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  إفتتاحية العدد اخلامس

  ...بسم اهللا الرحمن الرحيم

ــة الدراســات االقتصــادية والماليــة    ــر مجل ــوم    ،يســر هيئــة تحري الصــادرة عــن كليــة العل
االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الوادي، أن تضـع بـين أيـديكم العـدد الخـامس مـن       
المجلة بحلة جديدة وبهية، وهذا احتفاال برقي المركز الجامعي إلى جامعة، وباعتماد كليتنـا  

  ".كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير"

أن ننوه بأننا وفي سبيل الرقي بمجلتنا قد تـم بحمـد اهللا وابتـداء مـن هـذا       كما ال يفوتنا
  .العدد تحويلها من مجلة محكمة وطنيا إلى مجلة محكمة دوليا والحمد هللا

وقد جاء هذا العدد الجديد متنوعا في مواضـيعه، بحيـث يطـرح عديـد اإلشـكاليات      هذا 
فســيجد القــارئ  .االقتصــادية والماليــةوالتســاؤالت والتــي تصــب كلهــا فــي خانــة دعــم المعرفــة   

موضوعات عـدة تتحـدث عـن االقتصـاد بشـتى مجاالتـه، فمـن البـاحثين مـن           ،الكريم لعددنا هذا
تحدث عن االقتصاد المصنف والنمو من خـالل البحـث والتطـوير، ومـنهم مـن تحـدث عـن القـروض         

المي، ومن الباحثين من شار البعض إلى صيغ التمويل المصرفي اإلسحين أ والمخاطر البنكية، في
تطرق إلى موضوع االقتصاد البيئي من خالل ظاهرة اإلحتبـاس الحـراري وكـذا األنظمـة البيئيـة      
ليشير آخر ون إلى عمليات اإلنتاج النظيف، ومن جانب آخر فقد كان للتسويق نصيب من الدراسات 

وقـد ذهـب آخـرون إلـى     ال سيما في مجال البيع الشخصي وفعاليته في المؤسسـة االقتصـادية، هـذا    
مجال آخر وهو مجال المحاسبة وذلك بالحديث عن اإلهتالكـات وفقـا للنظـام المحاسـبي المـالي      
الجزائري، ليشير آخرون إلـى أهميـة الرقابـة الداخيـة ودورهـا فـي المؤسسـة فـي ظـل الحوكمـة،           

وانبــه إضــافة إلــى موضــوع المراجعــة الــذي تطــرق لــه بــاحثون مــن جوانبــه القانونيــة تــارة ومــن ج  
وأخيـرا ولـيس آخـرا نجـد فـي عـددنا هـذا موضـوعات عـدة تشـير إلـى            . المالية والعملية تارة أخرى

أهميــة الدراســات اإلحصــائية فــي المجــال االقتصــادي، وقــد أكــد ذلــك بعــض البــاحثين الــذين   
  ...وكذا قطاع التأمين وغيرها" الفالحة"تطرقوا إلى دراسة في مجال الزراعة 

قد وفقنا في وضع هذه المجلة فـي السـكة الصـحيحة، كمـا نأمـل      هذا ونتمنى أن نكون 
  .أن تكون المادة العلمية المحتواة تحمل قيمة معرفية ذات فائدة، سائلين اهللا التوفيق والسداد

  .وبركاتهتعالى والسالم عليكم ورحمة اهللا ... مع وافر التحية
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  محمد أحيد ولد اسلم. د

  موريتانيا / جامعة نواكشوط

  

I( - المقدمة: 

يحتل القطاع غير المصنف مكانة كبرى في اقتصـاديات كثيـر مـن البلـدان الناميـة أو      
 41من القيمة المضافة في إفريقيا، و%  42حيث يمثل هذا القطاع . تلك الموجودة في طور النمو

ا، فــي االقتصــاديات االنتقاليــة ألوروبــا واالتحــاد الســوفيتي ســابق %  35فــي أمريكــا الالتينيــة و% 
كما يوفر هذا القطاع التشغيل والـدخل لكثيـر مـن األشـخاص     . OCDEفي بلدان %  13.5مقابل 

اللذين لم يتمكنوا من الحصول على عمل في القطاع المصـنف وكـذا اللـذين فقـدوا عملهـم فـي       
ــات      يشغل القطــاع المصــنف، و  عــددا مرتفعــا خاصــة مــن بــين النســاء، والشــباب وغيــرهم مــن الفئ

مـن عمالـة   %  84ويقدر، على سبيل المثـال، أن العمالـة غيـر المصـنفة تمثـل      . مةوالشرائح المحرو
  . و هو ما يوضح دور القطاع في الحد من الفقر النساء في إفريقيا جنوب الصحراء

بـين االقتصـاد غيـر المصـنف وبـين االقتصـاد       عالقة وثيقة تجدر اإلشارة إلـى أن هنالـك   
حسـب  و . المصنف، كما أن االندماج في هذا األخير يجـب أن يكـون بصـورة تدريجيـة ومدروسـة     

بشـكل فعلـى وكلـى بالقواعـد     تلتزم ثمـة عـدد قليـل مـن الشـركات      فان الكثير من الدراسات، 
حين فان قلـيال منهـا فقـط     فيالقطاع المصنف،  فيريبية التي تعتمد واألنظمة المحاسبية و الض

وغالبــا مــا يقــوم رؤســاء الشــركات بوضــع حصــيلة للتكــاليف واإليجابيــات  . تتنصــل منهــا كليــة
الناجمة عن احترام تلك القواعد، والتقيـد بهـا بقـدر مـا تكـون إيجابياتهـا ومزاياهـا المحتملـة         

عتبر األنظمة و القواعد المتبعة هي األساس من أجل برمجة كما ت .أكبر من تكاليفها وأعبائها
دمج سلس للوحدات اإلنتاجية والخدمية العاملة في القطاع الغير مصنف فـي النظـام االقتصـادي    

  .المصنف

بالرغم من الدور الذي يلعبـه القطـاع الغيـر مصـنف فـي الحـد مـن الفقـر، إال انـه للحـد مـن            
فـإن النشـاط غيــر    وبالتـالي  علـى المـدى البعيــد  اســات تنمويـة  الفقـر ال بـد مـن اسـتراتيجيات و سي    

يسـتنتج بوضـوح الحضـور والـدور الالفـت للقطـاع غيـر        . المصنف ليس هو الحل للقضاء على الفقـر 
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مصنف في الدول الفقيرة علـى عكـس الـدول المتطـورة حيـث أن حضـوره محـدودا و يقتـرب فـي          ال
القطـاع غيـر   بينما بالنسبة للبلدان الفقيرة، فـإن  ، بعضها إلى الغياب كليا من النشاط االقتصادي

مصنف يحتل مكانة متميزة ويلعـب دورا أساسـيا فيمـا يتعلـق بخلـق الثـروة وفـرص عمـل جديـدة          ال
وبعبــارة أخــرى، فــإذا كانــت  .والتــي فــي غالبهــا للنســاء والشــباب والبقــات المحرومــة بصــورة عامــة 

ى المدى القصير للحاجيات اليومية ألسرة ما، المقاوالت غير المصنفة يمكنها توفير استجابة عل
فإنه، من أجل تحقيق الرفاه، على المدى البعيد، واالستقرار والحد من الفقر، فمن الضروري إقامـة  

  . اقتصاد تكون فيه نسبة الشركات والعمالة المصنفة هي األكبر

ــة ورفــع مســتوى         ــي لترقي ــدماج فــي القطــاع المصــنف وحــده ال يكف نمــو وإذا كــان االن
المقاوالت على المدى القصير، والمدى الطويل، فإن اندماج عدد أكبر من المقاوالت في االقتصاد 

  : نم مكنالمصنف ي

 تـوفير فـرص عمـل   كلما توسع القطاع المصنف من خالل دمج وحـدات إنتاجيـة، تمكـن  مـن      .1
 ذات جودة أكبر، وبأجور أفضل؛دائمة و 

من خـالل زيـادة ثقـة     االجتماعي بين المواطنين والدولةتعزز العقد بتوسع القطاع المصنف ي .2
 ؛المواطن بالدولة

، االسـتثمارات  حجـم  زيـادة ممـا يـؤدى إلـى    منح الثقة للمستثمرين تنظيم النشاط االقتصادي ي .3
 ؛وهو ما يلعب دور أساسي في الرفع من مستوى النمو االقتصادي

 ؛)الضرائب ومن ثم السماح بتخفيض محتمل في(توسيع الوعاء الضريبي  .4
 .تحسين قابلية نفاذ المقاوالت إلى الخدمات، وإلى األسواق المصنفة وموارد اإلنتاج .5
 كذلك يمكن االندماج في القطاع المصنف من الرفع من مستوى رفاه بعض الفئات المهمشة .6

بحيث تتمكن هذه الفئات من الحصول على فرص عمل إضـافية و إمكانيـة الحصـول علـى السـلع      
  . سعار أقل من خالل زيادة العرض، بتوسع القطاع االنتاجىوالخدمات بأ

مناخ األعمال وآثاره على هتمة بهناك عدد متزايد من الدراسات المو تبقى اإلشارة إلى أن 
عديـدون برعايـة دراسـات وتـدخالت     ) مـانحون (ويقـوم ممولـون   . النمو االقتصادي وعلى االسـتثمار 

ومـع  . شركات ومؤسسـات االقتصـاد غيـر المصـنف    ور بتشخيص ومعرفة مشاكل ومؤهالت ودتتعلق 
مة بشكل خاص بعوائق االندماج في االقتصـاد المصـنف تبقـى قليلـة     تذلك، فإن الدراسات المه

/ عرضا عن المعارف المتعلقة بالعوائق الرئيسية أمام اندماج المؤسسات  بحثال اقدم هذيو. العدد
البحث تقديم بعض الحلـول التـي نراهـا تمكـن     ونحاول في هذا المقاوالت في االقتصاد المصنف، 

  .تلك العوائقمن إلغاء 
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II(-  عوائق االندماج في االقتصاد المصنف :  

سعى الدول في غالبها إلى توسع القطاع المصنف لما له من دور في العملية التنمويـة، إال  ت  
بالتــالي توســع هــذا نـه توجــد عوائــق أمــام انــدماج المؤسســات الصــغيرة فــي االقتصــاد المصــنف و   أ

ومن خالل نظرة متفحصة للواقع االقتصـادي، يظهـر أن   . القطاع على عكس ما يسعى له المخطط
وتتوزع معيقات أو كوابح االندماج في القطاع المصـنف  . أهم العوائق هي ذات طابع قانوني وإداري

وأعبـاء ماليـة؛   ) وقحقـ (رسـوم   -3عوائق إدارية؛  -2؛ )تقنينية(عوائق قانونية  -1: إلى عدة فئات

ــاد اإلداري؛  -4 ــقواعال -5الفســـ ــة؛   ئـــ ــة والثقافيـــ ــية    -6االجتماعيـــ ــدمات الرئيســـ ــاب الخـــ غيـــ
  .اإلجرام -7المؤسسات؛ و/للمقاوالت

ــا الفســاد           ــي يضــاف إليه ــة، الت ــة واإلداريــة والمالي ــق القانوني ــى أن العوائ ــارة إل تجــدر اإلش
وكـذلك، فإنـه بالقضـاء علـى     . قطاع المصـنف ، هي التي لها األثر األكبر على توسع ال)الرشوة(

  .  هذه العوائق فإننا نساعد المقاوالت غير المصنفة على االندماج تدريجيا نحو القطاع المصنف

  : العوائق القانونية -)1

ــى العــاملين فــي القطــاع    أو االلتزامــات المفروضــة  شــروط وهــي ال مــن طــرف الحكومــة عل
الغالــب تراهــا الحكومــة ضــرورية لعمليــة التنميــة دون أن  المصــنف أو لالنــدماج فيــه، والتــي فــي  

علـى تنميـة   ) القـانون التجـاري  (تدرك األثر السلبي لتعقـد مدونـة االسـتثمار و  النظـام القـانوني      
حيــث يحــد تعقــد األنظمــة المتعلقــة بالقيــام بالمقــاوالت و كــذلك    . وتوســع القطــاع المصــنف 

ارجيــة كمـا تـؤدى إلـى توســع    االسـتثمارات الخ  األنظمـة اإلضـافية للمسـاءلة والرقابــة  مـن جلـب     
و التـي تعتبـر مـن أهـم     ) وخاصة الصـغرى منهـا  (لمقاوالت مصنف و خاصة بالنسبة لالغير القطاع 

وقــد بينـت دراســات مختلفــة أن التشـريعات أو الــنظم القانونيــة   . آليـات خلــق الثــروة و فـرص العمــل  
كما أنها تشكل فـي الوقـت    ،غير المصنفلتوسع القطاع الثقيلة والمكلفة هي العامل الرئيسي 

وبصفة عامة، فقد خلقت سنوات من التشريعات السيئة في البلدان ). الرشوة(نفسه مصدرا للفساد 
النامية عقدة ال يمكن حلها من التعقيدات والتناقضات تشكل بالنسـبة للمقـاوالت التـي ترغـب     

  . ابل للتجاوز والتغلب عليهفي االندماج في االقتصاد المصنف عائقا يكاد يكون غير ق

ــا أن ا ــاء القانونيــة  كم ــة(ألعب ــة مــدى مســتقبل و جدوائيــة     ) واإلداري ــن معرف تكمــن م
المقاولـة مـن خــالل اإلشـارة التـي يصــدرها المنـاخ العــام للنشـاط االقتصـادي، حيــث يتحـدد مــدى         

طــاع الجدوائيـة مــن خـالل النظــام القضـائي الــذي يكفـل الحقــوق ويشـجع علــى االنـدماج فــي الق      
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المصنف وكذا تسهيل لق القيام بالمقاولة من خالل شباك موحد يسهل على المقاولين الـدخول  
يمكن القول بشـكل عـام أنـه كلمـا كـان النظـام سلسـا وأقـل         . في النشاط االقتصادي المصنف

مع مراعاة وجود أنظمة كفيلة بالرقابة الهادفة والموجهة كلما كان الولوج إلى القطـاع   اقيود
  .أسهل وأكثر جدوائية المصنف

  : العوائق اإلدارية -)2

، والتي تتمثل )التشريعات القانونية(وهي ناتجة عن الطريق التي يتم بها تطبيق القوانين 
فــي ثقــل اإلجــراءات الشــكلية وعــدم الفاعليــة أو التــأخر فــي اتخــاذ القــرارات وكــذا العراقيــل     

التعقـد  : هـذه العوائـق إلـى مصـادر عديـدة      وتعـود . والعوائق البيروقراطية وسوء اسـتخدام السـلطة  
ــوانين، طــرق   ــالزم للق ــر ال ــاهج العمــل المتجــاوزة   /غي ــة الصــالحية (من ، نقــص الوســائل،  )المنتهي

وفـي  . الرشـوة /الفسـاد  –ومترافقـا مـع كـل هـذا     –والتركز المفرط، والتوجس إزاء القطاع الخـاص  
ات القطـاع الخـاص، أو مـن أجـل     بلدان كثيرة، لم يتم فعل شيء من أجل توعية الموظفين بحاجي

ــا وتمحــورا نحــو الخــدمات      ــر توجه ــة أكث ــق ثقاف ــى    (خل ــة المتمحــورة حصــريا عل ــل الثقاف بمقاب
 ). التحكم والعقوبة/الرقابة

  :العوائق المالية -)3

المؤسسـات الصــغيرة، ومــن  / تناقصــية تعـوق المقــاوالت  ) رسـوم (وهـي مكونــة مـن حقــوق   
) رسوم(فحقوق . بشكل غير مناسب، ومن إدارة جبائية سيئةمعقدة ) ضريبية(تشريعات جبائية 

. المقــاوالت الجديــدة، ورخــص االسـتغالل تكــون غالبــا باهظــة وعاليــة جــدا  /تسـجيل المؤسســات 
، )الضـرائب (والمقاوالت غير المصـنفة تواجـه أسـبابا أخـرى تجعلهـا تتـردد فـي الخضـوع للجبايـة          

كمــا أن هــذه . بــدو عاليــة بشــكل مفــرط حيــث نجــد أن مســتويات الضــرائب المفروضــة عليهــا ت  
وهي كذلك تخشى سلوك . المقاوالت أو الشركات ال تعرف كيف توفي بااللتزامات الضريبية

ولسوء الحظ، فإن هنالك . موظفي الضرائب، وأنها ال تتوقع أية خدمات مقابل المبالغ التي تدفعها
القرب الكـافي علـى االقتصـاد    مشاريع قليلة جدا تهدف إلى تحسـين اإلدارة الجبائيـة تعكـف وبـ    

غير المصنف، بغرض فهم أي تلك العوائق هي األكثر إشكاال، ومن ثم تستحق االنتباه والعناية 
كذلك ال توجد إال مشاريع إصالحية قليلة للغاية تقترح أو تفكر في خيارات بديلـة  . األكثر

بء علـى المقـاوالت أو   غير مباشرة للضـريبة علـى الـدخل، وهـي الضـريبة المفرطـة والباهظـة العـ        
  .المؤسسات الصغيرة
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إن العوائـــق الماليـــة وثيقـــة التمـــازج بـــالعوائق القانونيـــة واإلداريـــة المتصـــلة بتســـجيل   
المقاوالت عموما وبرخص االستغالل في بعض القطاعات وفيما يتعلق بالتسجيل يتمثل /الشركات

فترضـه ذلـك مـن تكـاليف     العائق الرئيسي فـي اإلفـراط فـي الشـكليات اإلداريـة، مـع كـل مـا ي        
وفـي بعـض البلـدان الناميـة، هنــاك خلـط أو التبـاس بـين التسـجيل ورخـص االســتغالل،          . وخسـائر 

فالتســجيل يجــب أن يكــون إجــراءا شــكليا إداريــا بســيطا ال مجــال فيــه ألي نــوع مــن المجازفــة أو   
اسـة والتجديـد   الدر/بيد أنه غالبا ما يشمل مراقبة المواقـع، وإعـادة الفحـص   . التقدير االعتباطي

. السنويان للرخص حيث أن هذا األمر قد يكون مصدر أو سببا في اإلحجام عن التسجيل البسـيط 
المكونــة الرئيســية للمــداخيل الســنوية " رخصــة االســتغالل"كمــا أن بعــض البلــدان تجعــل مــن  

ــة  ــاإلجراءات        . للمجموعــات المحلي ــاء ب ــن أجــل اإليف ــاولون، م ــر المق ــدان، يجب ــن البل ــي عــدد م وف
  . لشكلية، على السفر واالنتقال إلى العاصمة أو إلى مدينة أخرى نائيةا

التهرب من تشـريعات الشـغل، وكـذلك مـن     / إن الطابع غير المصنف يمثل وسيلة لتفادي 
وفـي بلـدان كثيـرة، يعتبـر     ). الـخ ...تأمينـات الشـركات،   (التكاليف التـي تنجـر عنهـا    / األعباء 

ــأجر    ــاب أول عامــل ب ــة مســار نضــال حقيقــي   " المصــنف فــي القطــاع "اكتت ــي أمريكــا  . بمثاب فف
الالتينيــة، تعتبــر األعبــاء اإلضــافية المترتبــة علــى قــانون الشــغل العــائق الرئيســي أمــام انــدماج    

ذلك أنـه عنـدما يكـون قـانون الشـغل معقـدا بشـكل        . المقاوالت الصغيرة في االقتصاد المصنف
ض أنه يحمـيهم، وذلـك بإبقائـه العمـال     مفرط فإنه بذلك غالبا ما يسير عكس مصالح من يفتر

  .في االقتصاد غير المصنف وبمنعه نموا اقتصاديا من شأنه خلق فرص عمل

  ):الرشوة(الفساد ) 4

ــدماج فــي االقتصــاد المصــنف، ألن المقــاوالت       ــر لالن الشــركات / وهــي أيضــا عــائق كبي
 69رت دراسـة حـول   وقـد أظهـ  . تتجنب التسجيل من أجل أن ال تضطر للتعامل مع مـوظفين مرتشـين  

إن الفسـاد يلغـى   . وتوسع االقتصـاد المصـنف  ) الرشوة(بلدا وجود عالقة مباشرة بين تراجع الفساد 
الشركات في جهاز الدولة وتعطيها إحساسا بـأن آفاقهـا علـى المـدى الطويـل فـي       / ثقة المؤسسات 

ال مـن األحـوال   االقتصاد المصنف غير جيدة وضئيلة، وبعبارة أخرى، فمن غير المفيـد فـي أي حـ   
/ ف إذا لم يتم كذلك التصدي للرشوةالحد من العوائق أمام النمو واالندماج في االقتصاد المصن

إن الحــد مــن المطالــب أو المقتضــيات القانونيــة واإلداريــة وتبســيطها تــؤدي إلــى الحــد مــن  . الفسـاد 
إمكانيــات الرشــوة والفســاد، وهــو مــا يفســر بالمناســبة بعــض أنــواع المقاومــة لهــذا النــوع مــن             

  . اإلصالحات
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  :العوائق االجتماعية والثقافية ) 5

ي االقتصـاد المصـنف جزئيـا إلـى أسـباب      في بعض البلدان، يعود اإلحجام عـن االنـدماج فـ   
ففي الحقيقة، فإن االقتصاد غير المصـنف يتكـون مـن شـبكات صـلبة مـن       . اجتماعية وثقافية

الثقة والتبعية المتبادلة، غالبا ما قـد تكـون قـد نسـجت وتعـززت بتـاريخ مشـترك مـن القمـع أو          
ى األعمـال والعالقـات   فعندما يكون هنـاك مقـاول غيـر مصـنف يتعـاط     . اإلقصاء االجتماعي مثال

التجارية مع مقاولين غير مصنفين ينتمون إلى المجموعة االجتماعية نفسها، فلن يكون له ربما 
وفـي بلـدان حيـث تكـون الدولـة عـاجزة، يصـبح مـن غيـر           .أي سبب يـدعوه لتغييـر وضـعيته هـذه    

يـتم   الممكن المسـاس باالقتصـاد غيـر المصـنف، ألنـه كـان مـن الضـروري و منـذ وقـت طويـل أن           
  . تقنينه وتنظيمه مع أنه يؤمن الكثير من الوظائف التي كان يجب أن تكون منوطة بالدولة

  : الشركات/ غياب الخدمات األساسية للمقاوالت  -)6

الشـركات المصـنفة إلـى مزيـد مـن الخـدمات       / يعتبر البعض أن إمكانية نفـاذ المقـاوالت   
شفافية الصـفقات العموميـة، المسـاعدة فـي      التمويل، تسجيل سندات الملكية، البني التحتية،(

فمنح مزايا إضافية . تمكن من جذب المقاوالت غير المصنفة إلى القطاع المصنف) التسيير، الخ
علــى هــذا النحــو إلــى المقــاوالت المصــنفة يمكــن، مــن وجهــة نظــر المقــاول، أن تجعلهــم يقبلــون    

ة مغريــة؛ لكنــه لألســف ال إنهــا فرضــي. بشــكل أفضــل التكــاليف المفروضــة بواســطة التقنــين 
فالواقع، أنه سواء كان تحسين الخدمات يهدف أم ال صراحة إلى . يمكن إثباتها أو البرهنة عليها

ــق بالمتابعــة والتقيــيم لهــذه الخــدمات        ــه فيمــا يتعل اجتــذاب أنشــطة نحــو القطــاع المصــنف، فإن
ة، وخلـق فـرص عمـل    الجديدة، فإنه لم يؤخذ في الحسبان هذا الجانـب، وإنمـا فقـط دخـل األنشـط     

ولكـن العـدد القليـل مـن العناصـر المتـوفرة لـدينا        . وغيرها من تحسينات مستوى المعيشة والعمـل 
يثير بعض الشكوك فيما يتعلق بقدرة جذب هذا النوع من الخدمات للفاعلين إلي االقتصاد غير 

  . المصنف

 :اإلجرام) 7

يتهم وممتلكـــاتهم يتـــردد بعـــض األشـــخاص فـــي إبـــالغ المـــوظفين بمعلومـــات عـــن وضـــع 
اإلجـرام المـنظم وجعلهـا هـدفا     ) شبكة(الشخصية، ألنهم يخشون أن تتسرب هذه المعلومات إلى 

  . محتمال
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III (-  مقاربات االقتصاد غير المصنف:  

إذا عرفنا بما فيه الكفاية كيف تعيق مختلف العوائق أو العراقيل نمـو القطـاع الخـاص،    
/ لـم تـتم بـأي حـال دراسـة األسـباب التـي تمنـع المقـاوالت          سواء المنصـف أو غيـر المصـنف، فإنـه     

وال نعرف ما هي العوائق األكبر وال كيف تؤثر علـى  . الشركات لالندماج في االقتصاد المصنف
عملية اتخاذ القرار، وإن كـان بإمكاننـا اسـتخالص الكثيـر مـن األشـياء مـن الدراسـات المتعلقـة          

ال نعـرف كـذلك الشـيء الكثيـر عـن الصـالت أو العالقـات        كما أننا . بالعوائق العامة أمام النمو
وأداء ) التحــــول إلــــى القطــــاع المصــــنف أو إضــــفاء الطــــابع المصــــنف (بــــين عمليــــة التصــــنيف 

و كخالصــة فإنهــا ميــادين . الشــركات، أو عــن اآلثــار علــى المــديين القصــير والطويــل /المقــاوالت
  . تستحق، مع غيرها، دراسة أكثر عمقا

ن االقتصاد غير المصنف معقد ومن المهم، بالنسبة لتدخالت المانحين أن يعتمـدوا علـى   إ
وهكـذا، تبـين بعـض    . دراسات جادة، وإال فإنهم يكونون عرضة للتأسيس علـى فرضـيات خاطئـة   

ــر        ــأن عمــاال كثيــرين فــي االقتصــاد غي التحريــات أن هــؤالء المــانحين مقتنعــون فــي أغلبيــتهم ب
بيـد أن  .  ة إلـى العمـل بـأجر فـي القطـاع المصـنف لـو تـوفرت لهـم فرصـة          المصنف سيفضلون العود

فأثناء إحدى التحريات الحديثة التـي أجريـت فـي    : معطيات موثوقة تظهر أن األمر ليس كذلك
إفريقيا الجنوبية، تبين أن أغلبية المستجوبين من القطاع غيـر المصـنف يفضـلون االسـتمرار فـي      

كما أظهر . قد تتاح لهم) في القطاع المصنف(ل في فرصة شغل هذا النوع من األنشطة على العم
المؤسسات الصـغرى والصـغيرة   / تحقيق حديث آخر استهدف النساء المقاوالت في قطاع المقاوالت 

غيــر (فــي إثيوبيــا أن ثالثــا مــن كــل أربــع مــن بيــنهن لــن تتــركن أنشــطتهن   MPMEوالمتوسـطة  
  . رهاإذا توفرت لهن فرصة عمل دائمة غي) المصنفة

إن التباين أو طابع االختالف الذي يميز االقتصاد غير المصـنف وتنـوع سياسـات المـانحين     
  :قد أديا إلى تعددية في مقاربات االقتصاد غير المصنف، يمكن إجمالها في النقطتين التاليتين

  :تحسين ظروف االقتصاد غير المصنف مع تشجيع االندماج فيه  -)1

عض برامج العون، فإن االقتصاد غيـر المصـنف هـي خاصـية أو     بالنسبة لبعض الباحثين وب
ولهذا، فإن بعض التدخالت . مستديمة من أجل تنمية اقتصادية عصرية) هيكلية(ميزة بنيوية 

تهدف إلى تحسين رفاه الفاعلين في االقتصاد غير المصنف، بدال مـن مسـاعدتهم علـى    ) األعمال(
بة للمانحين اآلخرين، فـإن نمـو االقتصـاد المصـنف هـو      أما بالنس. االندماج في االقتصاد المصنف
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ولـذلك، فتـدخالتهم متمحـورة    . الهدف المركزي للتنمية والمحرك الرئيسي لمكافحة الفقـر 
وبـين هـاتين المقـاربتين، هنـاك مكـان لتـدخالت تسـاعد الفـاعلين فـي          . على تشجيع هذا النمـو 

خـالل إنشـاء جمعيـات ذات إطـار     من  نفاالقتصاد غير المصنف على التوجه تدريجيا نحو إطار مص
مصنف لتسهيل النفاذ إلى الخدمات مثل القـروض الصـغيرة، والتأمينـات والنظـام العقـاري، ومكـان       

ن ظروف حياة الفقراء دون إزالة الحوافز من يتحساألكبر يبقى في كيفية والتحدي . مثال السوق
  .أجل الدخول في االقتصاد المصنف

  :في القطاع غير المصنف  تحسين ظروف العمل -)2 

ينظر البعض إلى االقتصاد غير المصنف من زاوية سوق العمـل ويبحثـون عـن وسـائل للحـد      
ويصـعب التوفيـق   . ، وتحسين مستوى فـرص العمـل المصـنف الممكنـة    )التشغيل(من عجز العمالة 

د غيـر  شـركات االقتصـا  / بين هذه المقاربة وبين المقاربات التي تركـز علـى تنافسـية مقـاوالت     
المصنف، وضرورة السهر على مرونة اليد العاملة من أجـل المحافظـة علـى االمتيـاز النسـبي والحـد       

" العمل الالئق"إن مفهوم . الذي يفرضه قانون الشغل إلى الحد األدنى المعقول) الكلفة(من العبء 
ين ظـروف  الحديث نسبيا يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين المسـاعدة علـى نمـو المقـاوالت وتحسـ     

  .العمل، غير أن آثار ذلك ما تزال غير معروفة جيدا

IV(- القضاء على عوائق االندماج  آليات  

نهـدف فــي هــذه الدراســة إلــى تقــديم أهــم مـا نــراه يمكــن مــن القضــاء علــى العوائــق أمــام    
  :والتي سنلخصها في النقاط التاليةاالندماج في القطاع المصنف، 

  :القانونيوضع برامج لإلصالح  -)1

القيام بعمليات تقييم ألثـر التشـريعات القائمـة علـى الحالـة االقتصـادية و مـن ثـم وضـع          
برامج إصالحية تأخذ في الحسبان العبء الذي تمثله تلك التشريعات القانونية علـى المقـاوالت،   

الشـركات أكبـر   /حول العوائق التي تعتبرها المقـاوالت ) تحقيق(وذلك باالعتماد على تحريات 
مـن أهـم تلـك التشـريعات التـي      و .عراقيل وخاصة تلك التي تعيق االندماج في القطاع المصـنف 

ضعها في البلدان النامية تبسيط اإلجراءات المتعلقة بإنشـاء المقاولـة، وذلـك مـن خـالل و      ويجب 
للفسـاد والرشـوة   رادعـة  كمـا يجـب وضـع قـوانين     . جود شباك موحد و بتكاليف أقل مـا يمكـن  

  . ائي مستقل يعطى الثقة للمقاولوخلق نظام قض
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  :خلق الثقة في جهاز الدولة  -)2

وحتى دون زيادة ملحوظة في الوسائل المقدمة من قبل اإلدارة لدعم النشـاط االقتصـادي،   
هناك إجراءات يتعين اتخاذها من أجـل تحسـين الخدمـة المقدمـة مـن طـرف اإلدارة للمقـاوالت أو        

ويجب أن يشجع المقـاولون و يـتم وضـع  أنظمـة و قـوانين لتسـير المناقصـات        . المؤسسات اإلنتاجية
و أنظمة ترسخ الثقة لدى المقاول في الدولـة وأن يسـاعدوا فـي إنشـاء شـبابيك موحـدة       العمومية 

في األماكن الممكن الوصول إليها، وذلك بغية تشجيع رأس المال المحلى واألجنبـي علـى أخـذ    
مخاطرة االستثمار وبذلك تتمكن أيضا مـن تقـديم خـدمات فـي المسـتوى وتلبـى الطلـب المحلـى         

  . ألسواق الخارجيةوالتفكير في الولوج ل

  :تبسيط اإلجراءات اإلدارية  -)3

تبسيط المسطرة اإلجرائية المتعلقة بإنشاء المقاولة من خالل وجود شباك موحد يلغـى  
اإلدارة، كمـا يقـوم بالمرافقـة والـدعم المعنـوي       ةاإلجراءات الشكلية و يخفـف مـن بيروقراطيـ   

  . للمقاوالت وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة

اسـتخدام المعلوماتيــة لتبسـيط و تسـجيل المقـاوالت مــن أجـل ضـمان الحقــوق        يجـب كمـا  
والشفافية في الحياة االقتصادية مما يكفل توسيع القطاع المصنف وبالتالي زيادة مـوارد الدولـة   

  .  وهو ما يكفل للدولة القيام بالتنمية وبشكل عادل و مستديم

  :نظام ضريبي تشجيعي  -)4

اوالت تخشى أن تفرض عليها ضرائب ثقيلـة و خاصـة إذا مـا كانـت فـى      فى الواقع فان المق
 . المصنف) القانوني(بدايتها و من الصعب عليها تفهم و اعتماد اإلطار 

يعتبر تعقـد النظـام الضـريبي غالبـا مصـدر ردع وإحجـام كمـا هـو         : تبسيط إدارة الضرائب
ريبة موحـدة علــى المقــاوالت  النظــر فــي اعتمـاد ضــ . الضـريبة ) مســتويات(الحـال بالنســبة لنسـب   

عـرض إمكانيـات مختلفـة    . التسـديد /المتوسطة والصـغيرة، بغيـة الحـد مـن عـدد عمليـات الـدفع       
  .التسديد، سواء التسديد في دفعة وحيدة، أو الدفع بواسطة أقساط شهرية/للدفع

المزايا التـي سـوف تستخلصـها المقـاوالت     /وحول الفوائد :اإلعالم حول استخدام الضرائب
وتظهر الوقائع أن المقاوالت تحترم أكثر التزاماتها عندما تعرف ما بإمكانها . من تعزيز الخدمات

 . أن تتوقع في مقابلها
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ــى    :عقلنــة أنظمــة التســجيل ورخصــة االســتغالل للمقــاوالت    ــوج إل تســهيل التســجيل والول
ــن خــال   النشــاط ــك اســتخدام    . ل الحصــول علــى رخصــة االســتغالل   االقتصــادي م ــى ذل يضــاف إل

المعلوماتية عندما يكون ذلـك ممكنـا، وعنـد اإلمكـان، رفـع وظيفـة التسـجيل مـن اختصـاص          
  . إلى اإلدارة) التي تعاني عادة من زيادة مفرطة في القضايا المطروحة عليها(المحاكم 

وذلـك ألسـباب صـحية،     :خصـة قصر رخصة االستغالل على األنشـطة التـي تبـرر هـذه الر    
إلغـاء إلزاميـة   . تجنب تعددية الـرخص وتبسـيط إيـداع الطلبـات    . ، وبيئية وغيرها)سالمة(وأمنية 

  .المؤسسات/الرخصة بالنسبة ألكبر عدد ممكن من المقاوالت

يمكـن أن تتحـول التقاليـد االجتماعيــة     :سـجيل الجمعيـات المهنيـة والمنتجـين    تسـهيل ت 
تكون كوابح أو عناصر تقييد، إلى فرص إيجابيـة وذلـك بفضـل عمليـة      والثقافية، بدال من أن

و إذا كانـت العوائـق   . جمعيـات أو روابـط المقـاوالت أو المنتجـين    ) إضفاء الطابع المصنف(تصنيف
أمام التصنيف يمكن أن تبدو غير قابلة لتجاوزها أو التغلب عليها بالنسبة لألفراد، فإن الحل قـد  

لتصـنيف لمجموعـات المنتجـين، بحيـث يـتمكن األفـراد عندئـذ مـن         يكمن في تشجيع عمليـة ا 
  . االستفادة من مزايا أو إيجابيات التصنيف من خالل المنتجين المذكورين

ــى أن تكــون هــذه    :التســجيل والمقتضــيات القانونيــة ) حقــوق(تخفــيض رســوم   الســهر عل
ال بـالمحالت أو رؤوس  الرسوم بمبالغ معقولة وعلـى أن تكـون الشـروط المفروضـة، فيمـا يتعلـق مـث       

  . األموال، مبررة بما فيه الكفاية

وضع أو تطوير قانون الشغل حتىيحمي الحقوق األساسـية مـع السـماح    : تطوير قانون الشغل
  . بسهولة أكبر لالكتتاب والفصل وبمستوى من المرونة في عقود العمل

صـالحات أخـرى   وخارجا عن هذه اإلصالحات على مستوى االقتصـاد الجزئـي، ثمـة أربعـة إ    
  : تفرض نفسها على مستوى مناخ األعمال من أجل تشجيع التصنيف

من الحيوي إرساء حوار مع فـاعلي االقتصـاد غيـر المصـنف بغيـة فهـم طبيعـة الصـعوبات التـي           .1
وتمثل االجتماعات علي مستوى البلديات و التجمعات ). وأوجه األحجام أو الحذر لديهم(تواجههم 

ذاعية والتلفزيونيـة حـول االسـتراتيجيات التنمويـة وطـرق الرفـع مـن أداء        المحلية، والحوارات اإل
النظام االقتصادي مع األخذ في نظر االعتبار ضرورة إشراك فاعلي االقتصاد غير المصـنف، ممـا   
يمكنهم من تصور ضرورة االندماج في االقتصاد المصنف وتتمكن اإلدارة أيضا من ما يجب عمله 

  .لتسهيل دمجهم
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ــر  .2 ــدان   هنــاك ب ــن    : امج المركزيــة قيــد اإلنجــاز فــي عــدة بل ــرا م ويتضــح مــع ذلــك أن كثي
التجمعــات المحليــة ســيئة التجهيــز بحيــث ال تســتطيع تحمــل االختصاصــات اإلضــافية وال تعــرف  

واألسوأ من ذلـك هـو أن كثيـرا مـن هـذه التجمعـات       . حاجيات المقاولين في القطاع غير المصنف
المقاوالت مصدرا للعائدات والمداخيل المباشـرة، ويمكـن   المحلية يرون قبل كل شيء في تلك 

للمانحين تقديم مساعدتهم في برامج تعزيز قدرات التجمعات المحلية من أجـل تطـوير الخـدمات    
تحولهــا إلــى (لصــالح المقــاوالت، ســواء كــان ذلــك فيمــا يتعلــق بإنشــائها أو تطويرهــا أو تصــنيفها  

 ).القطاع المصنف
ءات وتدابير مكافحة الفقر إيجابية جدا من أجل إعـادة الثقـة   هناك فرص ألن تكون إجرا .3

 . لدى المقاولين اتجاه اإلدارة وحفزهم على االندماج في االقتصاد المصنف
إن خطر حصول سـوء تفـاهم حـول مسـائل الطـابع غيـر المصـنف يجـب أن يـدفع المـانحين إلـى             .4

  .ومتدرجة لعملية التصنيف تنسيق أنشطتهم في هذا المجال، بغية السماح بمقاربة تكاملية

V(-  السياسات والممارسات المقترحة:  

في جانب التوصيات الخاصة الهادفة إلى القضاء على العوائق وإلى خلق الظروف المواتية، 
  : ثمة جملة من المبادئ والممارسات يجب التوصية بها

الدولــة و إعـداد قاعــدة بيانــات مشــتركة تضـم كافــة منظومــات التــدخالت التـي تقــوم بهــا      - 1
عمليــة التحــول إلــى القطــاع  (الشــركاء فــي التنميــة والتــي ثبتــت فعاليتهــا بالنســبة للتصــنيف    

 ).المصنف
العمل بالتعاون مع البرلمانيين المؤيـدين إللغـاء   : تطوير التصنيف بإقامة مناخ تشريعي مالئم - 2

. توى المحلـي الشـركات وانـدماجها فـي القطـاع المصـنف علـى المسـ       / العوائق أمام نمو المقـاوالت  
ليس من الممكن دائما القيام بإصالح تشريعي بالمعنى التام للكلمة، وإنما مـن الممكـن اتخـاذ    

 ).على سبيل المثال بواسطة إنشاء الشبابيك الموحدة(نوع من التقدم بتبسيط اإلدارة 
فـي نقـاط االتصــال الرئيسـية بــين    ) الرشــوة(تطـوير اإلجـراءات المناســبة لمكافحـة الفسـاد      - 3

الترقيم / الشركة أثناء عملية التصنيف و خاصة في إطار إجراءات التسجيل / دارة والمقاولة اإل
كما يجب كبادرة حسن نية إصدار أنظمة تختص بمحاربة الرشوة والفسـاد،  . ورخصة االستغالل

 .وأنظمة شفافة فيما يتعلق بالمناقصات العمومية وإيجاد نظام قضائي قويم ومستقل
لعموميين، سواء على المستوى المحلـي أو المسـتوى الـوطني، أهميـة االقتصـاد      إفهام الوكالء ا - 4

من ) إضفاء الطابع المصنف(غير المصنف والدور الذي يمكن أن يؤديه لتشجيع عملية التصنيف 
البرهنة على أن من األفضل تسهيل توسيع الوعاء الضريبي على المـدى  . خالل توفير خدمة أفضل

 .من منافع أو مكاسب على المدى القصير وتشجيع المقاوالت على التخفيالطويل بدال من البحث 
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السهر على أن ال تحد هذه البرامج المخصصة لرفع مستوى الرفاه في االقتصـاد غيـر المصـنف     - 5
مـن التحفيـزات علــى االنـدماج فــي االقتصـاد المصـنف، و إلــزام المقـاوالت غيــر المصـنفة، مقابــل        

 .تتطور تدريجيا نحو إضفاء الطابع المصنف المساعدة المقدمة لها، على أن
من أجـل تسـليط الضـوء    ) أو جمعياتها(تشجيع الحوار بين اإلدارة وبينالمقاوالت غير المصنفة  - 6

 . وإقامة ثقة وتفهم متبادلين) إضفاء الطابع المصنف(على العوائق التي تواجه عملية التصنيف 
ــد   - 7 ــار فوائ ــدى الطويــ   / اعتب ــى الم ــدخالت عل ــا الت ــة   مزاي ــل إصــالحات الحــواجز القانوني ل، مث

عنـدما ال تكـون األعمـال طويلـة المـدى      . واإلدارية؛ البد من الوقـت لتغييـر العقليـات فـي اإلدارة    
 . ممكنة، اعتماد أهداف أكثر تواضعا وأكثر تحديدا

تقييم قدرة التجمعات المحلية على تطبيق إجراءات مـن شـأنها تقلـيص الحـواجز أمـام عمليـة        - 8
، والقيام بكل مـا هـو ضـروري مـن أجـل سـد الفجـوة بـين         )التحول إلى القطاع المصنف(التصنيف 

متابعـة دراسـة   . اإلجراءات المعتمدة على المستوى المركزي وبين القدرات على المستوى المحلي
 . وتبادل نتائجها) التحول إلى القطاع المصنف(أثر إصالحات مناخ األعمال حول عملية التصنيف 

  : ع قائمة المراج

1 102002 
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  1،2 األزهر عزه. أ

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  الجزائر /الوادي  جامعة

  

  :ملخص

تشهد مهنة المراجعة في الجزائر خالل مراحل تطورها مجموعة مـن التغيـرات إمـا علـى     
ــات       ــاط المؤسسـ ــة لنشـ ــمان الفعاليـ ــتخدمة لضـ ــائل المسـ ــتوى الوسـ ــى مسـ ــريع أو علـ ــتوى التشـ مسـ

ــي       االقتصــادية ــى تفــويض وتعيــين محــافظ حســابات كممثــل قــانوني وفن ، ممــا دفــع المشــرع عل
ل علـى إثبـات شـرعية وصـدق حسـاباتها وفـق معـايير األداء        ومحاسبي مستقل علـى المؤسسـات للعمـ   
ولذلك نظم المشرع الجزائري المؤهالت التي يجب توفرها . المهني لمحافظ الحسابات في الجزائر

في المراجع وذلك بتكوين هيئات عملية مشرفة على مهنة المراجعة لرفع مستواها بما تصدره 
  .الميدانمن توصيات وما تقوم به من أبحاث في هذا 

ولتشخيص الواقع العملي لمهنة المراجعة في الجزائر يقتضي منا إستغالل مـدى تطبيـق   
  . معايير المراجعة الدولية على القوائم المالية محل المراجعة

Abstract: 

Witnessing the audit profession in Algeria during the stages of development a 
set of changes either at the level of legislation, or at the level of the means used to 
ensure the effectiveness of the activity of economic institutions, prompting the 
legislature authorized the appointment of Governor of the accounts as a representative 
legal, technical and accounting independent institutions to work to prove the legitimacy 
and sincerity of its accounts in accordance with performance standards professional 
accounts of the Governor in Algeria. Therefore systems Algerian legislator 
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qualifications that must be met in the literature and composition of the bodies of the 
Supervisor of the audit profession to raise the level of its expressions of the 
recommendations and their own research in this field. 

