرية 

  .الورش االنتاجية لبيان قدرة كل منها على سد حاجة عمليات الشركة داخليا وخارجيا

بدات الشركة ىف التحضري النشاء مركز املعلومات االدارة العليا الذى سوف يتبع قطاع التخطيط 

لعمل املؤشرات وسوف يؤخذ ىف االعتبار فرتة اعداد املركز االسرتاتيجى للشركة كما سيوضع برنامج زمىن 

من حيث االفراد واالالت حبيث يتم حتديد املنتج الذى سيخرج من املركز شهريا لتنفيذ هذا الربنامج مع 

  .التشاور خبصوصة مع جلنة املعلومات بالشركة القابضة

طاعات مع ميكنة ايضا املكاتب الفنية ستتجه الشركة النشاء مراكز معلومات صغرية بكل قطاع من الق -

بكل قطاع وربطها اليا مبركز معلومات االدارة العليا وقطاع التخطيط االسرتاتيجى بالشركة لزيادة سرعة 

  .سيولة املعلومات بني القطاعات املختلفة واالدارة العليا خلدمة ودعم حسن متخذى القرار

لعطاءات حبيث يكون لدى الشركة قاعدة بيانات مميكنة مت االتفاق على عمل برنامج مميكن لدراسة ا -

  .جلميع اسعار املواد الرئيسية وكذلك ملقاوىل الباطن املتعاملني مع الشركة

سيتم ربط مراكز املعلومات فروع الشركة ىف احملافظات واالقاليم ببعضها البعض عن طريق املركز الرئيسى  -

علومات بني الفروع واملركز الرئيسى وبني الفروع وبعضها من خالل شبكة اتصاالت متكن كم انسياب امل

البعض بالسرعة والدقة املناسبة مما يساعد املركز الرئيسى على احلصول على مركز يومى جيمع ملختلف اوجه 

  .مما يساعد ىف اختاذ القرار املناسب ىف الوقت املناسب) حسابات  -مشرتيات -عطاءات( نشاط الشركة 

الت ستكون نواة لشبكة كبرية ىف املستقبل تربط املركز املعلومات للشركة بباقى مراكز شبكة االتصا -

  .املعلومات االخرىف الداخل واخلارج

  .سيتم دراسة عمل السلوب حفظ املستندات بالشبكة بواسطة امليكروفيلم  -

  :لعاملة �ااختصاصات رئاسة الشركة التابعة والقطاعات االخرى ا: الهيكل التنظيمى للشركة - 7

  :وخيتص فيما يلى، 9وال يقل عن  5اليقل عن   :مجلس االدارة: اوال 

  الدعوة حلضور اجتماعات ا�لس   -1

  تشكيل من بني اعضاءة جلنة او جلان يعهد اليها ببعض اختصاصاتة -2

مبا تفويض احد االعضاء او املديريني ىف القيام مبهمة حمددة على ان يعرض على ا�لس تقرير  -3

  .قام به
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  .اعداد مشروع اخلطة العامة للشركة واملوازنة التقديرية واعتماد امليزانية احملددة -4

  وضع اهليكل الوظيفى للشركة -5

  وضع الوائح الداخلية لتنظيم العمل والرتقيات بني قطاعات الشركة-6

   :ويتوىل ، رئيس مجلس االدارة: ثانيا

  رئاسة جلسات جملس االدارة -1

  جدول االعمال جللسات ا�لس بالتشاور مع العضو املنتدب وضع -2

التاكد من ان التقارير الشهرية عن نتائج اعمال الشركة واملشروعات يتم تنفيذها وبرامج  -3

  .التمويل قد اعدت بالصورة الىت حددها ا�لس

  العضو المنتدب: ثالثا 

  :القطاعات المختلفة للشركة وادارتها المختلفة:رابعا

  قطاع الشئون االدارية -1

  االدارة العامة للتخطيط واملتابعة -

  االدارة العامة للتفتيش -

  ادرة سكرتارية جملس االدارة -

  ادارة االمانة الفنية للعضو املنتدب -

  االدارة العامة لالمن -

  االدارة العامة للشئون القانونية -

  قطاع الشئون الهندسبة والمعدات -2

  نة املعدات ووسائل النقلادارة عامة لصيا -

  ادارة عامة للورش واالصالحات للمعدات ووسائل النقل -

  قطاع البحوث والدراسات للمشروعات -3

  ادارة عامة لدراسة املشروعات -

  ادارة عامة للبحوث الفنية واالحتياجات -

  قطاع المشروعات والتنفيذ والتشغيل -4

  ادارة عامة للتصميم -



  مـة متطلبـات امليكنـة الحدى الشركات العاملة ىف جمال املقاوالت واهلندسةمـة متطلبـات امليكنـة الحدى الشركات العاملة ىف جمال املقاوالت واهلندسةحتليـل وتصميـم شبكـة معلومـات خلدحتليـل وتصميـم شبكـة معلومـات خلد

57 

  ادارة عامة للتنفيذ -

  ادارة عامة لتشغيل املعدات ووسائل النقل -

  قطاع الشئون المالية واالقتصادية  -5

  ادارة عامة للتكاليف واملوازنات -

  ادارة عامة للمخازن واملشروعات -

  ادارة عامة للشئون املالية -

  قطاع الشئون االدارية وتخطيط القوى العامة -6

  االدارة العامة لشئون العاملني -

  العامة للشئون االدارية االدارة -

  االدارة العامة للمعلومات -

  تحليل متطلبات النظام من منظور الشبكات: )2(الثانى المحور 

  املتطلبات العامة للنظام -1

  حجم البيانات املتداولة -2

  طرق التعامل مع البيانات -3

  حتديد عدد املستخدمني -4

ة من االهداف واملهام املطلوبة من شبكة املعلومات امكن حتديد جمموع :المتطلبات العامة للنظام - 1

نلخصها ىف هذا الفصل بدا باالطار العام املستهدف لشبكة النظام وكذا االهداف والبيانات االساسية 

لتصميم الشبكة لالتصال بني املركز الرئيسى والشركة بالقاهرة وعدد مراكز فرعية متثل مناطق التنفيذ 

  :ث جيقق االهداف التاليةمبحافظات اجلمهورية حبي

  :متثل اخلدمات املتوقعة ىف املراحل االوىل من تطبيق النظام تلخص فيما يلى : :االهداف الحالية

امكانية احلصول على البيانات واملعلومات الىت حيتاج اليها املركز الرئيسى من الفروع بالدقة  -1

 املناسبة ىف الوقت املطلوب بسهولة ويسر

 االزمة لالدارة العليا مما يدعم ويساعد ىف اختاذ القرارات توفري املعلومات  -2

 تقليل الفاقد ىف ساعات العمل -3

 تقليل حجم االوراق واملستندات الىت يتم تداوهلا بني الفروع واملركز الرئيسى -4
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 توافر معلومات دقيقة عن خمازن الشركة املختلفة مما يساعد ىف اجلرد -5

 تعاملني �احتسني اخلدمة بالشركة وزيادة ثقة امل -6

 تامني كافة اعمال االداراتن وكذالك حتقيق امن املعلومات -7

  :االهداف المستقبلية

امكانية ربط شبكة معلومات الشركة بالشبكة القدمية للمعلومات حبيث ميكن معرفة العطاءات  -1

  املقدمة بواسطة الشركات االخرى 

 ت واملعدات واالسواق التنافسية هلاالربط بالشبكات الدولية مما ميكن الشركة معرفة اسعار االال -2

 :امكانية الربط بني الشركة واجلهات اخلاصة باعداد السياسات واالحصائيات على سبيل املثال -3

  مركز معلومات جملس الوزراء -

 اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واالحصاء -

  شركةمدى حتقيق االستفادة للجهات االخرى من املعلومات املسجلة مبركز معلومات ال -4

إن اعداد نظام لالتصاالت يربط املركز الرئيسى بفروع الشركة باحملافظات وكذلك يربط الفروع  -

  :وميكن توضيخها فيما يلى، ر جمموعة من املتطلبات والعناصرببعضها يتطلب تواف

البد من وضع اجهزة للحاسبات ىف املركز الرئيسى للشركة وكذلك بالفروع حبيث  :اجهزة حاسبات - 1

  الربط بينها سواء كانت حسابات شخصية او حسابات كبريةيتم 

ملعاجلة البيانات واستخراج ) ادارية -هندسية-مالية( برامج التطبيقات املختلفة :برامج التطبيقات - 2

  ملفات البيانات والتقارير الىت سوف يتم ارساهلا عرب شبكة االتصاالت 

  ربط لربط احلاسبات بالفروع باملركزتوجد انواع خمتلفة من خطوط ال :خطوط االتصال - 3

دة ضمن الشبكة ويتم حتديدها مبا حيقق امكانية الربط االىل للفروع املتواج :اجهزة االتصاالت - 4

  .حيث يتم ريطها اليا وكذلك ربط الفروع، القومية للمواصالت

لف احلركة م-يتم نقل ملفات البيانات خطوط االتصال مثل ملف ارصدة املخازن :ملف البيانات - 5

ملف احلركة على املرتبات وكذلك من الفروع على املركز الرئيسى حيث يتم جتميع هذة  -للعمليات

  البيانات وادراجها باملركز الرئيسى

املدربني على استخدام اجهزة احلاسبات وكذلك كيفية ارسال واستقبال  :الكوادر الفنية من العاملين - 6

  .ساهلا عرب شبة االتصاالتالبيانات واملعلومات الىت يتم ار 
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ميكن الوقوف على حجم البيانات املطلوب التعامل معها سواء البيانات  :حجم البيانات المتداولة - 7

بشكلها االمجاىل وكذلك البيانات الىت سوف يتم تداوهلا بني الفروع واملركز الرئيسى ويتضح ان متوسط 

بايت 300حلد االقصى لطول السجل جند انه بايت وباخذ ا300 - 50طول السجل ىف احلدود ما بني 

سجل اما بالنسبة اىل ملفات احلركة 10000وبتوقع عدد وصول متوسط عدد السجالت ىف امللف اىل 

اخلاصة باملخازن واملشرتيات والعمليات فتتوقف على حجم العمليات وهل سوف يتم نقل هذة احلركة 

  .يوميا او ىف �اية االسبوع او الشهر

  المعاييـر واالعتبارات الخاصة بتصميم الشبكة:  )3(الثــالث المحور  

هى الوسيلة األساسية الىت توفر انتقال البيانات واملعلومات بني احلاسب الرئيسى  :تعريف الشبكة - 1

وجمموعة احلاسبات املتوسطة أو النهايات الطرفية وذلك بسرعات خمتلفة عرب مسافات قد تكون بضعه 

  ات وقد تصل إىل بضع آالف من الكيلومرتاتعشرات من الكيلومرت 

  -:فوائد الشبكات - 2

  مشاركة مجيع احلاسبات ىف موارد الشبكة :نقل الشبكات -أ

  .احملادثات املشرتكة -د

  .الربيد االلكرتوىن -هـ

   :مما سبق أمكن حتديد املعايري اآلتية وحتديد البدائل املمكن تنفيذها للنظام وأمهها ما يلى

  :عايير العامةالم: أوالً 

  .النظام جيب أن يبىن على أسلوب املراحل -1

جيب أن تنىب التطبيقات طبًقا ملفهوم قواعد البيانات حبيث أن املعيار األول يعىن حتديد مراحل  -2

زمنية خمتلفة باستخدام التطبيقات واالعتبارات اخلاصة لتعدد واختالف طبيعة اخلدمجات املقدمة 

 .ة املعلومات التطبيقيةمن التطبيقات على مستوى أنظم

 .جيب أن تراعى اعتبارات التكلفة متزامنة مع �يئة املستخدمني للتعامل مع النظام -3

 .التأكد من ان الشبكة قادرة على تلبية األعمال املطلوبة منها تآلن -4

 .أن تتمتع الشبكة مبساندة كافية من املصنعني بضمان احلصول على درجة عالية من الكفاءة -5

مح الشبكة الختيار حمطات العمل واحلاسبات اآللية وأنظمة اإلدارة بالشكل يفضل أن تس -6

 .األكثر مالئمة ملتطلبات االستعمال
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أن تكجون متوافقة مع املواصفات الصادرة من منظمة املواصفات الصادرة من منظمة املواصفات  -7

 .القياسية

ال تأخذ األعطال فرتة طويلة وأيًضا  مدى املساعدة الفنية الىت توفرها الشركة املنتجة واملبيعة حىت -8

 .مناسبة قيمة التكلفة

   :تراعى عند التصميم يالمعايير الت: ثانيا

يراعى أن تكون الشبكة رخيصة الثمن فيجب أن ختتار الشبكة الىت تؤدى متطلبات  :التكلفة -1

  .العمل بأقل تكلفة ممكنة

 .التكامل بني نظام التشغيل ونظام تشغيل شبكة العمل -2

 .وضع الربامج داخل األجهزة للمرة األوىل وتشغيلها سهولة -3

 .ما هى الربامج املساعدة الىت مع نظام تشغيل شبكة العمل -4

 .ما هى الذاكطرة العشوائية الىت يشغلها نظام التشغيل -5

 املعايري اخلاصة بتقييم أداء احلاسب: -  

 . بتنفيذها ىف الثانية ويقصد �ا تقييم وقياس عدد األوامر الىت ميكن للحاسب القيام :السرعة -1

 . مدى دقة احلاسب ىف تنفيذ كافة العمليات احلسابية  :الدقـة -2

 التخزين الداخلى لألوامر -3

 .زمن البحث -4

 .زمن التنفيذ -5

   .المعايير الخاصة بالشراء: ثالثا

  .االهتمام باملاركة واالسم التجارى بصورة كبرية -1

 .املواصفات القياسية بالنسبة للمنتج -2

 .األسعار االهتمام بأقل -3

  .ن نظم معلومـات الشبكـاتالمعايير الخاصـة بتأمي: رابعا

هى جمموعة من األرقام واحلروزف املتتالية يقوم املستخدم بإدخاهلا : استخدام كلمات المرور - 1

للحاسب ويقوم احلاسب بفحص هذه احلروف ومطابقتها مع الكلمة املختزنة به فإذا وجدها 

  نفيذ العمليات املصرح بهمطابقة فإنه يسمح للمستخدم بت
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ختتلف مستويات االطالع على البيانات من جهة  :تحديد مستويات لالطالع على البيانات - 2

إىل أخرى فمثال اجلهات احلكومية ختتلف عن جهات الدفاع اجلوى مثًال حيث اطالع املديرين 

  .واملوظفني والرتب على املعلومات

حيث أن البيامنات والربامج متثل الروح  :يةأخذ صور من الملفات على وسائط تخزين خارج - 3

بالنسبة للحاسب اآلىل لذلك فإنه جيب أن تؤمن هذه البيانات حبفظها على وسائط التخزين 

 .املختلفة للمحافظة عليها

  :األساليب الىت جيب اتباعها حلماية البيانات :الحماية من الظروف الطارئة والكوارث الطبيعية - 4

  من امللفات قبل وبعد التشغيلأخذ صورة من البيانات  -1

 .االحتفاظ بشرائط امللفات ىف خزينة ضد احلريق -2

 يفضل االحتفاظ بنسخة من برامج النظام خارج نطاق املبىن -3

 .تبادل فروع الشركة لنسخ من امللفات حبيث يكون لدى كمل فرع صورة من ملفات الفرع اآلخر -4

 .نظار املبكرجتهيز صاالت احلاسب بتكنولوجيا االطفاء اآلىل واإل -5

  صاديةدراسة الجدوى االقت: )4(الرابــع المحور 

ختضع معلومات نظم املعلومات ملا ختضع له باقى أنواع املشروعات من دراسات للجدوى مبا فيها 

تقفييم املشروع عن طريق حساب التكلفة وتقدير العائد واملقارنة بينهما حيث يكون هناك مربرًا لتنفيذ 

اخل املنشأة غري أن مشروعات نظم املعلومات مثل املعلومات العامة يصعب فيها مشروع املعلومات د

تقييم العائد وتقديره كمًيا فقد يكون الغرض من حتليل التكلفة والعائد هو اختاذ قرار ىف تنفيذ املشروع من 

قات الىت عدمه وقد يكون الغرض هو حتديد أولويات لتطبيقات احلاسب اآلىل على أساس البدء ىف التطبي

  .حتقق أكرب عائد مبقارنة التكاليف

   :أهداف دراسة الجدوى االقتصادية

مساعدة اإلدارة على اختالف مستويا�ا ىف اختاذ القرار املناسب لتوفري املعلومات الالزمة بدرجة  -1

 .عالية من الدقة والسرعة

  :رفع كفاءة وانتاجية العمل بالشركة من خالل   - 2

  .عملية دراسة أوامر التوريد زيادة دقة املعلومات ىف - أ

 .وجود نظام دقيق للرقابة على تنفيذ العمليات  - ب
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 .سهولة تغيري اخلطط طبقا للمتغريات الىت تطرأ أثناء تنفيذ العمليات  - ت

 ).خامات ومعدات وكوادر(زيادة كفاءة استغالل املوارد   - ث

 .وجود نظام دقيق لرقابة تكلفة تنفيذ العمليات     - ج

   :يالنظام املقرتح فيما يلميكن حصر التكاليف املتعلقة مبيكنة  :إنشاء نظام معلوماتتقدير تكاليف : أوال

 .تكاليف األصول الثابتة وهى ما يتعلق بتكاليف احلاسب وملحقاته -1

مجيع املصاريف الىت يتم دفعها مجلة واحدة ىف بداية تنفيذ املشروع متمثلة ىف تكاليف شراء  -2

ع الشخصية ووحدات اإلدخال واإلخراج وكافة الزوحدات احلاسب الرئيسى للنظام واحلاسبات

  .األخرى

  :جتهيز املكان الالزم للنظام املقرتح وتشتمل على -3

 تكاليف شراء الكابالت والتوصيالت للشبكة.  

 تكاليف شراء أجهزة التكييف. 

 تكاليف األرضيات واحلوائط العازلة. 

 تكاليف شراء املكاتب وأماكن تثبيت األجهزة. 

 إلشراف الفىن واهلندسىتكاليف ا. 

 تكاليف تصمكيم النظم الفرعية. 

 تكاليف تصميم الربامج اخلاصة. 

 تكاليف شراء الربامج اجلاهزة .  

  :إن تكاليف التشغيل تتمثل ىف :تكاليف التنشغيل- 2

 أجور العاملني بالنظام.  

 تكاليف التدريب واستخدام العمالة الفنية املنتخخصصة. 

 ارتكاليف الصيانة وقطع الغي. 

 أجور العاملني بإعداد البيانات. 

 أجور العاملني بإدخال البيانات. 

   :نستطيع حتديد إمجاىل التكاليف املتوقعة ومن اجلدول التايل

   :التكاليف التقديرية
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 تكاليف األجهزة والبرامج واإلنشاءات - أ

 تكاليف األجهزة والبرامج واإلنشاءاتيبين : 01جدول رقم 

  :تكالیف التشغیل - ب

  تكاليف التشغيليبين : 02جدول رقم 

 بيـان املبلغ

 تكاليف تدريب العاملني 30000

 مستلزمات تشغيل 15000

 تكاليف أجور خطوط االتصال 12850

 )سنويًا% 5(صبانة األجهزة  79050

 )سنويا% 10(اإلهالك  158100

 إمجاىل تكاليف التشغيل 295000

 التكاليف الكلية 1940000= 295000+ 1645000

 

 

 يمـةالق سعر الوحدة بيان عدد

 600000 300000 حاسب 2

 PC 4700 869500حاسب شخصى   185

1 Control unit 4500 4500 

 10000 2000 عة ليزرطاب 5

 60000 60000 طابعة سطرية 1

 25000 2500 مودمي 10

 12000 6000 راوتر 2

 1581000  إمجاىل تكاليف الشراء 

 SDLS  1000 6000كارت  

 Novel software  10000 

 Leased line  23000 

 Lan  25000 

 645000  امجاىل التكاليف التقديرية 
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  :العائد من النظام يتمثل ىف :ثانًيا العائد من النظام الجديـد

 :)عوائد مالية(العائد المنظور  - 8

  زيادة سرعة معاجلة البيانات .أ 

  تقليل زمن االستجابة .ب 

  قيقة ىف الوقت املناسبالوصول إىل املعلومات الد .ج 

  .ختفيض أجور ومرتبات العاملني .د 

  .توفري مصاريف االنتقاالت واملراسالت الدولية .ه 

  :العائد غير منظور - 9

  .البيانات من السرقة والعبثمحاية  .أ 

 .زيادة القدرة التنافسية ىف السوق .ب 

  . زبادة درجة الثقة ىف النظام .ج 

  النتائج والتوصيات

معلومات خلدمة متطلبات امليكنة الحدى الشركات العاملة  حتليل وتصميم شبكةحققت الدراسة 

و التنظيم  الربامج وتطبيقا�لمراعاة  طريقة التشغيل املستهدفة و ىف جمال املقاوالت الصناعية واهلندسة 

أجهزة : التفصيلى ملكونات الشبكة باملركز الرئيسى وكذا عناصر االجهزة وملحقا�ا وذلك باستخدام

وقد مت دراسة النظام اليدوى املطبق حاليا ىف شركة كوم  .ت االلكرتونية لوحدات االتصالاحلاسب واملكونا

وذلك من خالل اهليكل التنظيمى ) هى الشركة حمل البحث( امبو للمقاوالت واستصالح االراضى 

  .للوظائف الرئيسية والفرعية بالشركة واالنشطة التابعة هلا وحتديد العالقات بينها

حلاسبات االلية ودراسة كافة احللول املمكنة لتطبيق املنظومة وعمل ربط ال شبكة دراسة عمومت 

لربط الداخلى لكل فرع على حدة واختيار البديل املناسب طبقا لحملى بني الفروع واملركز الرئيسى ايضا 

  .الالقل االسعار مع احملافظة على سرعة وسهولة نقل البيانات ايضا والسماح بتطوير الشبكة مستقب

دراسة حتليلية عن انواع الشبكات وكيفية ربط اجهزة الكمبيوتر والبدائل املمكنة  كما مت ايض

  :لتنفيذ املشروع ومت اختيار أنسب أنواع الشبكات مبا حيقـق
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حتقيق قدر من االمن ، و سهولة استخدام الشبكة، و  حتقيق اعلى كفاءة ىف التشغيل، و تقليل االسعار  -

  .انية تطوير الشبكة مستقبال مع زيادة حجم التعامل مع  الشبكةامك ، واخرياللنظام

  

   :قائمة المراجع

                                                 
  

  .2017، مقدمة ىف حتليل وتصميم نظم املعلومات –سيد عبد الوهاب . د .1

 .2015،املعلومات حتليل وتصميم نظم –صالح عليان / د.نشأت اخلميسى وأ. د .2

 .2008،الشبكات ونظم التشغيل –طاهر الشيخ . د .3

 .شبكة األنرتنت .4
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  :ملخص

ت متقدمة أو تعترب التنمية احمللية هدف أساسي تسعى مجيع الدول وا�تمعات لتحقيقه سواء كان  

نامية، وذالك نظراً للدور الفعال اليت تلعبه يف تغيري األوضاع السائدة لألفضل، وذالك من خالل استغالل 

املوارد املتاحة بطريقة رشيدة وعقالنية للوصول لألهداف املرجوة، ومن بني أهم اآلليات اليت تعمل على 

غرية واملتوسطة من خالل إنشاء عدة هيئات ومن حتقيق التنمية احمللية جند  دعم وتطوير املؤسسات الص

وهذا ما سنحاول إثباتة من  بينها جند الوكالة الوطنية للدعم وتشغيل الشباب اليت أعطت مثارها للحد ما،

خالل تقدمي جمموعة من اإلحصائيات اخلاصة بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت مت إنشائها يف 

الشباب علي مستوى والية املدية وذالك باالعتماد على عدة مؤشرات إطار الوكالة لدعم وتشغيل 

  .للوصول إىل نسبة املسامهة الفعلية يف حتقيق التنمية احمللية  لوالية املدية

  اإلستثمار، العراقيل اإلداريةاملؤسسات الصغرية واملتوسطة، التنمية احمللية،  :الكلمات المفتاحية

  

abstract: 
Local development is a fundamental goal that all countries and 

societies strive to achieve, whether advanced or developing, due to the 

                                                 
  .Yassinemerah7@gmail.com: یاسین مراح، اإلیمایل: المؤلف المرسل1 1
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effective role they play in changing the prevailing conditions for the better, 
and that by using the available resources in a rational and rational manner to 
reach the desired goals, and among the most important mechanisms that 
work to achieve development We find support and development of small 
and medium enterprises through the establishment of several bodies, among 
which we find the National Agency for Support and Youth Employment, 
which has given its fruits to some extent, and this is what we will try to 
prove by presenting a set of statistics for the small and medium enterprises 
sector that was established within the framework of the Agency to support 
and employ youth At the level of the state of Medea, depending on several 
indicators to reach the percentage of actual participation in achieving the 
local development of the state of Medea. 

Key words: small and medium enterprises, local development, 
investment, administrative obstacles 

  :مقدمة

يعترب قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة وسيلة فعالة يف حتقيق التنمية احمللية، وهذا ملا هلا من  

خصائص ومزايا تؤهلها على اإلنتشار والتوطني يف مجيع أقاليم الدولة مما يساعد انتشار األنشطة 

، كما أن تدعيم هذا النوع من املؤسسات من شأنه أن خيلق تنمية حملية ذاتية تعتمد اإلقتصادية املختلفة

  .على املوارد والطاقات احمللية

ويف هـــذا اإلطـــار قامـــت الســـلطات العموميـــة يف اجلزائـــر باختـــاذ مجلـــة مـــن اإلجـــراءات لـــدعم هـــذه  

شــريعية، كمــا قامــت بإنشــاء هياكــل املؤسســات الصــغرية واملتوســطة ســواء يف اجلوانــب املاديــة والتنظيميــة والت

تـــدعيم هـــذه املؤسســـات وتأهيلهـــا يف خمتلـــف قطاعـــات النشـــاط اإلقتصـــادي، ومـــن بـــني هـــذه اهليئـــات جنـــد 

الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، حيث تعمل هذه األخرية على تسهيل عمليات اإلسـتثمار للشـباب 

ف هـؤالء الشــباب وتقييمهـا باإلضـافة إىل متويلهــا البطـال وذالـك مـن خــالل دراسـة املشـاريع املقدمــة مـن طـر 

الـــذي يأخـــذ أشـــكال خمتلفـــة وصـــوًال إىل إنشـــاء مؤسســـة مصـــغرة وصـــغرية قابلـــة للتكيـــف مـــع البيئـــة ومنتجـــة 

ملنتجــات وخــدمات موجهــة لســوق احمللــي أو الــدويل، ومــن خــالل حبثنــا هــذا مت تســليط الضــوء علــى الوكالــة 

املديـة، وتقيـيم الـدور الـذي تلعبـه يف متويـل وترقيـة املشـاريع اإلسـتثمارية  الوطنية لدعم تشـغيل الشـباب لواليـة

  .اليت تعمل بدورها يف حتقيق التنمية احمللية لوالية املدية احمللية

  :كما يلي  إشكالية البحثمما سبق ميكن طرح  :اإلشكالية
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والية المدية خالل ما هو دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المحلية ب       

  ؟2013-2000الفترة 

  : تكمن اهلدف من الدراسة فيما يلي: أهداف الدراسة

  حماولة إبراز األدوار اليت ميكن أن تلعبها املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التنمية احمللية، ويف احلد

 .من التباين اجلغرايف هلذه التنمية

 يل الشباب كآلية لتدخل اجلماعات احمللية من خالهلا، حماولة فهم أثار الوكالة الوطنية لدعم وتشغ

وذالك خالل الفرتة من أجل حتقيق التنمية احمللية لوالية املدية للتأثري على املشاريع اإلستثمارية 

 .2013-2000املمتدة من 

  :أهمية الدراسة

  :تكمن أمهية البحث يف مايلي

 ى العمليات االستثمارية ودورها يف حتقيق إيضاح أمهية اعتماد املؤسسات الصغرية واملتوسطة عل

 .التنمية احمللية 

  تفسري النتائج االقتصادية املرتتبة عن التوسع يف االستثمار من طرف املؤسسات الصغرية

 .2013-2000واملتوسطة بالنسبة لوالية املدية خالل الفرتة املمتدة من 

 :حدود الدراسة

سة يف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب بوالية بالنسبة للحدود املكانية مت حصر الدرا  

املدية، حيث ارتأينا أن تكون  الدراسة داخل املؤسسة للتعرف أكثر على الواقع احمليط الذي نعيش فيه، 

 2013إىل سنة  2000باإلضافة إىل سهولة التواصل، أما حدود الزمنية فتمثلت يف الفرتة املمتدة من سنة 

ى تأثري تطبيق متويل املؤسسات املصغرة على ترقية اإلستثمار وحتقيق التنمية احمللية  وهذا للوقوف على مد

  .للوالية

  :بناءا على ماسبق ذكره، فقد قمنا بإتباع املناهج التالية  :منهج الدراسة

 ،املنهج االستنباطي وأداته الوصف، من أجل حتديد خمتلف املفاهيم والعالقات اليت يتناوهلا هذا املوضوع  

  .كما استخدمنا أداة التوصيف، لتحديد دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التنمية احمللية

 املنهج االستقرائي وأداته اإلحصاء، من أجل توضيح وحتليل أهم املعطيات والبيانات املتوفرة لدينا . 
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  .اإلطار النظري للدراسة: أوال

  .تعريف التنمية المحلية  .1

ع التنمية احمللية حيتل مركزًا مهمًا بني مواضيع التنمية يف الفكر اإلقتصادي لقد أصبح موضو          

والدراسات اإلجتماعية والسياسات احلكومية وبرامج املنضمات الدولية واإلقليمية واحلركات اإلجتماعية، 

والركود إىل ذالك أ�ا عملية ومنهجًا ومدخًال وحركة ميكن من خالهلا االنتقال با�تمع من حالة التخلف 

وضع التقدم والقوة والسري يف طريق النمو واالرتقاء إىل ما هو أفضل  وسد وتلبية اإلحتياجات األساسية 

للسكان احملليني جبهودهم الذاتية ومبساندة من اهليئات احلكومية، وتعترب أفضل مدخل لتحقيق التوازن بني 

  . 1املالئمة للتنمية القومية على مستوى القطر ككلاألقاليم املختلفة وداخلها، وتوفري املناخ واألرضية 

التنمية احمللية هي جمموعة من العمليات الديناميكية املتكاملة حتدث يف ا�تمع احمللي، وذالك من   

خالل اجلهود احلكومية املشرتكة بأساليب دميقراطية ووفق سياسة اجتماعية وخطة واقعية مرسومة وجتسيد 

تغريات البنائية  الوظيفية اليت متس كافة مكونات البناء واخلدمات اإلجتماعية، أثارها يف سلسة من ال

وتعتمد هذه العمليات على موارد ا�تمع املادية والبشرية املتاحة للوصول ألقصى وإستغالل حمكم يف أقل 

  .  2وقت مستطاع وذالك بقصد الرفاهية للمجتمع وإدماج ا�تمع احمللي يف احلياة الوطنية

على أ�ا جمموعة املداخل  واألساليب الفنية اليت تعتمد  1956كما عرفتها األمم املتحدة سنة   

عليها ا�تمعات احمللية كوحدات للعمل، واليت حتاول أن جتمع بني املساعدات اخلارجية وبني اجلهود الذاتية 

ادة يف ا�تمع باعتباره األداة الرئيسية إلحداث احمللية املنظمة، بشكل يٌوجٌَّه حملياً حملاولة استثارة املبادأة والقي

  .3التغري

كما تعرف كذالك بأ�ا التنظيم اهلادف جلماعات الذين يتأثرون مبشكالت مشرتكة فعن طريق   

التسهيالت والتوجيه، ميكن من تنمية املوارد ا�تمعية، ووقفًا ملبدأ املساعدة الذاتية وذالك �دف تنمية 

  4.حتقيق الرفاهية يف ا�تمع من خالل برامج تؤدى على مستوى القريةالقيادة احمللية و 

العملية اليت : "تعرف التنمية احمللية بأ�ا: تعريف األستاذ الدكتور، عبد المطلب عبد الحميد  

بواسطتها ميكن حتقيق التعاون الفعال بني اجلهود الشعبية واجلهود احلكومية لالرتفاع مبستويات التجمعات 

ية والوحدات احمللية اقتصاديًا وثقافيًا وحضرياً، من منظور حتسني احلياة لسكان تلك التجمعات، يف احملل

  .  5"أي مستوى من مستويات اإلدارة احمللية ويف منظومة شاملة وكاملة
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عملية التغيري اليت تتم يف إطار سياسة عامة تعرب عن إحتياجات : "كما يعرفها كذالك بأ�ا  

ة، وإقناع املواطنني احملليني باملشاركة الشعبية، واالستفادة من الدعم املادي واملعنوي احلكومي، الوحدة احمللي

  ".وصوالً إىل رفع مستوى املعيشة لكل أفراد الوحدة احمللية ودمج مجيع الوحدات يف الدولة

اليت تشكلها تنمية اإلقليم املنطقة من اجلماعات اإلقليمية :" كما عرفها املشرع اجلزائري بأ�ا  

البلديات، الواليات، واحتماال فضاء الربجمة اإلقليمية، وهي كذالك تنمية اقتصادية حملية معتمدة على 

اإلنتاجية وجتديد الثروات وتسيري حملي فعال يعتمد على تأطري ذي نوعية مع خمططات الثروات وتسيري 

ة حسب خمتلف جماالت الكفاءة حملي فعال يعتمد على تأطري ذي نوعية مع خمططات التكوين موجه

  .6"ومرتبة مسبقاً وحمددة وملتزمة

  :7يقوم مفهوم التنمية احمللية على عنصرين أساسيني مها  

  املشاركة الشعبية اليت تقود إىل مشاركة السكان يف مجيع اجلهود املبذولة لتحسني مستوى

 .ةمعيشتهم ونوعية احلياة اليت يعشو�ا معتمدين على مبادر�م الذاتي

 توفري خمتلف اخلدمات ومشروعات التنمية احمللية بأسلوب يشجع االعتماد على النفس واملشاركة.  

كما أن جتسيد التنمية احمللية يتطلب وضع إسرتاتيجية إلجنازها على املستوى احمللي �دف حتقيق   

ية الوطنية على مستوى القطر  التوازن بني األقاليم املختلفة وداخلها، وتوفري املناخ واألرضية املالئمة للتنم

  . ككل

: فقد ذكر بأن عناصر التنمية احمللية هي أربعة عناصر بعد أن عرفها األستاذ أرثر دونهامأما   

بالنشاط املنظم الغرض منه حتسني األحوال املعيشية يف ا�تمع، وتنمية قدرته على حتقيق التكامل "

وب العمل يف هذا احلقل على تعبئة وتنسيق التعاون االجتماعي والتوجيه الذايت لشؤونه، ويقوم أسل

  .8"واملساعدات الذاتية للمواطنني، ويصحب ذالك مساعدات فنية من املؤسسات احلكومية أو األهلية

من خالل هذا التعريف يبني لنا األستاذ أرثر دو�ام بأن التنمية احمللية تتحكم فيها عناصر هامة   

طط يشمل حصر لكافة إحتياجات األفراد، وأيضًا ضرورة توفري تتمثل يف ضرورة وجود برنامج خم

مساعدات فنية وإعانات مالية تقدمها السلطات املركزية لتلك اجلماعات احمللية، مثل دعمها باملعدات 

  . واألجهزة، وكذالك باألموال اليت هلا دور يف عملية التمويل احمللي

احمللية هي نوع من تقسيم العمل وتضافر اجلهود  كما نستخلص من التعاريف السابقة أن التنمية  

، يف إطار السياسة العامة للتنمية �دف أحدات تغريات )الدولة(بني املواطنني والسلطات العمومية
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وحتسينات يف أحوال الفرد وا�تمع، وأن جناح خطة التنمية مرهون مبشاركة املواطنني على املستوى احمللي 

  .والقومي لتحديد أهدافها

كذالك فأن التنمية احمللية �تم بتنمية الطاقات البشرية عن طريق تغيري األفكار وغرس الوعي   

  .لدى أفراد ا�تمع احمللي الذي يكفل املسامهة الفعالة يف التنمية 

كما تعد التنمية احمللية عملية خمططة تتم وفق سياسات وبرامج �دف إىل رفع املستوى املعيشي   

دة احمللية عن طريق االستغالل األمثل للموارد احمللية والدعم املايل للدولة وجناح خطة لكل أفراد الوح

  .التنمية

  .اإلطار النظري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: ثانيا

  :تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 1.2

لقــد أصــبح مــن الصــعب إجيــاد تعريــف موحــد هلــذا النــوع مــن املؤسســات إذ خيتلــف مــن دولــة إىل   

خـرى ،اعتمـادا علـى معيـاري احلجـم لعـدد العمـال أو رأس املـال ،فمـا يبـدو مؤسسـة صـغرية أو متوســطة يف أ

  :بلد متطور قد يكون مصنف كمؤسسة كبرية يف بلد نام والعكس صحيح ولذا جند أن

تلــك املؤسســات الــيت متتــاز مبحدوديــة رأس املــال وقلــة " هنــاك مــن يعــرف هــذا النــوع مــن املؤسســات بأ�ــا 

مــال ،حمدوديــة التكنولوجيــا املســتخدمة بســاطة يف التنظــيم اإلداري وتعتمــد علــى متويــل ذايت حيــث رأس الع

 .9"101ألف دوالر وعدد العمال اقل من 65-5املال يرتاوح بني 

يعرف املنشآت الصغرية واملتوسطة باستخدام معيار عدد العمال والـذي يعتـرب معيـارا مبـدئيا : البنك الدولي

 .عامل50ملنشآت اليت توظف اقل من بأ�ا تلك ا"

-10عمــال باملشــروعات املتناهيــة الصــغر والــيت �ــا مــابني 10ويصــنف املشــروعات الــيت يعمــل �ــا أقــل مــن 

   10.عامل فهي مصنفة كمؤسسات متوسطة100-50عامل تعترب مؤسسات صغرية ،وما بني 50

نتـاج سـلع أو خـدمات تشـغل مـن بأ�ـا كـل مؤسسـة إالجزائر تعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أما 

 .مليون دينار500مليار دينار أو يتجاوز رأس ماهلا 2شخصا ،واليتجاوز رقم أعماهلا السنوي 250اىل 1

فمــا أكثــر مــن قبــل مؤسســة أو جمموعــة  25كمــا تتــوفر علــى االســتقاللية حبيــث الميتلــك رأس ماهلــا مبقــدار 

، ممـــا تقـــدم يتبـــني أن االهتمـــام 11ة واملتوســـطةمؤسســـات أخـــرى الينطبـــق عليهـــا تعريـــف املؤسســـات الصـــغري 

وحــىت .باملؤسســات الصــغرية واملتوســطة اليعــين إ�ــاء املؤسســات الكبــرية إمنــا يعــين وضــع األمــور يف نصــا�ا 
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صـــغرية (داخـــل قطـــاع املؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطة ميكـــن أن تتحـــدد ا�ـــاالت الـــيت يعمـــل فيهـــا كـــل نـــوع 

  . كانات االقتصادحىت نتجنب اهلدر يف إم) ،متوسطة 

  :دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المحلية 1.2

لقـــد أدركـــت معظـــم الـــدول الناميـــة واملنضـــمات الدوليـــة يف اآلونـــة األخـــرية أمهيـــة قطـــاع املؤسســـات   

الصــغرية واملتوســطة، حيــث تــؤدي هــذه املؤسســات دوراً هامــاً يف التنميــة احملليــة ملــا هلــا مــن خصــائص ومزايــا 

تؤهلها على اإلنتشار والتوطن يف مجيع أقاليم الدولة مما يساعد علـى انتشـار األنشـطة اإلقتصـادية املختلفـة، 

وهذا يؤدي بدوره غلى منو متوازن وإزالة الفوارق اجلهوية، ولقد أشـارت الكثـري مـن الدراسـات وخاصـة تلـك 

ني املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة والتنميـة اليت قامت �ا منضمة التعاون والتنمية اإلقتصادية حول العالقـة بـ

احمللية، إىل أن تدعيم املؤسسات الصغرية واملتوسطة مـن شـأنه أن خيلـق تنميـة حمليـة ذاتيـة تعتمـد علـى املـوارد 

ـــة، لـــذالك فـــإن املؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطة تلعـــب دوراً فعـــاًال يف التنميـــة احملليـــة وذالـــك   والطاقـــات احمللي

  :12كمايلي

تعد املؤسسات الصـغرية واملتوسـطة  إحـدى :دور المشاركة الوطنية في تنمية االقتصاد القوميتدعيم  -أ

وسائل تدعيم املشاركة الوطنية يف تنمية االقتصاد أل�ا تعتمد على رؤوس األموال الوطنية ومـدخرات صـغار 

ا تعـد مـن الوسـائل الـيت املدخرين لالسـتثمار فيهـا، كمـا أ�ـا ال جتـذب رؤوس األمـوال األجنبيـة، ومـن مث فإ�ـ

ترفــع مــن مســتوى مشــاركة أفــراد ا�تمــع يف التنميــة وتســاهم يف إعــداد الــوطنيني الصــناعيني وتكــوين جمتمــع 

  .صناعي من احلرفيني

تواجـــه املؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطة مشـــكلة :محاربـــة أنمـــاط الســـلوك االجتمـــاعي غيـــر الســـوي -ب

ت مـن أفـراد ا�تمـع تعـاين مـن عـدم تـوافر فـرص عمـل هلـم ممـا البطالة وحتاول القضاء علـى فـرص تكـوين فئـا

يدفعهم على ممارسة أمناط سلوكية غـري سـوية ينـتج عنهـا العديـد مـن ظـواهر االحنـراف والفسـاد االجتمـاعي، 

-وتستطيع هذه املؤسسات وخاصة احلرفية منها استغالل الصبية واألطفال كمساعدين يف بعـض األعمـال 

تضــر بــا�تمع بســبب إمهــاهلم اجتماعيــا أل�ــم ســيعتمدون يف كســب  -طاقــات نافعــةبــدال مــن حتــوهلم إىل 

قو�م اليومي على األعمال املنحرفة وارتكاب اجلرائم بصورها املختلفة وانسياقهم يف تيارات تؤدي إىل خلـق 

  .فئة من العاطلني املتسببني يف نشر الفساد مما يضر مبقدرات البالد االقتصادية واالجتماعية

كما يكمن للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف املشاركة الوطنية يف تنمية :إعداد الصناعيين الوطنيين -جـ 

االقتصــاد القــومي للـــدول، ألن هــذه املؤسســات والصـــناعات الصــغرية واملتوســطة ميكـــن أن تنمــو باالعتمـــاد 
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عـن اجتـذاب رؤوس األمـوال على رأس املال الـوطين واملـدخرات الوطنيـة، وهـذا يعـين مـن ناحيـة أخـرى البعـد 