The diagnosis of practice for the audit profession in Algeria requires us to exploit the 
application of international auditing standards on the financial statements being audited. 

  تطور المراجعة في الجزائر .1
 :مراحل تطور المراجعة في الجزائر في المراحل التاليةيمكن تلخيص أهم   

، حيـث أشـار   1969لقد بدأ تنظيم مهنة المراجعة فـي الجزائـر سـنة    : 1980-1969الفترة  - 1- 1
إلـى   38فـي مادتـه    1970المتعلق بقانون الماليةلسـنة   31/12/1969المؤرخ في  69/107األمر رقم 

االقتصـادية بغيـة تـأمين حـق الدولـة فيهـا، إذ       الرقابة الواجب فرضها علـى المؤسسـات العموميـة    
يكلـف وزيـر الدولـة المكلـف بـالتخطيط بتعيـين مراجعـي الحسـابات          «نصت هذه المادة علىأنه

للمؤسســات الوطنيــة والمنظمــات العموميــة ذات الطــابع الصــناعي والتجــاري وفــي المؤسســات التــي  
مالها، وذلك بقصد التأكد مـن   تملك فيها الدولة أو إحدى المنظمات العمومية حصصا من راس

  » سالمة ومصداقية الحسابات وتحليل الوضعية المالية لألصول والخصوم
تحديد مهام وواجبات المراقـب   16/11/1973المؤرخ في  70/173رقم تناول المرسوم كما  

وأعتبر حينها مراجع الحسابات كمراقب دائم علـى تسـيير المؤسسـات العموميـة، وخـول ممارسـة       
  :الوظيفية لموظفي الدولة التاليينهذه 

  .المراقبين العامين للمالية -  
  .مراقبو المالية -  
  .مفتشو المالية -  

  :أوكلت للمراجعين المهام التالية  
ة البعدية لشروط إنجـاز العمليـات التـي يفتـرض أن تكـون لهـا آثـار اقتصـادية وماليـة          بالمراق -

  على التسيير بصفة مباشرة أو غير مباشرة؛
  متابعة إعداد الحسابات والموازنات أو الكشوفات التقديرية طبقا لمواصفات الخطة؛ -
مراجعــة مصــداقية الجــرد وحســابات النتــائج المســتخرجة مــن المحاســبة العامــة والتحليليــة   -

  .للمؤسسة ومدى صالحياتها
ــرة  -1-2 مــع إعــادة تنظــيم االقتصــاد الــوطني وهيكلــة المؤسســات العموميــة    : 1988-1980الفت

االقتصادية الذي نتج عنها ارتفاع عـدد المؤسسـات العموميـة وتعقـد أنمـاط التسـيير وغيـاب أطـر         
تحكم توليد المعلومات وضعف التحكم في النظام المحاسبي، أجبر المشـرع الجزائـري علـى أن    

الالت التي تفرزها أساليب التسـيير المتبنـاة، وكـان ذلـك     يسن آليات رقابية تحد من أنواع االخت
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المقـرر إلنشـاء مجلـس المحاسـبة، وفـي       1980/ 10/30المـؤرخ فـي    80/05بفعل صدور القانون رقـم 

مجلـس المحاســبة يراقـب مختلــف المحاسـبات التــي تصـور العمليــات      «نـص علــى أن   05مادتـه رقــم  
  3.» انونيتها ومصداقيتهاالمالية والمحاسبة، أين تتم مراقبة صحتها وق

أن تطور مراجعة الحسابات في الجزائر كان بطيئا نتيجة غياب : فترة ما بعد اإلصالحات - 3- 1
الحاجة إليها في ظل الملكية العامة لوسـائل اإلنتـاج واحتكـار الدولـة للحيـاة االقتصـادية إلـى        

ق بالقانون التـوجيهي  المتعل 12/01/1988المؤرخ في  88/01تاريخ صدور القانون رقم   1988غاية 
للمؤسسات االقتصادية العمومية،أن هذا القانون حرر المؤسسة العمومية من كل القيود اإلدارية 

أن هــذا الشــكل مــن . والبيروقراطيـة المتأتيــة مــن التبعيــة التـي كانــت مالزمــة لهــا فـي الماضــي    
التغيـر فـي الحيـاة     التنظيم يلزم ضرورة تأهيل المراجعة الخارجية بما يمكنها من مواكبة هذا

  .االقتصادية وبما يسمح مزاولة الرقابة على هذه المؤسسات
  الهيئات المشرفة على المراجعة .2
  4:المجاس الوطني للمحاسبة -2-1

  :تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة: أوال

يوضع المجلس تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية ويرأسه الوزير المكلف بالمالية أو   
  :شكل منويت. ممثله

  ممثل الوزير المكلف بالمالية؛ -
  .باإلحصاءممثل الوزير المكلف  -
  . ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية -
  .ممثل الوزير المكلف بالتجارة -
  .ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي -
  .ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني -
  .ممثل الوزير المكلف بالصناعة -
  .للماليةرئيس المفتشية العامة  -
 . المدير العام للضرائب -
 .المدير المكلف بالتقييس المحاسبي لدى وزارة المالية -
 .ممثل برتبة مدير عن بنك الجزائر -
 .ممثل برتبة مدير عن لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة -
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 .ممثل برتبة مدير عن مجلس المحاسبة -
 .براء المحاسبينمنتخبين عن المجلس الوطني للمصف الوطني للخ أعضاءثالثة  -
 .منتخبين عن المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات أعضاءثالثة  -
 .منتخبين عن المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين أعضاءثالثة  -
ثالثــة أشــخاص يــتم اختيــارهم لكفــائتهم فــي مجــالي المحاســبة والماليــة ويعيــنهم الــوزير      -

 .المكلف بالمالية
المركزية ويتم اختيارهم  باإلدارةب أن تتوفر في ممثلي الوزراء على األقل رتبة مدير يج  

  .في المجال المحاسبي والماليلكفائتهم 

  سـنوات بنـاءا علـى    ) 6(المكلـف بالماليـة لمـدة سـتة      الـوزير المجلـس بقـرار مـن     أعضـاء يعين
 .إقتراح من الوزراء ومسؤولي الهيئات المذكورة أعاله

  األعضاءوفي حالة انقطاع عهدة احد ) 2(كل سنتين ) 1/3(تجدد تشكيلة المجلس بالثلث 
 .ويستخلفه العضو الجديد حتى نهاية العهدة .يتم استخالفه حسب االشكال نفسها

       كمــا أن للمجلــس يمكــن أن يســتعين بــأي شــخص مــن شــأنه أن يســاعده فــي أشــغاله بحكــم
 .االقتصادي والقانونيمؤهالته في المجال المحاسبي والمالي و

  :المهام والصالحيات: ثانيا

المجلس جهاز إستشـاري ذو طـابع وزاري مشـترك ومهنـي مشـترك ويقـوم بمهمـة التنسـيق           
  .المقاييس المحاسبية والتطبيقات المرتبطة بها وضبطوالتلخيص في مجال البحث 

إختصاصـه  وبهذه الصفة، يمكن المجلـس أن يطلـع علـى كـل المسـائل المتعلقـة بمجـال          
ويمكن أن تستشيره لجان المجـالس المنتخبـة   .بمبادرة منه أو بطلب من الوزير المكلف بالمالية

  .والهيئات والشركات أو األشخاص الذين تهمهم أشغاله

  :تتمثل صالحيات المجلس على الخصوص فيما يأتي  

 .يجمع ويستغل كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالمحاسبة وبتعليمها -
و يكلــف مــن ينجــز كــل الدراســات والتحاليــل فــي مجــال التنميــة وإســتخدام األدوات    ينجــز أ -

 .والطرق المحاسبية
 .المقاييس المحاسبية وإستغاللها العقالني ضبطيقترح كل التدابير الرامية إلى  -
يفحــص ويبــدي رأيـــه وتوصــياته فــي كـــل مشــاريع النصــوص التشـــريعية التــي لهــا عالقـــة          -

 .بالمحاسبة
 .ير أنظمة التكوين وبرامجه وتحسين المستوى في مجال المهنة المحاسبيةيشارك في تطو  -
 .يتابع تطور المناهج والتنظيمات واألدوات المتعلقة بالمحاسبة، على الصعيد الدولي -
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 .ينظم كل التظاهرات واللقاءات ذات الطابع التقني التي تدخل في مجال إختصاصه -
سسات المعنية كل المعلومات والتقارير والمعطيات إلى تقدم المؤسسات العمومية والهيئات أو المؤ

  .المجلس قصد القيام بمهامه

يمكن نشر تقارير المجلس ودراساته وتحاليله وتوصياته، مالم يكـن هنـاك رأي مخـالف يصـدره     
  .الوزير المكلف بالمالية

  5.المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات -2-2

  :الوطنية لمحافظي الحسابات الوطني للغرفةتشكيلة المجلس : أوال

 األعضـاء منتخبـين مـن الجمعيـة العامـة مـن بـين        أعضـاء ) 9(يتشكل المجلـس مـن تسـعة      
  .المعتمدين والمسجلين في جدول الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات

 .عن طريق اإلقتراع السري أعضائهيتم انتخاب  -
علـى اكبـر عـدد مـن األصـوات والمعلـن عـنهم         اتحصلوالتسعة المنتخبون هم الذين  األعضاء -

السـتة البـاقون حسـب العـد التنـازلي       األعضاءعلى التوالي رئيسا وأمينا عاما وأمينا للخزينة ويوزع 
وفــي حالــة تســاوي عــدد االصــوات يعتبــر فــائزا المترشــح االقــدم فــي   . لألصــوات المتحصــل عليهــا

 .المهنة
سـبة بقـرار مـن الـوزير المكلـف بالماليـة بنـاء        في المجلـس الـوطني للمحا   أعضاءيعين ثالثة  -

 .على إقتراح رئيس المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات
يتسق المجلس نشاطاته من الوزير المكلف بالمالية الـذي يقـوم لهـذا الغـرض بتعيـين ممثلـه        -

 .لدى هذا المجلس
  :اباتصالحيات المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحس: ثانيا

  :يكلف المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات على الخصوص بمايلي  

إدارة االمـــالك المنقولـــة وغيـــر المنقولـــة التابعـــة للغرفـــة الوطنيـــة لمحـــافظي الحســـابات   -
 .وتسييرها

إقفال الحسابات السنوية عند نهايتها كل سنة مالية وعرضها على الجمعية العامـة السـنوية    -
 .تنفيذ ميزانية السنة ومشروع ميزانية السنة المالية الموالية مرفقة بكشف

 .تحصيل اإلشتراكات المهنية المقررة من طرف الجمعية العامة -
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 .ضمان تعميم نتائج االشغال المتعلقة بالمجال الذي تغطيه المهنة ونشرها وتوزيعها -
 .تنظيم ملتقيات تكوين لها عالقة بمصالح المهنة -
مــة جهويــة أو دوليــة تمثــل المهنــة بتــرخيص مــن الــوزير المكلــف    اإلنخــراط فــي كــل منظ  -

 .بالمالية
تمثل الغرفـة الوطنيـة لمحـافظي الحسـابات لـدى الهيئـات العموميـة وجميـع السـلطات وكـذا            -

 .الغير
 .تمثيل الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات لدى المنظمات الدولية المماثلة -
 .لمحافظي الحساباتإعداد النظام الداخلي للغرفة الوطنية  -
  يقوم بتمثيل المجلس الوطني للمحاسبة والسير المنـتظم للمجلـس، كمـا أنـه      :الرئيسمهام

يرسـل لممثـل الـوزير المكلـف بالماليـة مشـروع       .يضمن تنفيذ قرارات المجلس الوطني للمحاسـبة 
يوما قبل تاريخ إنعقاد إجتماع ) 15(جدول األعمال وكذا كل الوثائق المتعلقة به، خمسة عشر 

  .المجلس
 يقوم بتحرير محضر إجتماع المجلـس الـذي يوقعـه رئـيس الجلسـة وممثـل        :اماألمين الع مهام

بهـا فـي المحضـر والمتضـمنة أسـماء       الموصـي الوزير المكلف بالمالية، كما انه تسجل القـرارات  
عضاء الحاضرين أوممثليهم فـي اإلجتمـاع فـي سـجل حسـابات مـرقم ومؤشـر مـن طـرف المجلـس           األ

  .الوطني للمحاسبة
 هـو المــؤتمن علــى جميــع األمــالك المنقولــة وغيــر المنقولــة التابعــة    :ينــةأمــين الخز مهــام

للمجلــس، فهـــو يضـــمن تحصــيل االشـــتراكات وكـــل مبلــغ مســـتحق للمجلـــس مــع تحريـــر وصـــال      
يعـد مشـاريع الحسـابات السـنوية وكـذا مشـروع الميزانيـة ويقـوم فـي نهايـة كـل ثالثــي            .بـذلك 

  . ول تنفيذ الميزانيةبعرض الوضعية المالية على المجلس مرفقا بكشف ح
توقـع عمليــات الـدفع مــن طـرف أمــين الخزينـة والــرئيس وفـي حالــة غيـاب أمــين الخزينــة          

  .يوقعها الرئيس واألمين العام

التقريـر المـالي وعـرض حسـابات الغرفـة الوطنيـة لمحـافظي         بإعـداد يقوم أمين الخزينـة    
عرضـها علـى الجمعيـة العامـة     و بإقرارهـا الحسابات في نهاية كل سنة علـى المجلـس الـذي يقـوم     

  .السنوية مرفقة بالميزانية

توقع كـل الوثـائق الصـادرة عـن المجلـس وكـل تلـك المتعلقـة بتسـييره اليـومي بصـفة              
  .وفي حالة غياب أحدهما يتم تعويضه بأمين الخزينة. مشتركة من طرف الرئيس واألمين العام

  اإلطار المرجعي للمراجعة  .3
ول إطــار المراجعــة الماليــة فــي الجزائــر انطالقــا ممــا أوردتــه   فــي الواقــع يمكننــا أن نتنــا   

النصــوص القانونيــة المختلفــة فــي هــذه المهنــة، ســواء تعلــق األمــر بالقــانون التجــاري أو مختلــف      
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القوانين واألوامر والمراسيم التنفيذية الـواردة فـي الجريـدة الرسـمية للجمهوريـة الجزائريـة دون       
جوانــب المعالجــة فــي إطــار المراجعــة مــن وجهــة نظــر المشــرع   نقــد أو تعليــق، لتوضــيح طبيعــة ال 

  .الجزائري

  :نظر المشرع الجزائري إلى إستقاللية المراجع من الزوايا التالية: االستقاللية -3-1

 6تشمل على ضرورة تحلى المراجع باآلتي :الزاوية األخالقية:  
  .مبدأ الحياد -
  .مبدأ اإلخالص -
  .مبدأ الشرعية المطلوبة -
  7أبرز فيها المشرع حاالت التنافي لمزاولة المراجعة في المؤسسة :الماديةالزاوية:  
االقربـاء واألصــهار لغايــة الدرجــة الرابعــة، بمــا فــي ذلــك القــائمين بــاإلدارة وأعضــاء مجلــس    -

  المديرين ومجلس مراقبة الشركة؛
ــائمين بــ        - ــس المراقبــة أو أزواج الق ــس المــديرين أو مجل ــاإلدارة وأعضــاء مجل ــائمون ب اإلدارة الق

  وأعضاء مجلس المديرين أو مجلس مراقبة الشركات؛
أزواج األشخاص الذين يتقاضون بحكم نشاط دائم غير نشاط محافظ الحسابات أجرة أو مرتبا  -

  أما من القائمين باإلدارة أومن أعضاء مجلس المديرين أو من مجلس المراقبة؛
ئف محـافظ الحسـابات فـي    األشخاص الذين منحتهم الشركة أجرة بحكـم وظـائف غيـر وظـا     -

  أجل خمس سنوات إبتداء من تاريخ إنهاء وظائفهم؛
األشخاص الدين كانوا دائمين باإلدارة أو أعضاء في مجلس المراقبـة أو مجلـس المـديرين فـي      -

  .أجل خمس سنوات إبتداء من تاريخ إنهاء وظائفهم
 لمراجـع الحـق فـي طلـب     مـن القـانون التجـاري أن ل    11مكرر715أبرزت المادة : الزاوية المهنية

توضيحات كافية من مجلس اإلدارة أو المديرين الذين يتعين عليهم الرد على كـل الوقـائع التـي    
  .من شأنها أن تعرقل استمرار نشاط المؤسسة

إلـى الجهـاز المؤهـل بتعـين محـافظ الحسـابات        08-91مـن قـانون    31و 30كما أشارت المادة   
سـنوات قابلـة للتجديـد مـرة      3وكالـة محـافظ الحسـابات     وضمنته فـي الجمعيـة العامـة، إذ تـدوم    

أتعـاب محـافظ الحسـابات بتحديـد سـقوف       1997نـوفمبر   07كما تناول القرار المؤرخ فـي  8.واحدة
األتعاب والحدودالدنيا بمرجعية عدد ساعات العمل المبذولـة فـي المهمـة التـي توكـل لمحـافظ       

  .الحسابات
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  :كفاءة مراجع الحسابات في عنصرين أساسين هما حددتالنصوص الجزائرية: الكفاءة -3-2

  :التأهيل العلمي: أوال

  :9شترطت النصوص الجزائرية لممارسة المراجعة اآلتيأ  

 ليسانس في العلوم المالية؛ليسانس في فرع المالية والمحاسـبة للمدرسـة    :المجموعة األولى
  .في الخبرة المحاسبيةالجزاءان األول والثاني من االمتحان األول  العليا للتجارة؛

   ليســانس فـي العلــوم االقتصـادية للفـروع األخــرى ماعـدا المالية؛شــهادة      :المجموعـة الثانيـة
؛ ليسـانس فـي التسيير؛شـهادة    )فروع أخـرى غيـر فـرع الماليـة والمحاسـبة     (المدرسة العليا للتجارة 

ــهادة    ــي اإلدارة أو الماليـــة أو الجمارك؛شـ ــة فـ ــدارس المتخصصـ ــوين المعاهـــد والمـ ــة التكـ جامعـ
  .مضاف إليها شهادة متخصصة في المحاسبة.المتواصل فرع المالية والمحاسبة

  :التأهيل العملي: ثانيا

  :المقرر السابق للمجموعتين إحدى الشرطين التاليين أشترط  

 متابعة تدريب مهني كخبير محاسب مدته سنتين يتوج بشهادة نهاية التدريب القانوني؛  
 ر سنوات في ميدان المحاسبة والمالية ومتابعة تدريب مهني مدته ستة إثبات خبرة قدرها عش

  .أشهر
على مستويات العناية المهنية المطلوبة 410مكرر 715نصت المادة : معيار العناية المهنية -3-3

إنطالقــا مــن رحابــة المســؤوليات المهنيــة للمراجــع، إذ أوكلــت لــه التحقيــق فــي الــدفاتر واألوراق    
في انتظام حسابات الشركة وصحتها، كما حثـتهم علـى التـدقيق فـي صـحة      المالية للشركة و

المعلومات المقدمة في تقرير مجلس اإلدارة وفي الوثائق المرسلة إلـى المسـاهمين حـول الوضـعية     
  .المالية للشركة وحساباتها والمصادقة على إنتظام الجرد وحسابات الشركة والموازنة

  :الحسابات اآلتيكما أجاز المشرع للمحافظ   

  .التحقق من احترام مبدأ المساواة بين المساهمين -
  .إجراء التحقيقات التي يراها مناسبة -
  .إستدعاء الجمعية العامة لالنعقاد في حالة االستعجال -
تبعـا للنصـوص الجزائريـة، فأنـه يترتـب عـن المهمـة إعـداد تقريـر يتضـمن شـهادة            : التقرير -3-4

بتحفظ أو بدون تحفظ على انتظامية وصحة الوثائق السنوية وعند االقتضاء رفض الشـهادة التـي   
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لمحافظ الحسابات أن يطلـع مجلـس اإلدارة    10مكرر  715كما أجازت المادة .ينبغي أن تبرر قانونا
  :أو مجلس المراقبة، حسب الحالة بما يليأو مجلس المديرين 

  .عمليات المراقبة والتحقيق التي قام بها ومختلف عمليات السبر التي أداءها -
مناصب الموازنة والوثائق األخرى المتعلقة بالحسابات التي يرى ضرورة إدخال تغييرات عليهـا   -

  .إعداد هذه الوثائقبتقديم كل المالحظات الضرورية حول الطرق التقييمية المستعملة في 
  .أكتشفهاالمخالفات واألخطاء التي  -
النتــائج التــي تســفر عنهــا المالحظــات والتصــحيحات أعــاله والخاصــة بنتــائج الســنة الماليــة     -

  .مقارنة بنتائج السنة المالية السابقة
  داء المهني لمحافظ الحسابات في الجزائرمعايير األ.  4

  11:يلي فيما بإختصار  لحسابات في الجزائرتتمثل معايير األداء المهني لمحافظ ا  

علـى محـافظ الحسـابات فـي البدايـة التأكـد مـن تـوافر عـدة          : قبول المهمة وبداية العمل -4-1
  :شروط أهمها

سالمة تعينه وأنه لم يقع فـي الحـاالت المتعارضـة والممنوعـة المنصـوص عليهـا فـي القـوانين          -
 .والتنظيمات

مجلــس اإلدارة وأعضــاء مجــالس إدارة الشــركات الحليفــة  عليــه الحصــول علــى قائمــة أعضــاء   -
 .وكذا قائمة شركاء الحصص العينية إن وجدت

 .التأكد من أنه سيؤدي مهمته بإستقاللية تامة وخاصة اتجاه مسؤولي المنشأة التي سيراقبها -
هذا إن كون المراجعة التي يقوم بها محافظ الحسابات مراجعة مستمرة يجعل : ملفات العمل -4-2

. األخير مضطر إلى مسـلك ملفـين ضـروريين للقيـام بالمهمـة همـا الملـف الـدائم والملـف السـنوي          
فوجودهما يمثل بنك معلومات دائم وأدلة إثبـات يسـمح باإلشـراف علـى أعمـال مسـاعديه ودليـل        

  .على إتباع معايير األداء المهني المتفق عليها جهويا ودوليا

ــارير -4-3 ــرع الجزا: التقـ ــد المشـ ــانون  أكـ ــي القـ ــري فـ ــابات   08/ 91ئـ ــافظ الحسـ ــام محـ ــى مهـ علـ

ــر        ــواة فــي تقري ــات المحت ــى الحســابات الســنوية وتــدقيق صــدق وتطــابق المعلوم كالمصــادقة عل
فعلــى المحــافظ فــي كلتــا المهمتــين  . التســيير المقــدم مــن طــرف المــديرين مــع تلــك الحســابات 

يوجــه إلــى الجمعيــة العامــة  كتابــة تقريــر عــام، بحيــث أن كالهمــا يحمــل التــاريخ واإلمضــاء و   
  .للمساهمين
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غير شرعية أثناء  قد يعثر محافظ الحسابات على أعمال :غيرالشرعية التصريح باألعمال -4-4

ــة  ــع      .المراجعــة والمراقب ــاملين م ــى مصــالح المســاهمين، المســتخدمين والمتع ــة ودفاعــا عل  حماي
حقـق فـي القضـية ويخبـر وكيـل      على المراجع بإعتباره مساعدا للعدالـة، أن ي  المعنية، المؤسسة

الجمهورية في أقرب وقت ممكن، على أن ينشرها في تقريره العام الذي سيقدم للجمعيـة العامـة   
مـن   10مكـرر الفقـرة    715نـه يعـرض حسـب المـادة     إوفي حالة إمتناعه عـن اإلبـالغ ف  . للمساهمين

امـة ماليـة تتـراوح بـين     سنوات وغر 5سنة و نما بيلعقوبة بالسجن لمدة تتراوح  08/  93المرسوم 
  .دينار جزائري 500.000و 20.000

  :توجد ثالث مراحل للقيام بعمل المراجع وهي :مسلك محافظ الحسابات -4-5

مرحلة التأكد من سالمة تعيينه وتوفر اإلمكانيات بجميع أشكالها للقيام بمهمته، إضـافة   -
 .لحصوله على معرفة عامة حول المؤسسة

 .الرقابة الداخليةمرحلة فحص وتقييم نظام  -
 .وقد خصصت لها التوصية السادسة. مرحلة فحص الحسابات -
وهي مرحلة قد تتسع أو تضيق األشغال فيهـا، وذلـك حسـب النتـائج التـي      : فحص الحسابات -4-6

  .توصل إليها المراقب في المرحلتين السابقتين

  تنظيم مهنة المراجعة في الجزائر -5

يمكـن ألي شـخص طبيعـي أو     :لمراجعة فـي الجزائـر  شروط وإيجازات االلتحاق بمهنة ا - 1- 5
ن يمارس لحسابه الخاص باسمه وتحت مسؤوليته مهنة المراجعـة إذا تـوفرت فيـه الشـروط     أمعنوي 

والمقاييس القانونية بشـرط االلتـزام بالحكـام القانونيـة المعمـول بهـا التـي تحكـم المحاسـبة          
  .بكل استقاللية ونزاهةوالسجالت المحاسبية وكذا مراقبتها وممارسة المهنة 

  :شروط ممارسة مهنة المراجعة في الجزائر -أوال

  12:ولممارسة مهنة المراجعة يجب أن تتوفر الشروط اآلتية  

 .أن يكون جزائري الجنسية -
 .المهنة ةللممارسأن يحوز على شهادة لممارسة المهنة وذلك بحيازته على الشهادة الجزائرية  -
 .المدنية والسياسيةأن يتمتع بجميع الحقوق  -
 .أن ال يكون قد صدر في حقه حكم بارتكاب جنحة أو جناية مخلة بشرف المهنة -
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أن يكون معتمد من طرف الوزير المكلـف بالماليـة وأن يكـون مسـجال فـي الغرفـة الوطنيـة         -
 .لمحافظي الحسابات

مام أأن يؤدي اليمين المنصوص عليها قانونيا بعد االعتماد وقبل التسجيل في الغرفة الوطنية  -
أقسـم بـاهللا العلـي    « :المجلس القضائي المختص اقليميا لمحل تواجـد المكتـب بالعبـارات اآلتيـة    

العظيم أن أقوم بعملـي أحسـن قيـام وأتعهـد أن أخلـص فـي تأديـة وظيفتـي وأن أكـتم سـر المهنـة            
يحــرر . »فــي كــل األمــور سلوكالمتصــرف المحتــرف الشــريف، واهللا علــى مــا أقــول شــهيد  وأســلك

 .بذلك االقاضي محضر
تمنح شهادة ممارسة المهنة من معهد التعليم المختص التابع للوزير المكلف بالماليـة، أو    

  .المعاهد المعتمدة من طرفه

دة إال بعـد إجـراء مسـابقة    يمكن االلتحاق بمعهد التعليم المخـتص أو المعاهـد المعتمـ    ال  
  .للمترشحين الحائزين شهادة جامعية في االختصاص تحدد عن طريق التنظيم

  :اإلجازات والشهادات -ثانيا

أولى المشرع الجزائري أهمية بالغة لها وذلك من خالل إصداره لقرار خاص بهـا مـؤرخ فـي      
جازات والشهادات التي تخول من كيفيات نشر وتقدير االضالى قرار يت باإلضافة. م1999مارس  24

  .الحق في ممارسة مهنة مراجعة الحسابات في الجزائر

  13:لمزاولة مهنة محافظ الحسابات البد من توفير المعايير التالية  

 الحائزون على احدى شهادات التعليم اآلتية أو أي شهادة أجنبية معادلة لها: 
 .ليسانس في العلوم المالية -
 .االمتحان األولي في الخبرة المحاسبية الجزء األول والثاني من -
 .شهادة الدراسات المحاسبية العليا -
 ).المالية والمحاسبة(ليسانس في العلوم التجارية فرع  -
 .ليسانس في العلوم التجارية فرع المحاسبة -
 .ليسانس في العلوم التسيير فرع المحاسبة -
 .ليسانس في العلوم التجارية فرع المالية -
 .التسيير فرع المالية ليسانس في العلوم -

  :ويجب عليها زيادة على ذلك  

                                                             
13 ––2011332 



 الجزائر في المراجعة مهنة ممارسة واقع عزه األزهر. أ

 

30 –05052012 
 

يمنح على اثره شهادة نهاية التربص ) 2(إما متابعة تدريب مهني كخبير محاسب مدته سنتان  -
 .القانوني

سنوات في ميدان المحاسبة والمالية والقيـام بتـدريب مهنـي    ) 10(وإما اثبات خبرة تقدر بعشر  -
 .أشهر) 6(مدته ستة 

 إحدى شهادات التعليم العالي األتية الحائزون على: 
 ).فرع اخر غير فرع المالية والمحاسبة(شهادة المدرسة العليا للتجارة  -
 ).فروع المراجعة والمراقبة وفرع االقتصاد والمالية(شهادة المدرسة الوطنية لإلدارة  -
 ).النظام القديم(ليسانس في العلوم االقتصادية  -
 .ليسانس في التسيير -
 ).فرع مراجعة الحسابات(والتسيير  لإلدارةشهادة المدرسة الوطنية العليا  -
 ).فرع الخزينة أو الضرائب(شهادة المعهد الوطني للمالية  -
 .شهادة معهد االقتصاد الجمركي والمالي بالجزائر -
 .شهادة معهد التمويل والتنمية للمغرب العربي بتونس -
 .والمحاسبة شهدة جامعة التكوين المتواصل في المالية -

  :مع ضرورة يجب أن تكون بحوزتهم إحدى الشهادات المهنية التالية  
 .شهادة تقني سامي في المحاسبة -
 .شهادة عليا في الدراسات المحاسبية -
 .شهادة مهنية كاملة في المحاسبة -
 .بكالوريا تقني في المحاسبة -
 .شهادة التحكم في المحاسبة -

  :فضال عن ذلك يأتي  
 .محافظ حسابات في مكتب خبير محاسب أو) 2(ته سنتان إما تدريب مهني مد -
من خبرة في الميـدانيين المحاسـبي والمـالي وتـدريب مهنـي مدتـه سـتة        ) 10(وإما عشر سنوات  -
 . أشهر) 6(
 المحاسبون المعتمدون والمسجلون في جدول النقابة الوطنية:  

التـي تنظمهـا اللجنـة الخاصـة     عند نهاية التاريخ المدة والذين نجحوا في امتحانـات االنـدماج     
 .سنوات) 3(في دورة واحدة كل سنة خالل مدة ثالث 

 أعوان المفتشية العامة للمالية: 
الحاصـلون علـى رتبـة مفـتش الماليــة فـي الدرجـة الثانيـة أو مفــتش عـام للماليـة علـى األقــل             

 .سنوات من النشاط ضمن هذه الهيئة) 10(والمتمتعون بخبرة قدرها عشر
يعـد مراجـع الحسـابات كـل شـخص يمـارس مهنتـه         :مهنة المراجعة في الجزائرممارسة  - 2- 5

بصفة عادية وبإسمه الخاص وتحت مسؤوليته مهمتـه المصـادقة علـى صـحة الحسـابات وإنتظامهـا       
  .القانون ألحكامومطابقتها 
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  14:محافظ الحسابات بالمهام التاليةيقوم  :مهام محافظ الحسابات -أوال

ــأن الحســابات   - ــات الســنة    يشــهد ب ــائج عملي الســنويةمنتظمة وصــحيحة ومطابقــة تمامــا لنت
 .المنصرمةوكذااألمربالنسبة للوضعية المالية وممتلكات الشركات أو الهيئات

يفحص صحة الحسابات السنوية ومطابقتها للمعلومات المبنية في تقرير التسيير الذي يقدمه  -
 .المسيرون للمساهمين أو الشركاء أو حاملي الحصص

ي رأيه في شكل تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية المصادق عليها مـن مجلـس   يبد -
 .االدارة ومجلس المديرين أوالمسير

 .يقدر شروط إبرام االتفاقيات بين الشركة التي يراقبها والمؤسسات والهيئات التابعة لها -
يكتشـفه أو اطلـع    يعلم المسيرين والجمعية العامة والهيئة المداولة المؤهلة بكل نقص قد -

 .المؤسسة أو الهيئة دون التدخل في التسيير إستغاللعليه ومن طبيعته أن يعرقل إستمرار 
عندما تعد الهيئة أو الشركة حسابات مدمجة يصادق محافظ الحسابات علـى صـحة وإنتظـام     -

ع الحسابات المدمجة وذلك على أساس الوثائق المحاسبية وتقرير محافظي الحسابات لـدى الفـرو  
 .أو الكيانات التابعة لنفس مركز القرار

  :ما يترتب على مهنة المراجعة -ثانيا

  15:يترتب على مهمة المراجعة إعداد  

تقريــر المصــادقة بــالتحفظ أو بــدون الــتحفظ علــى إنتظــام صــحة الوثــائق الســنوية أو عنــد      -
 .االقتضاء رفض المصادقة المبرر

 .القتضاءتقرير المصادقة على الحسابات المدمجة عند ا -
 .تقرير خاص حول اإلتفاقيات المنظمة -
 .تقرير خاص حول تفاصيل أعلى خمس تعويضات -
 .تقرير خاص حول اإلمتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين -
ربحيــة (تقريـر خـاص حــول تطـور نتيجــة السـنوات الخمـس األخيــرة والنتيجـة حســب السـهم         -

 .أو الحصة اإلجتماعية) السهم
 .إجراءات الرقابة الداخليةتقرير خاص حول  -
 .تقرير خاص في حالة مالحظة  تهديد محتمل على إستمرار االستغالل -
تحــدد معــايير التقريــر وأشــكال وآجــال إرســال التقــارير الــى الجمعيــة العامــة وإلــى األطــراف      -

 . المعنية عن طريق التنظيم
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 :تعين وتوقيف مهام محفظ الحسابات - 3- 5
  16:اتتعيين مهام محافظ الحساب -أوال

أسـاس دفتـر   ى تعين الجمعية العامة أو الجهاز المكلف بالمداوالت بعد موافقتها كتابيا، وعل -
 .سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط) 3(الشروط، محافظ الحسابات بثالث 

 .سنوات) 3(ال يمكن تعين نفس محافظ الحسابات بعد عهدتين متتاليتين إال بعد مضي ثالث  -
ماليتين ) 2(المصادقة على حسابات الشركة أو الهيئة المراقبة خالل سنتين في حالة عدم  -

وفـي  . متتاليتين، يتعين على محافظ الحسابات إعالم وكيل الجمهورية المخـتص إقليميـا بـذلك   
 .هذه الحالة ال يجري تجديد عهدة محافظ الحسابات

هـذه األخيـرة تعـين مـن     عندما تعين الشركة أو الهيئة محافظ الحسابات بصفته محافظ فـان   -
 .المسجلين في جدول الغرفة الوطنية محافظ للحسابات يتصرف بإسمها أعضائهابين 

عندما تقرر الشركة أو الهيئة تعين أكثر من محافظ حسابات فإن كـل واحـد مـنهم يمـارس      -
 .مهمته طبقا للقانون

المحاسـبية  يمكن لمحافظ الحسابات اإلطالع في أي وقت وفـي عـين المكـان علـى السـجالت       -
ــة للشــركة         ــات التابع ــائق والكتاب ــات والمراســالت والمحاضــر وبصــفة عامــة كــل الوث والموازن

 .والهيئة
واألعوان والتابعين للشركة أو الهيئة كل التوضيحات  باإلدارةيمكن أن يطلب من القائمين  -

 .والمعلومات وأن يقوم بكل التفتيشات التي يراها الزمة
يطلــب مــن األجهــزة المؤهلـة الحصــول فــي مقــر الشــركة علــى   يمكـن لمحــافظ الحســابات أن   -

 .المعلومات تتعلق بالمؤسسات مرتبطة بها أو المؤسسات أخرى لها عالقة مساهمة معها
أشــهر علــى األقــل لمحــافظ الحســابات ) 6(فــي الشــركات كــل ســتة  بــاإلدارةيقـدم القــائمون   -

 .التي ينص عليها القانونكشفا محاسبيا، يعد حسب مخطط الحصيلة والوثائق المحاسبية 
يعلم محافظ الحسابات كتابيا في حالة عرقلة ممارسة مهمته، هيئات التسيير قصد تطبيـق   -

 .أحكام القانون التجاري
يحدد محافظ الحسابات مدى وكيفيات ممارسة مهمة الرقابة القانونية للحسابات وسـيرورتها   -

 .تعهد بشأنهفي إطار الرسالة المرجعية يحددها دفتر الشروط الذي 
يحضر محافظ الحسابات الجمعيات العامة كلما استدعي علـى أسـاس تقريـره، ويحـتفظ بحـق       -

 .التدخل في الجمعية المتعلقة بأداء مهمته
 .تحدد الجمعية العامة أو الهيئة المؤهلة المكلفة بالمداوالت -
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  :17إنهاء مهام محافظ الحسابات -ثانيا

الحسـابات المحـدودة فـي النصـوص يمكـن حصـرها فـي        إن أسباب توقف أداء مهام محـافظ    
  :سببين

 األسباب العادية: 
ونعني بها إنهاء عهدة محافظ الحسابات ويحدد ذلك بعد إجتماع الجمعية العامـة عنـد        

 .نهاية السنة الثالثة لعهدة محافظ الحسابات
 أو االستثنائية األسباب الفجائية: 

من القـانون رقـم    46حيث نصت المادة . الخ…االستقالة،مثل الموت، المرض،عدم القدرة،    
 على أنه يمكن لمحافظ الحسابات أن يستقيل دون التخلص من التزاماته القانونية، ويجب 08 – 91

عليه أن يقدم إشعارا مسبقا مدته ثالث أشهر ويقدم تقريرا عن المراقبات واإلثباتات الحاصلة، وال 
  . تخلص من التزاماته القانونيةيمكن أن يكون سبب االستقالة ال

يمكـن لمحـافظ الحسـابات أن يسـتقيل دون أن يـتمكن مـن الـتملص مـن التزاماتـه القانونيــة،           -
وعليه أن يقدم إشعارا بذلك قبل ثالثة أشهر، كما يتوجب عليه أن يقدم تقريرا حول المراقبة 

  .من ورائها األضرار بالشركةوالمعاينات التي قام بها، وهذه االستقالة ينبغي أن ال يكون الهدف 
يمكن فسخ العقد وإنهاء مهام محافظ الحسابات لدى الشركة بواسـطة الجمعيـة العامـة فـي      -

  .ي تنفيذ مهمته أو لتدخله في التسيير أو بسبب مانع جسديأفحالة وجود خط
إن اختفاء أحد طرفي العقد ويتعلـق األمـر بمـوت محـافظ الحسـابات أو انحـالل الشـركة محـل          -

اجعة يؤدي بالضرورة إلى إنتهاء مهام محافظ الحسابات، لكن تصـفية الشـركة ال يـؤدي فـي     المر
  .الواقع سوى إلى تعقيد مهام محافظ الحسابات وفي هذه الحالة ال تنتهي مهمته بشكل آني

إن الشــركات التــي تــم ابتالعهــا تفقــد قانونهــا األساســي وتمــارس عملهــا تحــت لــواء القــانون        -
لتي ابتلعتها، وعملية الضم هذه تنهي مهام محافظ الحسابات، كما تنهى مهام األساسي للشركة ا

هذا األخير إذا قامت الشركة بتغير شكلها القانوني، التحول مثال من شركة مغفلة إلـى شـكل   
  .آخر

مبدأ كل مهنة حرة أو نشاط حر أن أي خرق للقانون أو األحكام والقواعد المهنية يعد خطا  -
 .صاحبه عقوبات أدناها اإلنذار وأقصاها الشطب مدى الحياةتأديبي يتحمل 
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 إلتزامات مهنة المراجعة في الجزائر - 6
 18:مسؤوليات محافظ الحسابات - 1- 6

  :يلي وتتمثل في ما
يتحمل محافظ الحسابات المسؤولية العامة على العناية بمهمته ويلتزم بتوفير الوسائل دون  -

 .النتائج
تجاه الكيان المراقب عن األخطاء التي يرتكبها أثنـاء تأديـة   يعد  محافظ الحسابات مسؤول  -

 .مهامه ويعد متضامنا تجاه الكيان أو تجاه الغير عن كل ضرر ينتج عنه مخالفة
اليتبــرأ مــن مســؤوليته فيمــا يخــص المخالفــات التــي لــم يشــترك فيهــا إال إذا أثبــت أنــه قــام       -

بالمخالفـات وأنـه لـم تـتم معالجتهـا بصـفة       بالمتطلبات العاديـة لوظيفتـه وأنـه بلـغ مجلـس االدارة      
بعد إطالعه عليها وفي حالة معاينة المخالفة يثبت أنه أطـالع  . مالئمة خالل أقرب جمعية عامة

 .وكيل الجمهورية وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة
يتحمـل محــافظ الحســابات المســؤولية التأدبيـة حتــى بعــد اســتقاللتهم مـن مهــامهم عــن كــل      -

 .أو تقصير تقني وأخالقي في القواعد المهنية عند ممارسة وظائفهمخالفة 
  :تتمثل العقوبات التأدبية التي يمكن أن يتخذها وفق ترتيب تصاعدي حسب خطورتها

 .اإلنذار -
 .التوبيخ -
 .أشهر 6التوقيف المؤقت لمدة أقصاها  -
 .الشطب من الجدول -

  .ة طبقا لإلجراءات القانونيةويقدم طعن ضد هذه العقوبات أمام الجهة القضائية المختص

 :حاالت التنافي والموانع لممارسة مهنة محافظ الحسابات - 2- 6
لتحقيق ممارسة مهنية لمحافظ الحسابات بكل إستقاللية فكرية وأخالقية يعتبـر متنافيـا مـع    

  19:هذه المهن في مفهوم القانون
 .كل نشاط تجاري السيما بشكل وسيط او وكيل -
 .صلة خضوع قانونيكل عمل مؤجور يقتضي قيام  -
كـل عهــدة إداريــة أو عضـوية فــي مجلــس مراقبـة المؤسســات التجاريــة المنصـوص عليهــا فــي       -

 .القانون التجاري الجزائري
الجمع بين ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحـافظ الحسـابات والمحاسـب المعتمـد لـدى نفـس        -

 .الشركة أو الهيئة
 .كل عهدة برلمانية -
 .تنفيذية للمجالس المحلية منتخبةكل عهدة إنتخابية في هيئة  -
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 .على المنتخب إبالغ التنظيم الذي ينتمي في أجل أقصاه شهر واحد مع تاريخ مباشرة مهمته -
 .يتم تعين مهني إلستخالفه يتولى تصريف أمور الجارية لمهنته -
ال تتنافى مع ممارسة مهنة الخبيـر المحاسـب أو محـافظ الحسـابات أو المحاسـب المعتمـد مهـام         -

 .عليم والبحث في مجال المحاسبة بصفة تعاقدية أو تكميليةالت
  :يمنع محافظ الحسابات من

القيام مهنيا بمراقبة حسابات الشركات التي يمتلـك فيهـا مسـاهمات بصـفة مباشـرة أو غيـر        -
 .مباشرة

 .القيام بأعمال تسيير سواء بصفة مباشرة أو بالمساهمة أو اإلنلبة عن المسيرين -
 .في محاسبة المؤسسة أو الهيئة المراقبة أو اإلشراف عليها قبول مهام التنظيم -
 .ممارسة وظيفة مستشار جبائي أو مهمة خبير قضائي لدى شركة أو هيئة يراقب حساباتها -
شغل منصب مـأجور فـي الشـركة أو الهيئـة التـي راقبهـا بعـد أقـل مـن ثـالث سـنوات مـن إنتهـاء               -

 . عهدته
 : حقوق وواجبات محافظ الحسابات - 3- 6

فظ الحسـابات حقـوق وعليـه واجبـات، وهـذه الحقـوق والواجبـات مرتبطـة بمتطلبـات          لمحا  
الحـق فــي االطـالع، فـي التقصــي، فـي المشـاركة فــي االجتماعـات، فـي الــدعوة إلـى عقــد         : عملـه 

ــه، مــن جهــة، وبمصــالح المؤسســة       ــل لقــاء عمل ــزام : جمعيــة عامــة، فــي الحصــول علــى مقاب االلت
تدخل في تسيير المؤسسة من حضـور الجمعيـة العامـة، تقـديم     بالمراقبة، بالسر المهني، عدم ال

  .الخ، من جهة ثانية…التقرير 
  :حقوق محافظ الحسابات: والأ

حتــى يــؤدي محــافظ الحســابات مهمتــه علــى أكمــل وجــه خــول لــه القــانون، إضــافة علــى       
  20:التصديق على إنتظام وصحة الحسابات، عدة حقوق من أهمها

 الحق في االطالع: 
جميـع دفـاتر الشـركة،    (أتاح القانون لمحافظ الحسابات حق االطالع على أي وثيقـة  لقد   

ــذي     ) سجالتها،مســتنداتها يراهــا مفيــدة ألداء عملــه وبالصــورة التــي يراهــا مالئمــة وفــي الوقــت ال
مـن   35يختاره، دون أن يكون مجبرا على إخطـار الشـركة مسـبقا بـذلك، حيـث جـاء فـي المـادة         

يمكـن لمحـافظي الحسـابات فـي كـل وقـت أن يطلعـوا علـى         : " ليـه سـابقا أن  المشار إ 08-91قانون 
السـجالت والموازنــات والمراسـالت والمحاضــر، وبصــفة عامـة علــى كــل الوثـائق وكــل الكتابــات      

 ".التابعة للشركة أو الهيئة دون نقلها 
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مـن  ويجبر القـانون مجلـس اإلدارة علـى تمكـين محـافظ الحسـابات مـن ممارسـة هـذا الحـق، وكـل            
 200ألف دج إلى  20سنوات وبغرامة من  5أحجم عن فعل ذلك تعرض لعقوبة السجن من سنة إلى 

ألف دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين على رئيس الشركة أو القائمون بإدارتها ومديروها العـامون أو  
من نفس القانون يمكن لمحافظي الحسـابات أن   36كل شخص في خدمة الشركة وحسب المادة 

وا من القـائمين بـاإلدارة أن يحـوزوا فـي مقـر الشـركة معلومـات تتعلـق بمؤسسـات توجـد معهـا            يطلب
 .عالقة مساهمة

 حق التقصي عن البيانات واإليضاحات: 
لمحافظ الحسابات الحق في طلب أي بيانات أو إيضاحات أو تفسيرات من مسـئولي الشـركة     

ل، السـيما إذا رآى أن الـدفاتر والمسـتندات    وأعوانها، يراها ضـرورية ألداء مهمتـه علـى الوجـه األمثـ     
المــذكورة ســابقا،  08-91فــي قــانون  35المطلـع عليهــا غيــر كافيــة، وهــو مــا نصــت عليــه المــادة   

ويمكنهم أن يطلبـوا مـن القـائمين بـاإلدارة واألعـوان المـأمورين فـي الشـركة أو الهيئـة كـل           …"
 ".رونها الزمةالتوضيحات والمعلومات وأن يقوموا بكل التفتيشات التي ي

وحق التقصي هذا ينطبق على الشركة المراقبة، وأيضا على الشركات التي تمتلـك أكثـر مـن    
رأس مال الشركة المراقبة أو على الشركات التي تمتلك الشركة المراقبة أكثر ) 2/1(نصف

ــي      . رأســمالها) 2/1(مــن نصــف   ــان وال ف ــي الزم ــر محــدودة ال ف وهــذا يعنــي أن ســلطات التقصــي غي
 . كانالم

 حق استدعاء الجمعية العامة: 
مـن القـانون التجـاري، وهـذا فـي       644وقد إعترف بحق إستدعاء الجمعية العامة في المـادة    

حالة عدم استدعائها فـي اآلجـال القانونيـة، كمـا خـول لمحـافظ الحسـابات صـالحية اسـتدعاء          
رأس المــال  ) 4/3( الجمعيــة العامــة االســتثنائية خاصــة عنــد خســارة أكثــر مــن ثالثــة أربــاع         

 .االجتماعي
 حق الحصول على صور اإلخطارات و البيانات المرسلة إلى المساهمين: 

مجلـس إدارة الشـركة المراقبـة موافـاة محـافظ       08 -91مـن القـانون    35لقد ألزمـت المـادة     
الحسابات بصورة من االخطارات والبيانات التي يرسلها إلى المساهمين المدعوين لحضـور الجمعيـة   

 .امةالع
 حق المشاركة في اجتماعات مجلس اإلدارة :  

يحق لمحافظ الحسابات حضور إجتماع مجلس اإلدارة، وهو في الواقع حق وواجب، إذ ينبغي   
أن يرسل إليه تقرير مجلس اإلدارة في آجال مقبولة تسمح له بـالتحقق مـن مـدى صـحة المعلومـات      

  :   على ما يلي 08-91من قانون  40ووضع تقريره، هذا وقد نصت المادة 
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اجتمـاع مجلـس اإلدارة أو المراقبـة الـذي يضـبط حسـاب النتـائج        يستدعى محافظ الحسابات إلى " 
كمـا يسـتدعى   . يومـا علـى األكثـر قبـل إنعقـاده     ) 45(وموازنة السنة المنصرمة خمسـة وأربعـون   

أيضا إلى كل جمعية للمساهمين أو الشركاء في أجل أقصاه تاريخ اسـتدعاء هـؤالء وذلـك تحـت     
  ".التجاري  طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون

  :الواجبات المتعلقة بالمهنة -ثانيا

الطابع القانوني لمهمة محـافظ الحسـابات تحـتم تـوفر سـلوك خـاص فـي ممارسـة المهنـة            
  :وأهم العناصر المتعلقة بهذا السلوك هي

 السر المهني: 
محافظ الحسابات، طبيعة مهمته تسمح لـه قانونـا الحصـول علـى معلومـات مهمـة وسـرية            

ال يمكنـه الفـرار مـن قاعـدة الحفـاظ علـى السـر المهنـي، كمـا أن ضـرورة تـوفر             تـرف وبصفته مح
الثقة بين محافظ الحسابات وبين الشركة التي وكلتـه تفـرض علـى محـافظ الحسـابات االلتـزام       

وتحـت طائلـة    1996من قانون  06والمادة  08–91من قانون  18بالسر المهني، وهو ما أكدته المادة 

ــا فــي المــادة   العقوبــات المنصــوص ــراء المحاســبون، محــافظو  : مــن قــانون العقوبــات  301عليه الخب
من  301الحسابات، المحاسبون المعتمدون مطالبون بالتزام السر ضمن الشروط التي تحددها المادة 

 .قانون العقوبات

المرسـوم التشـريعي رقـم    (من القانون التجاري المعـدل  13مكرر  715إال أنه وحسب المادة   
ــل  25المــؤرخ فــي   08–93 ــة،    ) 1993أبري ــة عامــة مقبل ــدوبو الحســاباتعلى أقــرب جمعي  يعــرض من

عــالوة علــى ذلــك، وكيــل   ويطلعــون.الحظوهــا أثنــاء ممارســةمهامهم المخالفــات واألخطــاء التــي
  .الجمهورية باألفعال الجنحية التي أطلعوا عليها

ديهم ملزمـون بـاحترام   ن مندوبي الحسابات مسـاع إومع مراعاة أحكام الفقرات السابقة، ف  
  .عليها بحكم ممارسة وظائفهم أطلعواسر المهنة فيما يخص األفعال واألعمال والمعلومات التي 

  :إال أن هناك حاالت استثنائية يبيح القانون فيها إفشاء هذا السر والمتمثلة في  

  .إلزامية اطالع إدارة الضرائب على الوثائق المقررة -
  .إذا رغب موكليهم في ذلك -
  .عندما يدعون لإلدالء بشهادته أمام غرف المصالحة والتأديب والتحكيم -
  . بعد فتح بحث أو تحقيق قضائيين بشأنهم -
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 عدم التدخل في التسيير: 
لقد تطرق المشرع الجزائري في عدة نصوص إلى مبدأ عدم التدخل فـي تسـيير المؤسسـة    

المتعلق باستقاللية  12/01/88المؤرخ في ) 01 – 88(حيث جاء في القانون .العمومية اإلقتصادية
ال أحــد يســتطيع التــدخل فــي إدارة   « والتــي تــنص علــى أن ) 58(المؤسســات العموميــة فــي مادتــه  

 …».  وتسيير المؤسسة العمومية
المتعلـق بـالمهن الـثالث فـي مادتـه       27/04/91المؤرخ في ) 08 – 91(كما جاء في القانون   

هام محافظي الحسابات عبارة عن فحص قيم ووثائق الشركة أو الهيئة م« …  :التي تشترط ) 28(
   ». ومراقبة مطابقة المحاسبة للقواعد المعمول بها بإستثناء كل تدخل في التسيير

  : والهدف األساسي في هذا المنع في التدخل في تسيير المؤسسة هو تحقيق ما يلي

  .قتصاديةتقوية ودعم إستقاللية تسيير المؤسسة العمومية اإل -
  .الحفاظ على استقاللية محافظ الحسابات وحيادية حكمه في إبداء الرأي بحرية أكثر -
 إستمرارية المهنة:  

المرسوم التشريعي ( :4مكرر  715مهمة محافظي الحسابات هي دائمة كما تبينه المادة 
منـدوبا للحسـابات أو   للمساهمين  تعين الجمعية العامة العادية) أبريل 25المؤرخ في  08 – 93رقم 

أكثـر لمــدة ثــالث ســنوات تختـارهم مــن بــين المهنيــين المسـجلين علــى جــدول المصــف الــوطني،     
ستثناءأي تدخل في التسيير، في التحقيق في الدفاتر واألوراق المالية إب، وتتمثل مهمتهم الدائمة

ومـات  كمـا يـدققون فـي صـحة المعل    . للشركة وفـي مراقبـة انتظـام حسـابات الشـركة وصـحتها      
المقدمة فـي تقريـر مجلـس اإلدارة أو مجلـس المـديرين حسـب الحالـة، وفـي الوثـائق المرسـلة إلـى            

 .  المساهمين حول الوضعية المالية للشركة وحساباتها
هذه المادة تكرس مبدأ عدم المحدوديـة فـي الوقـت ومـا يجـب عليـه إلـى توزيـع الوقـت بطريقـة           

  :ب برمجة تدخالته حسب ما يليمثلى على األشغال الواجب إنجازها كما يج

  .األشغال الواجب إنجازها -
  .األشغال الملزم بها منذ تعينه  -
  .األشغال الواجب إنجازها بعد غلق الحسابات -
  .األشغال الواجب إنجازها مؤقتا عند تنفيذه لمهمة خاصة -
 اإلشراف الشخصي: 

بـل  .مهمة محافظ الحسابات هي شخصية وال يمكنه انتداب المهمة كليا إلى شخص آخر
  :إلى التجأيجب عليه أن يدبر مهمته تحت مسؤوليته الشخصية حتى ولو 

  .تكليف مساعديه للقيام بمهام معينة  -
  .تكليف خبير في مجال معين للقيام بمهام معينة  -
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 االلتزام بالمعاينة الكافية: 
مهمة ليست قائمة فقط على الحضور الدائم في المؤسسة أو االهتمـام بـالملف   العناية بال  

موضوع المراقبة، بل ترتكز عناية محافظ الحسابات على الطريقة المتبعة للبحـث عـن عناصـر    
اإلثبات ومن بينها التقنيات والمناهج الواجب استعمالها في كل حالة من الحاالت والفهم العميـق  

  :ما يلي لمؤسسة، ويمكن حصر هذه المناهج فيللمشاكل المحيطة با
  .إكتساب معرفة عامة حول المؤسسة -
  .التحليل والتدقيق في نظام الرقابة الداخلية -
ــي، الفحصــالوثائقي،       - ــة، الفحــص التحليل ــات الموجــودة لكــل حال ــد للتقني االســتعمال الجي

  .الخ…سيرورة الوثائق، المراقبة الحسابية، الجرد المادي،
  .تقييمالفطنة في ال -

 :أتعاب محافظ الحسابات - 6-4

تجدر اإلشارة إلى أنه تحدد الجمعية العامة أو الهيئة المؤهلة المكلفة بالمداوالت أتعاب 
  .21محافظ الحسابات في بداية مهمته

 22خالفا لما كان معموال بـه فـي السـابق، حيـث كانـت األتعـاب تحـدد وفقـا لسـلم          وذلك  
  .مضبوط قانونا

  :ــةاتمخ

إلـى التطـرق إلـى أهـم األطـر القانونيـة التـي تحكـم مهنـة           الموضـوع حاولنا من خـالل هـذا     
المراجعة في الجزائر، مع إظهار بداية نشأتها وأهم المراحل التـي مـرت بهـا كمـا تـم اإلشـارة إلـى        

باإلضافة إلى أهم اإلجراءات المتبعة للحيـازة  . الجهات والهيئات المشرفة على المهنة في الجزائر
  .لى إعتماد إلكتساب صفة مراجع حساباتع
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  نوال بن عماره. د

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  الجزائر /قاصدي مرباح ورقلة  جامعة

  

  :ملخص

ــل المصــرفي اإلســالمي للمؤسســات       ــى التموي ــى إلقــاء الضــوء عل  تهــدف هــذه الدراســة إل
ــا ودورهــا فــي التنميــة االقتصــادية      الصــغيرة والمتوســطة  ــا وأهميته ــا ومميزاته ــاوالً مفهومه متن

وصوال إلى اقتـراح   واالجتماعية، واستعراض أهم المعوقات التي تواجهها في التمويل التقليدي،
  .الصغيرة والمتوسطة إطار ألساليب التمويل اإلسالمية المالئمة لواقع وطبيعة المؤسسات

Abstract: 

The  purpose  of this research is to shed light on the financing of Islamic banking 
for small and medium enterprises, addressing the concept and its advantages and its 
importance and its role in economic and social development, And review of the major 
constraints faced by the traditional funding, leading to propose a framework for Islamic 
finance methods appropriate to the reality and the nature of small and medium 
enterprises. 

  :تمهيد

الصغيرة والمتوسطة دورا جوهريا في االقتصاديات المحلية والعالمية من  المؤسساتتلعب 
نتــاج والتشــغيل واالبتكــار ، وتعتبــر إشــكالية التمويــل مــن بــين أهــم الصــعوبات التــي     حيــث اإل

إلــى ضــرورة البحــث عــن أســاليب أخــرى تــتالءم مــع  بنــا ، األمــر الــذي أدى المؤسســاتتواجههــا هــذه 
  .تختلف عن األساليب التقليدية للتمويل المؤسساتخصائص تلك 

التمويــل اإلسـالمية تشــكل البــديل  وأسـاليب   وتقـوم هــذه الدراسـة علــى فرضـية أن صــيغ   
  .التقليديالمناسب للتمويل 

  : إلى المحاور التالية  الدراسةومن هذا المنظار قسمنا هذه 
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  ؛دورها في تحقيق التنمية االقتصاديةالصغيرة والمتوسطة و المؤسسات -أوال        

  الصغيرة والمتوسطة؛ ساتمشاكل التمويل من المصارف التقليدية وآثاره على المؤس –ثانيا        

  .الصغيرة والمتوسطة اإلطار المقترح للتمويل المصرفي اإلسالمي للمؤسسات –ثالثا        

  :دورها في تحقيق التنمية االقتصاديةالصغيرة والمتوسطة و المؤسسات -أوال 

 :الصغيرة والمتوسطة مفهوم المؤسسات - 1
 الصـغيرة  المؤسسـات  ورعايـة  بتشـجيع  المعنيـة  الدوليـة  المؤسسات من لقد اهتمت العديد

 ومـن  تعريفهـا،  أساسـها  علـى  تـم  التـي  المعـايير  اختلفـت  وقد لها، محدد تعريف إليجاد والمتوسطة
 المسـتثمر،  المـال  المبيعـات، رأس  حجـم  السـوق،  حجـم  ،العمالة المستخدمة حجم( المعايير هذه

 أكثر على اعتمدت التي التعريفات بعض هناك أن كما ،)التكنولوجيا المستخدمة في اإلنتاج
 أكثر هما المستثمر المال ورأس عدد العمال معياري إالأن مجتمعة، السابقة المعايير من معيار من

  .تعريفها فيا ًمااستخد المعايير

 الصــغيرة المؤسســات UNIDO الصــناعية   للتنميــة وقــدعرفت منظمــةاألمم المتحــدة 
عـامال،   19 –15بهـا   يعمـل  التـي  هـي  الصغيرة المؤسسة" أنهاوالمتوسطة من حيث عدد العمال على 

  .)01(" عامل100بها  يعمل التي عامال، والكبيرة 99 -20 بها يعمل التي هي والمتوسطة

 سـلعا  وتـوزع  تنـتج  جـدا  الحجـم  صـغيرة  وحـدات ": الدولية على أنها العمل وعرفتها منظمة
 البلـدان  فـي  الحضرية المناطق في الخاص لحسابهم يعملون مستقلين منتجين من وتتألف وخدمات
 أوحرفيين، عماال يستأجر قد اآلخر والبعض العائلة، داخل من العمل على يعتمد وبعضها النامية،

 مستوى ذات وتستخدمكفاءة ثابت، رأسمال بدون ربما أو جدا صغير ثابت برأسمال يعمل ومعظمهم
 فـي  تـدخل  وهي مستقرة، غير عمل فرص وتوفر منتظمة، دخوال غير تكتسب ما وعادة منخفض،

 فـي  بيانـات  عنها تتوافر وال الحكومية األجهزة لدى مسجلة أنها ليست يعني الرسمي غير القطاع
  .)02("الرسمية اإلحصاءات

، مهما كانت طبيعتها القانونية الصغيرة والمتوسطة سةلمؤسأما المشرع الجزائري عرف ا
شخصـا، وال يتجـاوز رقـم أعمالهـا      250إلـى   1تشغل من  أو خدمات، سلع كل مؤسسة إنتاج" على أنها
ــون دج، وتســتوفي معــايير    500مليــار دج، أو ال يتجــاوز مجمــوع حصــيلتها الســنوية      2الســنوي  ملي
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، ولإلشارة فإن هذا التعريف منسجم تماما والمعايير التي اعتمـدها االتحـاد األوروبـي    "االستقاللية
  .)03(رة والمتوسطةلمؤسسات الصغيفي تعريفه ل

يتضح مما سبق أنه ال يوجد اتفاق حول تحديـد مفهـوم المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة،      
ومـن ثـم االهتمـام بهـا والعمـل       ،كل دولة والمستوى االقتصادي لهـا  األمر يختلف تبعا لظروف نوأ

تصـادية  على تمويلها وتنميتها بهدف تحقيق الربحية والنمو للمسـاهمة فـي تحقيـق التنميـة االق    
  .واالجتماعية

  :في تحقيق التنمية االقتصادية الصغيرة والمتوسطة خصائص ومميزات المؤسسات -2

ــا  توضــح محــددة وخصــائص ســمات بعــدة والمتوســطة الصــغيرة المؤسســات تتســم مالمحه
 ،معهــا التعامــل عمليــة يســهل ممــا الكلــي المســتوى علــى تشخيصــها فــي وتســاعدنا ،االقتصــادية

  :النقاط التالية إبرازها في ويمكن

يغلــب عليهــا نمــط الملكيــة الفرديــة أو العائليــة أو شــركات       : اخــتالف أنمــاط الملكيــة   -1.2

،حيث أن تدني رأس المال يزيد من إقبـال  )04(وهو النمط الذي يناسب مدخرات أصحابها  األشخاص،
مــع تكلفتهــا مقارنــة  ضمـن يتصــفون بتــدني مــدخراتهم علــى مثــل هــذه المؤسســات نظــرا النخفــا  

  . المؤسسات الكبيرة

تستمد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عنصر السهولة في إنشائها  :سهولة االنتشار والتأسيس -2.2

من احتياجها على رؤوس أموال صغيرة نسبيا تستند باألساس إلى جذب وتفعيل مدخرات األشخاص 
ي أنـواع متعـددة مـن    من أجل تحقيق منفعـة أو فائـدة تلبـي بواسـطتها حاجـات محليـة أو جزئيـة فـ        

  .)05(النشاط االقتصادي

تمتــاز المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة بســهولة اإلدارة والقيــادة والتوجيــه،    :ســهولة اإلدارة -3.2
، وبساطة األسس لعاملين نحو أفضل السبل لتحقيقهاوالوضوح في تحديد األهداف وتوجيه جهود ا

 مالك يكون إقناع العاملين والعمالء، حيثوالسياسات التي تحكم عمل هذه المؤسسات وسهولة 
 مــع والتكيــف القــرارات اتخــاذيســرع فــي عمليــات   ممــا الوقــت، نفــس مــديرها فــي هــو ؤسســةالم

 الكبيرة المؤسسات عكس على وذلك اإلدارة، في االستقاللية صفة يمنحها كما المستجدات،
ــؤد إذ مســاهمة، شــركات شــكل تأخــذ التــي  تعــدد إلــى فيهــا واإلدارة الملكيــة بــين الفصــلي ي
  .هاأهداف
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تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دوراً مؤثراً في دعم الناتج المحلي : دعم الناتج المحلي - 4.2

لكونها أداة فاعلة في توسيع القاعدة اإلنتاجية عند تطبيق استراتيجيات دعم الصادرات وإحالل 
يـة لمــوازين المـدفوعات وخاصــة فـي الــدول    الـواردات، ممـا يســاهم فـي عــالج االخـتالالت الهيكل    

  .)06(النامية

ــا المســتخدمة   -5.2 تمتــاز المؤسســات الصــغيرة والمتوســطةبأنها    :انخفــاض مســتوى التكنولوجي
تستخدم نمطا تكنولوجيا بسيطا جدا مقارنة بالمؤسسات الكبيـرة ،ويعتبـر هـذا الـنمط أكثـر      

ســـتخدمة مكثفــــة للعمــــل نســــبيا  مالئمـــة لطبيعــــة ظــــروف الـــدول الناميــــة، فالتقنيــــات الم  
وبسيطة،كما أن المادة األولية المرتبطة بهـذه التقنيـات غالبـا مـا تكـون متـوافرة محليـا واليـد         

  .العاملة بها بسيطة

يمكــن للمؤسســة :المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة مكملــة وداعمــة للمؤسســات الكبيــرة   -6.2
صـل الوظـائف أو مراحـل اإلنتـاج ذات     الصغيرة والمتوسـطة أن تحقـق بعـض المزايـا الناجمـة عـن ف      

  .الوفورات الكبيرة من خالل التخصص في بعض منها ،والعمل على نطاق اقتصادي مناسب

غالبـا مـا تكـون المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة علـى اتصـال          :االعتماد على السوق المحلي -7.2
وقعــا لعملياتهــا وثيــق مــع المجتمــع المحلــي، حيــث تأخــذ هــذه المؤسســات مــن المجتمــع المحلــي م   

، وهذا بدوره يؤدي إلى إكساب )07(اإلنتاجية، إذ أن المالك والعاملين ينتمون لنفس هذا المجتمع
وإشـباع حاجـاتهم وحجـم الطلـب      ،سلوك وأذواق المسـتهلكين المؤسسة خبرة كبيرة في معرفة 
  .الحالي والمستقبلي على منتجاتهم

تتميز اإلدارة فـي المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة      :المرونة العالية والتكيف مع المتغيرات -8.2
بالمرونة والقدرة على التكيف مـع ظـروف العمـل المتغيـرة، وكـذلك تتميـز ببسـاطة الهيكـل         
التنظيمي واتخاذ القرار يرجع بصورة أساسية إلى خبرة صـاحب المؤسسـة ، ولهـذا نالحـظ أن هـذه      

ــي سياســات        ــل التغييــر وتبن ــى تقب ــر قــدرة عل ــى عكــس المؤسســات    المؤسســات أكث جديــدة عل
 .حيث تتعدد المستويات اإلدارية الكبيرة،

تتسـم المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة فـي مجـال العمـل        : المساعدة على اإلبداع واالبتكار -9.2
  .)08(بعدم وجود معوقات بيروقراطية في اتخاذ القرار
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  :والمتوسطة الصغيرة المؤسسات أهمية-3

 ،االقتصـادية  التنمية في إحداث دورها في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات أهمية تكمن
 االقتصـــادية التنميـــة فـــي أساســـيا ومحركـــا الـــوطني لالقتصـــاد الفقـــري العمـــود تعتبـــر حيـــث

  :خالل مايلي من واالجتماعية، وذلك

 :الوطني المحلي الناتج زيادة-1.3

 الـدول  سـواء فـي   االقتصـادية  التنميـة  فـي  كبيـرة  بنسـبة  المؤسسـات  تلـك  تساهم حيث
وذلــك بتوجيــه المــدخرات الصــغيرة نحــو االســتثمار وتعبئــة رؤوس   الناميــة، الــدول أو المتقدمــة

ــوال التــي كانــت مــن الممكــن أن توجــه نحــو االســتهالك، وهــذا يعنــي زيــادة المــدخرات            األم
 . الوطنيواالستثمارات وبالتالي زيادة الناتج 

 :البطالة الحد من مشكلة-2.3

 المؤسسـات  وتعتبـر  منهـا،  الناميـة  خاصـة  الدول تواجه التي المشكالت برأك البطالة إن
 المســاهمة تحقــق أنهــا حيــث البطالــة، مواجهــة وســائل مــن أساســية وســيلة والمتوســطة الصــغيرة
، وذلــك لقــدرتها علــى اســتيعاب اليــد  )09(أنشــطتها لطبيعــة نظــرا عمــل فــرص إتاحــة فــي الفعالــة

الكبيرة التي تستخدم األساليب الحديثة مقابل نسبة ضـعيفة  العاملة، إذا ما قورنت بالمؤسسات 
من اليد العاملة، كذلك قـدرتها علـى التكيـف فـي المنـاطق النائيـة األمـر الـذي يمكنهـا مـن           
الحد من ظاهرة البطالة الريفية، والهجرة من الريف إلى المدينة عن طريق تـوطين اليـد العاملـة    

  .يةوبقاء السكان في أماكن إقامتهم األصل

  :تنمية المواهب واالبتكارات  -3.3

دورا فعــاال فــي تعزيــز وتشــجيع المواهــب، بإعطــاء    والمتوســطة الصــغيرة لمؤسســاتتلعــب ا
، )10(محدودة مالية قدرات يمتلكون الذين المجتمع أفراد من واإلبداعات المهارات ألصحاب فرصة

  .والعملية لخدمة مشاريعهممن خالل توظيف مهاراتهم وقدراتهم الفنية وخبراتهم العلمية 

 :االجتماعي االستقرار تحقيق -4.3

 االجتمــاعي االســتقرار تحقيــق فــي وفاعــل مــؤثر دور لهــا والمتوســطة الصــغيرة لمؤسســاتا
 إشـباع  إلـى  يـؤدي  األمرالـذي  العمـل  فـرص  مـن  الكثيـر  توليـد  فـي  تسـاهم  حيـث  ككـل  للمجتمع
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 فـي  فاعـل  أنـه لهـا دور   وألسـرته، كمـا   لـه  الكفايـة  يحقـق  بمـا  دخلـه  ارتفاع وضمان الفرد حاجة
ــق ــاعي االســتقرار تحقي ــق عــن االجتم ــن الحــد طري ــة الهجــرة م ــن خــالل    الداخلي ــة، م والخارجي

  .المجتمع في الفقراء حاجة تلبية على تركيزها

  :المساهمة في تنمية الصادرات  -5.3

فـي توسـيع عمليـة تصـدير المنتجـات الصـناعية        الصـغيرة والمتوسـطة   لمؤسسـات تساهم ا
، حيث تعتبر هـذه المؤسسـات الوسـيلة األفضـل لمواجهـة التحـديات       ستثماريةوزيادة التدفقات اال

  .المفروضة على االقتصاد العالمي المستند أساسا على منتجات المؤسسات الكبيرة

  :الصغيرة والمتوسطة ساتمشاكل التمويل من المصارف التقليدية وآثاره على المؤس –ثانيا 

قــات والمشــكالت التــي  العديــد مــن المعو والمتوســطةتعــاني معظــم المؤسســات الصــغيرة  
ارهــا األكثــر ، حيــث تفضــل غالبيــة المصــارف تمويــل المؤسســات الكبيــرة باعتب تعرقــل نشــاطها

تمويلها في ، وإن تم فهو محدود الصغيرة والمتوسطة أما تمويلها للمؤسسات ،ربحية واألقل مخاطرة
بعــض األحيــان يكــون علــى أســاس اإلقــراض بفوائــد ومختلــف العمــوالت، ممــا ســبب لهــا صــعوبات   

  :مايلي تمويلية لتطويرها أو توسعة مؤسساتها تتركز في

  :عدم القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة من قبل المصرف  -1

خل في تحديد مرونة تعتبر الضمانات من أهم عناصر منح التمويل في المصارف، فهي تتد
 والمتوسطةالتمويل وانسيابه بالحجم المناسب، وفي اآلجال المناسبة، وتتميز المؤسسات الصغيرة 

بعدم توفر الضمانات الالزمة للتمويل، مما يـؤدي بالمصـارف باإلحجـام عـن تمويلهـا نتيجـة عـدم        
  .وجود الضمانات الكافية لمنحها التمويالت الالزمة لمزاولة نشاطها

  :فاع أسعار الفائدةارت - 2
تعــد أســعار الفائــدة وشــروط ســداد القــروض مــن المعوقــات الرئيســية إلقبــال المؤسســات الصــغيرة    