قـادرين علــى -سـواء حـرفيني أو متعلمــني-األجنبيـة، ومـن مث ميكــن أن تكـون أساسـا لتكــوين جمتمـع الــوطنيني

بنــاء جمتمعــات صــناعية جديــدة باالعتمــاد علــى التنميــة الذاتيــة، وباإلضــافة إىل ذلــك إقامــة صــناعات كبــرية 

  .لوطن على مقدرات بالدهممستقبال حتقق السيطرة الوطنية الكاملة من أبناء ا

كمـا يظهـر دور القطـاع، كونـه خيلـق لـدى األفـراد قيمـا تظهـر :تكوين نسق متكامل فـي أداء األعمـال -د

يف االنتمــاء يف أداء العمــل احلــريف إىل نســق أســري متكامــل، وذلــك يف احلــرف الــيت متــارس يف داخــل إطــار 

العمالــة املنتجــة، والــيت تعمــل يف النســق  الواحــد، األســرة الواحــدة، األمــر الــذي يرتتــب عليــه تكــوين فئــة مــن 

والصــــناعات ص م خاصــــة  احلرفيــــة منهــــا  أو التقليديــــة أو البيئيــــة، ميكــــن أن حتقــــق النســــق املتكامــــل علــــى 

مســـتوى األقـــاليم املختلفـــة، وذلـــك بانتشـــار هـــذه الصـــناعات واملؤسســـات يف أرجـــاء الدولـــة وعلـــى مســـتوى 

ة الصـناعات الصــغرية واملتوسـطة، مبــا يـؤدي يف النهايــة إىل اقـرتاح نــوع مــن ا�تمـع كلــه، وهـذا يــؤثر علـى تنميــ

  .التطوير يف إطار القيم ا�تمعية

وتظهر أمهية هذه الصناعات اجتماعيا من :تطوير الصناعات التقليدية وتحقق الظواهر االجتماعية -هـ

إىل صناعات حديثة ومتطورة وذلك  خالل تطور الصناعات الصغرية واملتوسطة والتقليدية البدائية وحتوهلا

  : من خالل

  على تسويق املنتجات داخليا وخارجيا ) حرفيني وصناعيني(تنمية القدرات الذاتية لألفراد

والتكامل مع البنوك واجلهات املختصة بالصناعات الصغرية، باإلضافة إىل التشجيع على القيام 

 .حلديثخبدمات وأنشطة صناعية جديدة تتماشى مع االقتصاد ا

  تؤدي إىل حتقيق جمتمعات متطورة من خالل حتول الصناعات التقليدية واملمثلة يف الصناعات

املنزلية، والصناعات الريفية اليدوية، والصناعات البيئية إىل صناعات حديثة ومتطورة تستخدم 

أساليب التكنولوجيا احلديثة تباعا وذلك نتيجة تفضيلهم للعمل يف صناعات حديثة عن 

 . ارستهم ألنشطة غري منتجةمم

بالرغم من الدور الفعال الذي يقوم به قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التنمية احمللية إال   

  :13أنه يعاين من العديد من املشاكل اليت جعلت مسامهته يف التنمية احمللية ضعيفة ومن بينها

 ختفاء هذه املشاريع يف السنة األوىل من ضعف تأطري ومرافقة املشاريع الصغرية مما زاد من نسبة ا

 .االنطالق

 ضعف فعالية اهليئات الداعمة لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة. 
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  البريوقراطية وطول مدة دراسة امللفات املقدمة ملختلف اهليئات مما أدى بالكثري من الشباب

 .البطال اإلحجام عن القيام بأي نشاط خاص

 ومنافسته غري القانونية للمؤسسات اليت تنشط يف اإلطار الرمسي أثر  حجم اإلقتصاد غري الرمسي

 .على قدرة التنافسية هلذه األخرية

  غالبية البلديات ال متلك منطقة نشاط متكنها من استقطاب استثمارات اخلواص يف قطاع

املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحىت ال متلك مثل هذه املناطق فهي غري مستقلة،حوهلا 

 .تفيدون منها إىل نشاطات أخرى، كما حتولت بعض مناطق النشاط إىل مناطق سكنيةاملس

  احمليط اإلقتصادي للمجموعات احمللية ال يوفر البيئة املناسبة اليت تسمح جبذب االستثمارات

 .الصغرية وخاصة قلة املرافق الضرورية واهلياكل القاعدية

 ئة حميطها اإلقتصادي وجعله مستقطباً لالستثمارضعف موارد البلديات املالية ال يسمح هلا بتهي. 

  القوانني اليت تسري اجلماعات احمللية حاليًا جتاوزها الزمن وال تشجع املبادرات اهلادفة إىل وضع

  . برامج للتنمية احمللية تتماشى مع خصوصيات كل بلدية

ية يف اجلزائر يتطلب من الدولة حترير اجلماعات احمللية من القرارات الفوقية وتطبيـق إن قيام تنمية حملية حقيق

مفهــوم الالمركزيــة بشــكل فعــال وصــحيح، و�ــذا يتالشــى إعتمــاد البلــديات علــى خزينــة الدولــة والتوجــه حنــو 

 احملـــيط البحـــث علـــى مـــوارد ذاتيـــة حمليـــة ممـــا يـــدعم اســـتغالل هـــذه املـــوارد املتاحـــة حمليـــاً عـــن طريـــق حتســـني

اإلقتصادي وتـدعيم اإلسـتثمار وخاصـة اإلسـتثمار يف قطـاع املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة الـيت تعتـرب احملـرك 

  .الرئيسي للتنمية

 .اإلطار التطبيقي للدراسة: ثالثا

  .تقييم حصيلة نشاط الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لوالية المدية

ة تقدمي جمموعة من اإلحصائيات اخلاصة بقطاع سنحاول من خالل هذه الدراسة التقييمي 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت مت إنشائها يف إطار الوكالة لدعم وتشغيل الشباب علي مستوى والية 

املدية وذالك باالعتماد على عدة مؤشرات للوصول إىل نسبة املسامهة الفعلية يف ترقية اإلستثمار احمللي 

  .لوالية املدية

  ):2013 -2000( تطور عدد الملفات المودعة من لدى الوكالة خالل الفترة الممتدة :ألولالمؤشر ا

إن املساعدات والتحفيزات املقدمة من قبل الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب إىل شرحية الشباب 

 :حفز�م على اإلستثمار يف خمتلف، وهذا ما يعكسه اجلدول التايل



  20132013  ––  20002000ة والية املدية للفرتة ة والية املدية للفرتة دراسة حالدراسة حال  ––املؤسسات الصغرية واملتوسطة كآلية لتحقيق التنمية احمللية املؤسسات الصغرية واملتوسطة كآلية لتحقيق التنمية احمللية 

75  

  ).2013-2000(لمودعة لدى الوكالة خالل الفترة عدد الملفات ا: 01جدول رقم
 %النسبة  عدد الملفات المودعة  السنوات

2000  521  3.10  

2001  447  2.83  

2002  467  2.77  

2003  714  4.24  

2004  1640  9.75  

2005  544  3.23  

2006  364  2.16  

2007  300  1.78  

2008  1215  7.23  

2009  863  5.13  

2010  424  2.51  

2011  7838  46.64  

2012  638  3.80  

2013  829  4.93  

  100  16804  المجموع

  .)2013(من إعداد الباحثني بناءاً على املعطيات اإلحصائية للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب لوالية املدية : المصدر

من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن مناك تفاوت يف عدد امللفات من سنة إىل أخرى حيث   

وهذا منذ سنة  %9,75ملف مودع أي بنسبة  1640بقيمة تقدر  2004مستوى هلا سنه  بلغ أعلى

  :، وهذا راجع إىل اإلعانات واملزايا املمنوحة من قبل جهاز دعم تشغيل الشباب منها2000

  مما مسح بفتح جمال  2004ماليني دج ابتداء من سنة  10ماليني إىل  4رفع قيمة اإلستثمار من

 .اإلستثمار

 10و %5مابني  2004لتصبح سنه  %25و  %5نسبة املسامهة الشخصية من  ختفيض%. 

نتيجة العراقيل والصعوبات،  2004ليعود عدد امللفات املودعة على مستوى الفرع إىل االخنفاض بعد سنة 

  ).التمويل الثالثي(وعزوف البنوك على التمويل املشاريع 

من العدد اإلمجايل وهذا  %7,23ف أي بنسبة مل 1215ويصل إىل مستوى يقدر ب 2008لريتفع سنة 

  :يعود إىل

  حمل يف كل بلدية، حيث كانت الوكالة من  100برنامج رئيس اجلمهورية الذي يتضمن مشروع

بني ثالث هيئات اليت تودع لديها امللفات الذي ختص هذا املشروع باإلضافة إىل الصندوق 

 .الوطين للبطالة والوكالة الوطنية للقرض املصغر
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نالحظ أن هناك قفزة نوعية يف عدد امللفات املودعة من طرف الشباب لدى  2011لكن انطالق من سنه 

وهي أعلى نسبة وصلت إليها  %46,64ملف مودع أي بنسبة تقدر  7838الوكالة حيث بلغ عددها 

ا الدولة من أجل الوكالة منذ نشأ�ا وإىل غاية يومنا هذا، ويعود ذالك إىل اإلجراءات اجلديدة اليت اختذ�

جذب وإستقطاب الشباب الراغب يف إنشاء مؤسسات مصغرة يف إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 

  :الشباب واملتمثلة يف

  من قيمة  %29تقدمي قروض بدون فوائد متنح الوكالة للشباب ذوي املشاريع، وذالك يف حدود

مثثل املسامهة  %71دج، 5000000مبلغ اإلستثمار إذا كان ال يتجاوز مبلع اإلستثمار 

من قيمة ملغ اإلستثمار أذا كان مبلغ اإلستثمار ما بني  %28ويف حدود .الشخصية للمستثمر

 .دج والنسبة الباقية تتمثل يف املسامهة الشخصية10000000و 5000001

  فقط من قيمة %1التخفيض يف نسبة الفائدة على القروض البنكية حيث يتحمل املستثمر

 .ء الباقي تتحمله الوكالةالقرض واجلز 

  تقدمي قروض بدون فوائد من طرف الوكالة لشباب أصحاب املشاريع ذوي الشهادات التكوين

 .املهين وأصحاب حاملي الشهادات خرجيي التعليم العايل 

  :ولتوضيح أكثر نستعني بالتمثيل البياين التايل

  ).2013-2000(لوكالة التمثيل البياني لعدد الملفات المودعة لدى ا:  01شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  .)2013(من إعداد الباحثني بناءاً على املعطيات اإلحصائية للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب لوالية املدية : المصدر

الحصيلة اإلجمالية للتمويل المؤسسات المصغرة حسب قطاع النشاط للفترة :المؤشر الثاني

)2008-2013.(  

يت حدثت يف خمتلف القطاعات اليت متوهلا الوكالة، نقوم بتلخيصها يف ملعرفة أهم التطورات ال  

  :اجلدول املويل حسب اإلحصائيا املتوفرة لدينا كمايلي
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  ).2013-2008( تطور الحصيلة اإلجمالية للوكالة حسب قطاع النشاط للفترة: 03الجدول رقم
  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات

  207  282  119  61  68  29  الخدمات

  48  51  35  27  29  03  الحرفي

  229  156  174  92  79  21  الفالحة

  01  02  01  -  -  -  الري

  02  -  02  -  -  -  الصيد

  64  434  427  108  35  -  النقل

  35  44  39  21  23  06  الصناعة

  10  21  21  33  40  14  أشغال البناء

  16  14  10  09  06  -  المهن الحرة

  622  1004  828  352  290  73  المجموع

  .)2013(من إعداد الباحثني بناءاً على املعطيات اإلحصائية للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب لوالية املدية :  :المصدر

نالحظ من خالل اجلدول املبني إعاله أن معظم املؤسسسات املمولة من طرف الوكالة تتمثل   

دد امللفات املودعة  من طرف الشباب وهذا راجع إىل ع, مؤسسة ممولة 1068قي قطاع النقل  واملقدرة ب 

الراغبني يف اإلستثمار يف هذا ا�ال نتيجة سهولة إنشاء هذا النوع من املشاريع وكذالك اإلجراءات 

مؤسسة 766والتحفيزات واإلعانات املقدمة من طرف الوكالة، مث يليها قطاع اخلدمات مبجموع يقدر ب 

مؤسسة، حيث جند أنه يف السنوات األخري أصبح الشباب 571ب مث يأيت يف املرتبة الثالثة قطاع الفالحة

يركزون على اإلستثمار يف قطاع الفالحة نتيجة توفر الوالية على املناخ املالئم لإلستثمار وكذالك نتيجة 

اإلعانات واإلمتيازات املقدمة من طرف الوكالة يف جمال هذا القطاع، ومن خالل اإلحصائيات املتوفرة 

غياب شباب والية املدية عن قطاع الري والصيد أي عدم اإلهتمام باألشجار املثمرة رغم أن  لدينا نالحظ

  .الوالية تزخر مبساحات شاسعة من األراضي اخلصبة

  ):2013-2006:( تطور عدد المؤسسات المصغرة الممولة للفترة:المؤشر الثالث

  :ضيحي التايلحناول توضيح تطور عدد املؤسسات املمولة من خالل اجلدول التو 
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  ).2013-2006(يبين تطور عدد المؤسسات المصغرة الممولة للفترة :04الجدول رقم
 %النسبة   عدد المؤسسات الممولة  السنوات

2006  67  2,02  

2007  65  1,96  

2008  73  2,21  

2009  290  8,78  

2010  352  10,66  

2011  828  25,08  

2012  1004  30,41  

2013  622  18,84  

  100  3301  وعا�م

  .)2013(من إعداد الباحثني بناءاً على املعطيات اإلحصائية للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب لوالية املدية  :المصدر

من خالل اجلدول املوضح أعاله نالحظ أن عدد املؤسسات املصغرة املمولة من طرف الوكالة   

 %2,02مؤسسة ممولة بنسبة تقدر ب  67ب ضعيفة، فقد قرت  2006كان متزايدًا حيث كان يف سنة 

 2009وهذا راجع إىل عدم وعي املواطنني باخلدمات اليت تقدمها الوكالة على مستوى الوالية، أما يف سنة 

فنالحظ أن الوكالة  2012مؤسسة أما يف سنة  828إىل  2011فنالحظ إرتفاع حمسوس بأكثر حيث 

 1004مولة من طرف الوكالة حيث وصلت إىل حققت أكرب نسبة هلا من حيث عدد املؤسسات امل

من إمجايل عدد املؤسسات املمولة، وهذا راجع إىل اإلجراءات اجلديدة   %30,41مؤسسة بنسبة تقدر 

من أجل جذب وإستقطاب  2011املتخذة من طرف الدولة وفق التدابري اجلدية اليت مت إقرارها سنة 

حيث أشكال التمويل املعدلة،  وتقدمي القروض بدون الشباب الراغبني يف إنشاء مؤسسات مصغرة من 

لتصل  2013فوائد من طرف الوكالة وكذا اإلعانات املالية املمنوحة للشباب، لتعود يف االخنفاض يف سنة 

وذالك راجع إىل عزوف الشباب عن بعض اخلدمات اليت %18,84مؤسسة بنسبة تقدر ب 622إىل 

  :ن إن نوضح ذالك عن طريق التمثيل البياين التايلتقدمها الوكالة  كالري والصيد، كما مي
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  )2013-2006(التمثيل البياني لعدد المؤسسات الممولة من طرف الوكالة : 02شكل رقم 

  
  .)2013(من إعداد الباحثني بناءاً على املعطيات اإلحصائية للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب لوالية املدية  :المصدر

  .عدد مناصب الشغل المستحدثة من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب:ابعالمؤشر الر 

تلعب الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب دورًا فعاًال وهامًا يف توفري مناصب الشغل وذالك من خالل 

الوكالة املؤسسات اليت يتم إنشاؤها من خالهلا، واجلدول التايل يوضح تطور عدد املناصب الشغل يف إطار 

  ).والية املدية(

  .يبين  تطور عدد مناصب الشغل المستحدثة عن طريق الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب: 05الجدول رقم 

 %النسبة  عدد مناصب الشغل  السنوات

2006  232  2,44  

2007  215  2,27  

2008  288  3,04  

2009  805  8.49  

2010  963  10,16  

2011  1797  18,97  

2012  2853  30,12  

2013  2318  24,47  

  100  9471  المجموع

  .)2013(من إعداد الباحثني بناءاً على املعطيات اإلحصائية للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب لوالية املدية  :المصدر

من خالل اجلدول املبني أعاله نالحظ أن عدد الشباب اليت استفادت من مشاريع يف تزايد   

 232ى، فبعدما كان يف السنوات الثالث األوىل منخفضة،حيث كانت توفر  مستمر من سنة إىل أخر 

منصب شغل أي بنسبة مئوية تقدر حوايل  2853وبنسبة ال تتجاوز   2006منصب شغل يف سنة 

منصب شغل وبنسبة تقدر 2318لتصل إىل  2013من إمجايل مناصب الشغل لتنخفض سنة   30,12%

عدد امللفات املودعة من طرف الشباب ، كما جتدر اإلشارة إىل وذالك نتيجة إخنفاض  %24.47حوايل 
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أن هذه املناصب املستحدثة من طرف الوكالة تتمثل يف جمموع مناصب الشغل الدائمة واملؤقتة، ومن هنا 

يتضح لنا الدور الفعال اليت تقوم به الوكالة من أجل استحداث مناصب الشغل وذالك من خالل حتقيق 

شاريع مما سامهت فعًال يف حتقيق التشغيل وختفيض معدالت البطالة على مستوى كافة عدد معترب من امل

  :الوالية، وملزيد من التوضيح نستعني بالتمثيل البياين التايل

  ).2013-2006( عدد مناصب الشغل المستحدثة خالل الفترة: 03الشكل رقم 

  
  ).2013(ة للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب لوالية املدية من إعداد الباحثني بناءاً على املعطيات اإلحصائي :المصدر

تقيم الحصيلة اإلجمالية للوكالة من حيث التمويل الثنائي والتمويل الثالثي منذ :المؤشر الخامس

  .2013نشأتها وإلى غاية 

لقد حققت الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب تطورات عديدة يف خمتلف القطاعات وهذا   

النتائج اإلحصائية املتوفرة لدينا من حيث صيغ التمويل الثالثي والثنائي للمشاريع املمولة ،  حسب

وكذالك مسامهتها الفعالة يف توفري مناصب الشغل املستحدثة من طرف الوكالة، وهذا ما سنحاول 

  :توضيحه من خالل اجلدول التايل

  

  

  

  

  



  20132013  ––  20002000ة والية املدية للفرتة ة والية املدية للفرتة دراسة حالدراسة حال  ––املؤسسات الصغرية واملتوسطة كآلية لتحقيق التنمية احمللية املؤسسات الصغرية واملتوسطة كآلية لتحقيق التنمية احمللية 

81  

حيث صيغ التمويل الثالثي والثنائي منذ نشأـها  يبن الحصيلة اإلجمالية للوكالة من:  06جدول رقم 

  .2013وإلى غاية 

  المجموع  الثالثي  الثنائي  أنواع التمويل

  4706  4706  -  عدد امللفات املودعة يف البنك

  3466  3466  -  عدد املوافقات البنكية

  4422  4220  202  عدد املشاريع املمولة

  11752  11185  567  عدد مناصب العمل املستحدثة

  24346  23557  769  المجموع

 ).2013(من إعداد الباحثني بناءاً على املعطيات اإلحصائية للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب لوالية املدية  :المصدر

نالحظ من خالل اجلدول السابق أن الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب لوالية املدية،   

خيص عدد مناصب العمل املستحدثة، وهذا نتيجة اإلجراءات استطاعت أن حتقق نتائج إجيابية فيما 

والتعديالت اليت قامت �ا الوكالة من سنة إيل أخرى فيما خيص أشكال التمويل وكذا اإلمتيازات 

واإلعانات املمنوحة من طرف الوكالة، كما يعود سبب جناحها كذالك للبنوك اليت تلعب دوًر مهمًا يف 

ن طريق الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، فهو يقدم نسبة مسامهة يف إنشاء املؤسسات املصغرة ع

 4220متويل املشاريع اإلستثمارية، حيث يتجلى ذالك من خالل صيغة التمويل الثالثي اليت قدرت ب 

من صيغة التمويل الثالثي وهي نسبة كبرية مقارنة مع ما  %95مشروع استثماري أي بنسبة تقدر حوايل 

  .من جمموع املشاريع املمولة %05مشروع بنسبة  202وكالة يف صيغة التمويل الثنائي واملقدر ب تقدمه  ال

كما استطاعت الوكالة أيضًا أن حتقق قفزة نوعية يف عدد مناصب العمل املستحدثة، حيث بلغ   

ها منصب عمل، كان النصيب األكرب من 11752عدد مناصب العمل املستحدثة يف إطار الوكالة حوايل 

منصب عمل  11185لعدد مناصب العمل املستحدثة يف إطار صيغ التمويل الثالثي فقد قدرت ب

منصب عمل، ويعود سبب ذالك إىل  567مستحدث أما يف صيغة التمويل الثنائي فقد حققت حوايل 

لثنائي التدابري واإلجراءات املتخذة من خالل تقدمي قروض بدود فوائد من طرف الوكالة يف حالة التمويل ا

  .الثي الذي تتحمل جزء منه الوكالةد على القروض يف حالة التمويل الثوختفيض الفوائ

ويف األخري ميكن إعتبار أن الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب تلعب دورًا حيويًا يف تقدمي   

ض معدالت الدعم األصحاب املشاريع اإلستثمارية الذي بدورها توفر مناصب الشغل واملسامهة يف ختفي

  . البطالة والقضاء على الفقر وتوفري حياة كرمية لألفراد



  ، عمرو هاين، عمرو هاينعلي فالقعلي فالق  ،،ياسني مراحياسني مراح
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  :خاتمة

لقد استطاعت املؤسسات الصغرية واملتوسطة أن تلعب دورًا هامًا يف حتقيق التنمية احمللية ،   

، وذالك نظرًا ملا تتميز به من مرونة وقدرة على اإلنتشار يف خمتلف أقاليم البلد وإستغالل موارده احمللية

باإلضافة إىل أ�ا أداة فعالة يف معاجلة الكثري من املشكالت اإلقتصادية واإلجتماعية احمللية كالبطالة والفقر 

  .وبتايل خلق نشاط إقتصادي حملي يساهم يف إستقرار السكان وتلبية حاجا�م األساسية

حتقيق تنمية حملية  وملعرفة الدور احلقيقي الذي تقوم به املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف جمال  

قمنا بتسليط الضوء على الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب لوالية املدية وذالك من خالل   مستدامة،

تقدمي جمموعة من اإلحصائيات اخلاصة بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت مت إنشائها يف إطار 

باالعتماد على عدة مؤشرات متمثلة يف عدد الوكالة لدعم وتشغيل الشباب علي مستوى الوالية وذالك 

امللفات املودعة لدى الوكالة من طرف الشباب و عدد املؤسسات املنشأة من خالهلا، إضافة إىل عدد 

مناصب الشغل املستحدثة، ويف األخري قمنا بتقيم احلصيلة اإلمجالية للوكالة من حيث أشكال التمويل 

  . ثنائي أو ثالثي

إيل هذه املؤشرات توصلنا إىل جمموعة النتائج املتعلقة بالوكالة احمللية لدعم  ومن خالل حتليلنا  

  :وتشغيل الشباب لوالية املدية وهي كاأليت

   استطاعت الوكالة احمللية لوالية املدية أن حتقق عدد معترب من املشاريع مما سامهت يف حتقيق

 .مناصب الشغل وختفيض معدالت البطالة على مستوى الوالية

  صيغ التمويل األكثر تداوًال هي صيغة التمويل الثالثني أي املسامهة الشخصية لشاب صاحب

 املشروع، وقرض الوكالة ، باإلضافة إىل القرض البنك

   يقع العبء األكرب من متويل املشاريع يف إطار الوكالة على عاتق البنوك بالدرجة األوىل، لذلك

 .إىل البنوك) ع الغري املوافق عليها املشاري( غالباً ما يرجع رفض املشاريع

  أكثر املشاريع إقباًال من طرف الشباب هي املشاريع الفالحية واخلدمات وقطاع النقل وبنسبة أقل

 .قطاع أشغال البناء، وعزوف شبه كلي فيما خيص مشاريع الري الصيد

 شاريعأصحاب املشاريع ال ميلكون اخلربة والتكوين والتخصص املقاوالتية وإدارة امل.  
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  –مقاربة نظرية  - تنمية الكفاءات الفردية كمدخل للتحسين المستمر

Development of individual competencies as an entry point for 

continuous improvement - A theoretical approach  -  
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  01/07/2021: ال�شرتار�خ�      ؛�15/05/2021:  القبول تار�خ�      ؛��03/05/2021: تار�خ��ستالم�

  : الملخص 

د البشرية، جعلت التحوالت والتغريات السريعة والشديدة احلاصلة يف عامل األعمال من املوار 

وتبين سياسات  ،واالستثمار فيها ،واحلاجة إىل التغيري واكتساب املعرفة ،والكفاءات الفردية واإلبداع

ال البشري والفكري بدل املومفاهيم جديدة تعتمد على مقاربة تنمية الكفاءات الفردية واالهتمام بالرأس 

  .ال املادي، مطلبا هاما جلميع املنظماتاملالرأس 

مجيع املنظمات العامة أو اخلاصة أضحت معنية بالتنافس واعتماد اإلسرتاتيجيات ذلك أن 

ليكون قادرا على مواجهة  ،والسياسات لتحقيق االستثمار يف املورد البشري، واحلفاظ عليه وتنميته وحتفيزه

  .هاته التحوالت والتحديات اجلديدة

   .ل البشري، الرأمسال الفكريتنمية، الكفاءات الفردية، الرأمسا: الكلمات المفتاحية 

Abstract: 

The rapid and severe transformations and changes taking place in the 
business world have made human resources, individual competencies and 
creativity, the need for change and the acquisition of knowledge, and 
investment in them, and the adoption of new policies and concepts based on 
the approach to developing individual competencies and paying attention to 
human and intellectual capital instead of material capital, an important 
requirement for all organizations. . 

So that all public or private organizations have become concerned 
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with competition and the adoption of strategies and policies to achieve 
investment in human resource, and to preserve, develop and stimulate it, to 
be able to face these new transformations and challenges. 

 Key words: development, individual competencies, human capital, 

intellectual capital. 

  :المقدمة

احنصرت أمهية املوارد املادية باملنظمات املعاصرة، نظرا للدور الريادي للمورد البشري كمفتاح 

  .ا دعاها إىل التوجه حنو التسيري األمثل لهللنجاح والتغيري، حيث أصبح ميثل االنشغال االسرتاتيجي �ا، مم

حيث أطلق اسم الرأس مال البشري والفكري على املورد البشري، ألنه املورد الوحيد الذي ميتلك 

املعرفة، املهارات، القدرات والكفاءات وهو القادر على اإلبداع، والتفكري، واالبتكار، وخلق القيمة 

  .باملنظمة

متمثلة يف تلك املوارد البشرية ذات املعارف والقدرات ( كفاءات الفردية ونظرا ألمهية ومكانة ال

باملنظمة، كموارد غري ) واملهارات، والقادرة على اإلبداع واالبتكار والتطوير خدمة ألهداف املنظمة

للبعد اإلسرتاتيجي الذي أصبحت تتميز به هاته ً ملموسة، وكجزء مهم من رأس املال الفكري، ونظرا

ات، وما ختلقه من ميزة تنافسية دائمة، تضمن للمنظمة احلفاظ على بقاءها، حتقيق التميز يف الكفاء

أداءها، والوصول إىل أهدافها اإلسرتاتيجية، فالبد على املنظمة من احلفاظ عليها وتنميتها عن طريق 

  . التدريب الفعال واملستمر

  :يسي التايلومنه ميكننا صياغة إشكاليتنا األساسية يف التساؤل الرئ

هل يساهم االستثمار في العنصر البشري والكفاءات الفردية عن، في التحسين المستمر 

  للمنظمات ؟

تسهل علينا اإلجابة عن هاته اإلشكالية، ميكن أن نقسمها إىل جمموعة من األسئلة الفرعية لو 

  :التالية

 إىل تنميتها ؟ ما هو مفهوم الكفاءات الفردية، وهل يؤدي االستثمار يف التدريب -  

 هل تعترب تنمية الكفاءات الفردية حمددا أساسيا خللق التميز والتحسني يف أداء املنظمات ؟ -

  :فرضيات الدراسة

  :من خالل حدود اشكاليتنا املطروحة، اتضحت لنا فرضيات حبثنا، اليت ميكن صياغتها كما يلي

  .ستمر يف تنمية الكفاءات الفرديةيساهم االستثمار يف العنصر البشري، عن طريق التدريب امل -
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  .تعترب الكفاءات الفردية حمددا أساسيا خللق التميز يف التحسني املستمر ألداء املنظمات -

  :حيث سنتعرض يف هذا البحث اىل النقاط األساسية التالية

  إلطار المفاهيمي للكفاءات الفردية؛ا: أوال

  خصائص وأبعاد الكفاءات الفردية؛ : ثانيا

  الكفاءات الفردية والمقاييس التقليدية للتقييم؛  :ثالثا

  . الرأس مال البشري والفكري: رابعا

  إلطار المفاهيمي للكفاءات الفردية ا: أوال

، الكثري من الغموض ) compétences individuelle( يشوب مفهوم الكفاءات الفردية

العلوم االجتماعية، النفسية، (االت املعرفةالستعماال�ا املتعددة والكثرية، ويف شىت جمً واالختالف، نظرا

، حيث يعترب مفهوم الكفاءات الفردية نسيب وليس له حتديد مطلق وجازم، ذلك ملا ...)اإلداريةو  التسيريية

  .)السلوكات مثالك( ، ونفسية)Relationnels(مفاهيم عالئقية و  تضمه يف حمتواها من أبعاد

ن السياقات، اليت حتمل يف طيا�ا العديد من األنواع كما نتج عن تلك االستعماالت العديد م

واملسميات للكفاءات، كالكفاءات الفردية، الكفاءات اجلماعية، الكفاءات اإلنتاجية، الكفاءات 

  ...التنظيمية، الكفاءات اإلسرتاتيجية والكفاءات احملورية

 املوارد البشرية، وأصبح تسيريو  اقتحم مفهوم الكفاءات الفردية يف السنوات األخرية جمال إدارة

برهانا للتطور والتحضر لدى الكثري من املختصني واملنظرين واملمارسني، وتوضع قلب النقاشات احلالية، 

 . 1"أفكار عظيمة يف اإلدارة"حيث يقول جاك دنكان يف هذا اإلطار يف كتابه 

   .ها فهي الكفاءةإذا كانت هناك كلمة واحدة ترتبط يف أذهان الناس باإلدارة أكثر من غري 

ملفهوم ) التسيريو  اإلدارةو  علم النفس(الكتاب يف جماالت متعددة و  تطرق العديد من الباحثني

الباحث ماك  من أمهها اإلسهامات اليت قام �او  متثل ذلك يف العديد من الدراساتو  الكفاءات الفردية

حبل مشكلة صادفتها وزارة  ، حيث ارتبط مولد هاته الدراسة،2  1971سنة )McLelend(ماكيالند 

اخلارجية األمريكية تتعلق باختبارات القبول لشغل إحدى الوظائف احلساسة، كانت اختبارات القبول 

، غري كافية لعمل اختبارات صحيحة بني )تعقيدهاو  على دقة هاته االختبارات(لشغل هذه الوظيفة

يدة عدم وجود عالقة بني نتائج املتقدمني لشغل الوظيفة، حيث ثبت بعد استخدامها لسنوات عد
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، يف ميدان )بعد التعيني(اختبارات املتقدمني لشغل الوظيفة ومستوى األداء الفعلي للناجحني منهم 

  .  العمل

للمساعدة يف حل املشكلة اليت متت " ماك ماكيالند" جلأت اخلارجية األمريكية إىل اخلبري اإلداري

  : صياغتها على الصورة التالية

تكن تلك االختبارات كافية للتعرف على ذوي األداء الطيب قبل التعيني، فكيف ميكننا إذا مل «

  »ا أن نتعرف على ذلك؟ ًإذ

قائمتني بأمساء بعض شاغلي الوظيفة على أن تقتصر القائمة األوىل على " ماك ماكيالند"طلب 

، بينما تشتمل )تبارات القبولبغض النظر عن نتائجهم يف اخ(أمساء املوظفني املشهود هلم بالتفوق الفعلي 

الثانية على أمساء ذوي األداء املتدين فقط، مث قام بعقد دراسة ميدانية �دف التعرف على اخلصائص 

بذلك استنبط ماكيالند قائمة و  ال يتمتع �ا اآلخرون،و  املشرتكة اليت يتمتع �ا املتفوقون يف العمل

لتلك » منوذج الكفاءة«اليت أطلق عليها الحقا و  الباقنياليت متيز املتفوقني عن ) الكفاءات(اخلصائص 

  .الوظيفة

الشهادات الدراسية مل تسمح و  اختيارات املعرفةو  أوضح ماك ماكيالند أن القدرات األكادميية،و 

 بتقدير جيد ألداء العمل، ووجد بعض األمناط من الكفاءات اليت مسحت بتقدير جيد لألداء أثناء العمل

  3:فئات أو أبعاد، وتتمثل فيما يلي أربععلى أعتربها تتوزع و 

احملاسبة، التسويق، البيع، : وهي املعلومات اليت تكون عند شخص ما يف ميدان معني مثل: المعارف -

  .املوارد البشرية

املؤهالت املتعلقة بإدارة اجتماع بطريقة فعالة، أو :  السلوكي عن خربة ما مثلبنيالت :المؤهالت -

القيم وصورة الذات و  وتتعلق باملواقف: إدراك الذات.علقة بتنظيم عتاد أو ورشة بطريقة منطقيةاملؤهالت املت

  .عضو يف الفرقةو  إدراك الشخص لذاته كقائد: مثل

 .املبادرةو  اخلصائص العامة اليت تقود إىل السلوك بطريقة معينة كاملثابرة، املرونة :صفات العبقرية -

 .تواترة اليت تنشأ عن السلوكات مثل دوافع اإلجناز أو االنتماءالقوى الداخلية امل: الدوافع -

بالنسبة ملاك ماكيالند فإن املعارف واملؤهالت توصف بالكفاءات األساسية حيث كل األفراد يف و 

 ميكن هلذه الكفاءات أن تكتسب عن طريق التكوينو  حاجة إليها حىت يكونوا فاعلني يف أعماهلم
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ألبعاد الثالثة األخرى فإ�ا تندرج فيما أمساه بالكفاءات التفاضلية حيث تسمح التطوير، أما بالنسبة لو 

  .األداء املتوسطو  بالتمييز بني أصحاب األداء املرتفع

 ومن اإلسهامات املهمة يف دراسة الكفاءات الفردية، الدراسات اليت أجراها الباحث ماك بيري   

(Mc berr)اليت ينتج و  جمموعة اخلصائص الفردية،«على أ�ا  ، الذي حاول تعريف الكفاءات الفردية

  . 4»ذلك ضمن سياق معنيو  عنها أداء عايل

 Le dictionnaire)حيث وضع من خالل الدراسة اليت أجراها مامساه بقاموس الكفاءات

des compétences) الفعالية الشخصية، : ويتكون هذا القاموس من مخس تصنيفات كربى، وهي

  .التسيري، اإلجناز املعارف، التأثري،

وتعترب هاته الكفاءات الفردية كمؤشرات تربز من خالل جمموعة من التصرفات والسلوكات اليت 

  . ميكن مالحظتها أثناء تأدية الفرد للمهام املناطة به

جمموعة منظمة ووظيفية من املوارد " تعرف الكفاءات الفردية على أ�ا : تعريف للكفاءات الفردية - 1

إجناز و  تنفيذ نشاطاتو  اليت تسمح أمام مجلة من الوضعيات حبل مشاكلو  ...)درات، مهاراتمعارف، ق(

   .5"أعمال

متوافق مهمة و  املهارات اليت تسمح بإجناز بشكل منسجمو  جمموعة املعارف" كما يعرفها آخر على أ�ا 

  6"أو جمموعة من املهام 

االستعداد أو القابلية «اءات بأ�ا ،  الكفLorino et Tarandeau)(طارندو و  لورنيو ويعرف

  7.»للتوفيق بني املوارد بغية أداء خمتلف األنشطة أو العمليات احملددة

املسؤولية من طرف الفرد و  األخذ بروح املبادرة«الكفاءة على أ�ا ) Zarifiain(يعرف زاريفيون و 

 8»جتاه وضعيات مهنية معينة واليت يواجهها يف تأدية عمله

ر يف شرطية وجود وضعية مهنية أو سياق خاص والذي ميكن من ظهور تلك ويتفق معه آخ

شاملة ملعارف ومهارات تسمح بالتعرف على و  كجملة منظمة«الكفاءات الفردية وتقييمها حيث يعرفها 

 9»وضعية إشكالية من بني عائلة من الوضعيات والتمكن من حلها بفعالية

اخلربات املرتاكمة و  املهاراتو  التطبيقيةو  ف النظريةبأ�ا جتمع املعار «محداوي الكفاءة  توعرف

التحويلية املختلفة يف إطار و  لألشخاص احملصلني عليها، الكفاءات الالزمة للقيام بالعمليات اإلنتاجية

  .10»وظائفهم، كما توجه تصرفا�م إجيابيا عرب الربامج التكوينية املختلفة
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جمموع املهارات العملية املثبتة « هوم الكفاءة يف مف ،)Henri Cuniberti( وحيصر هنري كونيربيت

  .11»واليت تضمن قدرة الفرد على أداء عمله من خالل وضعية مهنية معينة

ويقصد كونيربيت باملهارات العملية املثبتة تلك املهارات الفعلية املكتسبة لدى الفرد ولديه القدرة يف 

  .ات مهنية معينةتطبيقها يف حل املشاكل اليت تعرتضه من خالل وضعي

على أنه ليس من األمهية وجود توافق بني ا�ال )  Michel Godet( ويضيف ميشال ڤودي 

قدرة الفرد على «طبيعته املشاكل اليت تعرتضه، لذلك فهو يعرف الكفاءة على أ�ا و  املعريف لدى الفرد

  12»متشجيعهم على حل املشاكل اليت تعرتضهو  تكوين اآلخرين وحثهمو  تكوين نفسه

يف تعريف الكفاءات على أ�ا ، ) M. Lerdi et S.Michel( ميشال و  ويتفق معه كال من  لوردي

اليت تدفعنا إليها حتمية اإلنتاج أو حتمية إجناز املهام احملددة من و  القدرة على حل جمموعة من املشاكل« 

  .»طرف املؤسسة

 Rome/ Repertoire opératurie des)العمالة الفرنسي و  ويذهب الدليل العملي للمهن

mitiers et des emploisFrance).  اليت تظهر و  السلوكياتو  جمموعة املعارف«لتعريف الكفاءة على أ�ا

  .13»من خالل ممارسة عمل أو وظيفة معينة يف إطار وضعية مهنية معينة

  أبعاد الكفاءات الفردية و  خصائص: ثانيا

، ...آليات التقييم التقليدية كالفعالية، والقدرة والكفايةتتميز الكفاءات الفردية عن غريها من بقية 

  .مبجموعة من اخلصائص واألبعاد، اليت تعد احملددات واملكونات األساسية هلا

    14:تتمثل اخلصائص األساسية للكفاءات الفردية فيما يلي :خصائص الكفاءات الفردية - 1

املوارد املختلفة و   جمموعة من اإلمكاناتإن الكفاءة تتطلب تسخري :توظيف مجموعة من الموارد. 1

املهارات السلوكية، ويف غالب األحيان و  املعارف العلمية، واملعارف الفعلية املتنوعة، والقدرات: ة يفتمثلامل

 .فإن هذه اإلمكانات تكون خاصية اإلدماج

مل يف طيا�ا حتو  ذي غاية وظيفية ) Profil(أي هي عبارة عن ملمح  :الكفاءة ذات طابع نهائي. 2

داللة بالنسبة للفرد الذي يوظف مجلة من التعليمات بغرض إنتاج شيء أو القيام بعمل أو حل مشكلة 

 .مطروحة

إن حتقيق الكفاءة ال حيصل إال ضمن : من الوضعيات ذات ا�ال الواحدالكفاءة مرتبطة بجملة . 3

، فمن أجل تنمية  )ة من بعضها البعضيعين وضعيات قريب(الوضعيات اليت متارس يف ظلها هذه الكفاءة 
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حمصور يف و  كفاءة لدى الفرد يتعني حصر الوضعيات، فالبد أن يكون هذا التنوع يف الوضعيات حمدود

 .جمال مشرتك

يف غالب األحيان الكفاءة هلا طابع متعلق باملهنة أي أ�ا : الكفاءة غالبا ما تتعلق بالمهنة الواحدة. 4

ت أغلبيتها من املهنة الواحدة مع العلم أن هناك بعض الكفاءات، تتعلق مهاراو  قدراتو  توظف معارف

هناك كفاءات يف احلياة و  بعدة مهن، أي أن تنميتها لدى الفرد تقتضي التحكم يف عدة مهن الكتسا�ا

 .جمردة متاما من االكتساب إىل مهنة معينة

نوعية اإلجناز يف : نني على األقل مهاالكفاءة تقيم أساسا على مقياسني اث :الكفاءة قابلة للتقييم. 5

 .العمل، نوعية النتيجة احملصل عليها

على املعارف اليت يكتسبها فحسب، بل جيب وضعه يف مواقف تدعوه لتوظيف معارفه  يمكن أن نقيم الفرد. 6

  .ومهاراته وخمتلف إمكاناته للوصول إىل اهلدف املناسب

الفردية واليت تعرضنا هلا سابقا  اتيفات املتعددة ملفهوم الكفاءمن خالل التعر  :أبعاد الكفاءات الفردية -2

تتضح لنا جليا األبعاد الثالثة هلا، واملتمثلة يف املوارد األساسية واليت تعد اللبنات اليت يركز عليها يف تكوينها وهاته 

  : األبعاد هي

 ).جمموع املعارف العلمية اليت يكتسبها الفرد(البعد املعريف  -

 ).جمموع املهارات الفعلية لدى الفرد(د املهاري البع -

 ). جمموع السلوكات والتصرفات واالجتاهات والقيم اليت متيز الفرد(البعد السلوكي  -

املكون الرئيسي لكفاءات األفراد باملنظمة فاالهتمام �ا،  )savoir(تعد املعرفة  :)الدراية(البعد المعرفي  1-1

شرها، من التحديات األساسية ملنظمات عاملنا املعاصر، فهي ضرورية ألداء أحسن وباكتسا�ا، واستخدامها، ون

" عمال املعرفة"تعبري  ) Peter Drucker(�موعة األنشطة اإلدارية والتقنية املختلفة، حيث أدخل داركر 