األولى يكون هامش على الحصول على تمويل من المصارف، والسيما وأنها في السنوات  والمتوسطة
إلـى العديـد مـن    ، مما يتعذر معه سداد أقساط القرض وكذلك فوائده، وهذا يقود الربحية قليالً

  .)11(المشكالت
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  : ارتفاع درجة المخاطرة  - 3
ــز معظــم المؤسســات الصــغيرة    ــة     والمتوســطةتتمي بارتفــاع درجــة المخــاطر نظــراً لطبيع

تكوينها، والتي تعتمد على الطابع العائلي إضافة إلى ضعف المراكز المالية، مما يشكل عائقا 
م المصـارف دائمـاً بتمويـل المؤسسـات ذات     أمام قيام المصارف بتمويل تلك المؤسسـات حيـث تهـت   

  .المخاطر األقل

 :والمتابعة الرقابة نظام ضعف -4

 بالمتابعـة  االهتمـام  والمتوسـطة  الصغيرة للمؤسسات التمويل لمنح العملي الواقع يعكس
 السـتخدام  المشـروع  المجـال لصـاحب   تـرك  يعنـى  ، مماالميدانية المتابعة حساب على الدفترية

 حـال  سـداده  علـى  قدرتـه  بعدم وإنذارا إهدارا للتمويل، يمثل ما وهو له، ماخصص غير في التمويل
  .)12(استحقاقه

 :عدم مالئمة صيغ التمويل المصرفية التقليدية - 5
يتميز التمويل المصرفي التقليدي بمحدوديته الصيغية وتعقيداته اإلجرائية، األمر الذي 

حيث إن بطء اإلجراءات اإلداريـة وتعقيـداتها    يجعل البدائل التمويلية محدودة أمام المستثمرين،
  .)13(يجعل منها معرقلة لنمو المشاريع االستثمارية

  :الجدوى بدراسات االهتمام ضعف -6

 ينظــر حيــث الجــدوى، بدراســات اهتمامهــا بضــعف والمتوســطةالمؤسســات الصــغيرة  تتســم
 الواقـع  وفـي  التمويل، على لحصولها شكليا شرطا أنها على من األحيان كثير في الدراسات لتلك

 لحصــول الالزمـة  المســتندات مـن  ويعتبرهـا كمســتند  بهـذه الدراســات،  اهتمامــا المصـرف  يـولي  ال
 نحـو  ائتمانيـا  المشـروع  صـاحب  تقيـيم  المصـرف فـي   وتتجـه نظـرة   التمويل، على المؤسسة صاحب

 حصـول  فـرص  ضـعف  يعنى وهذا العمالء، كبار على المطبقة المعايير وفق المالية، المالءة معيار
  .التمويلية احتياجاتهم على والمتوسطة أصحاب المؤسسات الصغيرة

  :محدودية التمويل المتعلقة بالحجم -7

فــي تغطيــة احتياجاتهــا التمويليــة بالتمويــل    والمتوســطةإن حصــة المؤسســات الصــغيرة  
المصــرفي التقليــدي محــدودة، ذلــك أن آليــات النظــام المصــرفي التقليــدي تفضــل األغنيــاء علــى   

فالفئـات التـي لهـا    ، )14(من احتياجاتها %1الفقراء، وخاصة في البلدان النامية حيث لم يغط سوى 
ت ال يمنح لها التمويل دون وجـود ضـمانات   القدرة الحركية االستثمارية وتملك الخبرة والمؤهال
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مــن الهيئــات العامــة للدولــة، علــى عكــس الفئــات الثريــة التــي تتحصــل علــى القــروض بــالحجم      
المطلوب، وبالتالي أصبحت مهمة مؤسسات التمويـل محصـورة علـى مسـاعدة األغنيـاء والمشـروعات       

  .القائمة على النمو والتوسع

  :عدم انتظام السجالت المحاسبية -8

تعتمــد المصــارف فــي مــنح االئتمــان علــى دراســة الســجالت الماليــة والحســابات الختاميــة    
المنتظمة والمعتمدة من مراجعي الحسابات المعتمدين، وهـو مـا ال يتـوافر فـي غالبيـة المؤسسـات       

، والتــي يفضــل غالبيــة أصــحابها عــدم إمســاك دفــاتر منتظمــة لضــعف          والمتوســطة الصــغيرة  
النشاط، ويكتفي أصحابها بإمساك سجالت إحصائية شخصية، كما اإلمكانات وانخفاض حجم 

  .)15(أن البعض يتجنب المشكالت الضريبية 

والمتوسـطة مـن طـرف المصـارف التقليديـة       الصـغيرة  مما سبق يتضح أن تمويل المؤسسـات 
تعترضــه مشــاكل عديــدة، مــن أهمهــا ارتفــاع تكــاليف التمويــل ممثلــة فــي الفوائــد المســبقة،       

ة تقديم الضمانات الكافية لسداد القرض وفائدتـه، باإلضـافة إلـى قلـة الخبـرة      ومشكلة صعوب
والمتوسطة، مما يعرضها لمخاطر شـتى منهـا فنيـة وتسـويقية يصـعب       الصغيرة في إدارة المؤسسات
 مـن  يملك فهو المعوقات، هذهفي اجتناب  اإلسالمي التمويل تظهر أهمية هنا التأمين ضدها، ومن

  .التقليدي التمويل أنظمة من غيره في توجد ال والمزايا السمات

  :الصغيرة والمتوسطة اإلطار المقترح للتمويل المصرفي اإلسالمي للمؤسسات –ثالثا 

  :طبيعة وأهداف التمويل اإلسالمي - 1
  :مفهوم التمويل اإلسالمي -1.1

أي قدم له ما يحتاج من مال، والممـول أن يتفـق علـى عمـل مـا، وتمولـت       " مول"التمويل لغة 
  .)16(ر مالككث

نقـل القـدرة التمويليـة مـن فئـات      " نـه أأما التمويل اإلسالمي بالمفهوم المعاصر يعرف علـى  
  .)17("الفائض المالي إلى فئات العجز المالي

تقديم ثروة عينية أو نقدية بقصد االسترباح من مالكهـا إلـى   " ويعرف كذلك على أنه
  .)18("األحكام الشرعيةشخص آخر يديرها ويتصرف فيها لقاء عائد تبيحه 
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وانطالقا من التعاريف السابقة نجد أن التمويل اإلسالمي يقصد به تقديم تمويـل عينـي أو معنـوي    
ووفـق معـايير    ،أحكام ومبادئ الشريعة اإلسـالمية  إلى المؤسسات المختلفة بالصيغ التي تتفق مع

 .االقتصادية واالجتماعيةوضوابط شرعية وفنية لتساهم بدور فعال في تحقيق التنمية 

  :يمكن تلخيص أهداف التمويل اإلسالمي فيما يلي:  أهداف التمويل اإلسالمي -2.1

  ؛)19(إيجاد بدائل للتمويل التقليدي على مستوى األفراد أو المؤسسات  -1.2.1  

تحقيق عوائد جيدة ألصحاب رؤوس األموال عبر ادخارها لدى مؤسسات مالية تقـدم أدوات   -2.2.1
 استثمارية متوافقة مع الشريعة؛

إن نظـام التمويـل اإلسـالمي المرتكـز علـى أسـاس المشـاركة فـي الغـنم والغـرم بـدال مـن              -3.2.1
الفائــدة، ويخــدم هــذا النظــام النشــاط االقتصــادي ويــؤثر فيــه تــأثيرا ايجابيــا، كمــا يســاهم فــي   

  ؛)20(تخصيص الموارد ويؤدي إلى عدالة في توزيع الدخل والثروة

  .المساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية -4.2.1

  :أساليب التمويل المصرفي اإلسالمي المالئمة لطبيعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -2

هناك العديد من الصيغ االستثمارية اإلسالمية التي تحقق ألصحاب المؤسسـات الصـغيرة   
نـذكر   يعـن الربـا المحـرم شـرعاً، وفيمـا يلـ      والمتوسطة على اختالف أنواعها احتياجاتهم بعيـدا  

  .بعض األساليب التمويلية التي يمكن استخدامها في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  :التمويل بالمضاربة -1.2

المال، ) واحد أو أكثر(تعاقد ثنائي بين طرفين يقدم فيه الطرف األول " عرف على أنها تو
بالعمل فيه على نحو ما يتفق عليه في شروط العمل واقتسام ) واحد أو أكثر(ويقوم الطرف الثاني

  . )21("الربح 

ليف بـين  يـتم بموجبـه المـزج والتـأ     عقـد مـن عقـود االسـتثمار    "على أنهـا  كذلك وتعرف 
، وهما عنصر المال، وعنصر العمل فـي عمليـة اسـتثمارية تحقـق فيهـا      عنصرين من عناصر اإلنتاج

  . )22("المضاربينمصلحة المالك والعمال 
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ويتضح مما سبق أن المضاربة هي اشتراك بين طرفين حيـث يقـوم أحـدهما بـدفع المـال،      
والعمل يكون على اآلخر، ويتم قسمة الربح بينهما حسب االتفاق، وهي مشروعة للحاجة إليها إذ 
 تبعث إلـى التعـاون بـين غنـي يملـك المـال، وال يحسـن التصـرف، وآخـر صـاحب حرفـة أو تجـارة ال            
يملك المال، فهذا الدمج بين الطرفين يشكل تنظيم يعود بالنفع عليهما، بحيث يقوم المضارب 
باإلدارة، بينما يوفر صاحب المال الموارد المالية الالزمة إلقامة المشروع، وتكون األرباح موزعة 

مـال  بين صاحب المال ورب العمل بنسبة متفق عليها، وفي حالة حدوث خسـارة يتحملهـا صـاحب ال   
  .إذا ثبت عدم تقصير المضارب وعدم إخالله بشروط المضاربة

ويمكن للمصارف اإلسالمية استخدام صيغة المضاربة بتوفير التمويل الالزم للمؤسسـات  
الصــغيرة والمتوســطة بحيــث يقــوم صــاحب المؤسســة الــذي ال يملــك رأس المــال،ولكن يملــك    

المـوارد الالزمـة    ق عليه، بينمـا يـؤمن المصـرف   الحرفة باإلدارة والتنظيم المتعلقة بالنشاط المتف
، وتكون األرباح موزعة بين المصرف وطالب التمويـل بنسـبة متفـق عليهـا، وفـي      إلقامة المؤسسة

حالة حدوث خسارة يتحملها المصرف إذا ثبت عدم تقصيره وإخالله بشروط المضاربة، ويكفيه 
يربحـان معـاً أو يخسـران معـاً، ممـا يـدفع        أنه خسر جهده، وبذلك يساوي اإلسالم بين المال والعمل

بصاحب المؤسسة أن يكون حريصا على تحقيق الربح لينال عائدا مقابل جهده والمحافظة علـى  
  .سمعته

يتبــين ممــا ســبق أن المضــاربة تــوفر مجــاال واســعا أمــام أصــحاب المهــارات لإلبــداع والتميــز   
أصـحاب األمـوال، وفـي هـذا اإلطـار نـرى       وتسخير مواهبهم في اإلنتاج واالبتكـار دونمـا عوائـق مـن     

قيام العامل ببذل أقصى جهده مع حرصه على النجاح واالرتقاء به ألنه شريك فـي الـربح النـاتج    
حيث يتم هذا التخصيص على أساس الكفاءة  منه، وبذلك نضمن آلية ماهرة لتخصيص الموارد،

يتــيح إمكانيـات ضـخمة لتكــوين    ، ممـا )23(والمهـارة واألمانـة ولــيس علـى أسـاس المــالءة الماليـة      

أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويفتح سبل تشغيلهم ومهاراتهم وتحقيق تطلعاتهم بتمويل 
مــالي أقــل تكلفــة وخطــورة بالمقارنــة مــع التمويــل التقليــدي المرتكــز علــى الفوائــد المســبقة    

  .والضمانات المرهقة

  :التمويل بالمشاركة -2.2

يـتم بمقتضــاه االشـتراك فــي     عقـد مــن عقـود االســتثمار  "ا تعـرف المشــاركة علـى أنهــ  
األموال الستثمارها وتقليبها فـي األنشـطة المتنوعـة، بحيـث يسـاهم كـل طـرف بحصـة فـي رأس          
المال، وال شك في أن هذا النوع من الصيغ االستثمارية هام جداً، إذ قد تعجز الرسـاميل الفرديـة   
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ياد مجاالت استثمارية معينة لضآلة حجـم مواردهـا   وتضعف إمكانيات المؤسسات الصغيرة عن ارت
وضخامة المبالغ المطلوبة في المشروعات االستثمارية المراد تنفيذها، فتأتي المشاركات لتقوم 
بدور فعال في مجال الجمع والتعبئة للرساميل، والمـزج والتـأليف بـين اإلمكانيـات المتاحـة علـى       

معتبــرة لتــوطين المشــروعات الجديــدة، أو توســيع   مســتوى الوحــدات الصــغيرة، فتجعــل منهــا قــوة   
  .)24(المؤسسات القائمة وتجديدها

جـل  أتقـديم المصـرف والعميـل المـال بنسـب متسـاوية أو متفاوتـة مـن         " ويقصد بها أيضـا 
إنشاء مشروع جديد أو المساهمة في مشروع قائم بحيث يصبح كـل واحـد منهمـا متملكـا حصـة      

قسـم الخسـارة علـى قـدر     قصة ومستحقا لنصيبه مـن األربـاح، وت  في رأس المال بصفة ثابتة أو متنا
  .)25("حصة كل شريك في رأس المال وال يصح اشتراط خالف ذلك

إال أنــه  أن المصـرف يعتبـر شــريكا حقيقيـاً فـي العمليـات ونتائجهـا،       إلـى ويجـدر اإلشـارة   
العملية وخبيرها والملم شريك ممول يعوض صاحب التمويل في اإلشراف واإلدارة باعتباره منشئ 

بطبيعتها، ويقتصر تدخل المصرف في اإلدارة، إال بالقـدر الـذي يضـمن لـه االطمئنـان علـى حسـن        
سير العملية، ومدى التزام الشريك بالشروط المتفق عليها فـي العقـد، وكـذلك المسـاهمة فـي      

  .حل المشكالت التي تواجهه، وذلك حماية ألموال العمالء

مصـارف  الة األسلوب المالئم لالسـتثمار الجمـاعي حيـث تسـتعملها     تعتبر المشارككما 
ــوفير  للمســاهمة فــي رأس المــال، وإنشــاء المشــروعات الجديــدة،     اإلســالمية الســيولة مــن خــالل ت

الكافية للعمالء على المدى الطويل، وهي تمثل طرفا مشاركا وفعاال في المشـروع إذ تسـاهم فـي    
ه، كمـا أنهـا تتـابع وتراقـب األداء، وتشـارك فـي نتـائج        تحديد طرق اإلنتـاج، وفـي ضـبط توجهاتـ    

النشاط من ربح أو خسارة دون أن تثقل كاهل العميل بـديون والتزامـات ماليـة يكـون مجبـراً علـى       
  .تسديدها في كل األحوال

 وباستخدام التمويل بالمشاركة يقوم المصرف بتموياللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من
 صـاحب المؤسسـة الصـغيرة أو المتوسـطة     يقـوم  أن علـى  المؤسسة، سماللرأ الجزئي التمويل خالل

 يحـل  وأن زمنـي،  برنـامج  أسـاس  المصـرف علـى   حصـة  شـراء ه حق من ويكون اآلخر، الجزء بتمويل
  .للمؤسسة كاملة الملكية وتؤول المصرف، يتخارج أن إلى الملكية، في محلها

الصـغيرة والمتوسـطة نوجزهـا فيمـا     ويحقق التمويل بالمشاركة مزايا عديـدة للمؤسسـات   
  :يلي
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         ،مرونـة أسـلوب المشــاركة فـي إمكانيـة تمويــل أي مؤسسـة سـواء كانــت صـغيرة أو متوســطة
والسيما المشاركة المنتهية بالتمليك حيث تمكن الشريك من تملك المؤسسـة بعـد تخـارج    

 ؛ )26(المصرف اإلسالمي 
  االقتصادية وزيادة القيمة المضافة للـدخل  مساهمة التمويل بالمشاركة مباشرة في التنمية

 الوطني؛
           إمكانيـة اسـتفادة تلـك المؤسسـات وخاصـة اإلنتاجيــة مـن اسـتخدام المصـرف عنـد تســويق

 ؛ )27(منتجاتها 
 مساهمة صاحب المؤسسة في حصة من التمويل يجعله حريصاً على نجاحها؛ 
  إلــى ، فهــي ال تحتــاج ســهولة ووضــوح الصــيغ المختلفــة للمشــاركة وخلوهــا مــن آيــة تعقيــدات

، كمــا أن تنفيــذها ال يســتدعي وجــود أســواق ماليــة أوليــة أو   خبــرات خاصــة أو دراســات متعمقــة 
وإن كان من الممكن االسـتفادة بهـذه األسـواق فـي مرحلـة مـن المراحـل، بشـرط أن يـتم           ثانوية،

 .)28(تنظيمها وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية
بصوره المختلفة وبتشجيعه على تملك المؤسسة من وبهذا يتضح أن التمويل بالمشاركة 

األرباح، يشجع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على ملكية رأس المال الذي يعملون فيـه،  
  .مما يزيد اإلنتاج ويوسع آفاق التنمية

  :التمويل بالمزارعة -3.2

وثانيهما هو عقد بين اثنين احدهما مالك األرض، أو صاحب الحق فيها" عرف على أنهاوت ،
للثـاني ليزرعهـا، بحصـة شـائعة معلومـة مـن نمائهـا، وهـو          اًرضـ أعامل الزراعة، علـى أن يـدفع األول   

والسـماد والمبيـدات مـن مالـك      الزرع سواء كانت آالت الزراعة وتكاليفها أو مـدخالتها كالبـذر   
  .)29("األرض أومن العامل

امل الزراعي على أن يكون اإلنتاج تقديم عنصر األرض إلى الع"عرف كذلك على أنها وت
بينهما، فالمالك يقدم األرض والبذر يقوم الثاني بالعمل واإلنتاج على أن يتفق على نسبة لكـل  

  .)30("واحد منهما

حـد الشـركاء بمـال أو أحـد عناصـر      أعتبر المزارعة نوعا من المشاركة، حيث يشارك وت
  .الشريك اآلخر، والعنصر الثاني العمل من جانب )األرض(الثروة 

، اإلسـالمية مصـارف  اليجدر بنا القول أن أسلوب المزارعة لم يحظى بالتطبيق الواسع فـي  و
وهذه الصيغة لم تطبق سوى فـي بعـض المصـارف السـودانية، ويرجـع ذلـك إلـى األهميـة البالغـة          
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مـــن  %75التـــي يكتســـيها القطـــاع الفالحـــي حيـــث يمثـــل مصـــدر الـــدخل الرئيســـي ألكثـــر مـــن  
  . )31(السكـان

ر فمن خالل أسلوب المزارعة يستطيع المصـرف تـوفير اآلالت والمعـدات الزراعيـة لتحضـي     
ا ، ويكون األرض والعمل على عقد المزارعة الـذي يحـدد نصـيبهم   األرض واإلمداد بالبذوروالسماد

كين كـل مـن الشـري    تحملهـا ، وبعد عمليات الحصاد والتسويق تخصم المصاريف التـي  في األرباح
  .، ثم يوزع الباقي بحسب االتفاقالناتج عن المشاركةمن الربح 

كمــا أن عمليــات المزارعــة فــي االقتصــاديات اإلســالمية تتطلــب تشــجيع إنشــاء مؤسســات    
متخصصـة فـي المزارعـات المتنوعــة الحجـم والمـدة والنوعيـة فــي إطـار قـوانين واضـحة ودقيقــة          

ماعيــة، بتحديــد إجراءاتهــا  تســتوعب كافــة أطــراف العمليــة وانعكاســاتها االقتصــادية واالجت  
وآليات تنفيذها وضمان حقوق أطرافها وأشكال الرقابة على عملياتها ومؤسسات حمايتها وضـمانها  
،كل ذلك سيساهم في تطوير منظومة المؤسسات الصغيرة الزراعيـة التـي ستــؤدي إلـى تقليــص      

  .)32(البطالة وزيـادة المساحات الزراعية المستغلة

ستخدم التمويل بالمزارعة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويمكـن للمصرف أن ي
 )33(: كمايلي

      ــزارعين ــدفعها للمـ ــم يـ ــة ثـ ــي زراعيـ ــراء أراضـ ــوم بشـ ــغيرة  أ(أن يقـ ــات الصـ ــحاب المؤسسـ صـ
  لزراعتها مقابل حصة من المحصول؛) والمتوسطة

   الزراعيـة مقابـل   أن يقوم المصرف بتوفير البذور والسماد عن طريق بيعها ألصحاب األراضـي
 حصة من المحصول أو سداد ثمنها نقدا عند جني المحصول؛

 شراء المصرف للمحصول عن طريق بيع السلم؛ 
  للمزارعين وتقديمها لهم إما عن طريق التأجير أو المشاركة) محاريث(توفير آالت زراعية. 

  :التمويل بالمساقاة -4.2

حدهما يملك األشجار، وآخر عامل له خبرة أعقد بين شخصين " وتعرف المساقاة على أنها
على أن يقوم األخير بخدمة ) اقيسيسمى م(بمعالجة الشجر وخدمته ورعايته وسقيه والعناية به 

الشجر الذي يقدمه األول، خالل مدة معلومة، في مقابل نسبة شائعة معلومة يتفقان عليهـا مسـبقا   
  .)34("من الثمر الخارج من ذلك الشجر

المساقاة عبارة عن شركة بين شخصين أحدهما مالك لألشجار يبحث عـن مـن   ويتضح أن 
  .ينميها وآخر يملك الجهد لذلك، على أساس أن يوزع الناتج بينهما حسب االتفاق
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ــى       ف ــل الزراعــة، والمــراد اســتحداث هــذا العقــد، فــإن عل المســاقاة باعتبارهــا أســلوب قــديم لتموي
ي تنمية القطاع الفالحي فـي البلـدان الناميـة، خاصـة     المساهمة من خالله ف اإلسالميةمصارف ال

وأن هذه األخيرة مازالت الزراعة فيها تعتمد على الطرق التقليديـة، وكثيـرا مـن األحيـان تتميـز      
  .بالزراعات العائلية

لتمويل المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة     لمساقاةويمكن للمصرف أن يستخدم التمويل با
  :         يلي كما

  المؤسسـات الصـغيرة   (المصرف بتمويل عمليات السقي لألراضي التي يعجـز أصـحابها   أن يقوم
عن سقيها من خالل توفير معدات ولـوازم السـقي، علـى أن يباشـر هـذه العمليـة عامـل        ) والمتوسطة

 ؛تحدد له أجرة معينة، ويقسم الناتج بين المصرف وصاحب األرض
   أشــجار ببســاتين، وحــدائق أو ) توســطةالمؤسســات الصــغيرة والم(يــزود المصــرف المــزارعين

ويتم ذلـك بغـرض جمـع محصـول البسـاتين أو الحديقـة أو تقسـيمه         ،تمتلكها أو تقع في حيازتها
 بنسبة محددة؛

       ،توفير آالت الري وملحقاتها، ويقوم بتركيبها في المزرعـة مـع السـماح للمؤسسـة بتشـغيلها
يـدفع للمؤسسـة الصـغيرة والمتوسـطة      والعقد المبرم بشـأن هـذه العمليـة، ويمكـن أن يشـترط أن     

جزءا من إنتاجها، بينما يلتزم المصرف بمقابلة كل النفقات المتعلقة بالتشغيل والصيانة وجلب 
 .)35(قطع الغيار

ؤدي إلى تنمية الثروة النباتية من خـالل  يالمساقاة ب التمويلأن  وفي األخير يمكن القول
راعية، فمن خالل عملية المساقاة يمكن تقـديم  ز مؤسسات صغيرة ومتوسطةإتاحة فرصة إنشاء 

الثروة النباتيـة التـي تعـود لمالـك معـين إلـى عامـل زراعـي ليقـوم بتنميتهـا واسـتغاللها، ويكـون             
  .اإلنتاج الزراعي مقسما بينهما حسب االتفاق المتعلق بعقد المساقاة

  :التمويل بالمرابحة -5.2

بالثمن المشترى به أو تكلفتها على المشترى مع البيع "يعرف التمويل بالمرابحة على أنه 
  . )36( "زيادة ربح معلوم يكون في الغالب نسبة مئوية من ثمن الشراء أو التكلفة

أي (بيع بمثل الثمن األول الذي قامت به السلعة في يد مالكها " وتعرف كذلك على أنها
  .)37( "، وزيادة ربح معلوم متفق عليه)البائع

تعنـي المرابحـة اتفـاق بـين المصـرف وأحـد عمالئـه لبيـع سـلعة           سـالمية اإلمصارف الوفي 
لمصـرف بشـراء سـلعة    ، يقـوم علـى أساسـها ا   معينـة معينة، يقوم بمقتضاها المصرف بشراء سـلعة 
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، ليعيد بيعها للعميل على أسـاس السـعر الـذي اشـتراها بـه المصـرف مضـافاً إليـه         بمواصفات محددة
  .هامش ربح يتفق عليه الطرفان

، حيث يسـتخدمها  اإلسالميةمصارف العتبر المرابحة من أكثر صيغ التمويل شيوعاً في تو
المصرف في تمويل عمليات التجـارة الداخليـة والخارجيـة، كمـا تسـتخدم فـي مختلـف األنشـطة         
والقطاعات سـواء كـان ذلـك خاصـاً بـاألفراد أو بالمؤسسـات، وذلـك لتمويـل أنشـطة صـناعية أو           

  .ل حصولهم على السلع المنتجة والمواد الخام أو اآلالت والمعداتتجارية أو غيره، من خال

ويمكــن للمصــرف اإلســالمي أن يقــوم بتمويــل المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة بأســلوب     
  :المرابحة عن طريق ما يلي

       أو مـن مسـتلزمات اإلنتـاج    ) تمويـل رأسـمالي  (توفير احتياجات النشـاط إمـا مـن األصـول الثابتـة
  ؛  )تمويل رأس المال العامل(والتشغيل مثل المواد الخام 

 ًفي تطوير النشاط االستثماري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مـن   المرابحة تلعب دوراً حيويا
، حيث يمكن استخدامها كصيغة لتوفير احتياجاتها خالل تنشيط حركة التصدير واالستيراد

  وتصريف منتجاتها، وبذلك تحقق درجة أعلى من الترابط بين قطاعات االقتصاد الوطني؛
  تعتبر صيغة التمويل بالمرابحة صيغة مكملة لصيغ التمويل األخرى حيث ال تستطيع صيغ

  ؛)38(بأية حال من األحوال مكانهاالمضاربة أو المشاركة أن تسد 
  للمصـرف   أمـن ال يحسـن االختيـار فهـو يلجـ      أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسـطة هناك من

  ليكلفه بشراء السلعة المناسبة حسب المواصفات التي يتضمنها الطلب؛
  مـن عائـد    مسـداد األقسـاط المسـتحقة علـيه     ألصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطةيمكن

  ؛ممبيعاته
   فضــلة لتمويـل الســلع الرأســمالية للحـرفيين وصــغار المنتجــين   تعتبـر المرابحــة مـن الصــيغ الم

والصناع الجـدد الـذين تنقصـهم الخبـرات الكافيـة والمـالءة الماليـة التـي تسـمح بتمـويلهم وفـق            
  ؛)39(صيغة المشاركة

    تعتبــر المرابحــة أكثــر السياســات التمويليــة ســهولة مــن حيــث إجراءاتهــا التنفيذيــة وعــدم
  .ت واألبحاث وسهولة حساب التدفقات النقدية المتولدة عنهاحاجتها إلى إجراء الدراسا

  :التمويل بالسلم  -6.2

هو بيع يدفع السعر فيه مقدماً، وفيه يقوم البائع بالحصـول مـن المشـتري    "ويعرف على أنه 
، فـي  ، وفـوراً على ثمن بضاعة يتم تسليمها آجال، ومن هنا يحصل البائع على ثمن البضاعة عـاجالً 

  .)40("عملية تسليم البضاعة إلى العميل في المستقبلحين تتم 
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يمكـن للعميـل أن يبيــع إلـى المصـرف ســلعاً موصـوفة مؤجلـة علــى أن       "أنــه  ويعـرف كـذلك علـى   
فتتحقق للعميل السيولة الالزمة، ويستفيد المصـرف مـن فـرق األسـعار، ألن      ،يتعجل الثمن من اآلن

  .)41( "لعة الحاضرة ثمن السلعة المؤجلة أقل في العادة من ثمن الس

ــين األفــراد وعلــى معظــم الســلع       إن الســلم كأحــد األســاليب التمويليــة يمكــن أن يــتم ب
بفضـل الطبيعـة التنمويـة لهـا وللقـدرة       اإلسـالمية مصارف الوالخدمات، وهذا ما يمكن أن تمارسه 

وجزهـا  التمويلية العالمية التي يمكن أن تمارسها، فأنه هناك مجاالت حديثـة لتطبيـق السـلم ن   
  :يلي فيما

أن تطبـق التمويـل بالسـلم فـي القطـاع الفالحـي، حيـث يقـوم          اإلسـالمية مصارف لليمكن 
بشراء المحاصيل من الفالحين قبل مواعيد الحصـاد فيسـتفيد مـن الـثمن المخفـض، وفـي المقابـل        

التمويل المسـبق إلنفاقـه علـى زراعتـه ممـا يغنيـه عـن اللجـوء إلـى القـروض            من يستفيد الفالحين
  .الربوية

كمــا يطبــق الســلم فــي قيــام المصــرف بتمويــل الحــرفيين وصــغار المنتجــين عــن طريــق      
إمدادهم بمستلزمات اإلنتاج كرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها، 

  .تشجيعا منه لعملية تصنيع المواد األولية بدال من تصديرها في حالتها الخام بأسعار زهيدة

التمويل بالسلم في تمويل التجارة الخارجية، مـن خـالل تشـجيع قيـام صـناعات      ويستخدم 
لتحويل المواد األوليـة إلـى سـلع مصـنعة يـتم تصـديرها إلـى الخـارج، ممـا يـؤدي إلـى رفـع حصـيلة              
الصادرات إلى المسـتوى الـذي يـؤدي إلـى تغطيـة عجـز ميـزان المـدفوعات، ويحـول دون اللجـوء إلـى            

  .)42(الي تحمل أعبائها وأعباء خدماتهاالديون الخارجية، وبالت

ويمكن تطبيق التمويل بالسلم في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعدة أسـاليب نوجزهـا   
  :فيمايلي

         يقوم المصرف اإلسالمي بشراء إنتـاج المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة بعقـد السـلم األصـلي
 ؛ )43(مما يوفر سيولة نقدية لها ) دفع نقدي واستالم مؤجل(
  والمتوسـطة الصـغيرة   المؤسسـات الكبيرة التي تستخدم إنتاج  المؤسساتعقد اتفاقيات مع 

 ؛)السلم الموازي(كمكونات لمنتجها النهائي على بيعها لهم عن طريق عقد 
   شـراء  مقابـل  التشـغيل  المؤسسـة بمسـتلزمات   إمـداد  خـالل  مـن  عينـي  يقوم المصـرف بتمويـل 

 مـا  وقيمـة  يقدمه عينا ما قيمة بين الفرق في ممثال يلالتمو علىا عائد يحقق وبذلك منتجاتها،
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 بتقـديمها  فيهـا  يتاجر للسلع التي مناسب تسويق تحقيق عن فضال يتسلمها التي المنتجات به يبيع
  للمنتج؛ ثمنا
   في حالة قيام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإنتاج منتج نهائي تقوم المصارف اإلسـالمية

  .على بيع تلك المنتجات لهم أما سلم موازي أو مرابحة) الموزعين(باالتفاق مع بعض عمالئها 
  :التمويل باالستصناع -7.2

عقد يتعهـد بموجبـه أحـد األطـراف بإنتـاج شـيء معـين        "بأنه  االستصناعويمكن تعريف 
وفقا لمواصفات تم االتفاق بشأنها وبسعر وتاريخ تسليم محددين، ويشمل هذا التعهد كل خطوات 

أن يقـوم الطـرف المتعهـد     االستصـناع اإلنتاج من تصنيع وإنشاء وتجميع أو تغليف، وال يشترط فـي  
كانه أن يعهد بذلك العمـل أو بجـزء منـه إلـى جهـات أخـرى       بتنفيذ العمل المطلوب بنفسه إذ بإم

  .)44("تنفذه تحت إشرافه ومسؤوليته

ــى أنــه  ــع بــين المستصــنع   الا" ويعــرف كــذلك عل والصــانع ) المشــتري(ستصــناع عقــد بي
، والحصـول عليــه عنــد أجــل  )المصــنوع(، بحيــث يقــوم الصــانع بصـناعة ســلعة موصــوفة  )البـائع (

لصـنع وتكلفـة العمـل مـن الصـانع، وذلـك فـي مقابـل الـثمن الـذي           التسليم علـى أن تكـون مـادة ا   
  .)45( "يتفقان عليه

 فيــه، االستصـناع العقــاري مـن أوسـع المجــاالت التـي يمكـن اســتخدام      االستصـناع ويعتبـر  
كبناء مساكن عبر شركات المقاوالت والوحدات الهندسية في المصرف، وهناك نمـاذج عقـود   

شـركة أو مصـنع ذو مواصـفات محـددة      ، أو إنشـاء بنـاء  لعميـل عقاري علـى أرض يملكهـا ا   استصناع
وضخمة تحتاج في إنشائها إلى شركات إنشاءات ضخمة وذات تمويـل عـال، حيـث يقـوم األفـراد أو      

وموافقـة   الهيئات بطلبات بنـاء للمصـرف تحمـل كـل المواصـفات، فبعـد دراسـة جـدوى المشـروع،         
وافـق العميـل علـى الـثمن أمضـى العقـد مـع         المصرف عليه، وتحديد تكلفتـه وهـامش الـربح، فـإذا    

المصـرف، كمــا يمكـن للعميــل أن يـدفع جــزءا مــن الـثمن عنــد إمضـاء العقــد، بمـا يســمى هــامش        
الجدية، ومن جهـة أخـرى يتعاقـد المصـرف مـع مقـاول لتنفيـذ عمليـات البنـاء شـريطة أن تكـون            

 .السكنمصرف يساهم في حل مشكلة الالمواد األولية من عند المقاول، وبذلك ف

  :ويمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة االستفادة من التمويل باالستصناع من خالل

 يوفر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمويال كافيا لتلبية احتياجاتها لتصنيع سلع محددة؛  
         تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا لبرنامج معـين يـتم مـن خـالل تحديـد سـلع معينـة

بمواصــفات محــددة وتكليــف أصــحابها بإنتاجهــا وتســليمها إلحــدى الهيئــات المتخصصــة لتتــولى   
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تسويقها، ويمكن بهذا الشكل تمويـل أصـحاب المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة وتنميـة أعمالهـا        
، وإذا تم نتاج سلع يحتاجها السوق أو تحتاجها بعض المؤسسات كبيرة الحجموفقا لبرنامج معين إل

نــه مــن الممكــن اســتخدامه لتحديــد أنــواع المنتجــات واإلشــراف علــى    التمويــل بهــذا الشــكل فإ 
تخلص أصحابها من معظـم مشـاكلهم    في مواصفاتها بدقة والمساهمة بشكل مباشر في تسويقها،

  عرض لمخاطر الديون وفوائدها ومشاكلها القانونية واالقتصادية؛التمويلية والتنظيمية بدون الت
  حد المؤسسـات الصـغيرة أو   عن طريق أ) كاآلالت والمعدات(يقوم المصرف باستصناع السلعة

 ، ثم تأجيرها لمؤسسات صغيرة أو متوسطة أخرى؛المتوسطة
          العديـد مـن   التمويل من خالل عقد إستصـناع يقضـي بإسـناد المصـرف تصـنيع هـذه السـلع إلـى

 تالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مـع قيـام المصـرف بتسـويق هـذا المنـتج باالشـتراك مـع هيئـا         
ترقيــة المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة مــن خــالل مؤسســات تســويقية ذات كفــاءة عاليــة تنشــأ   

  .)46(خصيصا لهذا الغرض، وبذلك يتم إنتاج ما يمكن تسويقه 
  القائمة المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة باالستصناع وتناسب صيغة التمويل عن طريق البيع

والتي تريد التوسع فـي حجـم أعمالهـا عـن طريـق زيـادة خطـوط اإلنتـاج الحاليـة أو إنشـاء وحـدات            
  .عقارية لوحدات التجميع إلى غير ذلك من أساليب التوسع

  :التمويل باإليجار -8.2

ومعناه أن يستأجر شـخص مـا شـيئا     الكراء المعروف عندنا اليوم،"ويعرف اإليجار على أنه 
معينا ال يستطيع الحصول عليه أو ال يريد ذلك ألسباب معينة، ويكون ذلك نظيـر أجـر معلـوم    

  . )47("يقدمه لصاحب الشيء

ــه    ــى أن ــى تمليــك األصــول     "ويعــرف كــذلك عل ــة تمويليــة رأســمالية ال تهــدف إل عملي
للمالمصرف(رِجِؤ (وال إلى تمليكها للمسرِجِأْت )بل هي عمليـة شـراء لألصـل إلتاحتـه     ). المستثمر

وفي نهاية اإليجار قد يباع األصل في . للعميل الستخدامه مقابل أدائه قيمة اإليجار المتفق عليها
عاد للممزاد عام أو للمستأجر أو ي48("لتأجيره مرة أخرى رِجِؤ(.  