ستخدمون للداللة على التحول اجلذري الذي حيدث يف خمتلف جماالت العمل حيث أن ركيزة النجاح ليس من ي

  .السلطة أو املهارات اليدوية بل املسلحون باملعرفة من باحثني وخرباء يوظفو�ا لتحقيق أهداف منظما�م

ويشري دراكر أيضا أن جمتمع ما بعد الرأمسالية سوف يتميز بأن املورد الرئيسي فيه هو املعرفة وليس رأس 

تلف مبا كان سائدا يف ا�تمع الرأمسايل، ففي ا�تمع املال أو اخلدمات وهذا ا�تمع اجلديد يضم طبقات جديدة خت

  .العمال –الرأمساليون : األول توجد طبقتان

  .عمال اخلدمات –عمال املعرفة : أما ا�تمع املعرفة فيتكون من طبقتني أساسيتني مها
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ار وستكون كما ستكون األنشطة املعرفية هي أساس إنتاج الثروة وأهم أدوا�ا هي، اإلنتاجية واالبتك

وتتميز املعرفة يف " اقتصاد املعرفة"املهارة اإلدارية األساسية، هي كيفية توظيف املعرفة يف استخدامات مقيدة أي 

  15.عصرها اجلديد بكو�ا معرفة متخصصة ميارسها املتخصصون

من ) سهبعقله أو حبسه أو حبد(كل ما يتحقق لإلنسان أو كل ما حيصله اإلنسان «ويقصد باملعرفة عموما 

أو معطيات إمربيقية أو مالحظات أو مشاهدات أو ) علمية أو ظرفية(معان أو مفاهيم أو تصورات أو أفكار 

، عن ما يعنيه مما حييط به، ليشبع شغفه الفطري ...)حياتية أو فنية متخصصة أو إهلامات وجتارب روحية(خربات

  .   16»بته يف السيطرة على العامل الذي حييط بهلالستطالع، أو ليبطل تعجبه ملا جيري من حوله أو ليحقق رغ

عبارة عن جمموعة من املعاين واملعتقدات واملفاهيم والتطورات الفكرية اليت تتكون «وتعرف كذلك على أ�ا 

لدى اإلنسان نتيجة حملاوالته املستمرة لفهم الظواهر واألشياء احمليطة به، إ�ا باختصار إجابة عن السؤال، كيف 

نعرفه؟ أو بعبارة أخرى أ�ا متتد لتشمل كل ما حييط باإلنسان من ظواهر خمتلفة طبيعية وبيولوجية نعرف ما 

  .17»واجتماعية وثقافية ونفسية

ويف هذا اإلطار ميكننا أن نوضح الفروقات بني بعض املفاهيم كاملعطيات، املعلومات واملعارف وذلك عن 

  : حيث يتكون من18طريق ما يدعى �رم العلوم،

  هــرم العلـــــوم :(11) الشكل رقم 

    

  

  

  

  

  

  

  

                      

  

 .22ص مرجع سبق ذكره، :)المهارات(لكفاءاتاإدارة الموارد البشرية وتسيير المعارف في خدمة صاحل مفتاح،  :املصدر

المعارف 

  المدمجة

 في العمل 

 المعلومات

 المعارف

 یات اإلجمالیةالمعط
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عة يف بنوك فهي ميكن أن تكون جممو  وهي جمموع الوقائع أو العناصر احلقيقية :المعطيات اإلجمالية .1

سهلة املنال للجميع وهي ليست كلها نافعة أو قابلة لالستعمال ولكن ميكن أن يكون لديها إطار 

 .إسرتاتيجي يف املستقبل

تزيد هذه العالقة من قيمة املعطيات وهي مرتبطة بفرتة و  وهي معطيات إمجالية جممعة :المعلومات. 2

 .املستعملو  االستغالل

مدجمة يف سياق معني وتكون هلا منفعة عملية و  منظمة، مرتبة حول موضوع ما معلومات :المعارف. 3

 .مباشرة

إدماج و  وتستعمل هاته املعارف يف إطار نشاط لتحقيق إنتاج، أو قرار :المعارف المدمجة في العمل. 4

  . تلك املعارف يف العمل هي إحدى عناصر الكفاءة

 Ikujiro Nonaka et(تاكيوشي و  نوناكا "مييز :أنواع المعرفةو  تصنيفات 1-1- 1

Hirotaka Takeuchi( 19: بني نوعني من املعرفة  

أشكال و  ، هي كل ما ميكن التعبري عنه باللغة)Savoir explicit( ):الظاهرية(المعرفة المعلنة. 1

ألفراد دالت واألدلة والكتابات املختلفة، وهذا نوع من املعرفة قابل لالنتقال بني ااالتعبري الرياضية كاملع

  .وبشكل معني

وهي املعتقدات واالجتاهات واملدركات والقيم : )Savoir tacite( ):الضمنية(المعرفة الذاتية. 2

ع مفاهيمه وجتاربه وخرباته املختزنة داخله و مجمالذاتية النابعة من التجارب الشخصية لإلنسان، اليت متثل 

 .راد بشكل رمسي معلنواليت ال يعرب عنها صراحة، وال يتم تناقلها بني األف

املنظمة و  والتفاعل املستمر بني الفرد ،والذاتية ،ومن خالل املزج والتفاعل بني نوعي املعرفة املعلنة

والنجاح  ،هاته األخرية تعترب األساس يف توجيه كافة األنشطة املعرفية باملنظمة ،يشكالن املعرفة التنظيمية

إشاعة مناخ إجيايب و  ح املنظمة يف فتح قنوات االتصال بني أفرادهايف ختليق املعرفة التنظيمية يقوم على جنا 

تعبريات معلنة ميكن تداوهلا و  ،والقيم اليت خيتزنو�ا بداخلهم إىل كلمات ،واملدركات ،بتحويل املعتقدات

انتشارها يف أرجاء املنظمة حىت ميكن هلا أن جتدد طريقها لالندماج فيما يتم من عمليات، و  ،فيما بينهم

  .خدماتو  منتجات، نظم

تعترب املهارات من املكونات األساسية للكفاءة الفردية حيث  )savoir faire (: البعد المهاري 2- 1

املطلوبة يف الفرد للقيام بواجبه بالكفاية املطلوبة، و  قدرة ذهنية أو عقلية مكتسبة أو طبيعية« يقصد �ا
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املهارة إىل مقدرة على التأقلم، مقدرة على التحليل، وختتلف املهارة من بسيطة إىل معقدة وميكن تقسيم 

  .20»تفكري مستقل، مقدرة ذهنية وأخرى عقلية، مقدار اخلربة، القدرة على التجديد واالبتكار، التدريب، الثقافة

قدرة الشخص على اإلدارة الفعالة لوظيفته وميكن اكتساب املهارات من «وتعرف املهارات أيضا على أ�ا 

   .»يب واخلربة والتعرضخالل التدر 

هي القدرة على أداء عمل تنفيذ إجراء أو حتقيق نتيجة باستخدام أساليب «أن املهارة  ويشري السلمي

  21»وطرق تتم بالكفاءة والتميز مبا حيقق نتائج أعلى أو أفضل مها استخدام يف األداء من موارد وإمكانيات

، اليت تسمح لبعض البشر بقدرات ال تتوفر )طبيعية أو الفطريةوهي املهارة ال(و مصدر املهارة قد يكون الوراثة 

لغريهم دون جهد أو إدارة منهم، كما قد تكتسب املهارات من البيئة املادية واالجتماعية، اليت حييا الفرد فيها، 

ومعلمني وهذه املهارات املكتسبة متثل نتيجة التقليد، التعليم، التدريب، املمارسة املوجهة حتت إشراف خرباء 

  . ومدرسني

لكي ميكن أداء الوظائف األساسية بنجاح فإنه ينبغي توافر العديد من : أنواع المهارات اإلدارية 1-2-1

بالرغم   (هلذه املهارات من التصنيفات الرائدة ،)R.Katez(  املهارات والقدرات األساسية ويعترب تصنيف كاتز

   22:يوه   )من تركيزه على وظيفة املدير أو املشرف

تعين إملام املدير باجلوانب الفنية للعمل الذي يديره، ومعرفته بأساسيات هذا العمل، وهذا  :المهارات الفنية. 1

يعين أنه ليس من الضروري أن يكون املدير أكثر من العاملني دراية باجلوانب الفنية للعمل، وهذه القدرة تساعد 

 .اليت يتخذها، وكذلك تقييم أداء مرؤوسيه من الناحية الفنيةاملدير على مراعاة اجلوانب الفنية بالقرارات 

تعين مقدرة املدير على التعامل مع البشر وفهم السلوك اإلنساين واختيار أسلوب  :المهارات اإلنسانية. 2

 .التعامل املناسب مع األفراد وهذه القدرة ضرورية لكل املديرين يف خمتلف املستويات أل�م يتعاملون مع البشر

تشري إىل قدرة املدير على إدراك الصورة الكلية للموضوع وعالقات األجزاء بالكل  :المهارات اإلدارية. 3

وكذلك إدراك اآلثار املتوقعة يف املستقبل للتصرفات احلاضرة وتشمل هذه القدرة على التصور واإلبداع واختاذ 

 .القرارات الصائبة

األمهية النسبية هلذه املهارات من مستوى تتفاوت  :ت اإلداريةعالقة المهارات اإلدارية بالمستويا 1-2-2

  :ألخر حيث جند أن

تزداد أمهيتها لدى املستويات اإلدارية الدنيا، حلاجتهم إىل اإلشراف على العاملني وتوجيههم  :المهارات الفنية -

 .ه املهارة للمديرإىل األسلوب األفضل لألداء، وكلما ارتقى املدير يف السلم اإلداري قلت أمهية هذ

وهذه املهارة تزيد أمهيتها لدى املستويات اإلدارية العليا، نظرا لدورها العام يف اختاذ القرارات  :المهارة اإلدارية -

 .وإلدارة شؤون املنظمة ككل، بينما نقل أمهية هذه املهارة لدى مستويات اإلدارة اإلشرافية
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لى خمتلف املستويات اإلدارية ألن املدير يدير البشر ودوره يف التعامل مع تتساوى يف أمهيتها ع: املهارة اإلنسانية -

  . البشر ال يتغري كثريا من مستوى إداري ألخر

  : ويرتتب على هذه العالقة مايلي

 .املهارات الفنية يصعب نقلها من منظمة ألخرى بل ورمبا من إدارة ألخرى على مستوى املنظمة -

  .نقلها من منظمة ألخرىاملهارات اإلدارية ميكن  -

 .األهمية النسبية للمهارات اإلدارية في المستويات اإلدارية المختلفة: (12) رقم  الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .37، ص مرجع سبق ذكره :اإلدارة المبادئ والمهاراتأمحد ماهر،  :املصدر

 (le savoirيتمثل البعد السلوكي للكفاءات الفردية يف ما يدعى بالدراية الذاتية : البعد السلوكي 3- 1

être (،  جمموع السلوكيات، واملواقف، واملميزات "أو الدراية العالئقية، هاته األخرية تعرف على أ�ا

  23"الشخصية املرتبطة باملوظف واملطلوبة عند ممارسة النشاط املهين 

نا أن الدراية الذاتية تتمثل أساسا يف سلوكيات الفرد أثناء تأديته لوظيفته، فمن من هذا التعريف يتضح ل 

مواقف، و  خالل الصفات الشخصية اليت يتميز �ا كل فرد ميكن أن ترتجم تلك الصفات إىل سلوكيات

  .طريقته يف تأدية وظيفتهو  يتحدد من خالهلا عالقته بأفراد مجاعته

 الدنیااإلدارة 

 اإلدارة الوسطى

 العلیااإلدارة 

 اإلداریة اتالمهار  اإلنسانیة اتالمهار  النفسیة اتالمهار 
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تشخيص سلوكيات الفرد، من خالل ممارسته لوظيفته، ملعرفة كيف و  من خالل ما سبق من املهم حتليل

  .ميكن توجيه تلك السلوكيات مبا حيقق أداءا مرتفعا لألفراد

  :، فان البعد السلوكي يتجلى يف الكفاءات الفردية التالية 24من خالل قاموس الكفاءات ملاك بريو 

  .الثقة يف النفس -

  .املرونةو  التفاعل -

  .تفهم اآلخرين -

  .التأثري يف اآلخرين -

  25:من أمههاو  تتباين سلوكيات األفراد داخل  املنظمة من جراء عدة مؤثراتو 

  :تتمثل يفو  :المؤثرات البيئية الحالية. 1

 .السمات اليت يتميز �ا كل شخصو  شخصية الفرد متمثلة يف جمموع اخلصائص -

 .الذهنيةو  مقدرة الفرد اجلسمانية -

 .اهات، القيم الدينية واالجتماعيةمستوى املهارة، االجت -

 .احلوافز ودوافع العمل -

 .طبيعة ونوع العمل الذي ميارسه الفرد -

  .تأثري اجلماعة، منط وأسلوب القيادة -

  وتتمثل يف :)بعد الدخول في قوة العمل (المؤثرات البيئية الماضية. 2

 .التجارب واملمارسات املاضية -

 .العوامل الثقافية واحلضارية -

 .الضغوط من األطراف اخلارجية، والتشريعات، والقوانني، واالتفاقات -

 :وتتمثل يف ،)قبل الدخول في قوة العمل (المؤثرات البيئية الجد ماضية . 3

 .اخلصائص الوراثية -

 .تأثري األسرة واملدرسة -

 .تأثري اجلوانب الدينية -

الفردية مفهوما حديثا  اتيعترب مفهوم الكفاء: يمالمقاييس التقليدية للتقيو  الكفاءات الفردية :ثالثا

نسبيا، وخيتلط ويتداخل يف مفهومه مع العديد من مقاييس التقييم التقليدية كاألداء، والقدرة، واخلربة، 
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الفردية بكل  اتواالستعداد، وميكن أن نوضح هذا التداخل من خالل التعرض للعالقة اليت جتمع الكفاء

  .دىمن تلك املقاييس على ح

استجالء الفرو قات بني املصطلحني، نذكر بأنه إذا  و  قصد توضيح: القدراتو  الكفاءات الفردية - 1

كانت القدرة هي كل ما جيعل الفرد قادرا على فعل أي شيء ما، أو مؤهال للقيام به، أو إظهار سلوك أو 

إن الكفاءة كما عرفها جمموعة من السلوكات تتناسب مع وضعية ما غري مرتبطة مبضامني مادة معينة، ف

القدرة على األداء بفعالية يف نوع حمدد من الوضعيات، تطرح إشكاليات معينة أو هي «فليب برنور هي 

  .26»القدرة اليت تسند إىل معارف دون االقتصار عليها

ميكن اشتقاق و  عموما فإن القدرة متعلقة مبعارف فعلية عامة، بينما الكفاءة متعلقة مبعارف خاصةو 

اجلدول التايل يوضح املقارنة بني و  الكفاءات بناء،و  اءات من القدرات، على اعتبار القدرات أساسالكف

 :مميزات كل منها

  .الكفاءات والقدراتكال من   مقارنة بين مميزات :(2)رقم  الجدول

  )بناء(الكفاءات  )أساس(القدرات 

 مسار منو عام. 

 مكون طبيعي. 

 القدرة تنمو. 

 ية وخارجيةتتفاعل يف عالقة داخل. 

 تنمو بتوالد الكفاءات. 

 غري مرتبطة بالزمن. 

 تعليمياو  تنمو طبيعيا. 

 غري قابلة للتقومي املباشر. 

 مستمر(تكو�ا غري منتهي.( 

 توظيفهاو  تضمر بعدم تنميتها .  

 مسار تكوين خاص. 

 طبيعيو  مكون معريف. 

 الكفاءة ترتكب. 

 تتفاعل يف عالقة داخلية وخارجية. 

 التدريبو  مترتكب بنواتج التعل. 

 مرتبطة بالزمن أحيانا. 

 تتكون تعليميا. 

 قابلة للتقومي مبؤشرات سلوكية. 

 غايتها منتهية. 

 تزول بعدم توظيفهاو  تتآكل.  

  51.، صذكره قبحممد الصاحل، مرجع س :املصدر

ة إىل الفردية أحد العناصر األساسية احملددة لألداء إضاف اتتعترب الكفاء :األداءو  الكفاءات الفردية -2 

عنصري البيئة والتحفيز، فالكفاءة الفردية حمدد ألداء الفرد، ويف هذا اإلطار يعرض علم اللغويات منوذجا 
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الكفاءة  ،)Noam Chomsky(يشرح فيه العالقة بني األداء والكفاءة، حيث يعرف نوام شومسكي 

الفعلي للغة من خالل جمموعة ويتمثل األداء يف االستعمال » قدرة املتكلم على إنتاج وتكوين لغة«بأ�ا 

  .27وضعيات حمددة

 Gérard Donnadieu et Philippe(فليب دنيمال و  يضيف جريار دوناديو كما

Denimal ( بان األداء يتحقق من خالل املعادلة فرد يساوي منصب وذلك من خالل تقييم الطريقة ،

موعة من الكفاءات الفردية اليت اليت أدى �ا الفرد عمله خالل فرتة زمنية معينة مستعمال بذلك جم

   28.ميتلكها، وتدعى هاته العملية بتقييم األداء أو النتائج

الفردية واخلربة بعد تطبيقي مشرتك وهلما مفهومان متقاربان،  اتلكفاءل :الخبرةو  الفردية اتالكفاء - 3

سريورة و  عارف الفعليةوتتضح العالقة بينهما من خالل معنيني أساسني يتفرعا من مفهوم اخلربة ومها، امل

، فإذا اعتربنا أن اخلربة هي تلك املعارف الفعلية لدى الفرد، فإن هاته األخرية تدخل  )خلرباتا(االمتالك 

وأما إذا اعتربنا اخلربة  ، ) Le savoir faire(  كأحد مكونات الكفاءة الفردية، وتتمثل يف املهارات

وازي مستوى التحكم من خالل وضعية مهنية معينة أو مسار كسريورة دنيا مكية ملعارف الفرد فإن اخلربة ت

  .29)القدرة املثبتة(مهين معني

 إن االستعداد هو قدرة الفرد الكامنة على أن يتعلم بسرعة: االستعداداتو  الفردية اتالكفاء - 4

يتضح و  ،سهولة، وعلى أن يصل إىل مستوى عال من املهارة يف جمال معني، إن توافر له التدريب الالزمو 

الفرق يف أن االستعداد معناه قابلية الشخص للقيام بنشاط عقلي معني بناءا على تكوينه الطبيعي، ومن مث 

قد يبقى كامنا إذا مل تتهيأ الظروف املناسبة لظهوره، أما الكفاءة فجزء منها مكتسب و  فهو قضية فطرية

 .وهي مبنية على االستعداد وهو سابق هلا يف الوجود

وضح العالقة أكثر بني الكفاءة الفردية واملقاييس األخرى، من خالل توضعها على مستوى وميكن أن تت

  .الزمن

  الرأس مال البشري والفكري : رابعا

 إىل وقت قريب كان االعتقاد السائد أن األصول املادية هي وحدها الكفيلة خبلق الثروة باملنظمات،

نصر البشري هو العامل الرئيسي يف جناح املنظمات، لكن بدخول عصر التكنولوجيا واملعرفة، أصبح العو 

الكفاءات وطرق و  حبيث تغريت املفاهيم التقليدية، وحلت حملها مفاهيم جديدة تعتمد أساسا على املعرفة

، احملور )املهاراتو  الذي يعترب وعاءا لتلك املعارف(أن العنصر البشري و  اكتسا�ا واالستثمار فيها،
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الفكري والذي تعترب و  الرأس مال البشري(ه أصول املنظمة ومن هذه املفاهيماألساسي الذي تقوم علي

  .، والذي يهدف إىل احلفاظ على زيادة القيمة الرأمسالية لألفراد باملنظمة)الكفاءات جزءا مهما منه

يف الستينات من أهم اإلسهامات  30،(Schultz)تعد إسهامات شولتز : الرأس مال البشري - 1

على جائزة ) نظرية االستثمار البشري(حصل من خالل نظريته و  البشري واالستثمار فيه،حول الرأس مال 

، حيث حاول شولتز البحث عن تفسريات أكثر فعالية، لتفسري الزيادة يف الدخل، 1979نوبل لسنة 

األقل  فسعى إىل حتويل االنتباه من جمرد االهتمام باملكونات املادية لرأس املال إىل االهتمام باملكونات

  . مادية وهي رأس املال البشري

ويعد مفهوم شولتز لالستثمار يف راس املال البشري إسهاما كبريا يف جمال االقتصاد، حيث أشار 

معرفة الفرد شكل من أشكال رأس املال الذي ميكن االستثمار فيه، وقد بني و  إىل ضرورة اعتبار مهارات

  : فروض أساسية وهي شولتز مفهومه لرأس املال البشري على ثالثة

أن النمو االقتصادي الذي ال ميكن تفسريه بالزيادة يف املدخالت املادية يرجع أساسا إىل الزيادة يف . 1

 .املخزون املرتاكم لرأس املال

يف  املستثمر ميكن تفسري االختالفات يف اإليرادات وفقا لالختالفات يف مقدار رأس املال البشري. 2

 .األفراد

قيق العدالة يف الدخل من خالل زيادة نسبة رأس املال البشري إىل رأس املال التقليدي وقد ميكن حت. 3

بأ�ا شكل من و  ركز شولتز اهتمامه على عملية التعليم باعتبارها استثمار الزم لتنمية املوارد البشرية،

ح جزءا من الفرد الذي أشكال رأس املال، ومن مث أطلق على التعليم إسم رأس املال البشري طاملا أنه يصب

 . يتلقاه

 Gary Pecher ،31)(ومن األحباث املكملة لنظرية رأس املال البشري لشولتز أحباث بيكر 

الذي حول الرتكيز إىل دراسة األنشطة املؤثرة يف الدخل املادي وغري املادي، من خالل زيادة املوارد يف رأس 

هجرة ورعاية و  املختلفة لالستثمار البشري من تعليماملال البشري، حيث بدأ االهتمام بدراسة األشكال 

صحية، مع تركيز حمور أحباثه بصفة خاصة على التدريب، حيث حاول بيكر التفريق بني نوعني من 

  .التدريب، التدريب العام والتدريب املتخصص
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جية مهارات الفرد وبذلك إنتاو  فالتدريب العام هو ذلك النوع من التدريب الذي يرفع من كفاءة

لكن التدريب املتخصص فهو يزيد من و  سواء يف املنظمة اليت تقدم له التدريب أو يف أي منظمة أخرى

  .اإلنتاجية احلدية للفرد يف املنظمة اليت تقدم له التدريب أكرب منها ما إذا عمل مبنظمة أخرى

  .تكلفة كال النوعني من التدريبو  كما حاول بيكر الربط بني معدل دوران العمل

إىل جمموعة أحباث شولتز وبيكر، حول الرأس مال  Munser)( 32تضاف أحباث مينسرو 

  .االستثمار فيهو  البشري

الدراسات يف جمال االستثمار و  فقد حدد مينسر ثالثة أهداف ينبغي حتقيقها من خالل األحباث

  : البشري، متثلت هذه األهداف يف

 .حتديد حجم املوارد املخصصة للتدريب -

 .عائد على االستثمار يف التدريبحتديد ال -

حتديد مدى املنفعة املرتتبة على حتديد التكلفة والعائد على التدريب، يف تفسري بعض خصائص  -

 .سلوك القوى العاملة

 وقد حاول مينسر توسيع تعريف التدريب ليشمل التدريب الرمسي وغري الرمسي، يف جمال العمل

  .ا يزيد من مهارات وإنتاجية الفرد فهو نوع من التدريبالتعلم باخلربة، مربرا ذلك بأن كل مو 

وتوالت بعد ذلك اإلسهامات يف جمال تطوير نظرية االستثمار يف الرأس مال البشري منها 

 Bartel  " ودراسات باريل وسيشرمن "Crossman et Helpman "كرومسن وهالبمن   إسهامات

et Sicherman"  أحباث فرانكل وروينرو" Frankel et Roiner "  إسهامات كيمي يلو" lee  

Kimet"االستثمار يف رأس و  ين، اليت أخذت حيزا هاما من أدبيات النمو اليت ترتكز على التقدم الثقا

   33:ن الربط بينها من خالل توجهني أساسنيو املال البشري، حيث حاول الباحث

 ينالبشري ومن مث فإن التقدم الثقا ة تعوض مهارات رأس املالنالذي يرى أن الثقا :االتجاه التعويضي. 1

 .التدريبو  ينقص املتطلبات من التعليمو  سيقلص الطلب على رأس املال البشري

ة يغري الطلب النسيب على املهارات حموال إياه من الطلب نالذي يرى أن تقدم الثقا :االتجاه التكاملي. 2

 .يما ومن مث يزيد االستثمار يف الرأس املال البشرياألكثر تعلو  على العمالة قليلة املهارة إىل العمال املهرة
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أثر و  ات اجلديدةنوقد حاول الباحثان تقدمي منوذج يشرح العالقة بني تراكم رأس املال البشري، وبني الثقا

ات نالتكلفات، وقد ميزت الدراسة بني اتساع وعمق هيكل رأس املال البشري وأثار كل منها يف تبين الثقا

  .ليد خمزون رأس املال البشري اجلديداجلديدة ويف تو 

توسع مفهوم الرأس املال البشري ليتعداه إىل الرأس املال الفكري، الذي يعرب : الرأس المال الفكري - 2

عن األصول الفكرية للمنظمة مثل املعرفة، املعرب عنها يف صورة معادلة أو سر جتاري أو اخرتاع أو برنامج 

صبح الركيزة األساسية لبقاء املنظمة يف جمال األعمال يف ظل عصر أو عملية، ومثل هاته األصول أ

  34.املعلومات حيث تفوق األفكار املبتكرة قيمة الثروات املالية للمنظمة

وبصفة عامة ميكن تعريف رأس املال الفكري على أنه، املعرفة اليت ميكن حتويلها إىل أرباح، ويتمثل 

اليت متكنهم من إنتاج األفكار و  التنظيميةو  ذات القدرات املعرفيةخنبة الكفاءات « الرأس مال الفكري يف 

اجلديدة أو تطوير األفكار القدمية، مبا ميكن املؤسسة من توسيع حصتها السوقية وتعظيم نقاط قو�ا، 

وجتعلها يف موقع ميكنها من اقتناص الفرصة املناسبة، وال يرتكز رأس املال الفكري يف مستوى تنظيمي معني 

  35»غريه، كما ال يشرتط توافر شهادة أكادميية ملن يتصف به دون

   36:وميكن أن تتضح أنا ماهية الرأس املال الفكري من خالل معرفة مكوناته األساسية غري املادية وهي

اخلربة، فيتكون رأس املال البشري من مزيج و  هي املعرفة، واملهارات، واإلبداع،: األصول البشرية. 1

 .ات واملعرفة باإلضافة إىل اخلربة السابقة أو املكتسبة من خالل العملاملهارات والقدر 

هي املعلومات واملذكرات املكتوبة، واإلرشادات واملنشورات، وتتكون األصول  :األصول الفكرية. 2

ة الفكرية مبجرد انتقال املعلومات واملعرفة واألفكار والبيانات من األصول البشرية لتسجل كتابة، وبقيم حمدد

ومعروفة بوضوح، وعندئذ تتعامل املنظمة مع هذه األصول الفكرية بدال من التعامل مع األفراد ومن أمثلة 

 .برامج احلاسب اآليلو  اخلطط والتصميمات اهلندسية: األصول الفكرية

وهي براعات االخرتاع، وحقوق الطبع، والعالمات التجارية، وامللكية الفكرية، هي   :الملكية الفكرية. 3

كل ما ميكن محايته قانونيا، وتعمل املنظمات الرائدة يف جمال الصناعة على امتالك املزيد من امللكية 

الفكرية، لتحقيق ميزة تنافسية متكنها من مواجهة املنافسة الشديدة يف األسواق، وحتاول املنظمات تنمية 

 .املسبق لكيفية إدار�ا واستغالهلا تسويق هذه امللكيات بناء على التخطيطو  حمفظة للملكيات الفكرية �ا،

  .وهي تشمل الثقافة، والنماذج التنظيمية، والعمليات، واإلجراءات، وقنوات التوزيع :األصول الهيكلية.4
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وهو يعكس طبيعة العالقات اليت تربط املنظمة بعمالئها، ومورديها ومنافسيها أو أي  :رأس مال العالقات .5

يل الفكرة إىل منتج أو خدمة، ويف كثري من األحيان، تقيد املنظمة من اختيارا�ا طرف آخر يساعد يف تطوير وحتو 

 .  وقدر�ا على زيادة القيمة، ومن خالل النظر إىل العناصر الفردية ألغراضها املقصودة فقط

  37:و ميكن أن نضيف كأحد مكونات الرأس املال الفكري

 فهي حتدد القيم ،مة هي اليت تعطيها املظهر املتفرد اخلاص �االثقافة اليت تسود داخل املنظ :ثقافة المنظمة. 6

العقوبات والسلوكيات املرغوبة واملرفوضة مما جيعلها قوة جاذبة و  نظم املكافآتو  احملرماتو  الطقوسو  املتوقعاتو 

مة تذكر ورغم تلك األمهية إال أن أغلب املديرين ال يعطون قي ،ألفضل العناصر والعقول املتاحة يف سوق العمل

 ،ملوضوع الثقافة التنظيمية خاص عندما تستدعي الظروف إحداث تغيريات فيها تالئم بعض املتغريات اخلارجية

 .ويرى املديرون أنه ليس لديهم الوقت إلحداث مثل هذه التغيريات

  : مكوناتهو  والشكل التايل يوضح الرأس مال الفكري

       .ئيسيةمكوناته الر و  رأس المال الفكري:  رقم  الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .369ص  ،هذكر  قبمرجع س :مدخل استراتيجي لتخطيط وتنمية الموارد البشرية ،راوية حسن :املصدر

  :الخاتمة

  :ميكن أن نلخص استنتاجات حبثنا هذا فيما يل

  رأس المال البشري

  

  

  رةــالخب

  اراتـالمه

  داعــاإلب

 رفة فنیةـمع

  األصول الفكریة 

  المنهجیة                  البرامج 

  الوثائق             اإلختراعات 

  الرسومات               العملیات 

 التصمیمات        البیانات  قاعدة 

  الملكیة الفردیة 

  البراءات

  حقوق النشر 

  العالمات التجاریة

 األسرار التجاریة
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 .التطوير الدائمني لهو  لذلك جيب من التنمية ،أن العنصر البشري هو مصدر األفكار -

حتويل و  ،لفعالة للعقل البشري وطاقاته الذهنية هي مصدر املعرفة وأساس القدرة اإلبتكاريةاملشاركة ا -

 .األفكار إىل منتجات وخدمات

وحتفيزهم  ،العنصر احلاسم يف حتسني وتطوير األداء هو االستثمار وتنمية كفاءات وقدرات األفراد -

مع غريه من أدوات تنمية املوارد البشرية ذلك ال يتسىن إال بالتدريب والتكامل و  لإلجادة يف األداء

 .األخرى

 ،)الذي البد من االستثمار يف تدريبه(االبتكار أصبح العنصر البشري املتميز بالقدرة على اإلبداع و  -

 .أحد أهم مصادر تكوين القدرة التنافسية للمنظمات والوصول إىل مستويات أداء أحسن

نظر ال يكون ذو فعالية إال إذا  تنمية الكفاءات الفرديةستثمار يف ما جيب اإلشارة إليه أن االيف األخري و 

وليس بالنظر له كجزئية مستقلة بذا�ا ومنفصلة  ،إليه كأحد مكونات املنظومة اإلسرتاجتية الشاملة للمنظمة

  . عن تلك األخرية

  

  :اإلحاالت والمراجع
                                                 

 ترمجة حممد احلديدي، الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة، : أفكار عظيمة في اإلدارةجاك دنكان، .و 1

  .   31-49، ص ص 1991
2 http: //www.islamonline.net/id-arabic/dowalia/namaa-47/maan.asp . 

 01 .  ، ص 2005/02/12ليوم  ،»كيف تقيم موظفيك«عالء داود، مقال 
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مارس  10وفرض االندماج يف اقتصاد املعرفة والكفاءات البشرية، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة ورڤلة، 
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 .املرجع السابق نفسه 6
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  01Sc VOL                       أ�ول �ا�                             
  president Honorary:                                                    :الرشيف الرئ�س

 Pr. Amar Haiyahem                                              .عامر ح�امه .د. �ٔ            

  Director General :                                                           العام د�رامل
 Dr. Mouloud Kenouche                             .مولود ق�وش. د      

 director ublishingP:                                                 : مسؤول ال�رش
  .Dr. Abderazag        عبد الرزاق محیدي. د

     Editor :  : رئ�س التحر�ر
       Dr. Mohamed Medahi                         محمد مدا� .  د                        

  members amte Editorial     :                                         :  عضاء هیئة التحر�ر�ٔ   
Dr.Hani Mohamed - Algerie      Dr. Ouail Miloud – Algerie     Dr. Mahfoud Basiri - Algerie 

Dr. Hamidi abderazak - Algerie          Dr. Mouloud Guenouche – Algerie 
Dr.Boualem Mouley - Algerie            Dr. El haj lamri - Algerie          DR. Fadhel El Hayali - Irak 
DR. Faouaz El Dhaher – Irak    DR. Jorje Chaouakfa - Jorden       Dr. Habib El Badaoui. Libanon 
DR. Baya Ouagnouni – Algerie     Dr.Ahmed Hossin el Dakhil – Irak       Dr.Hatem Said - Irak 



 

 

II 

Automated Media Cell: 
Dr. Ouadi Izz al-Din- algeria  Dr.ouassila Saoud -  Algeria  

Dr.  Mouloud Kennouche -  Algeria  Dr. Mohamed Hani – algeria  

Members of the Scientific Committee: 
Dr.. Rasoul Hamid - Algér 

Dr Kasimi Asie - Algéri 

Dr. Chedri Meammar Souad - Algérie 

Dr.. Gashi Youssef - Algérie 

Dr.. Dhimi Omar - Algérie 

Dr.. Abidat Abdelkrim - Algérie 

Dr.. Madani Lakhdar - Algérie 

Dr.. Boubaker Mostapha - Algérie 

Dr.. Raki Derraji - Algérie 

Dr.. Hani Mohamed - Algérie 

Dr.. Miloud ouail - Algérie 

Dr.. Jouadi Ali - Algérie 

Dr.. Medahi Mohamed - Algérie 

Dr.. Samir ait Akache - Algérie 

Dr.. Hassan Salem Bilal - Egypte 

Dr.. Habib el Badawi - Liban 

Dr.. Fadhel Al-Hayali - Irak 

Dr.. George Shawaqfeh - Jordanie 

Dr.. Ilham Al-Obaidi - Soudan 

Dr.. Mohammed Obaid Kafi Abaker - Arabie 

Saoudite 

Dr.. Fawaz Al-Zaher - Irak 

Dr.. Ayman El-Sherbiny - Arabie Saoudite 

Dr.. Mohamed Saber Hammouda - Egypte  

Pr. Adalla Al-Adjal - Algérie 

PR. D Jamil Ahmed - Algérie 

Pr.Faraj Chaabane - Algérie 

UN D. Mezioud Ibrahim - Algérie 

Pr.Bakhti Farid - Algérie 

Dr.. Abdelkader Chelali - Algérie 

Dr.. Touahir Abdel Jalil - Algérie 

Dr. Ben Hamed Abdelghani - Algérie 

Dr. Habich Ali - Algérie 

Dr.. Allam Othman - Algérie 

Dr.. Azzouz Ahmed - Algérie 

Dr.. Belkacem Touiza - Algérie 

Dr. Ben Qudedah Sofiane – Algérie 

Dr.. Riad Zelaci - Algérie 

Dr.. Yahyaoui Ahmed - Algérie 

Dr. Hamidi Abdel Razak - Algérie 

Dr.. lamri Ali - Algérie 

Dr. Haidouchi Achour - Algérie 

Dr. kennouch Mouloud - Algérie 

Dr. Safir Mohamed - Algérie 

Dr.. Charmat Taher - Algérie 

Dr.. ouagnouni Baya - Algérie 

Dr.. Aouinan Abdelkader - Algérie 

Dr.. Belkacem Mesbah - Algérie  



 

 

III 

Introducing the journal 
" Al-Qirtas Journal of Economic and Commercial Sciences" is an 

international, refereed, periodical and scientific journal, Journal Published by 
Faculty of Economics, Business and Management Sciences - Bouira University. 
This journal is ،  It is interested in publishing original theoretical and applied 
research, with added scientific value, related to economic sciences, commercial 
sciences, marketing, public finance, financial legislation, development strategies, 
economic policies, economic issues at the regional and international levels, 
economic transformation policies, development experiences, reading in A scientific 
book with a new academic intellectual base, economic theories, Moreover involve 
disseminating research for academics from various disciplines, including research 
centers, specialized centers or academic studies, official government bodies or 
economic institutions. 

 The journal publishes research and articles in the three languages: Arabic, English 
and French, published semi-annually through one issue every half year, including 
sections in the three languages Arabic, English and French. 

 Journal of  Al-Qirtas Journal of Economic and Commercial 
Sciencesis an international, refereed, periodical and scientific journal, Journal 
Published by Faculty of Economics, Business and Management Sciences( no need  
I think directly  start  from Faculty of Economics, Business and Management 
Sciences., its scientific policy and orientation for the journal within the National 
Scheme`s framework for Scientific Research, and scientific supervision is carried 
out by the scientific committee of the journal, with the Scientific Advisory 
committee, and the Journal Editing committee. 

  Faculty of Economics, Business and Management Sciences, undertakes the 
administrative follow-up and supervision of the journal and ensures its printing and 
distribution, in coordination with the editor-in-chief of the journal within the limits 
of the available capabilities. 

 Work is underway to classify the journal within a number of national and 
international databases and portals. 

 We work to ensure that the journal is accredited by many national and international 
university and academic institutions, in order to be accepted in scientific 
promotions, and in the committees of scientific experience. 

 The journal is non-commercial and does not impose fees for acceptance of 
publication, printing and arbitration. 

 Every owner of a published article has the right to obtain a certificate of 
publication, an electronic copy of the magazine and a paper copy for free within the 
limits of the possibilities available for printing, and it is also possible to download 



 

 

IV 

the entire issue from the electronic portal at the link (www.univ-bouira.dz), and the 
magazine management does not bear the costs of distribution. 

 The journal is available on the following website: www.univ-bouira.dz 
 The periodical Journal is distributed free of charge to university institutions, the 

National Library, the Research Center in Scientific and Technical Media, and other 
academic institutions and research centers located on the national territory. Other 
entities located inside or outside the country are allowed to download digital copies 
from the journal's website. 
The journal may issue special Editions, according to the nature of the circumstance 
and research requirements 
 

Terms of publication in the magazine 
The "Journal of  Al-Qirtas Journal of Economic and Commercial Sciences" deals 

with previously  unpublished research and scientific studies in the Economic 

sciences, commercial sciences, administrative sciences, business administration, 

entrepreneurship and entrepreneurship, banking and insurance, financial sciences as 

well as related legal sciences, in accordance with the following publishing rules: 

Language of publication: 

The magazine publishes research in Arabic, French and English. 

 Conditions of publication: The submitted research shall satisfy the following 

conditions: 

 The article shall take into account the scientific originality, accuracy, 

scientific methodology, and the absence of scientific and grammatical 

errors, and be accompanied by a pledge and a written declaration not to be 

published in other places. 

 Not to be published elsewhere except with the approval of the magazine. 

 Rules for submission of paper submitted for publication: 

 The research should be accompanied by a summary not exceeding half a 

page in the language in which the article was written and another summary 

in a language other than the one in which the article was written. 

 The scientific material is written according to Microsoft word, Traditional 

Arabic is 16, Arabic, and French or English is in 14 new times, with arial 

scale of 10 for tables. 

 The number of pages of the article does not exceed 22 pages and not less 

than 15 pages including margins and references, and references and 



 

 

V 

references are at the end of the research. 

 With the following margins 2 cm on all four sides A4. 

 Attach the research biography of the author, and it accepts the most 

researchers in one article only. 

 In case of having verses from the Holy Quran, written by Al-Quran, which 

is installed on the Word, and the verses are automatically indeed. 

Arbitration: 

 All papers and scientific research submitted for publication shall be subject 

to arbitration and shall be finalized after making all the amendments 

recommended by the arbitrators. 

 The author / authors alone are responsible for the contents of their published 

papers and research, and the ideas contained therein express their views and 

the journal is not responsible for them. 

E-mail: The interventions are send to the following address :   

revue.al-qarstas@barid.com 

GUIDE-AUTHORS 
FiRSTly : PuBliSHing eTHicS 
    The publication of an article in a peer reviewed journal is an essential model for 
our  journal "Journal Of  Al-Qirtas Journal of Economic and Commercial 
Sciences". In order to provide our readers with a journal of highest quality, we state 
the following principles of Publication Ethics and Malpractice Statement. Our ethic 
statements are based on COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors. 
   It is necessary to agree upon standards of expected ethical behaviour for all parts 
involved in the act of publishing: Editors, authors, and reviewers "Journal Of  Al-
Qirtas Journal of Economic and Commercial Sciences"’ is fully committed to good 
publication practice and assumes the task of fulfilling the following duties and 
responsibilities. 

 DUTIES OF THE EDITOR : 
 • Publication decisions: The Editor-in-Chief of the journal is responsible for 

deciding which of the articles submitted to the journal should be published. The 
editor may be guided by the editorial policies of the journal and constrained by 
such legal requirements as shall then be in force regarding libel, copyright 
infringement, and plagiarism. The editor may confer with the members of the 
Editorial Board or reviewers in making this decision. 



 

 

VI 

 Fair Review: The Editor-in-Chief ensures that each manuscript received is 
evaluated on its intellectual content without regard to race, gender, religious belief, 
ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the authors. 

 Confidentiality: The Editor-in-Chief, the members of the Editorial Board and any 
editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to 
anyone other than the authors of the manuscript, reviewers, potential reviewers, 
other editorial advisers, and the publisher, as appropriate. 

 Disclosure and conflicts of interest: Unpublished materials disclosed in a 
submitted manuscript will not be used in the research of the Editor-in-Chief or that 
of the members of the Editorial Board without the expressed written consent of the 
author. 

2  . DUTIES OF REVIEWERS 
 Contribution to Editorial Decisions: Peer review assists the Editor-in-Chief and 

the Editorial Board in making editorial decisions, and the editorial communications 
with the author may assist the author in improving the paper. 

 Speed of service and respect deadline: the initiative and speed to assess the article 
via email in the specified deadlines. After the initial assessed on the article, and 
found that the subject of the article out of its specialization is an immediate 
message to refuse judging the article. 

 Promptness: A selected referee who feels unqualified to review the research 
reported in a manuscript or knows that its prompt review will be impossible should 
notify the editor and decline to review. 

 Confidentiality: The manuscripts received for review will be treated as 
confidential documents. They will not be shown to or discussed with others except 
as authorized by the editor. 