متخصصــة  مؤسسـات االســتفادة مـن هـذه الصــيغة بتكـوين    للمصـارف اإلسـالمية   ويمكـن  
لممارسة اإليجار، من خالل قيامها بتملك أراضي زراعية أو عقارات سـكنية أو محـالت تجاريـة أو    

  .مكاتب لألعمال أو شركات مالكة لمعدات وآالت كالجرارات، أو معدات حفر اآلبار

 ،"صـكوك اإلجــارة "كمـا يمكـن للمصـرف أن يطـرح صـكوك مخصصـة يطلـق عليهـا         
المزمع إنشاؤها، على أن يكون للمصرف حصة في هذه الصـكوك فـي    المؤسساتوذلك لتمويل 

حدود ما تسمح به اللوائح أو القوانين المنظمة لألعمال المصـرفية عمومـاً، حيـث تتميـز عمليـات      
اإليجار بأنها تدنتظما وعلى درجة عالية من الضماندخال دورياً م ر.  
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ل روعات اإلنتاجية أو الخدمية لألصواستخدام اإليجار تكون لتمويل شراء المش فمجاالت
ــيس لتمويــل شــراء المنتجــات    ،الرأســمالية ــى ازدهــار التجــارة     أوول ــا يــؤدي إل المســتلزمات، وهــذا م

  . الخارجية

ويعتبــر التمويــل باإليجــار مــن األســاليب التــي يمكــن اســتخدامها فــي تمويــل المؤسســات      
  :الصغيرة أو المتوسطة لألسباب التالية

  ع تـوفير وشـراء أي وحـدة إنتاجيـة ألي مـن المؤسسـات وتملكهـا ثـم يعيـد          أن المصرف يسـتطي
تأجيرها إلى تلك المؤسسات مع احتفاظه بملكيتها وفي حالة تأخر تلك الوحدات عـن السـداد   
يمكن له أن يسترد الوحدة اإلنتاجية، ويعـد تملـك المصـرف للوحـدة اإلنتاجيـة أحـد أشـكال        

تغلــب علــى أهــم معوقــات تمويــل المؤسســات الصــغيرة أو    الضــمانات الهامــة للمصــرف، وهــو مــا يعــد 
 ؛)49(المتوسطة التي ال يتوافر لديها ضمانات

 انتهـاء  بسعر السـوق عنـد   المؤجرة العين شراء في ةوالمتوسط الصغيرة للمؤسسة الخيار إعطاء 
 ؛المدة خالل المستحقة عليه اإليجارية األقساط جميع وفاء من انتهائه بعد وذلك التأجير، مدة
 يمكن للمصرف أن يستأجر تلك المعدات ثم يعيد تأجيرها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ 
 يتفـق  بثمن ألجرة كامال سداده بعد ةوالمتوسط الصغيرة للمؤسسة المؤجرة العين ببيع وعد 

 عليه؛
   يمكــن للمصــرف أن يقــوم بالتــأمين التعــاوني علــى تلــك الوحــدات اإلنتاجيــة ضــد المخــاطر

 ؛)50(الجسيمة
       يعتبر القسط اإليجاري لتلك الوحدات اإلنتاجيـة بالنسـبة للمؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة

 تكلفة دورية يمكن للوحدة تحملها شهرياً؛
 ا يعتبر التمويل باإليجار أكثرلألصـل،  مالكًـا  المؤجر الممول يظل إذ مرابحة البيع من ضمان 

 مطلوبا ليس أنه على فضال هذا بسهولة، ألصلا استرداد يمكنه التوقف أو اإلفالس عند وبالتالي
 .مقدمة مبالغ دفع العميل من

  :الخالصة

لقد اشتملت هذه الدراسة على الواقع التمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خـالل  
التعرض لمفهومها وخصائصها، وكذا إبراز أهميتها في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، 
والوقوف على أهم المشاكل التي تعترضها في مصادر التمويل التقليدي الذي يلزمها بدفع التمويل 

فوائده حتى لو حققت أرباحا أقل من أسعار الفائدة أو خسائر، وفي األخيـر حاولنـا اقتـراح إطـار     مع 
للتمويل المصرفي اإلسالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتكز على أساليب تمويلية قائمة 
على المشـاركة فـي الـربح والخسـارة أو علـى الـدين التجـاري، المتسـمة بنقـل التمويـل مـن أسـلوب             



 والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات اإلسالمي المصرفي التمويل عمارة بن نوال. د

 

60 –05052012 
 

لضمان والعائد الثابت إلى أسلوب تحمل المخاطرة والعائد المتغير، وتغلـب النشـاط اإلنتـاجي علـى     ا
  .النشاط المالي

    :لذلك، وفي بحثنا هذا البد من التأكيد على النقاط التالية     

 والمتوسطة انطالقا  الصغيرة المؤسسات آفاق اتساع مساعدة على تنظيمية بيئة ضرورة  توفير
 إلقامتها؛ الالزمة اإلجراءات وتجانس تبسيط من
 والمتوسطة بتمويل مشترك بـين حكومـات الـدول     الصغيرة إنشاء صندوق لتنمية المؤسسات

 والمصارف اإلسالمية؛
    عـن طريــق إصــدار  والمتوســطة  الصــغيرة تشـجيع المصــارف اإلسـالمية علــى تمويــل المؤسسـات

 ؛قوانين منظمة لذلك
  والمتوسطة مـن   الصغيرة المصارف في تمويل المؤسساتينبغي تخفيض معدالت هامش ربحية

 باب المسؤولية االجتماعية؛
 والمتوسطة؛ الصغيرة إنشاء إدارة متخصصة في المصارف اإلسالمية لدعم المؤسسات 
     دعــوة الفقهــاء والعلمــاء والخبــراء إلــى ابتكــار صــيغ تمويليــة إســالمية تتناســب مــع التغيــرات

 والمتوسطة؛ الصغيرة المعاصرة في نشاط المؤسسات
    والمتوســطة وزيـادة المقــدرة   الصـغيرة  إنشـاء شــركات متخصصـة لتســويق منتجـات المؤسســات

 التنافسية لها؛
         عقــد دورات ونــدوات علميــة لتوعيــة وإعــادة تأهيــل وتــدريب العــاملين ومــالكي المؤسســات 

  .والمتوسطة الصغيرة
  :المراجع والهوامش
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  1لطفي مخزومي. أ

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  الجزائر /الوادي  جامعة

  

  :ملخص 

شهدت الزراعة في والية الوادي تقدما معتبرا برغم الطبيعة الصحراوية للمنطقة، حيث 
محصول  إنتاجمثلت تجربة زراعة البطاطا في تسعينات القرن العشرين طفرة زراعية، لينتقل 

تم التحليل االقتصادي . البطاطا لوالية الوادي رأسا، وتحتل الوالية بذلك المراتب األولى وطنيا
البطاطا بوالية الوادي من خالل عينة إحصائية من مجموع مزارعي البطاطا بالوالية،  لمنتوج

كما تم دراسة . ، المدخالت المستخدمة، وعالقتها بكمية الناتجاإلنتاجعن طريق تحليل دالة 

قيمة الناتج الكلي، الفائض أو الهامش العوائد المزرعية لهكتار محصول البطاطا من خالل 
  .            لنشاطالكلي وربح ا

Abstract:  

Agriculture has seen considering progress in El-Oued, despite the nature of the 
desert area, where the experience of growing potatoes in the nineties of the twentieth 
century represented an agricultural boom, to move the production of potato crop in El-
Oued upside, and thus the state occupies ranks first nationally. The economic analysis 
of the product of the potatoe through a statistical sample of the total potato farmers in 
the state, by analyzing the production function, inputs used, and their relationship to the 

                                                             
1        Université d'El oued   789 39000 
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amount of output. We studied farm returns of hectare potato crop by the value of total 
output, the surplus or the total margin and profit activity. 

  :مقدمة 

يمثل القطاع الزراعي مجاال مهما للبحث والدراسة وذلك لما يحويه هذا القطاع من 

كبير على االقتصاد، ولعل أفضل مجاالت البحث والدراسة والتي  خصائص تنعكس بشكل
تعطي صورة واضحة عن مدى نجاح القطاع الزراعي أو عدمه في أي دولة هي المجاالت المتعلقة 
بدراسة الجوانب االقتصادية لهذا القطاع والتي يمثلها أحد فروع علم االقتصاد أال وهو االقتصاد 

ي علم حديث قامت بداياته األولى في ألمانيا في القرن التاسع عشر واالقتصاد الزراع. الزراعي
وفي أوائل القرن العشرين شرعت جامعات الواليات . وكانت الجامعات األلمانية سباقة إلى تدريسه

المتحدة األمريكية في تدريسه علماً مستقالً، ثم انتشر تدريسه تدريجياً في معظم جامعات 
  . العالم

على  اإلنتاجوأسس اقتصاديات  مبادئتطبيق  إلىالزراعي  اإلنتاجاديات تهدف علوم اقتص
مهما التخاذ القرارات على مستوى المنشأة الزراعية أيا كان  أساساالقطاع الزراعي مما يوفر 

 اإلنتاجيةالزراعي بطبيعة العالقة بين المدخالت  اإلنتاجتهتم اقتصاديات . نشاطها الزراعي

الزراعية من حيث سلوكياتها وتأثيرها على حجم الناتج في تحليل العالقة بين المتغيرات 
  . المؤثرة في الناتج والناتج ذاته

العالمي منها  اإلنتاجتشكل البطاطا جزءا رئيسا في النظام الغذائي العالمي، وقد سجل 
ت ذاته بخالف الحبوب، ليست غير أن البطاطا في الوق. مليون طن 325رقما قياسيا بلغ  2007عام 

 إجماليإنتاجسلعة عالمية، حيث ال يدخل منظومة التجارة الخارجية سوى جزء صغير من 
المحلي ال على أساس  اإلنتاجالبطاطا، كما أن أسعارها تتحدد في العادة على ضوء تكاليف 

خدامها كمحصول ولذلك كثيرا ما يوصي الخبراء بإنتاج البطاطا واست. تقلبات األسواق الدولية

غذائي آمن في مقدوره أن يساعد المزارعين ذوي الدخل المنخفض والمستهلكين، المعرضين على 
الخروج سالمين من االضطراب الكبير الذي يعصف حاليا بالعرض والطلب على األغذية في 

  . العالم
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تعتبر والية الوادي منطقة زراعية رغم طابعها الصحراوي، فهي تتميز بإمكانياتها 
جانب احتوائها على مساحات زراعية واسعة قابلة وسهلة االستصالح،  إلىالزراعية المعتبرة، 

ريادتها  إلىإضافة . وموارد مائية هامة، تتوفر كذلك على يد عاملة زراعية كفؤة ومبدعة

عد المحاصيل كالتمور والتبغ، ونجاح تجربة زراعة الفول السوداني وتكثيف ب إنتاجوطنيا في 
الزيتون في السنوات  إنتاجإنتاجه في الثمانينات من القرن الماضي، وبوادر نجاح تجربة زراعة و

األخيرة، فإن تجربة زراعة البطاطا في بداية التسعينات من القرن العشرين، وتوسع و تكثيف 

األخرى، تعد بحق تجربة فريدة من نوعها ليس فقط على مستوى توسع إنتاجها سنة تلو 
الهكتار، لتحتل بذلك والية  إنتاجالمساحات المزروعة بل حتى للزيادة المستمرة في مردودية 

  .          هذا المحصول إنتاجالوادي مراكز جد متقدمة وطنيا في حجم 

 اإلشكاليةعلى  اإلجابةحاول بناءا على كل ما سبق ولمعالجة هذا الموضوع سوف ن
  :الرئيسية المتضمنة في السؤال الجوهري التالي

الزراعي ؟ وكيف تعمل  اإلنتاجما هي كيفيات وأدوات التحليل االقتصادي لعمليات 
معرفة  وفهم العالقات التي تحكم الموارد االقتصادية الزراعية على تحقيق دالة الهدف في 

محصول  إنتاجالناتج الزراعي ؟ وما هو إسقاط كل ذلك على  السياسة الزراعية أال وهو حجم
  البطاطا بوالية الوادي؟   

إلى ثالثة  هذه الدراسة تقسيم البحث، تم إشكالية على واإلجابة الدراسة هذه إلنجاز
  :خاتمة كما يليو مقدمة إلى أقسام، باإلضافة

 واقع زراعة البطاطا بوالية الوادي. 
 الزراعي اقتصاديات دوال اإلنتاج. 
 دوغالس لمحصول البطاطا بوالية الوادي -دالة اإلنتاج كوب. 

  واقع زراعة البطاطا بوالية الوادي: أوال 

  : الموارد الزراعية بوالية الوادي  )1

وتقدر المساحة الزراعية هكتار،  4458680 قدرها مساحة على والية الوادي تمتد

هكتار  147688هكتار مراعي والباقي والمقدر ب  1444181، منها هكتار 1591869اإلجمالية 

أغلب األراضي المستغلة في الزراعة بوالية . ما بين أراضي مستغلة زراعيا وأخرى غير منتجة
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سنة  %98.45و  2000سنة  %84.61الوادي عبارة عن مساحات مسقية، حيث تراوحت نسبتها بين 

سنة  %69.42و  2005سنة  %64.28حت نسبة مساحتها بين أما الزراعات الدائمة فتراو.  2005

األراضي المستغلة في الزراعة بوالية  إجماليالزراعات المحمية تمثل مساحات ضئيلة من .  2008

  .  2008هكتار سنة  133.5و  2000هكتار سنة  56.22الوادي، تراوحت بين 

  دياستعمال األراضي الزراعية بوالية الوا) : 01(الجدول رقم 

  السنوات
الزراعات   الزراعات الدائمة  األراضي المسقية

  المحمية

  األراضي البور

 %  المساحة %  المساحة %  المساحة

2000  34584 84.61 26761.4 65.47  56.22  4446.4  10.88  

2005  50305 98.45 32845  64.28  91.89  1526  2.98  

2008  53079 97.33 37855.6  69.42  133.5  1329.75  2.44  

2009  54704 97.41 38884  69.24  113  903.5 1.61 

  الباحث اعتمادا على إحصائيات مديرية المصالح الفالحية بوالية الوادي إعدادمن : المصدر 

والية الوادي لديها موارد مائية جوفية هامة، تستعمل أساسا من أجل تغطية االحتياجات 

االستغالل المفرط لمختلف الطبقات أنتج بعض . الزراعية واالستهالك من المياه الصالحة للشرب
الجدول الموالي يبين المخزون المائي  )1(.المشاكل خاصة ظاهرة صعود المياه السطحية

  :المتواجد بوالية الوادي واستعماالته المختلفة 

  سنة/  3هكم: المخزون المائي المتواجد بوالية الوادي           الوحدة ) : 02(الجدول رقم        

المصادر 
  المائية

المخزون 
  المائي

المياه 
  المسخرة

  المياه المستغلة

  اإلجمالي   الصناعة  السقي  الشرب

  852  4.26  592.14  255.60  912.56  4900  الحجم

  100  0.50  69.50  30  18.60  100 %النسبة

  . 54ص، 2009أفريل ، 2008الية الوادي الدليل اإلحصائي لو، الواديية التخطيط و التهيئة العمرانية بمدير: المصدر 
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سواء ما تعلق ، أهم ما يميز اليد العاملة الزراعية في والية الوادي هو التذبذب الواضح    
  . األمر باليد العاملة الزراعية الدائمة أو اليد العاملة الزراعية المؤقتة 

  اليد العاملة الزراعية بوالية الوادي) : 03(الجدول رقم 

  السنوات
اليد العاملة الزراعية 

  الدائمة
اليد العاملة الزراعية 

  المؤقتة
  اليد العاملة الزراعية  إجمالي

2004/2005  80394  10843 91237  

2005/2006  83729  10718  94277  

2006/2007  79237  10808  90045  

2007/2008  75507  39493  115000  

2008/2009  81906  12678  94584  

  الباحث اعتمادا على إحصائيات مديرية المصالح الفالحية بوالية الوادي إعدادمن : المصدر 

  : النباتي بوالية الوادي  اإلنتاج )2

التمور تبقى والية الوادي من أهم الواليات إنتاجا على المستوى  إنتاجرغم التذبذب في 

الزيتون تطورا هاما في األشجار  إنتاجعرف .  2006/2007للموسم  %28.53الوطني بنسبة 

. يشهد بعض التذبذب الناتج عن حداثة تجربة زراعته في الوالية اإلنتاجالمزروعة ولكن يبقى 

. الحبوب في والية الوادي ال يعتبر كبيرا، إال أنه شهد زيادة معتبرة عبر السنوات إنتاجرغم أن 
.  اإلنتاجفي حجم  أومساحات المزروعة المحاصيل الحقلية منحى تصاعديا سواء في ال إنتاجشهد 

التبغ الذي  إنتاجالوطني، و اإلنتاجمن  %20تتميز الوالية بإنتاج الفول السوداني الذي يمثل نحو 

ما ميز الزراعة المحمية في .  2006/2007الوطني للموسم الزراعي  اإلنتاجمن  %33يمثل نحو 

الوالية  إنتاج.  أخرى  إلىالمزروعة من سنة  تاوفي المساح اإلنتاجوالية الوادي هو التذبذب في 
 إلىالوطني إال أن أهم ما يميزه إنتاجيته المرتفعة التي تصل  إلىاإلنتاجمن الفواكه ضئيل نسبة 

  .الوطنية اإلنتاجيةحوالي ضعف 
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  )قنطار(بعض المحاصيل النباتية في والية الوادي إنتاج) : 04(الجدول رقم 

  الفواكه  الزيتون  التمور  الموسم
المحاصيل 
  المحمية

  الحبوب
المحاصيل 

  الحقلية

96  890416,85 722,91 13321,15 35037 6910.5  475397,15 

97  1087308,35 917,16 19989,50 25817,50 11101  584239,53 

98  1441230,6 4177,91 20895,32 25526,06 23013  536564,61 

99  1014687,4 584,91 29983,72 30869,20 28439  558756,4 

2001  1275000 1502,91 31583,59 28934,20 53395  440411,23 

2002  1236186,8 1975 34794,40 26004 46928.25 646411 

2003  1400000 828,81 36348,40 30639 90839  907502,58 

2004  1150000 3811,85 36650,00 30578,50 133127.64  1173179,82 

2005  1395000 1843,18 37653,50 32520 97820  1709624,12 

2006  1335405 1496,7 42575,00 30436 101780  2166204 

2007  1503457 1576,7 45436,50 48353,50 81215  2464062,3 

2008  1378436 3487,73 65361 38153 76073 3412861  

2009  1541290 7110 66780 38903,9 140198.5 4217388  

  الباحث اعتمادا على إحصائيات مديرية المصالح الفالحية بوالية الوادي إعدادمن : المصدر 
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  :الحيواني بوالية الوادي  اإلنتاج )3

مـن المجمـوع الـوطني لسـنة      %13.46تتميز والية الوادي بأعداد الماعز والذي يمثل نحـو  

 %3فنسبتها دون  ممن المجموع الوطني، أما األغنا %10.37وأعداد اإلبل التي تمثل حوالي   2007

اللحوم الحمراء والبيضاء هو التذبذب الواضـح عبـر    إنتاجما ميز . وطنيا، ونسبة ضئيلة من األبقار
اللحـوم البيضـاء لـم يشـهد تطـورا كبيـرا حيـث عـرف زيـادة نسـبتها دون            إنتاجالسنوات، وإن كان 

اللحوم الحمراء ورغم حدة التغيـر بـين سـنة وأخـرى،      إنتاج، فإن 2009وسنة  1996بين سنة  42%

رغم التذبذب الذي عرفه .  2009و  1996بين سنتي  %420فإنه سجل زيادة كبيرة بنسبة ناهزت 

الحليب في والية الوادي، إال أنه أخذ منحى تصاعديا مع مرور السـنوات مسـجال زيـادة نسـبتها      إنتاج
البيض في والية الوادي عرف تذبذبا حادا، لكنه  إنتاج.  2009وسنة  1996بين سنة  %77فاقت 

بـين سـنتي    %7الحليب أخذ منحى تنازليا مع مر السنوات مسجال تراجعا تعدى نسبة  إنتاجعكس 

  .  2009و  1996

 : و زراعة البطاطا بوالية الوادي  إنتاج )4
  :لمحة تعريفية عن زراعة البطاطا   -  أ

سـم   100إلـى ارتفاع قد يصـل   إلىنبات حولي عشبي ينمو   (Solanum tuberosum)البطاطا

غنية للغاية بالنشا لدرجة أنها تحتل مرتبة رابع أهـم محصـول   – تسمى بطاطا أيضاً –وينتج درنة 

بلـد فـي    100زرع البطاطـا فـي أكثـر مـن     تـ ) 2( .بعد كل من الذرة والقمح واألرز ،غذائي في العالم

محصـول طقـس معتـدل    "وهـي فـي األسـاس    . ة واستوائيةظل ظروف مناخية معتدلة وشبه استوائي
تعوق درجات الحرارة التـي تقـل    .لإلنتاجحيث تعد درجة الحرارة العامل المحدد الرئيسي " البرودة

بينمـا يجـري الحصـول علـى      ،مئوية نمو الدرنات بصورة حـادة ° 30مئوية والتي تزيد على ° 10عن 

  )3( .مئوية° 20إلى18اليومية  أفضل غالل حيثما يكون متوسط درجة الحرارة

  : الشكل الموالي يبين بعض أنواع البطاطا 
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  بعض أصناف البطاطا) : 01(الشكل رقم 

  
  توبيرا.............   أتاهوالبا.........   نيكوال...  بيربانك راسيت... بويكوال البين   

  
  نتاسبو........  بابا كولورادا.......   ماريس بارد..........   ديزيريه ............   مونديال    

  http://www.potato2008.org/ar/potato/varieties.html: المصدر 

 : تطور زراعة البطاطا بوالية الوادي  - ب
بضـعة  (، بمسـاحات مصـغرة    1990سـنة  كانت أول تجربة لزراعة البطاطا بوالية الوادي 

المنجزة من طـرف بعـض المـزارعين بشـكل فـردي و تجريبـي علـى مسـتوى منـاطق          ) مترات مربعة
 15شــهدت مضــاعفة التجــارب فــي العــدد والمســاحات، لتبلــغ    1991ســنة . تغــزوت، قمــار والدبيلــة

  . 1994و  1991هكتار في المجموع بين سنوات 

الموزعة على بعض  الرش معداتم الدولة في شكل هبات ل، ومع دع 1995ابتداء من سنة 

مـن خـالل غلـة مشـجعة      الـرواد  هـؤالء  عليهـا  حصـل  التـي  جـدا  الكبيرة وبعدالنتيجةالمزارعين، 

 إلـى المسـاحات لـم تتوقـف عـن المضـاعفة مـن موسـم        . قنطار فـي الهكتـار   300 إلى 60انتقلت من 

تنتشــر زراعــة البطاطــا فــي واليــة الــوادي فــي منطقــة ســوف، موزعــة علــى أربعــة منــاطق   ) 4(.آخـر 

مـع مـر السـنين زراعـة البطاطـا لالسـتهالك شـهدت        . رئيسية، وهي  قمار، الدبيلة، الرباح والوادي
فـي   إنتاجيـة في الحقيقة مسـاحات جديـدة تصـبح منـاطق     . توسعا ملحوظا في المساحة المزروعة

، مـع  2008/2009هكتـار للموسـم    14200مـن  حات تزايدت أهميتها لتقتـرب  هذه المسا. كل سنة
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قنطار، لتضع والية الوادي من بين أكبر الواليات المنتجة في الـوطن،   3588962قدر بنحو  إنتاج

  :  )5(و الجدول الموالي يوضح تطور زراعة البطاطا في والية الوادي  عبر السنوات 

  زراعة البطاطا بوالية الوادي و إنتاجتطور ) : 05(الجدول رقم 
  )هـ/ق( اإلنتاجية  )قنطار(اإلنتاج   )هكتار(المساحة   الموسم
94/95  400  100000 250  

96/95 466 114170  245 

97/96 521 130250 250 

98/97 640 160000 250 

99/98 628 153860  245 

2000/1999  601 147245 245 

2000/2001  875  223125  255  

2001/2002  1200  300000  250  

2002/2003  2953  767780  260  

2003/2004  4429  1151540  260  

2004/2005  6778  1777000  260  

2005/2006  7289  1873900  257  

2006/2007  7363  1802078 245  

2007/2008 11415 2708890 237 

2008/2009 14200 3588962 253 

 Direction des services agricole de la wilaya d'El-Oued, Rapport de synthèsesur la production de:المصدر 
pomme de terre,2009, p 1 .  
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  الزراعي  اإلنتاجدوال : ثانيا 

  : اإلنتاجمفهوم دالة  )1

 تلـك  إنتـاج  دالـة  سمىت ما سلعةل والمخرجات المدخالت بين تربط التي التقنية العملية
 أكبرللحصول على  ،والمخرجات المدخالت بين التكنولوجية العالقة بأنها عرفت يوه. السلعة

  ) 6(.مدخالتللمختلفة  مجموعات من تنتج أن يمكن التي المخرجات من قدر

 هـذه  وصـف  يمكننـا  ،عمومـا  .عـدة  تنـتج مخرجـات   المنشـئات  جميـع  يكن لم إن العديد
 سنسـتخدم ( جـرا  وهلـم  ،الثانية المدخالت x2 ،األولى للمدخالت x1 شراء لعمليات نتيجة المنشأة

xn خيرةاأل مدخالتال على للداللة (إنتاج  وy ،لتكون دالةاإلنتاج  من المخرجات)7( :  
y = f(x1, x2, … , xn) .  

  : )8(بالشكل التالي   اإلنتاجبشكل عام يمكن كتابة دالة 
y = f(L, K) .  

  :حيث أن 
)y (     تمثل حجم الناتج مقاسا بالقيمة المضافة اإلجمالية أو بقيمة النـاتج المحلـي اإلجمـالي فـي

  .على الصعيد الكلي اإلنتاجحالة تقدير دالة 
)L (   تمثل حجـم االسـتخدام) بمجمـوع سـاعات العمـل     أومقاسـا بمعـدل عـدد المشـتغلين     ) العمالـة

  .الفعلية المبذولة خالل فترة معينة
)K ( رأس المال الثابت و يقاس على الصـعيد الجزئـي بإجمـالي قيمـة األصـول الثابتـة        تمثل حجم

  .وعلى الصعيد القومي على أساس تراكم رأس المال الثابت
فـي   اإلنتـاج المذكورة أعـاله هـو عـدم وجـود      اإلنتاجومن أهم الشروط التي يجب توفرها في دالة 

  : حالة غياب احد العنصرين أي أن 
y = 0 = f(0, K) = f(L, 0)  

  : تكون موجبة، أي أن )   MPL(الحدية للعمل  اإلنتاجيةكما وأن 

MPL = ≥ 0          0 >باإلضافة إلى 

  :يجب أن تكون موجبة )   MPK(الحدية لرأس المال  اإلنتاجيةكذلك 

MPK = ≥ 0          0 >باإلضافة إلى 
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  : دوغالس  -كوب اإلنتاجدالة  )2

 بيانات تطويع C.W Cobbو  Paul Douglasاالقتصاديان فيها حاول التي الدالة هذه تعتبر

 المـال  ورأس العمالـة  مسـاهمة  مـدى  لقياسم  1928-1899 من الفترة في األمريكية الصناعة عن

 واسـع  بشـكل  انتشـرت  والتـي  اآلن حتى ظهرت التي االقتصادي التحليل أدوات أهم من ،اإلنتاج في
 األداة تعتبـر  الدالـة  هـذه  أن عـن  فضـالً  ،االقتصادية الدراسات مجال في بكثرة تستخدم ومازالت

 فـي  واضحة طفرة إحداث إلى أدت أخرى دوال اكتشافو نماذج بناء من االقتصاديين مكّنت التي
 افـة ك مـن  بالتفصـيل  الدالـة  هـذه  دراسـة  فـإن  ولهـذا  هـذا  عصـرنا  في االقتصادي التحليل أساليب

  )9(.المادة من الجزء هذا في أساسياً هدفاً تعد جوانبها

 لتينتنــار منهجيـة ال ورقــةال فـي  نشــأ الزراعـي  اإلنتــاج دوال علـى  التجريبــي العمـل  أن يبـدو 

Tintner 1944)(، براونلي وتينتنار من تطبيقو )1944 (Tintner and Brownlee،  فـي  ظهـرت  التـي 

 الكامـل  بـالحجم  ورقـة  تلتهـا  المزرعة داقتصا مجلة من مالحظاتال قسم في قصيرة ورقة شكل

 Cobb and) 1928( دوغـالس  كـوب  عمـل ب تـأثر  كـان  العمـل  هذا. )(Heady 1946 هيدي قبل من

Dougla. فـــي  دوغـــالس كـــوب عمـــل اعتمـــاد علـــى عامـــا عشـــر خمســـة نحـــو اســـتغرق وهكـــذا

  )10(.التطبيقي االقتصادالزراعي
  :)11(تكتب كما يلي   دوغالس كوب اإلنتاجدالة 

< 1 )α     (   0 <  L( ) y = f(L, K) = AK  

استخداما في التطبيق، حيث تعرف المعلمة  اإلنتاجوتعد دالة كوب دوغالس أكثر دوال 
(A)  أمـا  اإلنتاجفي هذه الصيغة بمعامل كفاءة ،)α(    العمـل و   إلـى بالنسـبة   اإلنتـاج فتمثـل مرونـة

)α1-(  هـذه هـو    اإلنتـاج رأس المال الثابت، ومن أهم خواص دالة  إلىبالنسبة  اإلنتاجترمز لمرونة

  )12(.العمل ورأس المال الثابت إلىبالنسبة  اإلنتاجثبات مرونتي 

، منهــا الخطيــة وغيـر الخطيــة، وتعتبــر دوال  اإلنتـاج توجـد عــدة أشـكال مختلفــة لدالــة   
الزراعـي متـى    اإلنتـاج دوغـالس أكثـر األشـكال مالءمـة لظـروف      -األسـية مـن نـوع كـوب     اإلنتاج

، كما أن هذه الدالـة قـد اسـتخدمت فـي     اإلنتاجيةأمكن تضمينها العدد المناسب من المدخالت 

عديد من الدراسات العملية للبيانات المقطعية دون تبرير ويعزى ذلك لمـا تتميـز بـه مـن سـهولة      
 لـى جمالية عوتدل المرونة اإل. مباشرة  اإلنتاجمرونة  إلىفي الحساب، كما يدل األس في الدالة 
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ذلـك أن الدالـة توضـح مالمـح تنـاقص الغلـة        إلىطبيعة العائد للسعة السائدة في العينة، يضاف 
  )13(.بالنسبة للحجم دون استخدام عدد كبير من درجات الحرية

من  إليهاورغم ما تتميز به الدالة من نقاط سابقة إال أنه يوجد بعض االنتقادات الموجهة 

  :  )14(أهمها
 ال تعكس الوضع الحقيقي في الزراعة، كمـا ال تصـل هـذه الدالـة      اإلنتاجيةمرونة أن ثبات ال

نهايتها العظمى، وبالتالي فان الناتج الحدي ال يأخذ القيمة الصفرية و من ثم يكون من غير  إلى

الممكن حدوث تناقص للنـاتج الكلـي، أو أن يكـون النـاتج الحـدي سـالبا، كمـا أن هـذه الدالـة          
ت التــي يكــون فيهــا النــاتج الحــدي ثابــت أو متزايــد أو متنــاقص دون الجمــع بــين  تعبـر عــن الحــاال 

 .الحاالت الثالثة في آن واحد 
    ثبات المعدل الحدي لالستبدال التكنولوجي مهما زادت العناصر الداخلة عن عنصـرين، كمـا

أن المستوى الصفري من العناصـر المسـتقلة التـي تجعـل النـاتج صـفرا غيـر منطقيـة مـن الناحيـة           
وإن كان صحيحا من الناحية الرياضية، ومن الممكن إحـالل القيمـة الصـفرية بـرقم      اإلنتاجية

 .فض يكبر الصفر وذلك للتغلب على هذه المشكلةصغير جدا منخ
  دوغالس لمحصول البطاطا بوالية الوادي - دالة اإلنتاج كوب: ثالثا 

  :  عملية المعاينة و المالمح الرئيسية لعينة الدراسة  )1

ــاج       تــم اختيــار المنــاطق األربعــة الرئيســية التاليــة قمــار، الدبيلــة، الربــاح والــوادي إلنت

ويرجع .  2009/2010الوادي كمجتمع للدراسة الميدانية خالل الموسم الزراعي البطاطا بوالية 

والية الـوادي حسـب    إنتاجمن  %99.87سبب اختيار هاته المناطق األربعة لكونها تمثل ما نسبته 

  :وقد كان ترتيب المناطق األربعة كما يلي .   2008/2009إحصائيات الموسم الزراعي 

    ــم ال ــار والتـــي تضـ ــة قمـ ــاس والرقيبـــة      منطقـ ــار، تغـــزوت، ورمـ ــة، قمـ ــديات اإلداريـــة التاليـ بلـ

 .الوالية إنتاجمن  %49.61قدرها نحو  إنتاجبنسبة 

       ،ــة ــي خليفــ ــة، حاســ ــة، الدبيلــ ــة التاليــ ــديات اإلداريــ ــم البلــ ــي تضــ ــة والتــ ــة الدبيلــ منطقــ

 .الوالية إنتاجمن  %36.8قدرها نحو  إنتاجالمقرن، سيدي عون والطريفاوي بنسبة 

  ــ ــة الربــ ــة، النخلــــة       منطقــ ــة، الربــــاح، البياضــ ــة التاليــ ــم البلــــديات اإلداريــ اح والتــــي تضــ

 .الوالية إنتاجمن  %7.87قدرها نحو  إنتاجوالعقلة بنسبة 

     ــدة ــوينين، وادي العلنـ ــوادي، كـ ــة التاليـــة، الـ ــديات اإلداريـ ــي تضـــم البلـ ــوادي والتـ منطقـــة الـ
 .الوالية إنتاجمن  %5.58قدرها نحو  إنتاجواميه ونسة بنسبة 
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منطقـة سـوف، وبالتـالي فهـي تتميـز بـنفس        إلـى المناطق األربعة موضوع الدراسة، تنتمي جميعـا  
  .الخصائص الطبيعية والمناخية والبشرية، ومتداخلة فيما بينها

نظرا لعدم توافر بيانات دقيقـة للتعـرف علـى اقتصـاديات عمليـات إنتـاج البطاطـا بواليـة         
هــذا المنتــوج، ورغــم أن أســلوب الحصــر الشــامل فــي   الــوادي، والتــي تعتبــر حديثــة العهــد بزراعــة 

الدراسة يعتبر هو األفضل إال أن ارتفاع التكاليف وزيادة الجهد المطلوب يقفان حجـرة عثـرة فـي    
أسـلوب البحـث بالعينـة واضـعا نصـب عينيـه        إلـى سبيل انجاز ذلك، األمر الذي جعل الباحث يلجـأ  

وقد تم التفكيـر فـي اإلجـراء األمثـل     .  دقيقاعلى أن تكون تلك العينة ممثلة للمجتمع تمثيال

وعليـه فقـد قـام الباحـث     . لعملية المعاينة وذلك بتطبيق أسـلوب المعاينـة العشـوائية الطبقيـة    
حجـم   إلـى مزارع منتج للبطاطـا مـوزعين علـى المنـاطق األربعـة نسـبة        180باختيار عينة حجمها 

  .كل منطقة إنتاج
ة الطبقيـة لـيس إلـى اخـتالف المنـاطق األربعـة فـي        يرجع اختيار الباحث ألسلوب المعاين

حجم اإلنتاج والمساحات المزروعة فقط، بل حتى إلى اختالفها في إنتاجية الهكتار، وهـذا رغـم   

تجـانس هــذه المنــاطق فــي الخصـائص المورديــة والبشــرية، وهــذا لضـمان أقصــى تمثيــل للمجتمــع     
تكـون مقسـمة علـى أسـاس الـوزن النسـبي       وعليه فـان العينـة   . المدروس من طرف العينة المختارة

  :على النحو التالي) طبقة(لحجم إنتاج كل منطقة 

  توزيع مفردات عينة الدراسة على الطبقات المختلفة) : 06(الجدول رقم 

  الوزن النسبي للطبقة  )الطبقة( ةالمنطق
عدد مفردات عينة كل 

  طبقة

  89 0.496  قمار

 65  0.36  الدبيلة

  16  0.088  الرباح

  10  0.056  الوادي

  180  1.00  المجموع
  من إعداد الباحث: المصدر  
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  :تحليل بيانات محصول البطاطا و المدخالت المستخدمة في زارعتها بعينة الدراسة  )2

 :تحليل البيانات الخاصة بمحصول البطاطا بعينة الدراسة   -  أ
مختلفـة أهمهـا،   يفضل مزارعو البطاطا بعينة الدراسـة اسـتخدام بـذور البطاطـا مـن أنـواع       

بنســب اســتعمال متفاوتــة، حيــث أغلــب مزارعــي   . ســبونتا، بــارتيني، كونــدور، األطلــس والمــوروزا 

تـتالءم   إنتاجيـة البطاطا بعينة الدراسة يفضلون نوع سبونتا لما تتميز به مـن خصـائص زراعيـة و   
  .وطبيعة المنطقة

آللـة معـا فـي جنـي     أجمع مزارعو البطاطا بعينة الدراسـة علـى اسـتخدام طريقتـي اليـد وا     
  .المحصول، حيث تستخدم آالت أغلبها محلية الصنع

يســــتخدم مزارعــــو عينــــة الدراســــة بكثافــــة نــــوعي الســــماد الكيمــــاوي والطبيعــــي   
إن أكثــــر أنــــواع الســــماد الطبيعــــي . معـــا، نظــــرا لطبيعــــة األرض الرمليــــة الفقيــــرة للمنطقــــة 

  .استخداما في المنطقة هي فضالت الدجاج

استخداما من طرف مزارعي عينة الدراسة هي محـور السـقي، المصـنع     وسيلة الري األكثر
مــزارع مــن عينــة الدراســة بنســبة تفــوق   168محليــا مــن طــرف حرفــي المنطقــة، حيــث يســتعمله  

أما طريقة الري بالتقطير ورغـم دعمهـا مـن طـرف مديريـة المصـالح الفالحيـة بواليـة         .  93.33%

  . %6.66مزارع فقط بعينة الدراسة أي ما نسبته نحو  12الوادي فإن مستعمليها بلغ 

مــن مزارعــي البطاطــا بعينــة الدراســة أن مــن أكبــر المشــاكل التــي   %65.55يعتقــد نحــو 

من المزارعين  %50مثل في تسويق المحصول، في حين نجد أن تواجه زراعة البطاطا بالمنطقة يت

منهم أنه يوجد مشـكل   %26.66يعتبرون أهم المشاكل على مستوى اإلنتاج، بينما يعتبر حوالي 

من مزارعي العينة يرى وجود مشاكل متمثلة في كل  %7.77نحو  إلىفي تخزين المنتوج، إضافة 

أن جـودة   %3.88الكيمائيـة، أخيـرا يعتقـد حـوالي     من األمراض وصعوبة الحصـول علـى األسـمدة    

  .البذور وبعد مصادر الكهرباء تمثل مشاكل تعيق زراعة البطاطا بالمنطقة
ال يــؤمن كــل مزارعــي العينــة علــى محصــول البطاطــا بالمنطقــة، فــي حــين نجــد أن نحــو   

  .ال يقومون بذلك %32.33يستعينون بالمرشد الزراعي، في مقابل حوالي  67.77%

، علــى أن أفضـل وسـيلة تمنــع    %88.88مـع أغلـب مزارعـي عينــة الدراسـة بنسـبة تفـوق       يج

، ثــم %18.88تـدهور أسـعار البطاطـا تتمثـل فـي دعــم الحكومـة، تليهـا طريقـة التخـزين بنسـبة           
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، لتأتي طريقة تحديد المحاصيل %15تسهيل وفتح أبواب التصدير نحو األسواق الخارجية بنسبة 

 .      %4.44وأخيرا إنشاء صناعات غذائية بنسبة  %7.77بنسبة 

  :تحليل المدخالت المستخدمة في زراعة البطاطا بعينة الدراسة   - ب
هكتار وهو ما يمثل نحو  497يبلغ إجمالي المساحة المزروعة من البطاطا بعينة الدراسة 

توزعــت األرض الزراعيــة بعينــة الدراســة . المســاحة المزروعــة بواليــة الــوادي إجمــاليمــن  3.5%

ورث ونحـو   أراضـي  %9.44، إيجـار  أراضـي  %27.22أراضي ملك،  %55حسب نوع الحيازة على النحو، 

  . مشاركة أراضي 8.33%

يبلغ متوسط المدخالت المتغيرة لمحصول البطاطا في الهكتار بعينة الدراسة نحو 

من  %36.77دينار جزائري، حيث كانت أكبر حصة من نصيب السماد بنسبة بلغت نحو  337500

، ثم العمالة المستأجرة بنسبة  %33.36المدخالت المتغيرة، تليها البذور بنسبة  إجمالي

 %3.34و   %5.18، %6.16المبيدات، الميكنة المستأجرة والكهرباء بنسب ، فاألدوية و15.17%