 Standards of Objectivity: Reviews should be conducted objectively. Personal 
criticism of the author is unacceptable. Referees should express their views clearly 
with supporting arguments. 

 Acknowledgement of Sources: Reviewers should attempt to identify relevant 
published work that has not been cited by the authors. Any statement that a result or 
argument has been previously reported should be accompanied by the relevant 
citation. A reviewer should also call to the editor's attention any substantial 
similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other 
published paper of which they have personal knowledge. 

 Disclosure and Conflict of Interest: Privileged information or ideas obtained 
through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. 
Reviewers should not consider manuscripts in which they have conflicts of interest 
resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with 
any of the authors, companies, or institutions connected to the papers. 

 
 



 

 

VII 

3 .DUTIES OF AUTHORS 
 • Reporting standards: Authors should accurately present their original research, 

as well as objectively discuss its significance. Manuscripts are to be edited in 
accordance with the submission guidelines of the review. Authors are also 
responsible for language editing before submitting the article. Underlying data 
should be represented accurately in the paper. A paper should contain sufficient 
detail and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or 
knowingly inaccurate statements constitute unethical behaviour and are 
unacceptable. 

 • Originality and Plagiarism: The authors should ensure that they have written 
entirely original works, and that the work and/or words of others have been 
appropriately cited or quoted if the authors have used " Journal Of  Al-Qirtas 
Journal of Economic and Commercial Sciences.’’ reserves the right to use 
plagiarism detecting software to screen submitted papers at all times. 

 Multiple, Redundant or Concurrent Publication: An author should not in 
general publish manuscripts describing essentially the same research in more than 
one journal or conference. Submitting the same manuscript to more than one 
journal constitutes unethical publishing behaviour and is unacceptable. 

 • Data Access and Retention: Authors should retain raw data related to their 
submitted paper and must provide it for editorial review upon request of the Editor-
in-Chief. 

 • Disclosure and Conflicts of Interest: All authors should disclose in their 
manuscript any financial or other substantive conflict of interest that might be 
construed to influence the results or interpretation of their manuscript. All sources 
of financial support for the project should be disclosed. 

 • Authorship of the Paper: Authorship should be limited only to those who have 
made a significant contribution to conceiving, designing (according to the 
template), executing and/or interpreting the submitted study. 

 • Acknowledgement of Sources: Proper acknowledgment of the work of others 
must always be given. Any work or words of other authors, contributors, or sources 
should be appropriately credited and referenced.  

 • Fundamental errors in published works: When an author discovers a 
significant erro or inaccuracy in his or her own published work, it is the author’s 
obligation to promptly notify the journal editor or publisher and cooperate with the 
editor to retract or correct the paper. 

SecOndly: Signing An undeRTAking. 

In it the author (s) acknowledge the originality of the presented scientific 
work and bear full scientific and ethical responsibility for it and its legal and ethical 
consequences. 

 



 

 

VIII 

Journal Of  Al-Qirtas Journal of Economic and Commercial Sciences  
  

ISSN: .......-  ….    /   E-ISSN:  …….- ……..   /   ISBN: ……  - ………..  /  Class: NC 

VOL :01, N° :01 – July 2021  
 TABle OF cOnTenT 

  
  

Title Authors Affiliation Page 

LL’’iimmppaacctt  dduu  sseecctteeuurr  ddeess  

hhyyddrrooccaarrbbuurreess  eett  llaa  ddééssiinnttééggrraattiioonn  ddee  

ll’’iinndduussttrriiee  --  ééttuuddee  ééccoonnoommééttrriiqquuee  

ppoouurr  tteesstteerr  llee  ssyynnddrroommee  hhoollllaannddaaiiss  eenn  

AAllggéérriiee  dduurraanntt  llaa  ppéérriiooddee  22000000--22001155  

DDrr..  MMoohhaammeedd  HHaannii  

DDrr..    LLaaaaddjjaall  AAddaallaa  

  

UUnniivveerrssiittéé  ddee  bboouuiirraa    

UUnniivveerrssiittéé  ddee  MMoossttaaggaanneemm  
110066  



La revue des sciences économiques et commerciales 

d'Al-Qirtas 

Vol: 01 / N°: 01 (juillet 2021), 

p  106 124-  
 

106 

L’impact du secteur des hydrocarbures et la désintégration de 
l’industrie - étude économétrique pour tester le syndrome hollandais en 

Algérie durant la période 2000-2015 
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Résumé : 
 Nous nous sommes intéressés dans cette étude à suivre le degré 

d’impact du secteur des hydrocarbures sur la désintégration du secteur des 
biens échangeables - dans ses deux aspects agricole et industriel - au profit 
du secteur des biens non-échangeables, sur quoi nous avons procédé à une 
étude économétrique (ou indiciaire) qui nous a permis de suivre l’impact 
des dépenses du syndrome hollandais, reflété par la relation négative 
existante entre le secteur des biens échangeable, le secteur des 
hydrocarbures et celui des biens non-échangeables. Aussi, nous avons suivi 
l’impact de la circulation des ressources reflétée, quant à elle, par la relation 
opposée qui existe entre le secteur des biens échangeables et non-
échangeables. Et grâce au modèle économétrique, nous sommes parvenus 
au résultat qui précise que le syndrome hollandais a infiltré l’économie 
algérienne durant la période indiquée par l’étude par le fait de l’existence 
des deux impacts ensemble comme le suggère la théorie du syndrome 
hollandais. Nous avons élaboré le modèle de cette étude économétrique à 
partir des composantes du produit intérieur brut (PIB) qui démontrent 
l’existence et l’absence du phénomène de manière réaliste à travers 
l’apparition de la relation opposée dans le modèle. 
Mots clés : - le syndrome hollandais - les chocs propice ; les choques des 
prix pétroliers. 

  :ملخص

لقطاع التباديل بشقيه الفالحي ثري قطاع احملروقات على إحنالل اتتبعنا يف هذه الدراسة مدى تأ     

والصناعي، لصاحل القطاع غري التباديل، وهذا من خالل دراسة قياسية، تتبعنا من خالهلا وجود أثر اإلنفاق 

                                                           
1   Corresponding author:  Mohamed Hani, e-mail:  m.hani@univ-bouira.dz 
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قطاع احملروقات وكذا القطاع غري تباديل و لسالبة ما بني القطاع الللمرض اهلولندي والذي تعكسه العالقة ا

التباديل، باإلضافة إىل أثر حركة املوارد والذي تعكسه العالقة العكسية ما بني القطاع غري التباديل، وقد 

توصلنا من خالل النموذج القياسي إىل نتيجة مفادها تغلغل املرض اهلولندي يف االقتصاد اجلزائري لفرتة 

يه نظرية املرض اهلولندي من خالل توفر األثرين معا، وقد قمنا ببناء منوذج الدراسة، حسبما تنص عل

الدراسة القياسية من مكونات الناتج احمللي االمجايل الذي يعكس وجود الظاهرة أو عدمه بصورة واقعية من 

 .خالل ظهور العالقة العكسية يف النموذج

  .صدمات أسعار احملروقاتاملرض اهلولندي، الصدمات املوجبة،   :الكلمات الدالة

Introduction : 
 L’économie algérienne est basée principalement sur la rente générée 
par le secteur des hydrocarbures, qui d’ailleurs est considéré comme étant le 
secteur principal qui participe au PIB. De plus, il est presque le secteur 
exportateur unique, et donc les gains financiers qu’il réalise sont la 
première source de financement du développement en Algérie. Après un 
certain temps, cette réalité a fait apparaître des dysfonctionnements 
structurels dans la structure économique et dans les composantes du PIB en 
Algérie, ce qui a causé un recul du secteur des biens échangeables - dans 
ses deux aspects agricole et industriel - provoquant ce qui est connu sous le 
nom de ‘désintégration de l’industrie’. D’un autre côté, la rente pétrolière 
conséquente a encouragé à faire des dépenses immenses en direction  du 
secteur des services et celui des programmes de réalisation des 
infrastructures de base, chose qui a provoqué l’exode d’une grande frange 
de la main d’œuvre vers ses secteurs beaucoup plus lucratifs. Conséquence, 
les symptômes du syndrome hollandais sont apparus en Algérie. 
Problématique :    
 L’économie algérienne est grandement dépendante de la rente 
générée par le secteur des hydrocarbures. Cette rente est, par ailleurs, 
exposée aux chocs dus aux fluctuations des prix du brut. Ceci prouve sans 
l’ombre d’un doute que cette économie est atteinte du syndrome hollandais 
et de ses complications. La théorie du syndrome hollandais stipule que 
l’économie qui se base sur un seul secteur, se trouvera en face du problème 
de désintégration du secteur des biens échangeables, au profit du secteur 
des biens non-échangeables. 
 À partir de ce constat, nous avons divisé notre étude en trois parties 
principales : 
1. Le cadre théorique du phénomène du syndrome hollandais. 
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2. Suivre les traces et la progression du syndrome hollandais en Algérie via 
une étude économétrique qui se focalisera sur l’impact des dépenses et de la 
circulation des ressources, comme il est mentionné dans la théorie du 
syndrome hollandais.   
3. Présenter les résultats de l’étude. 
Objectif de l’étude : 
 L’objectif de cette étude est d’essayer de faire la lumière sur le 
phénomène du syndrome hollandais à travers le cadre théorique de ce 
dernier, et le niveau d’impact du secteur des hydrocarbures sur la 
désintégration du secteur des biens échangeables et la croissance du secteur 
des biens non-échangeables. Sur la base de quoi, les objectifs de l’étude se 
présentent comme suit : 

 Connaître les fondements théoriques du phénomène du syndrome 
hollandais. 

 Observer le degré d’impact du secteur des hydrocarbures sur la 
désintégration du secteur des biens échangeables et la croissance du 
secteur des biens non-échangeables due au syndrome hollandais en 
Algérie.  

Limites de l’étude : 
 Les limites de cette étude sont de suivre l’impact du secteur des 
hydrocarbures sur la désintégration du secteur des biens échangeables et la 
croissance du secteur des biens non-échangeables, et ce grâce à une étude 
économétrique (ou indiciaire) qui vise à tester le phénomène du syndrome 
hollandais dans l’économie algérienne, mais aussi de voir ses effets 
négatifs, dont on trouve principalement la désintégration du secteur des 
biens échangeables. Il faut savoir que ce phénomène a causé des effets très 
nuisibles sur l’économie algérienne et a affecté la stabilité économique 
durant la période 2000-2015. 
Méthodologie utilisée : 
 Sur la base de ce qui vient d’être dit, nous avons appliqué les 
approches suivantes : 

 L’approche descriptive : elle permet d’identifier les différents 
concepts et relations abordés par ce sujet. 

 L’approche d’analyse et de synthèse : elle permet d’expliquer et de 
comparer les principales données dont on dispose. 

 L’approche économétrique : elle permet de construire un modèle qui 
démontre le niveau d’impact du secteur des hydrocarbures sur la 
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désintégration du secteur des biens échangeables et la croissance des 
biens non- échangeables en Algérie durant la période mentionnée par 
l’étude. 

I. premièrement : le phénomène du syndrome hollandais 
1. Le contexte historique du phénomène du syndrome hollandais : 
 L’appellation "syndrome hollandais" date selon la revue spécialisée 
"The économie" de 1977, et c’est précisément un terme économique des 
adeptes de l’école keynésienne qu’on donne au phénomène de régression 
des secteurs économiques générateurs de croissance, qu’ils soient 
synergiques ou non au profit des secteurs des industries extractives1. Ainsi, 
cette appellation fut utilisée afin d’expliquer le phénomène engendré par la 
découverte du pétrole dans la Mer du Nord aux Pays-Bas en 1951, et ce que 
cela a provoqué comme dislocation du tissu industriel en particulier et 
désagrégation des secteurs producteurs de croissance de manière générale 
au profit de l’épanouissement des industries extractives. Puis, le sens 
général du syndrome hollandais est désormais utilisé pour expliquer la 
relation entre l’expansion de l’exploitation des ressources naturelles, 
extractives (hydrocarbures, mines) ou agricoles, et le ralentissement des 
industries transformationnelles. Cette relation engendre des excédents 
financiers et une baisse des possibilités d’emploi dans l’économie nationale, 
même qu’elle peut entraîner le recours à la main-d’œuvre étrangère et le 
rétrécissement du secteur d’exportation traditionnel à travers le recul des 
exportations des produits locaux qui perdent ainsi leur avantage compétitif 
sur le marché mondial. 
2. Définition du syndrome hollandais : 
 Les définitions et les concepts qui expliquent le syndrome hollandais 
son nombreux car il est considéré comme un phénomène étrange qui 
combine entre une grande abondance des ressources naturelles et un retard 
de développement qui caractérise les économies qui disposent de ces 
ressources. De ce fait, on peut citer quelques exemples de définitions : 

 Première définition : "Le syndrome hollandais représente les effets 
négatifs qui se produisent dans une économie donnée, il se distingue 
par sa dépendance totale du secteur de l’industrie extractive ou des 
ressources naturelles et il tend vers leur développement exclusif au 
détriment des autres secteurs de l’économie"2. 

 Deuxième définition : " Il représente les effets négatifs indésirables 
engendrés par la découverte subite d’une ressource naturelle qui est 
essentiellement extractive"3. 
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 Ainsi, on peut définir le syndrome hollandais comme étant cette 
relation négative entre l’existence d’un secteur florissant qui représente la 
principale source de devises et qui devient de facto le principal contributeur 
du PIB, et entre le sous-développement qui caractérise ces économies 
rentières. 
    Le syndrome hollandais est basé sur l’hypothèse que l’économie est 
divisée en trois secteurs spécialisés4 :   

 Le secteur d’exportation traditionnel : destiné à la consommation 
interne et à l’exportation vers l’étranger. Il se distingue par son 
avantage compétitif qui le rend capable de résister aux produits 
étrangers. 

 Le secteur florissant (ou en plein essor): c’est le premier 
responsable du syndrome hollandais car sa production est destiné au 
marché mondial, et ses effets sont souvent négatifs à cause des chocs 
provoqués par les fluctuations des prix sur les marchés 
internationaux, surtout si l’économie locale dépend majoritairement 
de lui, ce qui rend l’économie exposée aux fluctuations et aux cycles 
économiques dangereux. 

 Le secteur des biens non exportables : c’est le secteur qui 
n’exporte pas vers le monde extérieur, soit à cause de son manque de 
compétitivité sur le marché mondial car ne possédant pas un 
avantage compétitif, soit à cause de son caractère spécialisé non 
destiné à l’exportation comme c’est le cas pour le secteur du 
bâtiment et celui des travaux publics.. 

Diagnostic du syndrome hollandais : 
 La période des années soixante-dix a connu l’adoption des taux de 
change flottants, une hausse des prix des hydrocarbures, une accélération de 
l’inflation mondiale accompagnée de stagflagtion, ce qui engendra la 
création de nouveaux modèles économiques dont le principe est de 
s’intéresser aux modèles sectoriels en s’occupant des effets provoqués par 
la découverte de nouvelles ressources, la hausse de leurs prix ou n’importe 
quelle augmentation de richesse d’origine externe et son impact sur 
l’économie locale. Cette dernière se caractérise par deux effets à travers 
lesquels on peut découvrir l’existence du syndrome hollandais dans une 
économie donnée : 
5.1. L’effet du transfert des ressources : 
 La reprise du secteur florissant provoque l’augmentation de la 
productivité et incite à travailler en son sein, ce qui engendre le transfert 
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vers ce dernier de la main-d’œuvre issue des secteurs des biens exportables 
et non exportables ce qui conduit selon Corden à deux effets importants :  

 Le transfert de la main-d’œuvre du secteur d’exportation traditionnel 
vers le secteur en plein essor engendre une diminution de la 
production du premier secteur, et c’est précisément ce qu’on nomme 
par la décroissance directe du secteur des biens exportables étant 
donné que le secteur des biens non exportables ne participe pas dans 
cette décroissance. De plus, la diminution de la production du 
secteur d’exportation traditionnel n’est pas le résultat de la hausse du 
taux de change réel5.  

 Il y a un transfert de la main-d’œuvre du secteur des biens non 
exportables vers le secteur en plein essor accompagné d’un taux de 
change réel et fixe, ce qui provoque une diminution de la production 
du premier secteur à cause du déplacement des facteurs de 
production vers le second secteur, engendrant également la création 
d’une demande supplémentaire sur les produits ou marchandises en 
dehors des échanges commerciaux ajoutée à la demande issue de 
l’effet multiplicateur et l’impact accéléré des dépenses6. 

 La combinaison des deux effets, c’est-à-dire le transfert des facteurs 
de production des deux secteurs (des biens exportables et celui des biens 
non exportables), engendre une décroissance indirecte du secteur des biens 
exportables et de là une infection de l’économie par le syndrome hollandais. 
L’impact des dépenses : 
   cet impact se produit lors de l’utilisation des revenus issus du secteur 
florissant surtout après un choc positif, ce qui engendre l’augmentation du 
revenu national, du revenu individuel et un excédent de la balance des 
paiements. Ce revenu est dépensé à travers l’expansion de la consommation 
des individus ou via les dépenses gouvernementales dans le cas où les 
produits du secteur non-marchand sont des produits de qualité inférieure, ce 
qui explique la hausse de la demande sur ces produits avant d’axer la 
demande sur l’offre et avant que le taux de change réel ne baisse, 
provoquant ainsi le développement de la production des biens non 
exportables et un ralentissement de la production du secteur d’exportation 
traditionnel en dehors du secteur florissant. Tout ceci va engendrer 
nécessairement la hausse des prix des biens non exportables et donc 
provoquer un mouvement des facteurs de production à partir de secteur 
florissant7 et celui d’exportation traditionnel vers le secteur des biens non 
exportables afin de répondre à la grande demande sur les produits non 
exportables.  
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 Autrement dit, l’impact des dépenses est lié à l’augmentation de ses 
dernières. Cette augmentation résulte à son tour de la hausse des revenus 
grâce à l’amélioration du taux de change ce qui provoque la hausse des prix 
des produits non exportables, et ainsi générer une hausse du taux de change 
réel. Et c’est dans ce contexte seulement que le secteur des biens non 
exportables en profite pleinement, car leurs prix sont indépendants des prix 
affichés sur les marchés mondiaux8. Donc ce secteur sera en mesure 
d’amortir les chocs causés par la hausse des salaires, et c’est précisément 
l’effet engendré par une tendance vers la décroissance indirecte du secteur 
d’industrie et derrière lui du secteur des biens exportables dans son 
ensemble, et ce par le transfert des ressources utilisées dans ce secteur vers 
le secteur des biens non exportables9. 
II. Le cadre pratique de l’étude : 
1. Construire et estimer le modèle d’impact et d’infiltration du 
syndrome hollandais en Algérie : 
 Au cours de cette partie, nous allons présenter et définir les variables 
du modèle ainsi que sa construction, puis nous aborderons l’analyse 
statistique du modèle économétrique, sans oublier l’analyse économique 
pour arriver en fin de compte à trancher sur l’existence ou l’absence du 
syndrome hollandais en Algérie en se référant aux résultats du modèle. On 
notera aussi que nous allons suivre le phénomène du syndrome hollandais à 
travers l’impact des dépenses et la circulation des ressources qui impliquent 
que le choc positif du secteur boom (ou florissant) va avoir un impact direct 
sur la croissance du secteur des biens non-échangeables grâce aux projets 
de programmes de développement du gouvernement financés par la rente 
du secteur boom, et qui sont destinés aux infrastructures de base et aux 
services (dépenses d’équipements spécifiques au secteur des biens non-
échangeables seulement). D’un autre côté, la baisse du taux de change réel 
a entraîné le développement du secteur des biens non-échangeables dans 
une relation opposée, car les produits de ce secteur ne sont pas des produits 
inférieurs. Il faut aussi ne pas oublier l’impact de la valeur de la masse 
monétaire issue principalement de la rente du secteur boom. On ajoute 
également l’élargissement que connaît le secteur boom créé par le choc 
positif. Tout cela va mener à la désintégration du secteur des biens 
échangeables - dans ses deux aspects agricole et industriel - et ce secteur 
partage une relation opposée avec le secteur boom et le secteur des biens 
non-échangeables qui connaît une croissance du fait des dépenses et la 
circulation des ressources à partir de secteur des biens échangeables ce qui 
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cause à ce dernier  une situation de désintégration. Ainsi, nous allons suivre 
l’impact des dépenses en Algérie comme suit : 
1.1. Construire le modèle et spécifier ses données : 
 Le but est d’essayer de suivre l’impact des chocs du secteur boom 
sur le secteur des biens échangeables par le biais de l’élargissement du 
secteur boom, ce qui provoque le développement du secteur des biens non-
échangeables et la désintégration du secteur des biens échangeables par 
l’apparition de l’impact des dépenses qui prouve la pénétration du 
phénomène du syndrome hollandais dans l’économie algérienne. D’un autre 
côté, l’élargissement du secteur boom conduit à un mouvement des facteurs 
de production. Et puisque ce secteur est isolé et limité, alors ce mouvement 
se fait du secteur des biens échangeables vers le secteur des biens non-
échangeables (désintégration indirect de l’industrie) ce qui provoque une 
relation opposée entre les deux via la désintégration du secteur des biens 
échangeables au profit du secteur des biens non-échangeables, ainsi, nous 
avons pris les données des variables de l’étude entre la période 2000-2015, 
pour obtenir 16 observations. Et maintenant, nous donnons une définition 
pour chaque variable comme suit : 
1.2. Définir les variables utilisées dans le modèle et dans la construction 
du modèle : 
 Nous présentons les variables utilisées dans le modèle 
économétrique afin de suivre l’impact des dépenses et l’impact de la 
circulation des ressources de la manière suivante 2: 
 Le secteur des biens échangeables : composé du secteur de 
l’agriculture et de l’industrie, il est affecté par l’élargissement du secteur 
boom. Il commence à se désintégrer graduellement  au profit du secteur 
boom et du secteur des biens non-échangeables par le biais des dépenses 
issues du choc positif du secteur boom et qui sont destinées au secteur des 
biens non-échangeables. Soulignons également le mouvement des facteurs 