  .  على الترتيب

يبلــغ متوســط المــدخالت الثابتــة لمحصــول البطاطــا فــي الهكتــار بعينــة الدراســة نحــو      
األرض الزراعية الموسـمي بنسـبة بلغـت     إليجاردينار جزائري، حيث كانت أكبر قيمة  266500

، تليهـا تكـاليف الفرصــة البديلـة، والتــي احتسـبت علــى افتـراض أجــرة يوميـة لصــاحب       43.15%

=  800×120(يـوم   120فترة موسم زراعة محصـول البطاطـا البالغـة     طولدج   800المزرعة قدرها 

، ثم قيمة انـدثار وسـيلة السـقي فـي الموسـم الزراعـي بنسـبة         %36.02، بنسبة بلغت )دج 96000

، تتبعهـا كـل مـن قيمـة االنـدثار       %7.77، فتهيئـة األرض الموسـمية بنسـبة     %10.62 إلـى وصلت 

  .على التوالي %0.45و  %1.99الموسمية للمضخة والبئر بنسب 

وقـد بلـغ   . يـوم /سـاعات عمـل   8يـوم و بمتوسـط   /تم تقدير العمـل البشـري فـي صـورة رجـل     

  . يوم/رجل 509.21متوسط العمل البشري في الهكتار بعينة الدراسة نحو 

قدر العمل اآللي في صورة ساعات عمل نظرا الختالف نوعية العمـل اآللـي ومـن حيـث قـوة      
سـاعة   188.45بلغ متوسط العمل اآللي في الهكتار بعينـة الدراسـة نحـو    وكفاءة التشغيل، حيث 

  .عمل
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  : والعوائد المزرعية لمحصول البطاطا بعينة الدراسة  نتاجتحليل دالة اإل )3

  :لمحصول البطاطا بعينة الدراسة  اإلنتاجدالة   -  أ
الزراعية لمحصول البطاطـا، وذلـك    اإلنتاجعلى تحليل دالة  ةاعتمدت الدراسة التحليلي

وافترضت الدراسـة التحليليـة   . المستخدمة فيه اإلنتاجلبيان العالقة بين كمية الناتج وعناصر 

ــى المشــاكل        ــب عل ــة التغل ــى محاول ــى أســاس النظريــة االقتصــادية مــن جانــب، وعل القياســية عل
ادي الفتـرة للموسـم   وقـد اسـتخدم التحليـل أحـ    . المحاسـبية التـي تواجـه الباحـث مـن جهـة أخـرى       

علــى البيانــات المقطعيـــة التــي تــم جمعهــا بواســطة اســـتمارة        دباالعتمــا  2009/2010الزراعــي  

االستبيان في المناطق الزراعية األربعة المنتجة للبطاطا بوالية الوادي، قمـار، الدبيلـة، الربـاح    
  . والوادي

  :لصورة التاليةدوغالس في ا-في هذه الدراسة تم استخدام الدالة من النوع كوب

  : حيث 

Y   ) .  i(في المشاهدة ) البطاطا( الناتج الفيزيقي للمحصول موضوع الدراسة :  
X : الرقعة األرضية بالهكتار في المشاهدة)i  . (  
X : (في المشاهدة  )دج( رأسمالية الطابع للمدخالت المتغيرة اإلنتاجتكاليفi (  وتمثل القيمـة

ــة  ــذورالنقديـ ــماد، للبـ ــاء، السـ ــتأجرة ، الكهربـ ــة المسـ ــدات، الميكنـ ــة والمبيـ ــة و األدويـ العمالـ
  .  المستأجرة

X : (فـي المشـاهدة    )دج(رأسمالية الطابع للمـدخالت الثابتـة    اإلنتاجتكاليفi(    و تمثـل إيجـار
دل انـدثار المضـخة، تهيئـة    األرض الموسمي، معدل اندثار وسيلة السقي، معـدل انـدثار البئـر، معـ    

  .  األرض الموسمية و تكاليف الفرصة البديلة
X :(في المشاهدة ) يوم /رجل( العمل البشريi  . (  
X :(في المشاهدة )ساعة ( العمل اآلليi  . (  

  .الحد المطلق) A(وتمثل ، المرونة اإلنتاجية) b(و تمثل 
  
  

  
  



 لمحصول) دوغالس -كوب( اإلنتاج لدالة االقتصادي التحليل
 بوالية الوادي البطاطا

 مخزومي لطفي. أ

 

–05052012 79 

 

  :نحصل على النتائج التالية بعد تقدير الدالة في شكلها اللوغاريتمي 
lnY  = 5.16 + 1.003lnX + 0.253lnX − 0.302lnX + 0.134lnX − 0.12lnX  

  ( t )   (14.817)  (10.292)          (3.861)           (-3.768)         (3.602)        (-4.332)  

R2 = 0.964  ,     R = 0963     ,F = 939.578   ,    DW = 1.932 

  :تكتب على النحو ، بإعادة الدالة بعد تقديرها إلى شكلها األولي

نالحظ أن معامل التحديد المعدل يظهر القدرة التفسيرية  اإلنتاجمن شكل دالة 
من التغيرات التي  %96.3أن المتغيرات المستقلة تفسر حوالي  إلىالكبيرة للتقدير، حيث يشير 

بالمجدولة عند مستوى ) 939.578(المحسوبة  cF، نقارن ) F(اختبار فيشر. تحدث في الناتج

وعليه ترفض فرضية العدم وتقبل ) F5.174>Fc(، أي ) 5,174(بدرجة حرية ) α=0.05(معنوية 

المتغير التابع الذي الفرضية البديلة، مما يدل على وجود تأثير معنوي للمتغيرات المستقلة على 
بدرجة ) α=0.05(المجدولة عند مستوى معنوية  t ، تشير)t(اختبار ستيودنت . يمثل الناتج

المحسوبة لكل معلمات  t وهي أصغر من القيم المطلقة لـ 1.664إلى قيمة تبلغ ) 180(حرية 

المعلمات النموذج وهو ما يسمح لنا برفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة أي معنوية 
النموذج خال من ظاهرة . اإلنتاجالمقدرة وعليه فالنموذج يعتبر جوهريا في تمثيله لظاهرة 

عند ] 2.2 ،1.78[تقع في المجال  ) 1.932(االرتباط الذاتي، احصاءة دربن واطسون والتي تساوي 

  .عدم وجود ارتباط ذاتي إلىوالذي يشير ) α=0.05(مستوى معنوية 

لعينة الدراسة،  اإلنتاجللمدخالت المدرجة في نموذج دالة  نتاجيةاإلبدراسة المرونة 
  : نسجل ما يلي

  الواحد، بمعنى  تقريبا تساويوهي موجبة و ) 1.003(للرقعة األرضية بلغت  اإلنتاجيةالمرونة

عن مستوى االستخدام الحالي بالعينة  %1أن توسع مساحة األرض الزراعية من البطاطا بنسبة 

 . %1يزيد الناتج الكلي الفيزيقي بنسبة 

  و هي ) 0.253(بلغت  رأسمالية الطابع للمدخالت المتغيرة اإلنتاجتكاليف ل اإلنتاجيةالمرونة

 اإلنتاجتكاليف موجبة واصغر من الواحد، وهي تعكس حالة إنتاج حدي متناقص، أي أن زيادة 
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تؤدي إلى زيادة الناتج الفيزيقي للبطاطا بنسبة  %1بنسبة  للمدخالت المتغيرة رأسمالية الطابع

 . %0.253قدرها 

  وهي ) - 0.302(بلغت  رأسمالية الطابع للمدخالت الثابتة اإلنتاجتكاليف ل اإلنتاجيةالمرونة

رأسمالية الطابع للمدخالت  اإلنتاجتكاليف سالبة واصغر من الواحد، حيث يترتب على زيادة 
 . %0.302نقص الناتج الكلي لمحصول البطاطا بنسبة تقدر بنحو  %1بنسبة  الثابتة

  وهي موجبة واقل من الواحد، أي أن زيادة حجم ) 0.134(بلغت  للعمل البشرياإلنتاجيةالمرونة

زيادة الناتج الكلي لمحصول البطاطا بنسبة قدرها  إلىيؤدي  %1العمالة البشرية بنسبة 

0.134% . 

  وهي سالبة وأقل من الواحد، حيث يترتب على ) - 0.120(بلغت  للعمل اآللياإلنتاجيةالمرونة

نقص في الناتج الكلي لمحصول البطاطا بنسبة تقدر  %1كل زيادة في العمل اآللي بنسبة 

 .      %0.120بنحو 

  وهي موجبة وقريبة من الواحد، وهذا يعني ) 0.968(اإلجمالية بلغت نحو  اإلنتاجيةالمرونة

، )ثبات غلة الحجم( اإلنتاجيةاإلجمالية تمثل حالة العائد الثابت للسعة  اإلنتاجيةأن المرونة 
استخدام الموارد المزرعية بقيم تناسبية من قبل المزارعين مع وجود عالقة  إلىويعزى ذلك 

  .       تكاملية عالية بين تلك المدخالت
  :ائد المزرعية للهكتار من محصول البطاطا بعينة الدراسة العو  - ب

توجد عدة معايير اقتصـادية لقيـاس أربحيـة النشـاط الزراعـي، هـذه المعـايير هـي قيمـة          
ويتم حساب قيمة النـاتج الكلـي بضـرب    . الناتج الكلي، الفائض أو الهامش الكلي وربح النشاط 

ابة المزرعة، بينمـا يـتم حسـاب الهـامش الكلـي      الناتج القابل للتسويق في متوسط السعر عند بو
أما ربـح النشـاط فهـو عبـارة عـن قيمـة       . بطرح قيمة التكاليف المتغيرة من قيمة الناتج الكلي 

  )15( .الناتج الكلي مخصوما منها التكاليف اإلنتاجية الكلية الثابتة والمتغيرة 
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  قيمة العوائد المزرعية للهكتار من محصول البطاطا بعينة الدراسة ) : 07(الجدول رقم 

  ) دج ( القيمة   طبيعة العائد المزرعية

  2803.41  متوسط سعر بيع المحصول للقنطار عند بوابة المزرعة

  337495.37  متوسط التكاليف اإلنتاجية المتغيرة للهكتار

  266471.83  متوسط التكاليف اإلنتاجية الثابتة للهكتار 

  826289.94  قيمة متوسط الناتج الكلي للهكتار

  488794.57  الهامش الكلي 

  222322.74  ربح النشاط 

  بناءا على نتائج االستبيان من إعداد الباحث: المصدر 

، 2009/2010قدرت قيمة متوسط الناتج الكلي للهكتار بعينة الدراسة للموسم الزراعي 

قنطار للهكتار ومتوسط سعر بيع عنـد بوابـة    294.74، بمتوسط ناتج بلغ دج 826289.94بحوالي 

  . دج للقنطار 2803.41المزرعة بلغ 

لزراعــي كمــا قــدرت قيمــة متوســط الهــامش الكلــي للهكتــار بعينــة الدراســة للموســم ا   
  .    دج للهكتار 337495.37، بمتوسط تكاليف متغيرة بلغ دج 488794.57، بنحو 2009/2010

 2009/2010قدرت قيمة متوسط ربح النشـاط للهكتـار بعينـة الدراسـة للموسـم الزراعـي       

  .  دج للهكتار  603967.2،  بمتوسط تكاليف إنتاجية إجمالية بلغ دج 222322.74حوالي 

  :الخاتمة 

بينها  فيما ترتبط مضامين بحسب الثالثة للبحث استعراض األقسام من الدراسة مكنت

 اإلنتاجبأهمية التحليل االقتصادي لدوال  والقائلة للبحث الرئيسية اإلشكالية عند وتلتقي
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ولقد سمحت لنا هذه . محصول البطاطا بوالية الوادي إنتاجالزراعي، وإسقاط ذلك على حالة 
  :بالنتائج التاليةلدراسة بالخروج ا

         تنتشر زراعة البطاطا في والية الوادي فـي منطقـة سـوف، حيـث تزايـدت المسـاحات المزروعـة

قنطار، لتضع والية  3588962قدر بنحو  إنتاجب 2009/2010هكتار لموسم  14200لتصل إلى نحو 

والية الوادي  إنتاجالوادي من بين أكبر الواليات المنتجة للبطاطا في الجزائر، حيث قدرت نسبة 

، بعـدما مـا كانـت ال تمثـل سـوى       2007/2008الـوطني لموسـم    اإلنتـاج من  %15من البطاطا بنحو 

 .  2002/2003لموسم  4.08%

    لمحصـول البطاطـا    اإلنتـاج المدخالت المزرعية في عينة البحث المستخدمة في تقـدير دالـة

رأسمالية الطـابع للمـدخالت    اجاإلنتتمثلت في عنصر األرض الذي تم قياسه بالهكتار، تكاليف 
العمالة المستأجرة واألسـمدة والمـواد الكيميائيـة األخـرى والبـذور والميكنـة       المتغيرة وشملت 

لبـاقي المــدخالت التــي يمكـن شــراؤها بالكميــات المطلوبـة فــي الوقــت     إلــىالمسـتأجرة إضــافة  

األرض ومعدل انـدثار   إيجاررأسمالية الطابع للمدخالت الثابتة وشملت  اإلنتاج، تكاليف المناسب
تم تقديره اآلالت والمعدات ونفقات اإلصالح والصيانة وتكاليف الفرصة البديلة، العمل البشري 

يوم ، والعمل اآللي قدر في صورة ساعات عمل نظـرا  /ساعات عمل 8يوم و بمتوسط /في صورة رجل

  .الختالف نوعية العمل اآللي ومن حيث قوة وكفاءة التشغيل

  اإلنتاجيـــةالمرونـــة  لمحصـــول البطاطــا بعينـــة الدراســـة كانــت   اإلنتـــاجير دالــة  بعــد تقـــد 

للرقعـة   اإلنتاجيـة المرونـة  ، حيـث بلغـت   اإلنتاجيـة اإلجمالية تمثل حالة العائـد الثابـت للسـعة    
 رأسـمالية الطـابع للمـدخالت المتغيـرة     اإلنتـاج تكـاليف  ل اإلنتاجيـة ، المرونـة  ) 1.003(األرضية

بلغـت   رأسـمالية الطـابع للمـدخالت الثابتـة     اإلنتاجتكاليف ل اإلنتاجيةرونة الم،  )0.253(بلغت 

بلغت  للعمل اآللياإلنتاجية، المرونة ) 0.134(بلغت  للعمل البشرياإلنتاجية، المرونة ) -0.302(

)0.120-.  ( 

 تأسيسا على النتائج السابق استعراضها يمكن التوصية بضرورة إجراء مزيد من الدراسات في هـذا 
  :المجال مع األخذ في االعتبار ما يلي 

   تذليل العقبات و الصعوبات التي تواجه مزارعي البطاطا بوالية الوادي عن طريق تشجيع إنشـاء

مستودعات التخزين، تسهيل إجراءات الحصول على بعض األسمدة الكيمائية و وضع آليات لضمان 
 .جودة البذور
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        شاسـعة سـهلة التهيئـة واالستصـالح نسـبيا، يوصــي      بمـا أن واليـة الـوادي تحتـوي علـى مسـاحات

الباحـث الســلطات المحليــة والمركزيــة المعنيــة العمـل علــى انجــاز المســالك والطــرق الزراعيــة    
 . وإيصال الكهرباء، وهما العامالن اللذان يستعصيان على مزارعي المنطقة

   الطــابع للمــدخالت  رأســمالية اإلنتــاجنظـرا للمرونــة الســالبة لعنصــري إنتــاج البطاطـا، تكاليف

ــن         الثابتــة ــاص م ــوادي، يوصــي الباحــث بترشــيد واإلنق ــة ال ــة الدراســة بوالي ــي بعين ــل اآلل والعم
 .أخرى إنتاجيةاستخدام هاذين العنصرين أو محاولة إحاللهما بعناصر 

  إعداد المرشدين الزراعيين بكفاءة، ليس فقط من النواحي التقنية بل حتى ما خص الجوانب
أغلب المزارعين لحثهم و توعيتهم على إتباع األساليب والطرق  إلىحاولة الوصول االقتصادية، وم

 .   العلمية ومتابعتهم الدورية والمستمرة

       أهــم المحاصـيل الزراعيــة   إنتـاج إنشـاء وبنـاء قاعــدة معلومـات تضــم كافـة البيانــات فـي مجــال

للـتحكم فـي تذبــذب   اإلسـتراتيجية، وعلـى رأسـها محصـول البطاطـا، لبنـاء خطـط وإسـتراتيجية         
األسعار في المدى القصـير وانحطاطهـا فـي المـدى الطويـل عـن طريـق اختيـار السياسـات الزراعيـة           

 .المناسبة

  إن تشجيع إنشاء الصناعات الغذائية المرتبطة بإنتاج المحاصيل الزراعية عن طريق اإلعفاءات
تقرار والتنميـة االقتصـادية   واالمتيازات االستثمارية، من شأنه أن يسهم في ضمان االسـ  ةالضريبي

 . المتكاملة
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  محمد عبادي. أ

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  الجزائر /المسيلة  جامعة

  

  :ملخص

لتنقيطـي وتحليـل الشـبكات    عـرض كـل مـن طريقـة القـرض ا     إلـى  الدراسـة   هدفت هـذه  
  .و دورها في  تقدير مخاطر القروض البنكية) ANN(االصطناعية ةالعصبي

يعتبــر القــرض التنقيطــي الــذي يعتمــد علــى أســلوب تحليــل التمــايز         فبشــكل عــام  "
الطرق اإلحصائية التقليدية الشائعة في التنبؤ بدرجة االعتماديـة للعميـل   من )MDA(المتعدد

 )MDA(حيـث أن  . ستخدم بشكل بارز وفعال من قبل المنظمات والمؤسسات الماليةيالمصرفي، و

تعتمـد  ) ANN(ـالأن في حين . تعتمد على معادلة خطية، وبالتالي، قد تكون مقيدة فيتطبيقها
والبيانات الخطية وغير الخطية، وبالتالي قد تكونأكثر مناسبة في  في تحليالتها علىالعالقات

  1. "هذه الظروف

Résumé: 

This study aimed to show both the Credit Scoring method  and analysis artificial 
neuronal net works (ANN)and its role in estimating  risks of bank credits. 

"In general, The  Credit Scoring which based on the method of of multi-
differentiation  analysis (MDA)is one of the most common traditional statistical 
methods to predict the degree of reliability of the Bank’s customer, and it is  used 
prominently and effectively  by organizations and financial institutions. Where The 
Multiple Discriminants Analysis (MDA) based on a linear equation and, therefore,it  
may be limited in its application. While the (ANN) based  their analysis on both linear 
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and nonlinear relations and data. And thus, It  may be more appropriate in these 
circumstances" . 

  )التحليل التمييزي(القرض التنقيطي : أوال

على الرغم من أن الطرق الكالسيكية ساعدت البنوك كثيرا في تخفيف نسبة الخطأ 
السـتينات طريقـة   في منح القروض إال أنـه ظهـرت فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة فـي سـنوات         

جديدة تسمى بطريقـة القـرض التنقيطـي، إذ تعتمـد فـي عملهـا علـى نمـوذج خطـي يحـدد لكـل            
مؤسسة نقطة خاصة بها ليتم مقارنتها مـع النقطـة الحرجـة التـي تفصـل بـين قـراري قبـول طلـب          

  .اإلقراض ورفضه

  تعريف طريقة القرض التنقيطي-1-1

ة التــي تســاعد البنــوك التجاريــة فــي تعـد طريقــة التنقــيط إحــدى األســاليب اإلحصــائي 
  . مواجهة مخاطرة القرض والتي تزيد من ثقتها في قرار منح القرض أو عدم منحه

وبصفة عامـة يمكـن تعريـف طريقـة القـرض التنقيطـي بأنهـا طريقـة تحليـل إحصـائية           
 إذن من طرق التنبؤ"فهي . تسمح بإعطاء نقطة خاصة بكل زبون تعبر عن درجة مالءتة المالية 

اإلحصــائي لمعرفــة الحالــة الماليــة للمؤسســة، إذ أنهــا تســاعد مؤسســة اإلقــراض علــى تخفــيض،    
وتعتمـد هـذه الطريقـة بشـكل كبيـر      " .2مراقبة وتوقع عجز المقترضين عن الوفـاء بالتزامـاتهم  

ــين        ــى التصــنيف ب ــذي يعمــل عل علــى تقنيــة إحصــائية تتمثــل فــي التحليــل الخطــي التمييزي،ال
والمؤسســات العــاجزة، وال يمكــن لهــذا التحليــل أن يعمــل دون إعــداد نمــوذج   المؤسســات الســليمة 

النتائج عن معالجة قاعدة واسعة من المعلومات لعينة من المؤسسات، على أن يكـون حجـم تلـك    
حيـث يـتم اسـتخراج المتغيـرات  األكثـر داللـة علـى المـالءة         . العينة كبيرا بالشـكل الكـافي  

مــع تــرجيح المتغيــرات المســتخرجة  . رات الكليــة المدروســةالماليــة للمؤسســة مــن بــين المتغيــ 
بمعامالت حسب درجتها التمييزية وذلك بهدف الحصول على عالقة خطية تمكـن مـن تحديـد    

لكــل مؤسســة، ثــم توضــع تلــك النقطــة فــي ســلم للتنقــيط لمقارنتهــا مــع  ) z(النقطــة النهائيــة 
لمقارنة يسهل على البنك اتخـاذ قـرار   ومن هذه ا. النقطة الحرجة لهذا السلم و المحسوبة مسبقا

منح القرض للزبون من عدمه، وهو ما يجعل طريقة التنقـيط كوسـيلة تسـاهم فـي عمليـة اتخـاذ       
  .القرار في البنك
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  بعض الدراسات حول التنقيط -1-2

لقد أولت البنوك التجارية اهتماما كبيرا للدراسات التي كانت تجرى من قبل الباحثين 
دراسـة أجراهـا   "المؤسسات، وذلك قصد االستفادة من نتائجهـا، وكانـت أوالهـا    حول التنبؤ بعجز 

)Smith وwinakor  حيث قاما بتحليل النسب المالية لتسع وعشـرين شـركة أفلسـت   )1930سنة ، .
وقـد اسـتنتجا أن   . بتحديد اتجاه متوسطات إحدى وعشرين نسبة خالل عشر سنوات قبـل اإلفـالس  

ي التنبؤ بعجز المؤسسات هي نسبة رأس المال العامل إلى مجمـوع  أكفأ نسبة يمكن استخدامها ف
شـركة   20علـى عينـة مكونـة مـن     1932سـنة   . Fitz Patrickثم تلتها دراسة قـام بهـا   3"األصول 

  .واستنتج أن جميع النسب المستعملة تنبأت بفشل الشركات) 1929-1920(أفلست خالل الفترة 

لـك الدراسـات كنقطـة انطـالق لهـا،      ائج تمـن نتـ   حيث أخذت طريقـة القـرض التنقيطـي   
كان أول ظهور لها في سنوات الستينات وذلك في الواليات المتحدة األمريكية حيث قام كـل  و

بإعـداد نمـاذج تعمـل علـى الفصـل بـين المؤسسـات السـليمة          E.I.Altman 1968و Beaver 1966من 

وتبع ذلك عدة دراسـات فـي   . والمؤسسات العاجزة معتمدين في ذلك على مبدأ التحليل التمييزي
المجال خاصة الفرنسية منها التي عرفت تطورا كبيرا منذ السبعينات، و فيما يلـي أهـم األعمـال    

  .التي أجريت في هذا الصدد

  الدراسات األمريكية -1-2-1

  :سنتطرق إلى بعض األعمال وفق تسلسل زمني وهي

  wiliam beaverأعمال  -1-2-1-1

أول المجهـودات المبذولـة لوضـع نمـوذج      1966سـنة    beaverتعتبر التجربة التي قـام بهـا   
للتنقــيط حيــث اعتمــد فــي ذلــك علــى تحليــل أحــادي البعــد للنســب الماليــة المدروســة، وذلــك   

شـركة فشـلت    79حيـث أجـرى تجربـة علـى عينـة مـن       . "ساليب اإلحصائية البحتةباستخدام األ

شركة ناجحة ومماثلة للشركات الفاشـلة فـي    79إضافة إلى ). 1964-1945(خالل الفترة ما بين
إمـا إفـالس الشـركة أو      Beaverحجم األصول ونوع الصناعة، وكان معيار الفشل الـذي اسـتخدمه  

   Beaverواحتسـب . ا، أو تخلفهـا عـن دفـع أربـاح أسـهمها الممتـازة      عدم قـدرتها علـى تسـديد ديونهـ    
 : نسبة مالية صنفها في ست مجموعات رئيسية هي30
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التــدقيق النقــدي، صــافي الــربح، االلتزامــات إلــى مجمــوع األصــول، األصــول الســائلة إلــى     
  4."مجموع األصول، األصول السائلة إلى االلتزامات المتداولة ومعدالت الدوران

ختار من كل مجموعـة نسـبة واحـدة لتحليلها،واسـتخدم فـي ذلـك نمـوذج االنحـدار         ثم ا
فاستطاع أن يتنبأ بفشل الشركات قبل خمس سنوات من الفشل باستخدام النسب التالية . البسيط

  :على الترتيب وحسب أهميتها

 *1x = مجموع الديون /التدفق النقدي  

 *2x = مجموع األصول /صافي الربح  

 *3x = مجموع األصول /مجموع الديون  

لسـنة واحـدة   % 87نسـبة تصـنيف صـحيح للمؤسسـات تقـدر ب     . وقد حققت هذه الدراسـة "
  5"لخمس سنوات قبل اإلفالس %78قبل وقوع اإلفالس ونسبة 

و لكــن هــذه الدراســة لــم تضــع تلــك النســب فــي نمــوذج خطــي يســمح باســتعمال جملــة   
إال أن األعمال التي تلته . مستقل عن النسب األخرىواحدة، وإنما يتم استعمال كل نسبة بشكل 

عرفت تغطية لهذا النقص، وذلك باستخدام التحليل التمييزي الخطي المتعـدد مـن أجـل التنبـؤ     
  .1968سنة  E.I.Altman وكانت البداية بالدراسة التي قام بها . بمخاطرة اإلفالس

  Edward. I.Altmanأعمال  -1-2-1-2

ن اعتمد في دراسته على مبدأ التحليل الخطـي التمييـزي وذلـك فـي     أول مAltman  يعتبر 

احتمال عدم إلتزام العميل بشروط االئتمان في  رحيث اهتمت تلك الدراسة بإظها. م 1968سنة 
 33مؤسسـة منهـا    66فـي إعـداد نموذجـه عينـة مكونـة مـن       Altman استعمل . "البنوك التجارية

) 1965و 1946(العجـز فـي الفتـرة الممتـدة مـا بـين        مؤسسة عاجزة حيث كان 33مؤسسة سليمة و

نســبة ماليــة   22مســتخدما فــي ذلــك   "  6مليــون دوالر 25مليــون و1وتتــراوح قيمــة أصــولها بــين    
  .مستخرجة من المعطيات الخاصة بها خالل تلك الفترة
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  :7ولقد انتهت الدراسة إلى بناء  النموذج التالي 

Z =1,2 x1 + 1,4 x2 + 3,3 x3 + 0,6 x4 +0,9 x5. 

  .مجموع األصول/صافي رأس المال العامل= x1      :بحيث
x2  =مجموع األصول /االحتياطات.  

3x= مجموع األصول / فائض االستغالل اإلجمالي.  
 x4 = مجموع الديون /األموال الخاصة.  

5x=  مجموع األصول/رقم األعمال.  
  8:حيث 2.675: ـوللتمييز بين المؤسسات، حددت النقطة الحرجة ب

  . تكون المؤسسة في طريقها لإلفالس: Z> 2.675:إذا كانت *    
    .تكون المؤسسة بعيدة عن اإلفالس: Z≥ 2.675:إذ ا كانت*    
  . تكون المؤسسة في منطقة عدم التأكد: Z 2.99 <<1.81:إذا كانت *    

المؤسسـات  حيـث صـنف   . ولقد حقق هذا النموذج نجاحا كبيرا قبـل سـنتين مـن اإلفـالس    
أمـا إجمـالي التصـنيف الصـحيح بـين المؤسسـات السـليمة والعـاجزة فكـان          .  %94العاجزة بنسـبة  

  . وبمجرد ظهوره، اعتمدته الكثير من البنوك في تنبؤاتها بمخاطر اإلفالس. 95%

  Alexander Bathory9أعمال  -1-2-1-3

، وغيره من النماذج للوصول إلى  نموذج Altmanبتطوير نموذج ) 1981(سنة  Bathoryقام 

 40نسـبة وبـإجراء    24لقياس مخاطر االئتمان في البنوك التجارية، فكانت تجربتـه باسـتخدام   
  :اختبارا، وتوصل في األخير إلى بناء النموذج التالي

y=0.20  

  .الديون الجارية /إجمالي التدفقات = 1X: حيث أن

          2 X = رأس مال المستخدم /الضرائب األرباح قبل.  
          3 X = إجمالي الخصوم /حقوق الملكية.  

          4 X = إجمالي الخصوم /أموال خاصة.  
          5 X = إجمالي األصول /رأس المال العامل.  

  
  

5 

Σ       xi 
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  الدراسات الفرنسية  -1-2-2

نجاحـا كبيـرا    لقد حققت نماذج التنقيط التي توصلت إليها مختلف األبحاث األمريكية
السيما على مستوى البنـوك التجاريـة، والتـي أعطـت دفعـا كبيـرا لبـروز دراسـات أخـرى فرنسـية           

  .على تطويرها ومتطلبات السوق 1977عملت منذ 

ولكثــرة الدراســات الفرنســية والتــي مازالــت متواصــلة إلــى حــد الســاعة، فإننــا ســنكتفي   
  .بالتطرق إلى أشهرها 

  M.Holder10 و   J.Conanأعمال  -1-2-2-1

، نموذجا لكل قطاع اقتصادي، بحيث يسـمح  1978سنة  Holderو Conanاقترح كل من 
بوضع نقطة لكـل مؤسسـة، وذلـك مـن أجـل مقارنتهـا مـع النقطـة الحرجـة حسـب القطـاع الـذي             

  .تنتمي إليه ويسمح بتقدير مجال احتمال عجز المؤسسة

  :شاط كاآلتيإن المؤسسات محل الدراسة كانت مقسمة حسب قطاع الن

) BTP(صناعية، مؤسسات التجارة بالجملة، مؤسسـات البنـاء واألشـغال العموميـة      مؤسسات
  .ومؤسسات النقل

  المؤسسات الصناعية-أ

  :لقد تم بناء النموذج على الشكل التالي

Z= 0.24x1 +0.22x2+0.16x3-0.87x4-0.10x5 

  :بحيث أن المتغيرات المشكلة للدالة هي

1x :مجموع الديون/اإلجمالي فائض االستغالل.  
2 x :مجموع األصول/أموال دائمة.  
3 x :" مجموع األصول/قيم جاهزة+ قيم قابلة للتحقيق.  
4 x :رقم األعمال خارج الرسم/مصاريف مالية.  
5 x :القيمة المضافة/مصاريف المستخدمين.  
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  مؤسسات التجارة بالجملة -ب
  :بنيت دالة التنقيط على الشكل التالي

Z= 0.0197 x3+0.0136 x2+0.0341x6 + 0.0185 x7 - 0.0158 x8- 0.0122 

  .مجموع الميزانية/ أموال خاصة  : X6: حيث أن
7X : مجموع الميزانية/ فائض االستغالل اإلجمالي.  
8X :رقم األعمال خارج الرسم/ احتياجات رأس المال العامل  
  

  مؤسسات البناء واألشغال العمومية -جـ
  :قيط كاآلتيكانت دالة التن

Z=0.035x9+0.0014x10+0.016x11+0.0015x12-0.0238x13-0.1074x14-0.0092 

  :وكانت النسب الداخلة في النموذج هي

9 x :مجموع الميزانية/نتيجة صافية.  
10 x :ديون قصيرة األجل/أصول متداولة.  
11 x :مشتريات/موردون.  
12 x) :الديون مجموع)/مصاريف مالية-فائض االستغالل اإلجمالي.  
13 x :رقم األعمال خارج الرسم/عمالء.  
14 x :رقم األعمال خارج الرسم/مصاريف مالية.  

  
  مؤسسات النقل -4

  :النموذج الخاص بمؤسسات النقل كان على الشكل التالي

Z=0.0098x3+0.0177x2+0.0496x14-0.0181x8-0.1735x15-0.0062. 

  .القيمة المضافة/مصاريف مالية: x 15: حيث أن 

واعتماد على هذه النماذج يتم تصنيف المؤسسات في مختلف القطاعات وتحديـد مجـاالت   
  :احتمال عجزها والجدول الموالي يبين ذلك
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يبين العالقة بين دالة التنقيط واحتمال إفالس المؤسسات في مختلف ) 01(الجدول رقم 
  Holderو  Conanالقطاعات حسب نموذج 

وأشغال بناء  تجارة بالجملة الصناعة 
 BTPعمومية

 النقل

وضعية 
 جيدة

Z ≥ 9 
Pr < 30% 

Z ≥ 0.20 
Pr < 40% 

Z ≥0.50 
Pr < 40% 

Z ≥ 0.25 
Pr <35% 

 الحذر

4 < Z < 9 
30% < pr < 65% 

-0.30 ≤ Z < 0.20 
35%≤ pr ≤ 65% 

-0.50 ≤ Z < 0.50 
40% < pr ≤ 70% 

-0.35 ≥ Z < 
0.25 

35% < pr ≤ 
65% 

 خطيرة
Z <4 

pr>65% 
Z <-0.30 
pr >65% 

Z <-0.50 
Pr >70% 

Z < -0.35 
pr > 65% 

  

  11نموذج بنك فرنسا-1-2-2-2

لتحليــل مخــاطرة ) Z(دالــة التنقــيط ) 1985، 1983(يســتخدم بنــك فرنســا عــدة ســنوات 

نسب متميزة  8، إذ تعتمد على استخدام )PMEّ(العجز للمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة 
  :النسب على طول السنة وهينسبة حيث تحسب هذه  19من أصل 

R1 :النتيجة االقتصادية اإلجمالية / مصاريف مالية)EBE(. 
R2 :األموال المستثمرة/ موارد ثابتة.  
R3 :مجموع الديون/ طاقة التمويل الذاتي.  
R4  : رقم األعمال خارج الرسم/ فائض االستغالل االجمالي.  
R5 :مشتريات / ديون تجاريةTTC. 
R6 : 1-ن(ق م )/ 1-ن(ق م  -)ن(ق م : القيمة المضافةنسبة زيادة.(  
R7) : اإلنتاج) / حقوق تجارية+  تتسبيقا -مخزونات.  
R8 :القيمة المضافة/ استثمارات مادية.  
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ولقد كانت النسبة األكثر تمييزا من بين النسب الثمانية هي حصة المصاريف الماليـة  
ن بأخذ قيمة هذه النسـب وتعويضـها فـي    للمؤسسة يكو) Z(، فتقييم النقطة )R1(في النتيجة 

  :دالة  التنقيط التالية
R4-0.689R5-1.164R6 5.221+ R3  0.824 - R2  2.003+ R1  1.225  = -100Z+0.706 R7+1.408 
R8 – 85.544. 

المحصل عليها تقارن بالنسبة إلـى حـدود تسـمح بتصـنيفها بنـوع مـن التأكـد علـى         ) Z(فالنقطة 
  :الشكل التالي

 *- 0.25 > Z:تحمل المؤسسة خصائص شبيهة بتلك المميزة للمؤسسات العاجزة.  
 *0.25 > Z >0.125:منطقة عدم التأكيد.  
*0.125Z >: سليمة(المؤسسة في حالة عادية. (  

ولكن زيادة معتبرة في احتمال العجز في . إن ضعف قيمة النقطة ال يعني العجز األكيد
  ).Z(ين احتماالت  العجز المقابلة للنقطة والجدول الموالي يب. السنوات الثالث القادمة

  و احتمال العجز) Z(النقطة ): 02(الجدول رقم 

 السنوات 3احتمال العجز في  zمجال النقطة 
- >Z 1.875  %30.4 

Э Z] -1.875،-0.875 ] %16.7 

ZЭ ] -0.875 ،- 0.25] %7 

ZЭ]0.25- ،0.125 ]  %3.2 

ZЭ]0.125 ،0.625 ] %1.8 

ZЭ]0.625 ،1.25 ] %1 
Z< 1.25  %0.5 

 .La Bruslier /analyse financière et Risque de crédit dunod/1999/p:350 :المصدر 

  managers AFDCC assotion francaise descredits نموذج  -1-2-2-3

، ودالته متعددة 1995هذا النموذج أنشأته الجمعية الفرنسية لقروض التسيير سنة 

ثم اختبار دالة تنقيط . من الصعوبات التي تتعرض لها قروض التسييرالقطاعات وتستجيب لعدد 
ألف مؤسسة وبالتالي فإن الصعوبات المرتبطة بتأخر الميزانيات أو غياب 50هذا النموذج على 

  Z=b+aiRi : هي) AFDCC(دالة التنقيط لـ.الملحقات يتم تجاوزها والتغلب عليها 
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Z : نقطةAFDCC-  
b : الثابت  
ai : المعامالت  

Ri :النسب  
  AFDCC  :وكان النموذج مركبا على الشكل التالي 

 النسب التمييزية لدالة التنقيط )03(الجدول رقم 

 الحد األدنى الحد األعلى النسب التمييزية المعامالت

 - - ثابت 0.57

 100 0 فائض االستغالل اإلجمالي/ مصاريف مالية 0.635- 

 200 0 قصيرة األجل قروض/ متاحات+حقوق 0.0183

 100 25- مجموع الخصوم/ األموال الدائمة  0.0471

 100 0 رقم األعمال/ القيمة المضافة 0.0246-

 100 100- رقم األعمال باأليام/ الخزينة 0.0115

 150 100- رقم األعمال باأليام/ رأس المال  0.0096-

 Ed économica .1996.p.178gérer le risque client:Labadit Axelle et Rousseau/ crédit:   المصدر
management  

  :أما احتماالت العجز الموافق للنقاط فكانت على الشكل التالي
  :احتماالت العجز حسب دالة التنقيط ) 04(الجدول رقم 

 )%(احتماالت الموافقة  AFDCCمجاالت التنقيط 
4.01- z <  12.70 
2.57-<z<-4.01  6  

1 -- <  z <2.57  4.96 
0.28 < z < -1  3.29 
1.26< z <0.28 2.15 
2.10< z < 1.26 1.57 
2.86< z <2.10 1.06 
3.68< z <2.86 0.64 
4.83< z <3.68 0.38 
4.83>                  z 0.42 

  IDEM: p178:المصدر 
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مابين ته االحتماالت يتم مقارنتها مع المعداللمتوسط للعجز في فرنسا والذي يتراوح اإن ه
  .%4إلى  3

إن هذه أهم الدراسات التـي اخترناهـا حسـب تسلسـل زمنـي، وفيمـا يلـي المراحـل األساسـية          
  .إلعداد النموذج التنقيطي من خالل استغالل المعلومات المتوفرة عن المؤسسات

  مراحل إعداد النموذج التنقيطي -1-3

إن إعداد نموذج التنقيط يستلزم دراسة قاعدة مـن المعلومـات لعينـة مـن المؤسسـات التـي       
األولـى تظـم   : تستخرج بصفة عشوائية مـن المجتمـع المـدروس، وتتكـون مـن عينتـين جـزئيتين       

المؤسســات العــاجزة، والثانيــة تظــم المؤسســات الســليمة، والتــي يــتم معالجتهــا باســتعمال تقنيــة    
التـي لهـا القـدرة علـى التمييـز      (ييزي، الذي يحدد المتغيرات األكثر تمييـزا  التحليل الخطي التم

  . وربطها بمعامالت ترجيحية مكونة بذلك دالة التنقيط) بين المؤسسات السليمة والعاجزة 

تلـك  . يتم إسـتخراج النقطـة الموافقـة للمؤسسـة بتعـويض، قيمـة متغيراتهـا فـي الدالـة         
لتي تفصل بين قـراري الـرفض والقبـول، وللتأكـد مـن كفـاءة       النقطة تقارن مع النقطة الحرجة ا

النموذج يتم اختبار نتائجها على عينة مستقلة عن عينة الدراسة، فإن أثبتـت نجاعتـه اسـتطعنا    
وبالتالي فإن إعداد نموذج القرض التنقيطي يتطلب . االعتماد عليه في إتخاذ القرارات المستقبلية

  :تتبع المراحل التالية

  تشكيل قاعدة المعطيات -1-3-1

إذ . من أهم مراحل إعـداد النمـوذج  " المعاينة"إن تشكيل قاعدة المعطيات أو بمفهوم آخر
يتم خاللها سحب عينة بصـفة عشـوائية مـن المجتمـع المسـتهدف نظـرا لعـدم إمكانيـة دراسـته          
ــائج         ــع، بحيــث تكــون النت ــة تمثــيال جيــدا للمجتم ــه، ولكــن يجــب أن تكــون العينــة ممثل كل

  .حصل عليها عند استعمالها قابلة للتعميمالمت

  :ولتحقيق ذلك يتطلب سحب العينة شروط معينة تتمثل فيما يلي

يجب أن تكون غنية بالمعلومات الكمية والكيفية واحتوائهـا علـى مختلـف أصـناف المجتمـع      * 
  .أي أنها تشمل المؤسسات السليمة والعاجزة على حد سواء 



 االصطناعية العصبية الشبكات وتحليل التنقيطي القرض عبادي محمد. أ
 البنكية القروض مخاطر تقدير في ودورها

 

96 –05052012 
 

ة في العينة ألنـه ال يمكـن للنمـوذج إعطـاء نظـرة حقيقيـة عـن        إدماج ملفات القروض المرفوض* 
  .المجتمع إذ أخذ بعين اإلعتبار القروض الممنوحة فقط

  :وبعد سحب العينة تتطلب الدراسة تكوين العينات الجزئية التالية

  .ويتم من خاللها تشكيل مختلف دوال التنقيط :عينة اإلنشاء -1

تفيد في التأكد من النتائج المتحصل عليها، وتسمح بدراسة وهي العينة التي  :عينة اإلثبات -2
  .مدى نجاعة دالة التنقيط على عناصر ال تنتمي لعينة اإلنشاء

  .وهي التي تسمح بمراقبة فعالية النموذج في الفترة المستقبلية :عينة التنبؤ-3

   L’analyse discriminanteالتحليل التمييزي -1-3-2

طي، نجد التحليل التمييزي والـذي يمكـن تعريفـه علـى أنـه      كقاعدة في القرض التنقي"
طريقة إحصائية، تسمح بتمييز األقسام المتجانسة للمجتمع إنطالقا من مجموعة من المعلومـات  

وذلـك باإلعتمــاد علـى معـايير معينـة، وعندئـذ يمكـن إدراج كــل       . الخاصـة بكـل عنصـر منـه    
  12"عنصر من المجتمع في التصنيف الذي ينتمي إليه 

وهنا يستعمل التحليل التمييزي لدراسة مجتمع مكون من عينـة مـن ملفـات طلـب القـرض      
  :تمت معالجتها من طرف البنك وتتكون هذه العينة من مجموعتين هي

  )التي سددت مستحقاتها( مؤسسات سليمة -1
سـواء بصـفة كليـة أو جزئيـة فـأي       تالتي لـم تسـدد مـا عليهـا مـن اإللتزامـا      ( مؤسسات عاجزة -2

  ). تأخير في التسديد يعني تكاليف أخرى زائدة
والمشكل المطروح هو إيجاد المعيـار الـذي يميـز بشـكل كبيـر الفئـة السـليمة والفئـة         

تحديـد المتغيـرات األكثـر تمييـزا،     : العاجزة ولحل هـذا المشـكل يجـب تتبـع الخطـوات التاليـة      
  . قطة الحرجة تشكيل دالة التنقيط، تحديد الن

  تحديد المتغيرات األكثر تمييزا -أ
يتم في بادئ األمر فرز المتغيرات بين متغيرات كمية عل شـكل نسـب ماليـة ذات صـفة     

أي تحويلهــا إلــى ) codification(يـتم تشــفيرها  ) غيــر محاســبة(رقميـة ومتغيــرات أخــرى كيفيـة   

  .ااألرقام وبالتالي يمكن استغالله
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ولكي تحقق الدراسة نجاحا أكبر يجب معالجة قاعدة واسعة من المعلومـات ممـا تتطلـب    
تـتم  . إلـخ STATISTICA,SPSS… : في أغلب األحيان إستخدام بـرامج معلوماتيـة إحصـائية مثـل    

عملية اختيار المتغيرات األكثر داللة على المالءة المالية عن طريق إسـتخدام أسـلوب التحليـل    
، وتقنيـة االنحـدار خطـوة بخطـوة     )analyse discriminante incrémentielle(ي التمييـزي التـدريج  

)pas à pas(       التي تعمل انطالقا من انحدار خطي متعـدد األبعـاد يشـمل كـل المتغيـرات الكميـة ،
، حيـث يقـوم باختيـار كـل المتغيـرات وإدخـال المتغيـر        (Z)والكيفية، وذلك لتشـكيل التـابع   

ج ثـم يمـر إلـى الخطـوة التاليـة بحيـث يكـون المتغيـر المختـار يعظـم           األكثر تمييزا إلى النموذ
ــابع   ــع الت ــاط م ــز     ) F(وقيمــة فيشــر ) Z(معامــل االرتب ــي تميي ــه اإلحصــائي ف ــر تبــين مدلول للمتغي

المجموعات   وبالتالي إحصاء كل المتغيرات المستقلة مع التابع وعدم إدماج المتغيرات المختارة 
  .لمتغيرات الداخلة في النموذج بصفة نهائيةمسبقا، إلى أن يتم تحديد كل ا

  وتحديد النقطة النهائية لكل مؤسسة) Z(صياغة الدالة  -ب

بعد اختيار المتغيرات الداخلة في بناء النموذج، يتم ربطهـا بمعـامالت ترجيحيـة، تمثـل     
وبعد . كل منها المساهمة النسبية للمتغير الذي يقترن بها في التمييز بين مجموعات المؤسسات
  : تحديد قيم تلك المعامالت فإنه يكون باإلمكان وضع دالة التنقيط على الشكل التالي

Z= a1 R1 + a2 R2 +…….an Rn+b  
  

  )score(النقطة النهائية :  Z:       حيث
ai :معامل الترجيح  

Ri : النسب الداخلية في النموذج  
b : ثابت  
  

واعتمادا على هذه الدالة يتم حساب النقطة النهائية لكل مؤسسة، والتي يمكـن مـن   
  :يخاللها الحكم على عجز أو سالمة المؤسسة مثلما هو موضح في الشكل التال
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  .تمثل منحنى دالة التنقيط): 01(شكل رقم ال

  .من إعداد الباحث: المصدر

فيما يخص منطقة عدم التأكد فهي المنطقة التي ال يمكن الحكم فيها علـى المؤسسـة، مـا    * 
إذا كانت سليمة أم عاجزة، وكلما زادت هذه المنطقة نقـص معـدل الخطـأ، وبالتـالي فـإن أحسـن       

  .تعطي أحسن توازن بين منطقة عدم التأكد ومعدل الخطأدالة تنقيط هي التي 

  تحديد النقطة الحرجة  -ج

بعد حساب النقطة النهائيـة لكـل مؤسسـة، يـتم تحديـد النقطـة الحرجـة التـي علـى          
  :ويتم حسابها من خالل العالقة التالية. أساسها يتم الفصل بين قراري الرفض والقبول

  

  

وبعد ذلك يمكن تصنيف المؤسسات من خالل المقارنة بين النقطـة النهائيـة والنقطـة    
  .الحرجة وفقا لقاعدة القرار

  .أول نقطة للمؤسسات العاجزة +للمؤسسات السليمة  آخر نقطة 
 Z=*                                       

2  
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ــذي       وكخطــوة مواليــة، يــتم حســاب مؤشــر أساســي يســمى بمعــدل التصــنيف الصــحيح، ال
  :معرفة دقة النموذج ويمكن توضيح ذلك من خالل المثال التالييمكننا من 

  :مؤسسة مقسمة إلىN لدينا عينة مكونة من  :المثال

N1  :عدد المؤسسات السليمة حيث:  N1a  :، التي صنفت  سليمة  N1bالتي صنفت عاجزة . 

N2:جزة حيثعدد المؤسسات العا: N2a: التي صنفت عاجزة.N2b : سليمةالتي أخفقت وصنفت.  

  :والجدول الموالي يبين ذلك

  .عينة اإلنشاء وفق معدالت التصنيف) 05(جدول رقم 

  التصنيف المقدر: التصنيف األصلي                                        األعمدة: األسطر
  المجموع الصحيح  المجموع  مؤسسات عاجزة  مؤسسات سليمة  البيان

  المؤسسات السليمة
  العاجزةالمؤسسات 

N1a 
N2a 

N1B 

N2b  

N1 

N2  

N1a 

N2b  
  X  Y  N  N1a+N2B  المجموع

  من إعداد الباحث: المصدر

  : إذن نسب التصنيف الصحيح هي

  ).N1a / N1(100: المؤسسات السليمة
  )N2b / N2(100: المؤسسات العاجزة

 .100(N / (N1A+ N2b) ): التصنيف الصحيح االجمالي
ذلك النمـوذج الـذي يعطـي أكبـر نسـبة تصـنيف صـحيح        بالتالي فان النموذج األمثل هو 

للمؤسسات وليس هذا فقط بل وإلستعماله يجب التأكد مـن قدرتـه علـى التنبـؤ بعجـز المؤسسـات       
وذلك من خالل اختباره على عينة مستقلة عـن عينـة اإلنشـاء ومقارنتهـا بهـا، وذلـك كمرحلـة        

  .ثانية قبل استعماله فعال من طرف البنك التجاري
المراحل السابقة يصبح النموذج صالحا الستعماله في اتخاذ القرارات المسـتقبلية   وبتتبع

فيوضع في خدمة البنكيين الساهرين على دراسـة طلبـات االقـراض وبالتـالي اسـتخدامه لتحليـل       
المخاطرة عن كل طلب جديد، وفي الغالب فـان كـل زبـون لـه نقطـة نهائيـة أكبـر مـن النقطـة          
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له القرض، أما الذي لديه نقطة أقل من النقطة الحرجـة فانـه يـرفض     الحرجة يقبل طلبه ويمنح
  .طلبه

وبالتالي يمكن القول أن طريقة القرض التنقيطي تساعد كثيـرا فـي اتخـاذ قـرار المـنح      
  .من عدمه وتعمل على التنبؤ بمخاطرة القرض وتقليلها

  مزايا وعيوب طريقة القرض التنقيطي -1-4

  :لكل طريقة مزايا وعيوب وهي

  مزايا الطريقة -1-4-1

ــوفير الوقــت وتخفــيض        *  ــى ت ــؤدي إل ســهولة وســرعة اســتعمال هــذه الطريقــة فــي اتخــاذ القــرار ي
تكاليف دراسة ملفات القروض وبالتالي حصول المقترض على الرد بسـرعة، فـإذا كـان بـالرفض     

  .مثال فانه يوفر له زمنا إضافيا للبحث عن مصدر آخر

  .جتمع ذا حجم كبير دفعة واحدةيمكن لهذه الطريقة دراسة م* 

ــتم اختيــار         *  ــة النمــوذج، وي ــك إلثــراء الدراســة ودق ــة وذل يســمح بإدخــال المتغيــرات الكيفي
المتغيــرات بطريقــة إحصــائية دقيقــة عكــس الطريقــة الكالســيكية التــي تختــار المتغيــرات  

  .بطريقة عشوائية

وبشــكل أســرع مــن الطــرق  تعتبــر أداة لمراقبــة صــحة القــرارات المتخــذة بشــأن أي طلــب قــرض، * 
وبالتالي فهي تعمل على تفحص المتغيـرات  . الكالسيكية التي تتطلب اعادة دراسة الملف كله

  .الداخلة في النموذج فقط

  عيوب الطريقة -1-4-2

  .تعتمد طريقة القرض التنقيطي على معادلة خطية وبالتالي قد تكون مقيدة في تطبيقاتها* 

ــايير       بمــا أن األوضــاع االقتصــادية  *  ــإن المع ــة ف ــز بالديناميكي ــة ونشــاط المؤسســة يتمي متبدل
المستعملة للتمييز قد تتغير، وهذا ما يفرض ضرورة تعديل النموذج فـي كـل مـرة دعـت الحاجـة      

  .إلى ذلك
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تخضع هذه الطريقة بدرجة كبيرة لخبرة ومهارة مصمم النموذج ومقدرة الحاسب اآللي ودرجـة  * 
  . التعقيد في البيانات المتوفرة

تعتمد هذه الطريقة إلى حد كبيـرة علـى مـدى دقـة ترميـز المتغيـرات الكيفيـة إلـى طبيعـة          * 
 .رقمية يمكن قياسها

  تحليل الشبكات العصبية االصطناعية: ثانيا

دائما وفي نطاق استخدام الطرق اإلحصـائية لتقـدير المخـاطرة، ظهـرت طريقـة حديثـة         
ضمن األبحاث الخاصة بالذكاء االصطناعي وهي نسبيا تسمى بالتحليل العصبوني، والتي تصنف 

تقنية مستوحاة من تنظيم العقل البشري وكيفية آدائه، حيث أنها تسمح بتخزين المعلومـات مـن   
ــة العصــبية   . التجــارب الســابقة واســتعمالها لحــل مشــاكل جديــدة     ــت الخلي ــا كان الوحــدة –ولم

للمعلومـات فـإن البـاحثين عملـوا علـى      نظاما كـامال   -األساسية في بناء النظام العصبي المركزي
عزلها ومحاولة فهـم عملهـا، بـافتراض أنـه إذا اسـتطاعوا جعلهـا متفاعلـة فيمـا بينهـا، فانـه يصـبح            

  .باالمكان تحقيق تفكير اصطناعي

، 1890ســنة ) Wiliames jemes(وكانــت البدايــة بدراســة أجراهــا األخصــائي النفســاني    

طريقة عمـل الخليـة العصـبية وكيفيـة انتشـار أثرهـا للخاليـا        والتي توصل من خاللها إلى تفسير 
  .المجاورة

تتكون من ثـالث منـاطق أساسـية تؤهلهـا ألن تكـون نظامـا       ) العصبون(فالخلية العصبية   
، والمحــور )les corps cellulaires(، الجســم الخلــوي )les dendrites(التغصــن : قائمــا بذاتــه وهــي 

  ).l’axone(الخلوي 

اإلشارات بالوصول إلى المخ البشري تقوم الوحدات العصبية باسـتقبالها عـن   فعندما تقوم 
ــارات         ــا وإرســالها كإش ــوي، ليــتم إخراجه ــا فــي الجســم الخل ــا ومعالجته ــق التغصــن ثــم تحليله طري

عـن طريـق المحـور العصـبي، ومنطقـة االتصـال        ىكيميائية ممغنطة إلى الخاليا العصبية األخر
فـإذا فاقـت اإلشـارات حـدا معينـا      . ي تسـتعمل لتخـزين المعلومـات   بينهما تسمى بـوزن المشـبك التـ   

يسمى العتبة، فـإن العصـبون ينشـط ويصـبح مثيـرا بإمكانـه إرسـال اإلشـارة عبـر المحـور العصـبي            
وتتصــل  . للعصــبون المــوالين، وإال فانــه يكــون غيــر مثيــر وبالتــالي تتوقــف الســيالة العصــبية        

  .تقوم بالتعلم كلما مرت بتجربة جديدة العصبونات ببعضها مكونة بذلك شبكة عصبية
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وإعتمادا على هذه الميكانيزمات تـم بنـاء أول نمـوذج للشـبكات العصـبية اإلصـطناعية       
، ورغم بساطته إال أنه استطاع حساب بعـض  )Walter pits(و ) MC. Colloch( من قبل 1943سنة 

  .الدوال المنطقية التي يمكن للخلية الواحدة أن تقوم بتنفيذها

واصلت األبحاث في هذا الشأن إلى أن تم إكتشـاف أول شـبكة عصـبونية علـى شـكلها      وت
 Wisard، وسـميت بشـبكة   1980سـنة  )  Wisard Stonham et Wikie(الحالي من طـرف كـل مـن    

  .ومنذ ذلك الحين وهي تستخدم في مجاالت عدة من بينها المالية

  .م الطريقةوفيما يلي سنتطرق إلى أهم النقاط التي تساعدنا على فه
  العصبون اإلصطناعي -2-1

تتكون شبكة العصبونات اإلصـطناعية مـن مجموعـة مـن العصـبونات المتصـلة ببعضـها        
  .البعض مما يسمح بوصول المعلومة

والعصبون االصطناعي هو وحدة معلوماتيـة أساسـية تعمـل كنظـام بسـيط يقـوم بـالجمع        
للمدخالت والمتمثلة في المعلومات التي يتلقاها من العصـبونات المتصـلة بـه، ثـم يطـرح      المرجح 

من ذلك الجمع قيمة معينة تدعى العتبة، ويطبق على النتيجة المتحصل عليها دالـة التنشـيط   
  .ويعطي جوابا على شكل قيمة رقمية تعبر على قيمة نشاط العصبون

  :إلصطناعيتوضح مكونات العصبون ا) 02(والشكل رقم 

  

  

  

 

  

 Eric de Bodt, Marie Cotrell et Michel levasseur  /réseaux de neurones en finance /articl n°: 81/ yeves simon.: المصدر
/Encyclopédi de marchés financièrs /2éme Ed économica 1997paris/ p 1661.  

  

∑
=
u

Ψ yi  

wij 

xi  
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  : حيث أن

Xi : تمثل مدخالت العصبونj : المعلومات الكمية التـي يتلقاهـا العصـبون حـول المؤسسـات      وهي
  .المدروسة من أجل معالجتها في المراحل الالحقة

Xij :  تمثل الوزن الذي يـرجح المدخلـةi   للعصـبونj:         وهـي تبـرز مـدى أهميـة المعلومـة التـي تـم

ط مـع  ادخالها لحل المشكل على مستوى العصبون، ومن جهة أخرى فهي تعبر عن معـامالت االرتبـا  
  .المتغير التابع

  :وذلك على الشكل التالي uiالدالة التجميعية لكل من المدخالت وأوزانها ونتيجتها هي : ∑

  

  

  

Ψ :وهي تسمح بضبط قيمة المخرجات وهناك عدة دوال يمكن استعمالها : تمثل دالة التنشيط
  13:منها θكدالة تنشيط بعتبة 

  :thre shold logie  دالة ) 03(الشكل رقم  *

  

 

 

 

  

  

  

 n  

∑   wij.xi = ui 

i=1 

0 

 

fj (x)  
1   si x ≥θ : 

0   si  non 



 االصطناعية العصبية الشبكات وتحليل التنقيطي القرض عبادي محمد. أ
 البنكية القروض مخاطر تقدير في ودورها

 

104 –05052012 
 

 :hard limiterدالة )  04(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  ) :sigmoïde(دالة سقمويدية ) 05(الشكل رقم 

فـــان  j=1وإذا أخـــذنا   : 14ستكون على الشكل التالي sigmoïdeالدالة 

 

  

+1 

-1 

0  

 

 

fj (x ) 

   1 si  x ≥ 0 
 -1 si  x ≤ 0 

 

 

fj (x )=  

 

1 
(1+e-jx) 

J > 0 

ex 

ex +1 
1 

1+ e-x  fj (x) =     

= 
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  :تكون سهلة الحساب f(x(وبالتالي يمكن مالحظة أن مشتقة الدالة 

 

 

نه مـن الضـروري أن يكـون هـذا الحسـاب سـهل ألن مشـتقة هـذه الدالـة ستسـتعمل فـي            أو
 l’algorithme de(قاعــــدة تصــــحيح األوزان بواســــطة خوارزميــــة إعــــادة االنتشــــار للتــــدرج   

rétropropagation du gradient.(  

yi : مخرجة العصبونتمثل قيمة.  

التي تسـمح برفـع قيمـة     )θ(وهناك عنصران خارجيان يؤثران على النموذج وهما العتبة 
الذي يقلل من قيمتها  )B(المخرجات إذا كانت صغيرة جدا، أما العنصر الثاني فيتمثل في السقف 

  ).θ(إذا كانت كبيرة جدا وهو القيمة السالبة للقيمة 

وتتصـل العصــبونات فيمــا بينهــا مكونــة بـذلك شــبكة العصــبونات اإلصــطناعية، وقــد    
خصص لكل إتصـال وزن يـرجح القيمـة المرسـلة مـن العصـبون المرسـل إلـى العصـبون المسـتقبل،           

والتـي مفادهـا أنـه     ،)Hebb(ويتأثر هذا الوزن بمدى نشاط العصبون وتفسر هذه الظـاهرة بقاعـدة   

ين عصــبونين، بحيــث يســمح تنشــيط العصــبون المرســل بتنشــيط  إذا كــان هنــاك إتصــال قــوي بــ 
العصبون المستقبل، فإن هذا يؤدي إلـى رفـع قيمـة الـوزن المـرجح الـذي يربطهمـا ممـا يجسـد قـوة           

  .اإلتصال، وتستخدم هذه القاعدة لتقوية الشبكة وبالتالي تسمح بتسريع عملية التعلم

  هندسة الشبكات العصبونية -2-2

ــين      تشــتمل كــل شــبكة علــ   ــة بشــكل مع ــن العصــبونات مرتبطــة ومنظم ى مجموعــة م
ــة للشــبكة وكــذلك         ــات المكون ــي كــل طبقــة وعــدد الطبق كتحديــد عــدد العصــبونات ف

شـبكات  : االتجاهات المسموحة النتقال المعلومات، وعلى هذا األساس نميز نوعين من الشـبكات 
  .ذات رجعية وأخرى ليست بها رجعية

  

  

 

   f′(x )  =             = f (x)  (1-f (x)) 
e x 

1+ e x 
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  شبكات ذات رجعية -2-2-1

تتميز هـذه الشـبكات باحتوائهـا علـى اتصـاالت دوريـة أو مـا يسـمى بالتغذيـة العكسـية           
شــبكة رجعيــة ذات الطبقــة الواحــدة وشــبكة رجعيــة  : ونميــز نــوعين مــن الشــبكات الرجعيــة

  .متعددة الطبقات

  الشبكة الرجعية ذات الطبقة الواحدة  -أ

ل عصـبون يبعـث   تتكون هذه الشبكة من طبقة مدخالت وطبقة مخرجات، حيث أن كـ 
  .المعلومة المخرجة إلى جميع العصبونات أي أن مخرجات النموذج تصبح  مدخالت له

  الشبكة الرجعية متعددة الطبقات -ب

تتكون هذه الشبكة من طبقة مدخالت وطبقة مخرجات وطبقـات خفيـة بينهمـا، إذ أن    
  .مخرجات الشبكة تصبح مدخالت لها

  شبكات ليست بها رجعية -2-2-2

رة عن شبكات تتصل فيها العصبونات بطريقة تسمح بانتقال المعلومات من طبقة هي عبا
ذات الطبقـة  : وليس العكس، كما ونميـز منهـا نـوعين   ) لألمام(إلى طبقة تليها، وفي اتجاه واحد 

  .الواحدة ومتعددة الطبقات 

  شبكات ليس بها رجعية ذات الطبقة الواحدة -أ

طبقة مخرجات، حيـث يـتم إنتقـال المعلومـات     تتكون هذه الشبكة من طبقة مدخالت و
في هذا النوع في إتجـاه واحـد أي أنهـا تنطلـق مـن طبقـة المـدخالت إلـى طبقـة المخرجـات ولـيس            

  .العكس

  شبكات متعددة الطبقات ليست بها رجعية -ب

طبقة مدخالت، طبقة مخرجات وطبقات خفية بينهما، حيث : تتكون هذه الشبكة من
ه الشبكة من طبقة إلى أخرى تليها وفـي إتجـاه واحـد نحـو األمـام ولـيس       تنتقل المعلومات في هذ

والشبكة التـي سنسـتعملها فـي دراسـتنا هـي حالـة خاصـة منهـا، إذ تتكـون مـن طبقـة            . العكس
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مدخالت وأخرى للمخرجات وبينها طبقة خفية واحدة، حيـث أن كـل عصـبون مـن هتـه األخيـرة       
صـبونات الخاصـة بطبقـة المـدخالت والمخرجـات      يكون له إتصال عن طريـق األوزان مـع كـل الع   

بحيث يسمح له بتحليل المدخالت وإستئصال المواصفات التي يرى أنها تؤثر بشـكل مناسـب علـى    
طبيعــة المخرجــات، ممــا يســتدعي إختيــار العــدد المناســب مــن العصــبونات فــي الطبقــة الخفيــة     

  .والشكل الموالي يبين نموذجا لها

  .كة عصبية ذات طبقة خفيةنموذج لشب): 06(الشكل رقم 

  

Source : kartoo. Fr/ Erick Honobé Hoang/ évaluation stratégique d’entreprisespar 
Méthodes Neuronales /Thése : en vue de l’obtention du titre de docteur en sciences 

de gestion / de l’université panthéon- ASS as (paris II) / 2003/p. 118. 

بتسلسل، إبتداءا مـن طبقـة المـدخالت            " Inputs"وتعالج هذه الشبكة المعطيات الداخلة   
)places intrantes( مــرورا بالطبقــة الخفيــة ،)couche cachée (  ووصــوال إلــى حســاب المخرجــات

"outputs " في الطبقة األخيرة)places extrantes( هـذه  ، وذلك وفق تدفق وحيد االتجاه، وتسمى
  :، والتي يمكن التعبير عنها رياضيا بالشكل التالي)propagation( العملية باالنتشار
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  ):propagation(مرحلة االنتشار ) 07(الشكل رقم 

 

  Idem p=120: المصدر

  .متجهات خطية ألوزان العصبونات: W: * حيث
 *Ψ :       متجـه غيـر خطـي يسـمى بدالـة التحويـل)fonction de transfert (    ونسـتخدم    هنـا الدالـة

  .السقمويدية
 *A  :دالة المخرجات.  
 *a0 : السقف)biais( 
 *P :عدد مدخالت الطبقة األولى.  
 *n :عدد العصبونات في الطبقة الخفية.  
 *d :عدد المخرجات في الطبقة األخيرة.  

وتقوم الشبكة بالتعلم المستمر إلى أن توقف فـي درجـة مقبولـة مـن الخطـأ والـذي يعبـر        
عــن الفــرق بــين القــيم الحقيقيــة والقــيم التقديريــة وذلــك مــن خــالل تعــديل قــوة األوزان بــين     

وفـي  . إتصاالت األعصاب إلى أن يتم الحصول على األوزان التي تعطي أصـغر قيمـة ممكنـة للخطـأ    
 méthodes du(طـرق التـدرج   ) تقليـل الخطـأ التربيعـي   (أغلـب األحيـان يسـتعمل لهـذا الغـرض أي      

gradient (قنية إعادة االنتشار للخطأ وت)Rétropropagation de lérreur (   وبالتالي يسـمح ذلـك ،
  .بإيجاد الشبكة التي تقوم باألداء األمثل

  .وعند إنتهاء عملية التعلم، يتم التأكد من مدى تعلم الشبكة بواسطة عينية اإلختبار

  بناء النموذج العصبوني -2-3

  :الخطوات التاليةيتم بناء النموذج العصبوني بتتبع 
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  تشكيل قاعدة المعطيات -2-3-1

يتم في هذه المرحلـة جمـع المعطيـات الخاصـة بكـل مؤسسـة مـن عينـة الدراسـة والتـي           
تشمل كال من المؤسسات السليمة والمؤسسات العاجزة، من خـالل جملـة مـن المتغيـرات الكميـة      

  .والنوعية

الضـروري إجـراء معالجـة     ولكي يتم عرضها كمـدخالت للشـبكة العصـبونية، فإنـه مـن     
أولية عليها، وذلك لتجنب تأثير القيم المتطرفة على معامالت الشبكة، ويتم ذلـك فـي أغلـب    

  :األحيان إما

بتحويــل توزيــع المتغيــرات إلــى التوزيــع الطبيعــي المعيــاري، والــذي يســمح بالحصــول علــى قــيم    * 
 X1 = (x1- μx) / σx: متقاربة من خالل

μ x  :متوسطة العينة و σx هو االنحراف المعياري للعينة.  

  :من خالل] 1،0[أو بحصر قيم جميع متغيرات العينة في المجال 

X1= X1 - minx / maxx  

  .هو أكبر قيمة للمتغير: maxxهو أصغر قيمة للمتغير و: minx: حيث

  تقسيم عينة النموذج-2-3-2

  :عادة ما تقسم المعطيات المتوفرة إلى مجموعتين

  ).test(والثانية إلختبار دقة النموذج ) Apprentissage(األولى للتعلم 

  هندسة النموذج -2-3-3

يتم من خاللها تحديد عدد الطبقات التي تكونها وعـدد العصـبونات الموجـودة فـي كـل      
  .طبقة
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  مرحلة التعلم -2-3-4

يتم خـالل هـذه المرحلـة إسـتخدام عينـة الـتعلم فـي إنشـاء النمـوذج العصـبوني مـن أجـل             
بمخاطرة القرض، وذلك من خالل تدريب الشبكة عبر مجموعة من المراحل التـي تعمـل   التنبؤ 

على تقليل الخطأ إلى أدنى حد ممكن والحصول علـى معـدالت تصـنيف صـحيح تبـرز مـدى جـودة        
  .النموذج

  مرحلة اإلختيار -2-3-5

تستخدم في هذه المرحلة عينة مستقلة تماما عن عينـة الـتعلم، وذلـك قصـد التأكـد      
وإن قبـول نتـائج االختيـار يبـرر صـالحية النمـوذج       . أن الشبكة قد تعلمت بالشـكل الكـافي  من 

العصبوني المستخدم في مدى قدرته على التنبؤ بمخـاطرة القـرض، ويصـبح قـابال لالسـتعمال مـن       
  .طرف متخذي القرار

  إستخدام الشبكات العصبية في المالية -2-4

في المالية مع مطلع التسعينات، حيث تمـت عـدة   لقد بدأ اإلستغالل الفعلي لهذه الطريقة 
تطبيقــات لهــا، وذلــك لحــل مشــكالت عديــدة فــي مجــاالت مختلفــة، ومــن األســباب التــي جــذبت   

  :الباحثين إلى إستخدامها في تحليالتهم نذكر ما يلي

سهولة إنشاء النموذج حيث ال يتطلب ذلك وقتا كبيـرا، وذلـك مـن خـالل أجهـزة الكمبيـوتر       * 
رمجيات حديثة، مما يكسبه قدرة علـى التكييـف مـع المعطيـات المتجـددة للزبـائن       المجهزة بب

  .التي تفقده فعاليته في التمييز

أن التحليل العصـبوني عكـس الطـرق اإلحصـائية الكالسـيكية، ال يتطلـب وضـع الفرضـيات         * "
  .على المتغيرات

 non (المهيكلـة   يناسب هـذا النـوع مـن التحليـل بطريقـة جيـدة مـع المشـاكل المعقـدة غيـر          * 
structuré(  أي معالجــة المشــاكل التــي مــن غيــر الممكــن معرفــة العالقــة بــين المتغيــرات التــي ،

  15."تستعمل فيها مسبقا
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سـنة   Odom وSharada أعمـال   : ومن بين التطبيقات الكثيرة فـي هـذا الصـدد نجـد مـثال     
مؤسسة  65سسة سليمة ومؤ 64م في التنبؤ بعجز المؤسسات وذلك إنطالقا من عينة تحتوي 1990

بينمـا   %81.81نسب مالية وتوصلوا إلى نسبة تصنيف صحيح إجمالي قدرت بـ 5عاجزة باستخدام 
  .%74.88استخدمت نفس المعطيات في التحليل التمييزي فكانت النتيجة 

والتـي طبقـت علـى مجـاالت عـدة منهـا        1996سـنة   Levasseurو Cottrell, Debodt :أعمـال "

وهـي   1995سـنة   Refenesوهنـاك أيضـا أعمـال    . منح القروض/ التنبؤ باإلفالستسيير المحافظ و
، l’Aptإسـتخدام  (أسـواق البورصـة   ت موضوعات في ميادين مختلفة منها دراسة عالج 17عبارة عن 

وأسواق السـندات  ) تقدير معدالت الصرف(، أسواق العملة الصعبة )تقييم فرضية كفاءة األسواق
ولقـد كـان الميـدان األكثـر إسـتخداما لهـذه       . ضافة إلى التنبؤ باإلفالسوباإل) تنقيط السندات(

  16."الطريقة هو مجال تسيير المحافظ

وهنـاك أبحــاث كثيــرة أثبتــت نجاعـة التحليــل العصــبوني فــي التنبـؤ مقارنــة مــع الطــرق     
  .اإلحصائية الكالسيكية األخرى

  مزايا وعيوب الطريقة-2-5

  .مزايا، كما أن لها عدة عيوب تتمتع طريقة التحليل العصبوني بعدة

  مزايا طريقة التحليل العصبوني -2-5-1

تتمثل هذه الخاصية في إجراء يتم عن طريقه تقدير معامالت الشبكة من أجل : التعلم الذاتي* 
  أن تقوم الشبكة بالمهام الموكلة إليها بطريقة مثلى حيث تكون بذلك نظاما يتعلم

  :التي تسمح بحل المشاكل و هناك نوعان من التعلم بنفسه ويستنبط القوانين المناسبة

حيث تقوم الشبكة بتقييم المدخالت التي تعرض عليها إلى عدة أصناف تـم  : تعلم غير مراقب
إختيار معايير التقسيم لوحدها، وما على المستعمل إال فرض عـدد األصـناف التـي يريـد الحصـول      

  .عليها

مدخالت ويفرض عليها مخرجات يراد الحصـول عليهـا   في هذا النوع يقدم للشبكة  :تعلم مراقب
حيث تعمل هذه الشبكة على الوصول إلى القيمة المثلى لألوزان التي تمكنها مـن حسـاب قيمـة    



 االصطناعية العصبية الشبكات وتحليل التنقيطي القرض عبادي محمد. أ
 البنكية القروض مخاطر تقدير في ودورها

 

112 –05052012 
 

المخرجات المطلوبة وذلك باإلعتماد علـى تقنيـات تقليـل الخطـأ وتسـتعمل هنـا عينتـين األولـى         
  .للتعلم والثانية لإلختبار 

إيجاد العالقات غير الخطية بين المتغيرات وأخـذها بعـين اإلعتبـار فـي     تتمكن من : الالخطية* 
  .إعطاء النتائج

  .).IBM pcعلى جهاز micro secondes câblé -50millis secondes 10: (السرعة في اإلستعالم* "

ســــهل اإلســــتخدام ويــــوفر الجهــــد والوقــــت الالزمــــين للتحليــــل عكــــس الطــــرق اإلحصــــائية  * 
  ال يتطلب كفاءة في الرياضيات، اإلعالم اآللي أو اإلحصاءالكالسيكية حيث أنه 

  .17"ال تؤثر قلة المعطيات كثيرا على نتائج التحليل العصبوني* 

يتميــز النمــوذج العصــبوني بقدرتــه علــى التكيــف مــع التطــورات الحاصــلة والظــروف المحيطــة  * 
وبالتالي فإن إصالح الشبكة  الحالية التي بإمكانها أن تفقده فعاليته في التمييز مع مرور الزمن،

يكفـي فقــط إعـادة إدخــال قاعـدة أمثلــة جديدةللحصـول علــى     . العصـبونية لــيس بـاألمر الصــعب  
  .المعايير المميزة الجديدة لتعليم الشبكة

  عيوب طريقة التحليل العصبوني -2-5-2

لخفية، عدد الطبقات الخفية، عدد العصبونات في الطبقة ا(تحديد هندسة النموذج المثالية * 
  .يمثل في الوقت الحالي مشكال لم يعرف إال حلوال جزئية) االتصال بين مختلف الطبقات

حيــث أن الشــبكة تكتشــف بنفســها العالقــة بــين      ) boite noir(مشــكل العلبــة الســوداء   * 

المتغيــرات وال تبــين كيفيــة إســتخراجها أو العناصــر التــي أســتخدمت لتفســير تلــك المتغيــرات،  
  .على المستعمل أن يكتشف تلك العالقات ألنها تبقى داخليةولكن من الصعب 

األمـر  ) تحويل توزيعها إلـى الطبيعـي، إلـى تحويـل اللوغـارتمي     (كثرة التحويالت على المتغيرات * 
  . الذي يتسبب في ابتعاد نتائج تلك المعالجة عن األرقام الحقيقية لها
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  :خالصة الدراسة

تطويرات عديدة لنماذج إحصائية أثبتت كفاءتها لقد عرف مجال تقدير مخاطرة القرض 
قي الميدان، على غرار الطريقة الكالسيكية التي تتميز بمحـدوديتها فـي التقـدير والمعتمـدة     

  .على أسلوب التحليل المالي

وإن إعتمــاد البنــوك التجاريــة علــى طريقــة دون األخــرى، ال يــتم إال بتجربتهــا، ومقارنــة  
جة فعالية الطريقة المستعملة فإنه يجب اإلعتراف بأنه ال يمكـن  نتائجها، ولكن مهما بلغت در

وعلـى هـذا األسـاس    . أبدا إلغاء المخاطرة بصفة كليـة، وإنمـا يـتم تقليلهـا إلـى أدنـى حـد ممكـن        
ولعدم إمكانية تطبيق كل الطرق السابقة الـذكر، فإننـا اكتفينـا فـي بحـث مكمـل بتطبيـق        

. وتحليل الشبكات العصبية اإلصطناعية) لتمييزيالتحليل ا(كل من طريقة القرض التنقيطي 
فاألولى تعتبر من أقدم الطرق وأكثرها إستخداما من طرف البنوك أما الثانية فقد تم إستغاللها 

، و تم ذلك على عينات من مؤسسات مأخوذة مـن  )بداية التسعينات(في هذا المجال حديثا نسبيا 
يتم مقارنتهما في األخير واستنتاج أفضلهما ل  BNA,BEA, CPAبنك: األرشيف الخاص بكل من

  .للتطبيق

  :الهوامش والمراجع
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SCF 

  1مصطفى عوادي  . أ

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  الجزائر /الوادي  جامعة

  

  :ملخص

إن عمليـة التسـعير فـي مجــال التـأمين مـن أهـم العمليــات الفنيـة لتحديـد قسـط الخطــر أو          
ة ومـن المفيـد فـي عمليــ    ،وهـو ذلـك القســط الـالزم لتغطيـة الخسـارة المتوقعــة      ،القسـط الصـافي  

التسعير التوصل إلى النموذج اإلحصائي الـذي يحكـم عـدد الحـوادث مـن خـالل اعتبـار الحـوادث         
حيث يتم دراسة هذه المتغير العشوائي من خـالل   ،المرتكبة من طرف المؤمن له متغير عشوائي

  ). نموذج بواسون، نموذج ثنائي الحدين السالب(النماذج الكيفية لقياس خطر الحوادث 

فإن عملية التسعير يجب أن تكون وفقـاً لخبـرة   ، سعر التأمين كافياً وعادالًوحتى يكون 
-Système Bonus)عقوبـة   -المؤمن له ولعل أهم نموذج مستخدم فـي هـذا المجـال نمـوذج تحفيـز     

malus)  المقترح من طرف Dionne (1989-1992)] , [J. Lemaire(1985)] .G-C. Vanasse[،   حيـث
  ). نظرية بايز(لنموذج على التحليل البيزي للبيانات اعتمدوا في تقدير هذا ا

  : مصطلحات علمية أساسية

عقوبـة   -تسعيرة التأمين السيارات، نموذج بواسون، نموذج ثنائي الحدين السالب، نموذج تحفيز
  .األمثل
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Abstract: 

   L'objectif de ce travail est de donner quelques éclaircissements sur le sujet 
concernant les amortissements des immobilisations suivant le nouveau système 
comptable financier contraire au  PCN. 