                                                           
2 On peut suivre l’impact des dépenses du syndrome hollandais en considérant le secteur 
des biens non-échangeables comme une variable dépendante- et nous tentons de suivre 
l’impact de la hausse des revenus pétroliers engendrée par le choc positif du secteur 
boom. Mais- ce modèle ne reflète pas suffisamment l’impact des dépenses et  ne montre 
pas les revenus du secteur boom de manière précise mais uniquement les revenus dégagés 
pour le budget annuel- comme il ne montre pas le secteur des biens échangeables. D’autre 
part- le modèle ne contient pas la circulation des ressources car cette dernière joue un rôle 
crucial  dans la désintégration de l’industrie en Algérie. C’est pourquoi nous avons 
abandonné ce modèle après l’avoir construit  et après qu’on ait découvert son insuffisance 
à expliquer le phénomène- puis nous avons basculé vers le modèle actuel. 
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de production qui se déplacent du secteur des biens échangeables vers celui 
des biens non-échangeables sous l’effet de la hausse des revenus de ce 
secteur que se soit des profits ou des salaires. Ainsi, on voit une relation 
opposée s’établir entre le secteur des biens échangeables et les secteurs 
boom et celui des biens non-échangeables. De plus, nous considérons ce 
secteur comme une variable indépendante car c’est le secteur qui reflète de 
manière limpide l’impact des dépenses et des ressources, la désintégration 
de l’industrie et la confirmation de l’existence du syndrome hollandais dans 
l’économie algérienne. Il faut savoir aussi que nous avons pris les données 
relatives à ce secteur directement des statistiques de la Banque d’Algérie. 
 Le secteur boom : représenté en Algérie par le secteur des 
hydrocarbures. Il reflète la dépendance sans cesse grandissante envers ce 
dernier, et est devenu la colonne vertébrale de l’économie algérienne. Ceci 
est d’ailleurs démontré par son taux de participation dans le PIB. Nous 
l’avons choisi comme une variable indépendante afin de suivre son impact 
sur le secteur des biens échangeables et son degré d’implication dans la 
désintégration de ce dernier via une relation opposée entretenue avec lui. 
Nous avons pris les données relatives à ce secteur directement des 
statistiques de la Banque d’Algérie. 
 Le secteur des biens non-échangeables : représenté par le secteur 
de la construction et des travaux publics en plus du secteur des services que 
se soit ceux gouvernementaux ou non gouvernementaux. Nous l’avons 
choisi comme une variable indépendante car il reflète l’impact des dépenses 
du syndrome hollandais à travers le choc positif du secteur boom se qui 
cause son développement grâce à une relation indirect. Nous avons pris les 
statistiques de la Banque d’Algérie. 
 Le produit intérieur brut (PIB) : il reflète la participation des 
secteurs dans le revenu national en Algérie et aussi l’importance de chaque 
secteur à travers sa composition. Par ailleurs, il a un impact sur les secteurs, 
y compris le secteur des biens échangeables avec lequel il entretient une 
relation de corrélation. Nous avons pris les données du PIB des statistiques 
de la Banque d’Algérie. 
 Les taxes sur les importations  (TX.imp) : c’est les impôts et les 
taxes douaniers appliqués sur les importations de différents produits. Ces 
taxes reflètent l’augmentation des importations générée par la 
désintégration de l’industrie en Algérie, c’est-à-dire qu’elle reflète de 
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manière indirecte l’impact des dépenses. Nous avons pris les données à 
partir des statistiques de la Banque d’Algérie.  
 La masse monétaire (M2) : c’est la masse monétaire dans son sens 
le plus large employé en économie. Nous l’avons utilisée car elle a un rôle 
spécifique compte tenu de la faiblesse du système bancaire en Algérie, 
chose qui permet à cette masse monétaire de circuler en dehors de ce 
système. Et vu la réduction et/ou la baisse continue de la valeur du dinar, 
cette variable reflète à son tour l’impact des dépenses, car la baisse de la 
valeur du dinar a poussé les agents économiques à rediriger leurs dépenses 
vers le secteur des biens non-échangeables par prudence ou à bénéficier des 
économies en l’absence d’investissement alternatif. Tout ceci a engendré un 
impact des dépenses et a permis la pénétration du syndrome hollandais à 
cause des chocs monétaires. Nous avons pris les données des rapports de la 
Banque d’Algérie. 
 Le taux de change réel (TCR) : la théorie du syndrome hollandais 
stipule que le flux de devises engrangé par le choc positif du secteur boom 
provoque une baisse répétitive du taux de change réel. Et compte tenu de la 
faiblesse de la flexibilité de l’appareil de production, ceci va se répercuter 
sous forme de croissance du secteur des biens non-échangeables en 
redirigeant les dépenses vers ce dernier. Le tout se fera sous l’impulsion de 
l’augmentation des importations et la déficience des exportations engendrée 
par la non-flexibilité de l’appareil de production à cause des chocs 
monétaires également. Les statistiques ont été prises des rapports de la 
Banque d’Algérie. 
Le modèle a été construit selon la formule suivante : en supposant que le 
modèle est sous la forme du modèle de régression multiple, on aura : 

 ) .2TXIMP. SNC. .BOOM .(. TCRMSPIBfCS   
Dans ce cas l’équation du modèle sera comme suit : 

TCRBMBTXimpBSNCBPIBBBCNS 543210 2.. 
 

2. Les données de l’étude :  
 Afin de suivre l’impact des dépenses et l’impact de la circulation des 
ressources engendrant la pénétration du syndrome hollandais en Algérie, 
nous avons les données telles qu’elles sont montrées dans le tableau 
suivant : 
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Tableau numéro01 : les données de l’étude - l’unité utilisée : milliards de dinars. 

OBS PIB SC Tximp SBOOM SCN TCR M2 

2000 4296.66 663.64 260.6 1684.17 1688.24 75.2 2022.5 

2001 4260.8 724.8 284.4 1443.9 1807.7 77.2 2473.5 

2002 4473.73 732.62 286.31 1440.7 2014.1 78.6 2901.5 

2003 4977.97 808.42 381.18 1771.35 2017.02 73.2 3354.9 

2004 5593.82 883.13 405.82 2109.87 2195 65.5 3644.3 

2005 6785.32 898.63 443.17 3007.89 2435.63 65.7 4070.4 

2006 7465.85 956.42 431.48 3403.95 2674 63.7 4827.6 

2007 7921.68 1004.65 448.92 3458.47 3009.64 59 5994.6 

2008 8944.99 1005.73 481.13 4032.99 3425.15 52.1 6955.9 

2009 7653.93 1147.52 546 2371.55 3588.86 55.4 7178.7 

2010 8844.97 1184.1 548.85 3068.63 4043.38 54.6 8280.7 

2011 10201.98 1297.14 600.18 3681.51 4623.15 51.2 9929.2 

2012 10390.33 1386.4 694.71 3569.57 4739.65 49.99 11015.1 

2013 10339.66 1493.48 771.23 3100.16 4974.79 49.53 11941.5 

2014 10119.46 1534.23 728.38 2739.56 5117.28 47.39 13686.8 

2015 10152.21 1472.07 345.18 3055.81 5279.15 57.18 13797.9 
 

SC : secteur des biens échangeables,   PIB : produit intérieur brut,   TCR : 
taux de change réel,    M2 : masse monétaire,    SNC : secteur des biens 
non-échangeables,    TX.imp : taxes sur les importations.  SBOOM : secteur 
BooM. 
 Dans le but de faire une estimation des paramètres de ce modèle, on 
a choisi d’utiliser la méthode des moindres carrés en se référant au 
programme statistique EViews7 comme c’est le cas dans le tableau suivant : 
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Tableau numéro02: tableau d’estimation du modèle économétrique utilisant 
la méthode des moindres carrés. 

 
Source : résultats EViews7 

 Le tableau ci-dessus nous montre que la variable statique (c) prend 
une valeur négative. De plus, on trouve deux variables non significatives 
causées par l’introduction d’une variable ou plus. C’est pourquoi nous 
avons rassemblé les possibilités de la régression multiple, obtenant de ce 
fait le tableau suivant : 

Tableau numéro03: estimation du modèle pour les variables qui servent 
l’étude. 

 
Source : résultats EViews7 

 Ce tableau nous montre clairement que toutes les variables 
expliquées sont significatives, aussi, la variable statique (c) est positive. 
Ainsi, on peut passer aux autres étapes de l’étude économétrique de 
l’étude : 
 À partir du tableau ci-dessus, on peut dégager la formule 
mathématique estimée du modèle comme suit : 
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3. L’analyse statistique du modèle : 
 Après avoir obtenu le modèle qui explique le rôle de l’impact des 
dépenses et celui de la circulation des ressources sur l’économie algérienne, 
nous allons l’analyser du point de vue statistique afin de connaître le degré 
sa fiabilité pour les besoins de l’étude, et ce de la manière suivante : 

 Le coefficient de détermination (R² ) : la valeur = 0.992  

indique que 99.2% des changements survenus du PIB réel ont pour cause 
les chocs issus des fluctuations des prix du brut sur les marchés 
internationaux. Tandis-que 0.08% des changements sont le résultat de 
d’autres causes. Nous avons utilisé le coefficient de détermination ajusté car 
il est plus crédible pour tester la qualité de la performance générale du 
modèle et aussi parce qu’il n’est pas affecté par le nombre des variables 
indépendantes. 
1. Le test de Fisher :   Prob (F-statistic)=0,000 est inférieur au seuil de 
signification établi à 5%, cela ne veut pas dire que tous les paramètres des 
variables du modèle sont égal à zéro. Alors, il existe au moins une variable 
indépendante qui affecte la variable dépendante grâce à une relation 
linéaire. 
2. Le test de Student : à partir des résultats obtenus, les paramètres de 
l’équation sont comme suit : 

 La variable statique (c) : Prob (c)=0,000 est inférieur au seuil de 
signification statistique estimé à 5%. Ainsi, le paramètre (c) est 
statistiquement significatif. 

 Le paramètre PIB : Prob (PIB)=0,000 est inférieur au seuil de 
signification estimé à 5%. Ainsi, le paramètre PIB  est 
statistiquement significatif. 

 Le paramètre M2 : Prob (M2)=0,0134 est inférieur au seuil de 
signification estimé à 5%. Ainsi, le paramètre M2 est statistiquement 
significatif. 

 Le paramètre SNC : Prob (SNC)=0.0067 est supérieur au seuil de 
signification estimé à 5%. Ainsi, le paramètre SNC est 
statistiquement significatif. 

S.C= 321.90 + 0.28*PIB - 0.28*SBOOM - 0.25*SNC + 0.036*M2 

= 0 ,992     Prob F=0.0000   n=16    DW= 2.06 
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 Le paramètre SBOOM : Prob (SBOOM)=0.0001 est supérieur au 
seuil de signification estimé à 5%. Ainsi, le paramètre SBOOM est 
statistiquement significatif. 

Les tests du modèle : 
1/ Le test de détection de l’autocorrélation des erreurs (test DW) : à 
partir des résultats obtenus, on retrouve la valeur de Darren Wtason 
(DW=2.06) située entre (DL= 0.74) et (DU=1.93), c'est-à-dire qu’elle est 
plus élevée que la valeur supérieure. C’est pourquoi on calcule la valeur 4-
DU qui correspond à ( 4-1.93=2.07 ). Donc, on remarque que la valeur 
Darren Watson est située entre le champs ]1.93- 2.07[ . c’est pourquoi il 
n’existe pas d’autocorrélation des erreurs, et ceci est bénéfique pour le 
modèle et profitable pour l’étude. 
2/ Le test de détection de l’hétéroscédasticité (test de White) : 

Tableau numéro04: tableau qui démontre les résultats du test White 

 
Source : résultats EViews7 

 À partir des résultats obtenus, la probabilité du carré obs*R-Squared 
est égale à 
 (Prob. Chi-Square (4)  = 0.182), c'est-à-dire supérieure au seuil de 
signification statistique  estimé à 5%. Et on déduit de là la stabilité de 
variation de la limite d’erreur. 
3/ Tester la stabilité du modèle (test de Chow) :  

Tableau numéro05: tester la stabilité du modèle. 

 
Source : résultats EViews7 

 À partir des résultats obtenus, on remarque que  p=0.153, c’est-à-dire 
supérieur au seuil de signification statistique estimé à 5%. Sur la base de 
quoi on peut déduire que le modèle est stable durant la période 2000-2015. 
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4/ Test de distribution normale des résidus du modèle (test de Jarque 
Bera) : 

Diagramme numéro01 : la distribution normale des résidus. 

 
Source : résultats EViews7 

 À partir des résultats obtenus, on trouve que la probabilité de la 
statistique (Jarque Bera) est égale à 0.83, c'est-à-dire supérieure au seuil de 
signification statistique estimé à 5%. En bref, les résidus de ce modèle 
suivent la distribution normale. 
 Après l’analyse statistique du modèle et son estimation, on peut 
conclure que le modèle est acceptable du point de vue statistique. 
L’analyse économique du modèle : 
 Sur la base de l’équation du modèle statistique, l’analyse 
économique est présentée comme suit : 
 Grâce à l’équation du modèle, il est clair qu’il existe une relation 
négative et directe entre le secteur boom (secteur des hydrocarbures) et le 
secteur des biens échangeables de façon à ce que l’impact du secteur boom 
à travers son élargissement se fait au dépend du secteur des biens 
échangeables (agricoles et industriels). Ceci explique, d’ailleurs, les 
symptômes du syndrome hollandais dans l’économie algérienne, sans 
négliger l’impact de la circulation des ressources généré par le choc positif 
issu du secteur boom à cause de la hausse des prix des hydrocarbures. Mais 
vu la nature isolée et limitée du secteur boom, cette circulation se fait du 
secteur des biens échangeables vers le secteur des biens non-échangeables 
(désintégration indirecte de l’industrie). Cela s’explique par le fait que le 
choc positif du secteur boom provoque la hausse des recettes pétrolières qui 
seront dépensées dans des programmes de développement surtout dans le 
secteur des biens non-échangeables. Ainsi, la rentabilité et les salaires dans 
ce secteur sont supérieurs à ceux du secteur des biens échangeables, créant 
de ce fait la circulation des ressources entre les secteurs et provoquant la 
désintégration de l’industrie de manière indirecte, car la circulation des 
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ressources se fait du secteur des biens échangeables vers le secteur des 
biens non-échangeables sans passer par le secteur boom (désintégration 
directe de l’industrie).  
 En ce qui concerne le secteur des biens non-échangeables, la relation 
est négative et directe, ce qui prouve l’existence de l’impact des dépenses. 
Ce secteur est financé par les rentes générées par le choc positif du secteur 
boom via la hausse des recettes pétrolières qui représentent plus de 62% du 
total des recettes du budget général annuel et qui sont orientées 
généralement vers les projets d’infrastructures de base, des services 
gouvernementaux et non-gouvernementaux. Ainsi, l’impact des dépenses 
est clair et limpide. D’un autre côté, déplacer ces rentes immenses du 
budget vers le secteur des biens non-échangeables fait en sorte que les 
revenus de ce secteur dépassent ceux du secteur des biens échangeables. 
Chose qui ne provoque pas la circulation des ressources grâce au choc 
positif du secteur boom. Ainsi, le syndrome hollandais se propage dans 
l’économie algérienne à cause des deux impacts (celui des dépenses et celui 
de la circulation des ressources). 
 La relation entre la masse monétaire M2 et le secteur des biens 
échangeables est positive, ce qui reflète l’impact de la masse monétaire sur 
le secteur des biens échangeables. Cette relation est significative, prouvant 
par là que cette variable est en relation directe et possède un impact sur le 
secteur des biens échangeables. Mais en observant ce paramètre, on voit 
que cette variable est faible, donc son impact sur le secteur des biens 
échangeables est lui aussi faible. On note également que la faiblesse du 
système bancaire algérien a des conséquences sur la croissance du secteur 
des biens non-échangeables, car la masse monétaire circule en dehors du 
système bancaire causant une inflation non-contrôlée. Dans cette situation, 
l’érosion des économies et leur non-renouvèlement par le cercle financier, 
pousse les agents économiques à se réfugier vers le secteur des biens non-
échangeables en le considérant comme une alternative d’épargne. C’est 
pourquoi, cette situation a générée un impact des dépenses en dehors de 
celui issu du choc du secteur boom, ce qui a approfondi l’impact des 
dépenses et l’infiltration du syndrome hollandais. 
 Concernant la première variable, celle du PIB, la relation est directe 
et c’est tout à fait normal car la croissance du PIB provoque à son tour la 
croissance des autres secteurs, quoique de manière inégale d’un secteur à un 
autre. On note ici que la participation du secteur des biens échangeables 
(agricoles et industriels) reste positive quoique volatile d’une année à une 
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autre à cause de la faiblesse du secteur agricole qui reste dépendant des 
conditions climatiques dans la plupart de ses activités. 
 Ce qu’on peut ajouter en dehors de cette analyse relative au modèle 
cité est que le flux des rentes du secteur boom issues du choc positif, est 
reflété directement sous forme de baisse du taux de change réel. Et en 
l’absence de flexibilité de l’appareil productif en Algérie, qui aurait du 
normalement bénéficier de ce flux et de la baisse du taux de change réel 
rendant les produits locaux compétitives sur les marchés internationaux, 
cette situation se répercute directement sous forme de croissance du secteur 
des biens non-échangeables, car les produits de ce dernier ne sont pas 
nécessaires et représentent une alternative à la baisse de la valeur de la 
monnaie nationale qui devient l’otage des injections de devises générées par 
le secteur boom. 
 Il est à noter que la politique appliquée par le gouvernement relative 
au taux de change réel n’est guère sage (valide du point de vue théorique 
seulement). Le gouvernement a eu à recourir, à plusieurs reprises, à baisser 
la valeur du dinar afin de : 
1. La réduction de la valeur de la monnaie locale augmente la valeur et 
le volume des exportations locales. Ainsi, elle devient un avantage 
concurrentiel grâce aux prix des produits locaux qui sont plus bas en 
comparaison avec les produits étrangers. Mais, l’absence de flexibilité de 
l’appareil de production en Algérie a annulé cette opération et les 
répercussions ont été directes sur la valeur de la monnaie locale 
(détérioration du pouvoir d’achat). 
2. La gestion du budget général dans son aspect relatif aux taxes 
imposées sur les recettes pétrolières en devises et leur reconversion en 
dinar. Ceci est causé par la baisse des exportations en hydrocarbures surtout 
après la crise hypothécaire de 2008 qui a provoqué la baisse des revenus en 
devises ; mais aussi à cause de la baisse  des prix du pétrole à partir de 2014 
pour atteindre leur seuil le plus bas en 2016. 
 Les chocs monétaires voulus (corrects théoriquement et incorrects 
dans la pratique à cause des conditions exercées sur elles) par les autorités 
monétaires, et qui avaient pour but de traiter et corriger l’inflation et le 
chômage. Ces chocs étaient nombreux et non contrôlés, et ont provoqué la 
propagation du syndrome hollandais dans l’économie algérienne.  
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L’analyse économique nous permet de déclarer que le modèle est 
acceptable économiquement. 
Conclusion : 
 À partir de tout ce qui vient d’être dit, on conclut que le phénomène 
du syndrome hollandais existe bel et bien Algérie et correspond 
parfaitement à sa théorie. Il faut savoir aussi que le cas de l’économie 
algérienne se caractérise par sa complexité, car le chômage élevé empêche 
de suivre le degré de circulation des facteurs de production entre les 
secteurs, et ainsi prouver l’existence du syndrome hollandais. Mais, ceci 
n’empêche pas de trouver une circulation partielle à partir du secteur des 
biens échangeables (agricoles et industriels) vers le secteur des biens non-
échangeables. C’est pourquoi l’impact des dépenses devient clair à travers 
les chocs issus des fluctuations des prix du pétrole(principal produit destiné 
à l’exportation) . Cet impact est engendré par la politique de relance 
économique basée sur les ressources du secteur boom, qui restent la source 
majeure dans la couverture du volume exceptionnel des dépenses publiques 
débloquées pour les besoins des plans quinquennaux. Ce facteur a poussé 
les décideurs économiques en Algérie à investir encore plus dans le 
développement du secteur des hydrocarbures et à injecter de grands 
volumes de liquidité dans l’économie, causant l’augmentation du volume de 
la demande interne, surtout sur le secteur des biens non-échangeables qui a 
accaparé la plus grande part des dépenses. Le résultat est que les taux 
nominatifs de croissance étaient positifs sans que ces investissements aient 
des effets positifs sur les exportations, et dans la plupart des cas cela 
engendre la hausse des importations et la réduction des valeurs de la 
balance commerciale, sans oublier la corruption dans le secteur du 
commerce extérieur en faisant de la contrebande de devises. Ainsi, la 
balance des paiements connaît un déficit répétitif qui grignote de plus en 
plus les ressources disponibles engendrées par les chocs positifs. Le tout 
reflète l’infiltration du syndrome hollandais dans l’économie algérienne  
surtout durant le cas des chocs positifs ou négatifs qui se reflètent sous 
forme de cycles économiques rapprochés. 
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