    Ce système a introduit plusieurs concepts, termes, des bases et de nouvelles règles  
sur  l'environnement comptable algérien selon les normes comptables internationales, 
surtout au sujet des immobilisations et les méthodes d'amortissements et leurs  
imputations comptables. 

  Ce sujet présente une grande importance pour l'entreprise économiques pour son 
maintien et sa continuité. 

  Pour étudier ce sujet on l'a reparti en deux axes :   

1° axe : Une vision sur le nouveau système comptable et les exigences d'application et 
des concordances en Algérie, et leurs buts,  ainsi que les différences avec le référence 
comptable internationale. 

2° axe : Autre vision sur les immobilisations et leur différentes  catégories et le 
concept des amortissements et leur méthodes de calcul. 

Après cela on constate la différence entre le PCN et le SCF sur le sujet des 
amortissements.pour concluer l' imputation comptable des amortissements. 

Les mots clés : 

Le système comptable financier, les normes comptables international, Actifs fixes, 
Immobilisations, Actifs courants, les amortissements, l'imputation comptable des 
amortissements, l'environnement comptable algérienne 

  :مقدمة 

لقـد شـهدت العقـود األخيـرة تطـورا إقتصـاديا هـائال أدى إلـى إزالـة الكثيـر مـن العوائـق                 
اإلقتصادية بـين الـدول المختلفـة وإمتـداد نشـاط الكثيـر مـن مؤسسـاتها خـارج حـدودها، وظهـور            
مجموعة جديدة من المستثمرين والدائنين المهتمين بالقوائم المالية لتلك المؤسسات، وهـو مـا   

ع وقضايا جديدة تستلزم متابعة من طرف أصحاب الفكـر المحاسـبي، وتـؤدي فـي     نتج عنه مواضي
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ــرات       نفــس الوقــت إلــى حتميــة تطــوير القواعــد واإلجــراءات المحاســبية لتســتوعب تلــك المتغي
  .الجديدة في ظل العولمة

ومع تزايد تشابك العالقات االقتصادية توجهت الجزائر بإعتبارها جزء من الكيان االقتصـادي    
المي إلــى دمــج أعمالهــا وإتجاههــا نحــو خصخصــة القطــاع العــام، وفــي ضــوء عصــر جديــد مــن      العــ

تكنولوجيــا المعلومــات واإلتصــاالت، ومــع تزايــد إتســاع األســواق الماليــة، وتخطــي المعــامالت          
تعاظمـت أهميـة المحاسـبة ومعلومـات      للمجـالين المحلـي واإلقليمـي إلـى مجـال أوسـع عبـر الحـدود،        

  . ي مجال إتخاذ القرارات على المستوى المحلي والدوليالتقارير المالية ف

و يعتبر إعداد النظام المحاسبي المالي خطوة مهمـة جـدا قامـت بهـا الدولـة الجزائريـة       
ــايير المحاســبة الدوليــة، وهــذا داخــل  فــي ســياق اإلصــالحات         ــق المع كعمليــة هامــة فــي تطبي

تصـاد السـوق، مـن خـالل توافـق البيئـة       االقتصادية التي تقوم بها الجزائـر لمواكبـة متطلبـات إق   
المحاسبية في الجزائر مع البيئـة المحاسـبية الدوليـة، باالسـتجابة الحتياجـات أطـراف عديـدة        

  .يأتي في مقدمتها المستثمرون األجانب

جـاء هـذا البحـث ليسـلط الضـوء علـى مجموعـة مـن النقـاط الهامـة والتـي تضـمنها النظــام             
  :المحاسبي المالي كما يلي

  .عراض لمحة عن النظام المحاسبي الماليإست -

 .مفهوم األصول الثابتة -

 .مفهوم اإلهتالكات وأنواعها -

  .التسجيل المحاسبي لإلهتالكات -

  إستعراض لمحة عن النظام المحاسبي المالي  -1

  مقومات ومتطلبات التوافق والتطبيق في الجزائر -1-1

البيئة الدولية في المجاالت اإلقتصادية مضطر مع التتفاعل الجزائر بشكل عام تفاعل 
واإلجتماعية والسياسية وغيرها، وقد حقق هذا التفاعل نتائج ايجابية وسلبية في نفس الوقـت،  

  .ألن البيئة المحاسبية في الجزائر مرنة جدا
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  أهمية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في الجزائر -1-1-1

اسـبية الدوليـة فـي الجزائـر مـن خـالل النقـاط        يمكن حصر أهمية تطبيق المعـايير المح 
  2:التالية

يساعد على إنشاء وظهور سوق مالية تضمن سيولة رؤوس األموال والتمويل للمؤسسات، بمـا يـؤدي    -
إلـى زيـادة دور األســواق الماليـة فـي اإلقتصــاد الـوطني علــى حسـاب إحتكـار البنــوك فـي تمويــل         

الخوصصـة وإنشــاء شــركات مسـاهمة مقيــدة فــي   االقتصـاد، ويعمــل ذلــك علـى تشــجيع اإلدخــار و  
البورصة، ألن إنتاج معلومات ماليـة موثـوق بهـا عالميـا فـي األسـواق الماليـة يـؤدي إلـى زيـادة ثقـة            

  .المستثمرين في المؤسسات

تشـجيع اإلســتثمار مـن خــالل إعطـاء معلومــات مطلوبـة مــن المسـتثمرين ســهلة القـراءة للمحللــين        -
  .الماليين

مـا يتطلبـه مـن مشـاركة     وقتصـاد السـوق   إتجـاه نحـو   إلوا الجزائرصادي الذي تشهده قتإلالتطور ا -
قتصادية والحاجة إلى تطوير كافة الـنظم اإلداريـة والماليـة المطبقـة فـي      إلكافة الفعاليات ا

  .، والسيما السعي نحو تطبيق النظم العالمية في هذا المجالتالشركا

، وإن التوجــه نحــو تطبيــق المعــايير  هالــدولي منــ ســتثمار بكافــة أشــكاله والســيما إلتشــجيع ا -
مـن خـالل    الخـارجيين والمحليـين   )المسـاهمين ( المحاسبية الدوليةمن شـأنه طمأنـة المسـتثمرين   

  .حتساب األرباح وإعداد القوائم الماليةإعتماد عليها في القياس المحاسبي وإلا

 مـع شـركات أخـرى محليـة     ارنـة المقسهولة إجراء التحليل المالي في الشركات وسـهولة إجـراء    -
  .كانت أو دولية، وتكون هذه المقارنات بكل صدق وموضوعية

ــة     - تطبــق معــايير   ومــع دول اإلقليمأصــبحت  وجــود بعــض الشــركات المشــتركة مــع دول عربي
  .المحاسبة الدولية

تكتسي أهمية تطبيق المعايير المحاسبية الدوليـة إلـى ترقيـة التعلـيم العـالي المحاسـبي فـي         -
جامعـات وكـذلك التسـيير فـي المؤسسـات، باالرتكــاز علـى قواعـد محاسـبية متشـابهة دوليــا،          ال

  . ويؤدي بالتالي إلى تأهيل مهنة المحاسبة في الجزائر للعمل في األسواق الدولية

                                                             
2 1200835  
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كتتاب بأسهمها مـن خـالل   إلستقطاب المساهمين لإعدد الشركات المساهمة وسعيها نحو  تطور -
تتبــع أفضــل الــنظم التقنيــة واإلداريــة العالميــة وكــذلك تتبــع معــايير   إقنـاع المســاهمين بأنهــا 

  .المحاسبة الدولية

األجنبيـة  حاجة شركات النفط المحلية وفروع الشركات الدولية إلى التعامـل مـع الشـركات     -
  .واضحةتحتاج إلى أسس محاسبية  التي

يـة واضـحة األسـس يمكـن     إلى قوائم مالية للدخل والمركـز المـالي والتـدفقات النقد   الوصول  -
  .من خاللهلمعرفة األساس الذي أعدت  افهمها من قبل متخذي القرارات بشكل أسهل نظر

  مقومات التوافق -1-1-2

نـدماج فيهـا أن تتـوافر مقومـات فيهـا      إلينبغي ألي بيئة تريد التوافق مع البيئة الدوليـة وا 
كي تندمج بالبيئة الدولية ولكي يتم العمل على توافق بيئـة معينـة مـع المعـايير المحاسـبية      

  :3ما يلي هذه المقومات بينالدولية ينبغي وجود مقومات لهذا التوافق من 

وبالتـالي  العالميـة،  بيئـة  مـع ال  ، ويعني هذا أن تتوافـق العولمةفي طريقها إلى  الجزائرية بيئةال -
المؤسســات الدوليــة أو ذات  فــيمــام إلنظأن تتوافــق مــع صــفات العولمــة وبيئتهــا مــن حيــث ا   يجــب

، والشــراكة مــع تفاقياتهــاإالصــبغة الدوليــة وفــي مقــدمتها منظمــة التجــارة العالميــة وشــروطها و  
  .الخ...اإلتحاد األوربي

يتوافـق مـع المتطلبـات الدوليـة وإزالـة أي      تكييف التشريعات والقوانين واألنظمة وتعديلها بمـا   -
تعارض أو عدم تطابق معها بحيث يسهل تطبيق المعـايير الدوليـة فـي مجـاالت الصـناعة والتجـارة       

  .، ولكن هذا المقوم في الجزائر يبقى يحيطه الكثير من الغموضوالمحاسبة وغيرها

ســتخدامات إفنــي هــو ، والمقصــود بــالتكييف الوخاصــة المهنيــينالتكييــف الفنــي والنفســي   -
ــل بطــرق      ــي مجــال العم ــة الحديثــة ف ــةالتقني ــدة،أما التكييــف النفســي     كفئ وإمكانيــات جي

  .قبل مواطني البلد لثقافة العولمة وتوجهاتهاتفيقصدبه 

قتصـادية  إلقتصاد الجزئـي أي بيئـة الوحـدات ا   إلأن تكون البيئة االقتصادية للبلد هي بيئة ا -
ــا يتراجــع دور ال ) الشــركات( ــه دور وهن ــى كون ــيس دورا وتنســيقيا تنظيميــ ادولــة إل ــد أو ال ول قائ

                                                             
3  Mohamed Zaatri, Comptabilité Général et Analyse Financière, Edition Berti, Alger,2009,P:24 
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،  وهــذا المقــوم صــعب التحقيــق فــالجزائر كونهــا مازالــت تعمــل    مالــكالأو  مســيطرالأو ه موجــال
بذهنية الدولة هي كل شيء وهي تسيطر على كل شـيء وال تكتفـي بـدور التنظـيم والتنسـيق      

  .فقط كما تتطلبه العولمة اإلقتصادية

  متطلبات التوافق والتطبيق في الجزائر -1-1-3

 يقصـد بمتطلبــات التوافــق مـا ينبغــي القيــام بـه مــن أجــل تهيئـة وإعــداد البيئــة المحليــة     
طلبـة ليتمكنـوا مـن    وذلـك مـن أجـل تأهيـل ال    جانبهـا األكـاديمي والعلمـي    المحاسبيةسواءا مـن  

وما يرافق تطبيقها من متطلبات ضرورية  مواكبة التطبيقات العملية للمعايير المحاسبية الدولية
وبموجـب المواصـفات الصـحيحة والسـليمة وكأنـه يعمـل فـي         ا وكفـؤا جيد الطالببحيث يكون 

  .ندماج بالبيئة الدوليةإلوهذا من أجل تحقيق الغاية النهائية ل بيئة دولية،

  :4نحصرها فيما يليلذا فإن متطلبات التوافق يمكن أن 

إعادة النظر في المناهج الدراسية بشـكل عـام بحيـث تكـون منسـجمة مـع المنـاهج الدراسـية          -
  .هذا المجال بمناهج جامعات عالمية مشهود لها في هذا المجالفي ستعانة إلالدولية ويمكن ا

 تاألطروحـا المسـاق الواحـد للمـادة الدراسـية بحيـث تكـون       ) مواضيع(إعادة النظر في مفردات  -
  .لتطبيقية متفقة بموجب المعايير المحاسبية الدوليةالنظرية وا

ــريفهم و      - ــي تهيئــة األســاتذة وتع ــق الفقــرتين أوالً وثانيــاً ينبغ طالعهــم بشــكل كامــل   إلتحقي
ــرة         ــل الخب ــوا بــدورهم بنق ــا كــي يقوم ــة وتطبيقاته ــايير المحاســبية الدولي ــى المع وتفصــيلي عل

  .والتجربة إلى الطلبة

راسـية وتحـديثها بمـا يـتالءم مـع التعـديالت الجاريـة فـي المعـايير          إعادة النظـر فـي الكتـب الد    -
  .المحاسبية الدولية

ويقصد بمتطلبات التطبيق هو مـا ينبغـي علـى الجمعيـات المهنيـة والمؤسسـات المهتمـة        
بالمهنة المحاسبية ومكاتب التدقيق وتنظيم الحسابات من جهة والشركات والمؤسسات وغيرها 

  .وكفىءق المعايير المحاسبية الدولية وما يرتبط بها بشكل سليم أن تقوم به من أجل تطبي

  

                                                             
4 Anne le Manch et Autre, Normes Comptable Internationales, Edition Berti, Alger, 2009, p:19  
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  :نوجزها كما سيأتي لذا وفي ضوء ما تقدم فإن متطلبات التطبيق يمكن أن 

تخصصــة فــي كيفيــة تطبيــق المعــايير المحاســبية   متقــوم الجمعيــات المهنيــة بإقامــة دورات   -
  .معها الدولية بشكل يتفق مع متطلبات البيئة المحلية ويتكيف

المؤسسات المهنية األخرى بنشـر وتوصـيل كـل مـا يتعلـق بالمعـايير المحاسـبية الدوليـة          تقوم -
  .وتطبيقها

العاملين لـديها فـي دورات تطويريـة تتعلـق      محافظي الحسابات بإشراكمكاتب التدقيق و تقوم -
  .بكيفية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية وما يرتبط بها

قتصادية األخرى التي ينبغي عليها تطبيق المعـايير المحاسـبية   إلمؤسسات االشركات وال تقوم -
  .في هذا المجال ةتخصصمالعاملين لديها في األقسام المالية بدورات  بإشراكالدولية 

  أهداف النظام المحاسبي المالي  -1-2

تظهـر  إن النظام المحاسبي المالي يضم في طياته معظم معايير المحاسـبة الدوليـة حيـث        
  5:بشكل واضح ومنسجم ضمن قواعد ومبادئ المرجع الجديد بما في ذلك النقاط التالية

ــة          - ــادة ثق ــى زي ــؤدي إل ــر، ت ــع بشــفافية أكب ــا وتتمت ــة، صــحيحة وموثــوق به ــات وافي نشــر معلوم
المستثمرين وتسمح لهم بمتابعة أموالهم في المؤسسات، وتسـاعد فـي فهـم أفضـل للمعلومـات التـي       

  .خاذ القرارات من طرف المستعملينتشكل أساس إلت

إعطــاء صــورة صــادقة وحقيقيــة للوضــعية الماليــة، األداء والتغيــرات فــي الوضــعية الماليــة           -
  .للمؤسسات

جعل القوائم المالية للمؤسسات قابلة للمقارنة للمؤسسة نفسها عبر الزمن، وبين عـدة مؤسسـات    -
التـي تطبـق المعـايير الدوليـة للمحاسـبة       تمارس نفس القطاع داخل الوطن وخارجه، أي في الدول

  .والمعلومات المالية

  

                                                             
5 Samir. Merouani, Projet de Nouveau Système Comptable Algérien Anticiper et Préparé le Passager, 
Mémoire de Magister, ESC,2007 Alger, p : 92. 
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  .توفير معلومات مالية مفهومة وموثوق بها دوليا -

تعريف اإلطار المفاهيمي بما فيه مجال التطبيق، مستخدمي البيانـات الماليـة، طبيعـة وأهـداف      -
  .الخ...القوائم المالية، مبادئ المحاسبة واإلتفاقيات القاعدية

قواعد التقييم العامة والخاصة حيـث يضـم مختلـف قواعـد التقيـيم المحاسـبي وكـذا متابعـة          -
  .العمليات العادية والخاصة

عرض القـوائم الماليـة بمـا يوافـق مسـتلزمات المعـايير الدوليـة أي األصـول، الخصـوم، حسـابات            -
  .النتائج، حاالت تغيير الخزينة، حاالت تغير األموال الخاصة، المالحق

وكمـا يظـم النظـام الجديـد طريقـة عمــل الحسـابات وكيفيـة تـدوينها بطريقـة ثابتــة          
عكـس المخطـط المحاسـبي الــوطني السـابق الـذي يعطـي حريــة اإلختيـار  فـي كيفيـة تنظــيم          

على المستندات وأيضـا كيفيـة    ةالمحاسبة بما في ذلك المراقبة، التسجيل، اإلثبات والمحافظ
  . سير وعمل الحسابات

ذه اللمحة القصيرة على النظام الجديد، نقوم بإستعراض عموميات فيما يخص من خالل ه
قواعـد التقيــيم، التسـجيل التبويــب بمــا فـي ذلــك شـروط تطبيــق المعــايير الدوليـة آخــذا بعــين       

  .االعتبار التحوالت االجتماعية واالقتصادية والعوامل التي تعكس السيادة الوطنية

لوطني المحاسبي تعتمد أساسا على مسـتلزمات اإلدارة  إن ممارسة المحاسبة وفق المخطط ا
ومتطلبات الجباية بما يشبع حاجـات اإلقتصـاد الموجـه، وعليـه مسـألة التنـازل عـن اإلسـتعماالت         
والتقاليـد الموروثـة مـن قبـل المهنيــين يعـد التخلـي عنهـا صــعب، وعليـه فـإن اإلصـالح المحاســبي           

ض المبادئ المحاسبية التقليدية للمخطط الوطني الموافق للمعايير الدولية يضم في مضمونه بع
  :المحاسبي مثلما هو الحال بـ

  .وجود قائمة أو مدونة للحسابات -

  .تدقيق بعض قواعد سير الحسابات -

  .نموذج عرض القوائم الختامية -
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  نقاط اإلختالف بين النظام المحاسبي المالي والمرجع المحاسبي الدولي -1-3

الوطنية كالنصوص التشريعية والضـريبية أفـرزت بعـض التباعـدات     إن متطلبات السيادة 
  :6والتي يمكن أن نحصرها في ما يلي

كيفية تنظيم ومسك الحسابات والتدوين وكذا قواعـد سـير الحسـابات غيـر معالجـة       -
  .من طرف المرجع الدولي

المعـايير الدوليــة للمحاســبة والمعلومــات الماليــة يســهل تطويرهــا وتحــديثها  مــن طــرف    -
مجلس المعايير الدولية للمحاسبة، ألنها تصبح تعالج الظروف الجديدة، بينما النظام 
المحاسبي المالي يكون وقت إعداده يحتوي فقـط علـى نصـوص المعـايير الصـادرة فـي       
ذلــك الوقــت، ويكــون اإلشــكال بالنســبة للمعــايير التــي تصــدر مســتقبال، هــل يــتم   

م إعادة تشـكيل النظـام المحاسـبي المـالي،     إحتوائها من خالل قوانين أو مراسيم أو يت
ــايير الخاصــة بالمؤسســات الصــغيرة والمتوســطة، وهــي       خاصــة مــع ترقــب صــدور المع

  .المعايير التي يمكن أن تكون لها أهمية بالغة للجزائر
النظــام الجديــد يقــوم أساســا بخدمــة المؤسســات الصــغيرة والمصــغرة، عكــس المرجــع    -

  .يرا لهذا النوع من المؤسساتالدولي الذي ال يعطي إهتماما كب
النظام الجديد ال يخص بالدراسـة قطاعـات خاصـة مثـل البنـوك، التأمينـات، واألدوات        -

عقــارات التوظيــف والزراعــة، وتكــون المؤسســات الخاضــعة لــه مجبــرة علــى   الماليــة،
القيـام بــالجرد الــدائم، وهــو إجــراء مســموح بــه ولــيس إجبــاري  فــي المعــايير الدوليــة   

 .المعلومات الماليةللمحاسبة و
كما توجد معالجات متناوبة مسموحة من طرفالمرجع الدولي، وغير مأخوذة مـن طـرف    -

 .النظام الجديد كتقييم اإلستخدامات المادية بالقيمة العادلة عند العرض الختامي
 .النظام الجديد يعرف المؤسسة والوحدة النقدية التي ال نجدها في المرجع الدولي -
المحاسبي المالي كيفية وإجراءات اإلنتقال بشكل تفصـيلي و دقيـق    لم يوضح النظام -

إلى مرحلة تطبيقه ألول مرة، في حين أن هـذه اإلجـراءات مبنيـة بوضـوح فـي المعيـار       
 .01الدولي للمعلومات المالية رقم 

 .حسابات تكاليف اإلقتراض المتعلقة بحيازة أو إنجاز أو إنتاج أصل من األصول -

                                                             
6
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ن قيمة اإلكتساب أو حيازة إستثمار وذلـك بطـرح المبلـغ المتحصـل     إدراج اإلعانات ضم -
 .عليه عند اإلعانة

  .حساب أثر تغير طرق الحساب أو عند خطأ في حساب نتيجة الدورة -
لم يبين النظام المحاسبي المالي ما يجب فعله عندما ال تكـون شـروط التسـجيل ضـمن      -

أحــداث وعوامــل غيــر األصـول والخصــوم محققــة بشــكل كامــل، وتحتــاج إلــى تحقــق   
مؤكــدة فــي المســتقبل، عنــدما يســتحيل مــثال القيــام بتقــديم موثــوق بــه أو إحتمــال   
ضعيف في الحصول علـى المنـافع االقتصـادية لألصـل فـي المسـتقبل، لكـن المعـايير         

، بحيـث تعتبـر ذلـك مـن     37الدولية للمحاسبة أشارت إلى ذلك من خالل المعيار رقم 

 يــتم تســجيلها فــي الميزانيــة، إال أنــه يجــب تقــديم    األصــول والخصــوم المحتملــة، ال 
  . التفاصيل الالزمة عنها في الملحق

يمكن إستعمال القيمـة العادلـة فـي تقيـيم مختلـف األصـول والخصـوم حسـب المعـايير           -
الدولية للمحاسبة والمعلومات المالية، بينما وفق النظام المحاسبي المـالي ال يمكـن   

والخصــوم مثــل األصــول البيولوجيــة وبعــض أنــواع    القيــام بــذلك إال لــبعض األصــول 
 . ، هذه األخيرة تمثل القيمة العادلة7األدوات المالية، التي تقيم بالقيمة الحقيقية

  

  :أسباب اإلنتقال  -1-4

  .المخطط الوطني المحاسبي إلى التطورات االقتصادية الراهنة بعدم إستيعا -

  .الدوليينفلسفة التوافق والتوحيد المحاسبيين  -

  .التوجه نحو إقتصاد السوق التي باشرته الجزائر وشمل عدة إصالحات  في المجال اإلقتصادي -

  )التثبيتات(فهوم األصول الثابتة م  -2

تعرف األصول الثابتة حسب النظام المحاسبي المالي على أنها الموجودات المتحكم فيها 
ية مسـتقبلية وقابلـة للقيـاس، ويفتـرض أن     من طرف المؤسسة والتي تسعى لتحقيق منافع إقتصـاد 

  . تستغرق مدة إستعمالها إلى ما بعد السنة المالية

                                                             
708 15626200807 11252007
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  :8وتتنوع األصول الثابتة إلى

  ):المعنوية( األصول الثابتة غير جارية  -2-1

وتعرف على أنها أصول قابلة للتجديـد غيـر نقديـة وغيـر ماديـة، ومراقبـة ومسـتعملة فـي         
  .الخ...راءة اإلختراع، شهرة المحل، أنظمة اإلعالم اآلليب: إطار نشاط المؤسسة مثل

  :ومن شروط اإلعتراف بها

  مستقبلية؛ ةإذا كانت من المحتمل أن تأتي بتدفقات إقتصادي -
  إذا كان باإلمكان قياس تكلفة األصل بشكل صادق؛ -
  .تقييم إحتمال المنافع اإلقتصادية بناءا على توقعات مدروسة -
  :الثابتة الماديةاألصول  -2-2

وتعرف على أنها الموجـودات الملموسـة التـي تمتلكهـا المؤسسـة والموجهـة إلنتـاج السـلع         
والخدمات واإليجار واإلستعمال ألغراض إدارية، والذي يفترض أن تستغرق مدة إستعمالها أكثر من 

  .سنة مالية

  :األصول المالية -2-3

زهــا المؤسسـة لـيس لغــرض البيـع وإنمــا    وتعـرف علـى أنهــا تلـك القـيم المنقولــة التـي تحو     
  .إلستعمالها بصفة دائمة أي لعدة سنوات

  اإلهتــالكــات -3

  تعريف  -3-1

يعرف اإلهتالك على أنـه إسـتهالك منـافع إقتصـادية المرتبطـة بأصـل عينـي  أو معنـوي         
المتبقيـة  ويتم توزيع المبلغ القابل لإلهتالك على مدة دوام المنفعـة لألصـل مـع مراعـاة القيمـة      

  .المحتملة لهذا األصل بعد نهاية الخدمة أو عند انقضاء المدة النفعية

                                                             
8

171820109 
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ويقصد بالقيمة الباقية هي المبلغ الصافي الذي يرتقب الحصول عليه لألصل بعـد إنقضـاء المـدة    
  .النفعية بعد طرح تكاليف الخروج المنتظرة، وغالبا ما تكون هذه القيمة غير معتبرة

ك أي أصـــل هـــي إنعكـــاس تطـــور إســـتهالك المؤسســـة للمنـــافع  وتعتبـــر طريقـــة إهـــتال
  .اإلقتصادية التي يدرها أو ينتجها ذلك األصل

  أنواع اإلهتالكات -3-2

ينصــح النظــام المحاســبي المــالي بإعتمــاد هــذه   ): الخطــي( طريقــة اإلهــتالك الثابــت  -
ــة عــدم الــتمكن مــن تحديــد هــذا التطــور فــي إســتهالك المؤسســة للمنــ        افع الطريقــة فــي حال

اإلقتصادية بصورة صادقة، ومن عيوب هذا النوع من طرق حساب اإلهتالك هو توزيع عبء ثابت 
  .9على المدة النفعية لألصل

تؤدي هـذه الطريقـة إلـى توزيـع عـبء متنـاقص علـى مـدة         : طريقة اإلهتالك المتناقص -
  .المنفعة لألصل

ء متزايــد علــى مــدة تــؤدي هــذه الطريقــة إلــى توزيــع عــب : طريقــة اإلهــتالك المتزايــد -
  .المنفعة لألصل

تـؤدي هـذه الطريقـة إلـى توزيـع عـبء يقـوم علـى اإلسـتعمال أو          : طريقة وحدات اإلنتـاج  -
  .اإلنتاج المنتظر من األصل

  :مالحظة

علــى المؤسســة أن تقــوم بدراســة دوريــة لطريقــة اإلهــتالك المتبعــة والمــدة المنفعــة،    
الة حدوث تعديل مهم للوتيرة المنتظرة من المنـافع  القيمة الباقية على األصول العينية، ففي ح

اإلقتصــادية الناتجــة عــن ذلــك األصــل، تعــدل التوقعــات والتقــديرات لكــي يــنعكس هــذا            
  .التقديرعلى الوتيرة

  

  

                                                             
9 Eri Dumalanéde, Comptabilité Général, Edition Berti, Alger, 2009,p:71 
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  :تبالنسبة لإلهتالكا SCFو  PCNالفرق بين  -3-3

  .فترة اإلهتالك تحسب على أساس فترة اإلستعمال وليس فترة الحياة -

  القيمة المتبقية –تكلفة السلع = قاعدة اإلهتالك  -

  .0إذا لم نستطع تقدير القيمة المتبقية البيعية نضع  

بـل التنـازلي اإلقتصـادي    طريقة اإلهتالك التنازلي ليس هو المتعود عليه وهو لـيس الضـريبي     -
  ).أي على أساس القيمة اإلقتصادية لكي تعكس الوضعية الحقيقية(

  .لهيئة في نهاية كل دورة مراجعة مدة المنفعة وطريقة اإلهتالك المتبقيةيطالب من ا -

  :ونقصد بالمنفعة

  .تتحصل على تدفقات مالية مستقبلية -

  .رفع نوعية المنتوجات -

  .تساهم في رفع اإلنتاجية -

  .تساهم في تحسين اإلنتاج للعمال -

  .القيمة التي نبيع بها اإلستثمار عند إهتالكه الكلي -

  التسجيل المحاسبي لإلهتالكات -4

  :يسجل القيد المحاسبي النموذجي حسب النظام المحاسبي المالي كما يلي

    31/12/N     

68xx   مخصصات اإلهتالك والمؤونات/حـ XXXX  

 28xx إهتالك التثبيتات /حـ  XXXX 

      القسط السنوي   
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  : الحالة األولى

. دج 12.000.000م بتكلفة  12إشترت شركة الحصاد شاحنة بقاطرة طولها  01/01/2008في  -

  .سنوات 8سنوات والقاطرة  5مدة حياة الشاحنة 

ســنوات، 3تــم تقــدير مــدة اســتعمال الشــاحنة مــن قبــل مســؤولي النقــل فــي الشــركة بـــ   
  .دج سنويا 50.000وكذلك صيانة الشاحنة كل سنة بتكلفة 

  .اءتسجيل عملية االقتن -: المطلوب

  .31/12/2010و  31/12/2008تسجيل قسط اإلهتالك في  -

  

  .دج 3.000.000:     قبل عملية التسجيل يجب علينا تقدير تكلفة القاطرة ولتكن: الحل

  

    01/01/2008     

  9.000.000 )شاحنة( القيم الثابتة األخرى/ حـ   21801

)قاطرة ( القيم الثابتة األخرى  21802 / حـ    3.000.000  

/حـ موردوا االستثمارات 404    12.000.000 

     ....فاتورة رقم    
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    31/12/2008     

  3.000.000 )شاحنة(مخصصات اإلهتالك والمؤونات  / حـ   681801

)قاطرة ( مخصصات اإلهتالك والمؤونات   681802 /حـ    375.000  

 3.375.000  األخرى إهتالك القيم الثابتة/ ح 2818 

      .القسط السنوي  

  

  

  :31/12/2010التسجيل المحاسبي في 

    31/12/2010     

  3.000.000 )شاحنة(مخصصات اإلهتالك والمؤونات /ح   681801

)قاطرة ( مخصصات اإلهتالك والمؤونات   681802 /ح   375.000  

 3.375.000   إهتالك القيم الثابتة األخرى /ح 2818 

      .القسط السنوي  

         

    31/12/2010     

.9 ) شاحنة ( إهتالك القيم الثابتة األخرى/ حـ   281801  000.000   

)شاحنة( القيم الثابتة األخرى/ حـ  21801    9.000.000 

      ةإخراج الشاحنة من ملكية المؤسس  

       



 المحاسبي النظام حسب التثبيتات إلهتالك المحاسبية المعالجة عواديمصطفى . أ
 )معدراسةحاالت( SCF المالي

 

130 –05052012 
 

دج، فإن المبدأ العام للنفقات التي تدفع الحقا علـى  50.000لـأما بخصوص المعالجة المحاسبية  -
األصول الثابتة تسجل كنفقات رأسمالية إذا سمحت بزيادة المنافع االقتصادية بصفة جوهرية، 

  .أما إذا لم تحقق هذا الشرط فتعتبر كنفقات إدارية تتحملها الدورة مرة واحدة في الدورة المالية

  األراضي والمباني: الحالة الثانية -

هي أصول متمـايزة وتعـالج كـال علـى حـدى فـي المحاسـبة حتـى ولـو تـم اقتناءهـا معـا،             
  .فالبناءات هي أصول قابلة لإلهتالك بينما األراضي على العموم غير قابلة لإلهتالك

  :الحالة الثالثة

دج مــن المــواد األوليــة بســبب ســوء التهيئــة   200.000توقعــت الشــركة خســارة بقيمــة  
  .الموجودة بالمخازن

  

  تسجيل القيود الالزمة في اليومية ؟ -

  

    31/12/N     

  200.000 المؤونات وخسائر القيم في المواد األولية/ حـ   685

 200.000  خسائر القيم في المواد األولية/ح 391 

      تسجيل مؤونة متوقعة   

         

المخـازن ومنـه أصـبحت المؤونـة المشـكلة بـدون جـدوى        قامت المؤسسة بإصـالحات علـى مسـتوى    
  :وبالتالي يجب إلغاء المؤونة المشكلة
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    31/12/N+1     

  200.000 خسائر القيم في المواد األولية/ حـ   391

 785 
فـي المـواد    إسترجاعات االستغالل على خسـائر القـيم  /حـ      

 200.000  األولية 

     استرجاع المؤونة   

       

  

  :الحالة الرابعة

 6/ سـند 1000تمتلك مؤسسة حصص في شركة بناء العاملة في الدولـة س والمقـدرة بــ    
  .مليون للسند

من سندات المساهمة بسبب شكوك حول اندالع حرب في  %50توقعت المؤسسة خسارة 
  .الدولة س

  ).دج1000القيمة المسجلة بـ ( 

    31/12/N     

  3.000.000 في المواد األولية خسائر القيم/ حـ   686

 3.000.000  خسائر في القيم على سندات المساهمة/ حـ 297 

      تسجيل مؤونة متوقعة   
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  :الحالة الخامسة

دج، مـدة اسـتعمالها     5.000.000اشترت المؤسسة معدات وأدوات بقيمـة   01/07/2009في 

  .سنوات4

عن هـذه المعـدات لصـالح شـركة البشـير لألشـغال العموميـة        تنازلت المؤسسة  10/07/2011وفي 
  .دج بشيك بنكي1.000.000بقيمة 

  .2011و  2009تسجيل القيود المحاسبية في سنة  -: المطلوب

     01/07/2009     

.5 معدات وأدوات/ ح  215  000.000   

/حـ موردوا االستثمارات 404    5.000.000 

      ....فاتورة رقم   

  

  

  

   31/12/2009     

  625.000  مخصصات اإلهتالكات/ ح  6815

/حـ اهتالك معدات وأدوات 2815    625.000 

      2009 القسط السنوي لـ  
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  :2011التسجيل المحاسبي لسنة 

    10/07/2011     

  625.000  مخصصات اإلهتالكات/ حـ   6815

اهتالك معدات وأدوات/ حـ 2815    625.000 

      2011تسجيل قسط    

         

    10/07/2011     

  1.000.000  حقوق التنازل عن األصول الثابتة/ حـ  462

  2.500.000  إهتالك المعدات واألدوات/ حـ  2815

  1.500.000  نواقص القيمة عن خروج المعدات / حـ  652

معدات وأدوات/ حـ 215    5.000.000 

    عن المعدات واألدواتالتنازل   

  

    10/07/2011     

  1.000.000 البنك/ حـ   512

حقوق التنازل عن األصول الثابتة/ حـ 462    1.000.000 

      ....شيك بنكي رقم   

  

فـائض القيمـة عـن خـروج أصـول       752/ أما إذا كانت بفائض القيمـة فـإن الفـائض يسـجل فـي حــ      -
  .مثبتة غير مالية
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  :الخاتمة

حاولنا من خالل هذه الورقة البحثية التعرف على اإلهتالكات حسب مـا جـاء بـه النظـام     
المحاسبي المالي وكيفية حسابها والفرق بينها وبين ما كان عليـه الحـال فـي المخطـط الـوطني      
المحاسبي، وما يمكـن إسـتنتاجه فـي هـذا اإلطـار   هـو أن اإلهتالكـات حسـب النظـام المحاسـبي           

داقية لم تلتمس سابقا، بحيـث أنهـا تأخـذ كـذلك البعـد اإلقتصـادي لألصـل        المالي أوضحت مص
  .وليس البعد المحاسبي فقط

وكذلك مع إمكانية تنوع طرق حساب اإلهتالك في المؤسسة حسب حالة كـل أصـل   
عكس ما كان عليه المخطط الوطني المحاسبي أنـه يفـرض طريقـة واحـدة لحسـاب إهتالكـات       

  . كل األصول الثابتة

  :المراجع قائمة
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  حدة فروحات. أ

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  الجزائر /قاصدي مرباح ورقلة  جامعة

  

  :ملخص

والمتمثلة في ظاهرة االحتبـاس  يحاول هذا المقال دراسة ظاهرة هامة ذات صبغة عالمية 
الحــراري وذلــك بإلقــاء الضــوء علــى العوامــل المســببة للظــاهرة، الطبيعيــة منهــا والغيــر طبيعيــة   

وآثارهـا علـى األنظمـة البيئيــة للـدول، وذلـك مـن خـالل التعـرض لــبعض          اوكـذلك انعكاسـاته  
ثـم التطـرق للجهـود المبذولـة فـي سـبيل       ) أوال(المفاهيم العامة حول ظاهرة االحتباس الحـراري   

ليـتم فـي األخيـر تسـليط الضـوء علـى       ) ثانيـا (مكافحة الظاهرة على المسـتوى الـدولي والمحلـي     
  .ق لواقع ظاهرة االحتباس الحراري في الجزائرالمستوى الوطني من خالل التطر

ــاح ــازات الدفيئــة، الغــالف     :كلمــات المفت االحتبــاس الحــراري، الصــوبة الزجاجيــة، الغ
 .الجوي، األشعة تحت الحمراء، اتفاقية كيوتو، الجزائر

  :المقدمة

األرضية علـى مـدار التـاريخ اإلنسـاني العديـد مـن التغيـرات المناخيـة التـي          الكرة عرفت 
ــا بأســباب طبيعيــة، مثــل    ا ــر معظمه ــات   : ســتطاع العلمــاء تبري ــورات البركانيــة أو التقلب بعــض الث

أي (الشمسية، إال أن الزيادة المثيرة فـي درجـة حـرارة سـطح األرض علـى مـدار القـرنين الماضـيين         
وخاصة العشرين سنة األخيرة لم يستطع العلماء إخضاعها لألسباب ) منذ بداية الثورة الصناعية

بيعية نفسها؛ حيث كان للنشاط اإلنساني خالل هذه الفترة أثر كبير يجب أخذه في االعتبار الط
ــاس         ــا يســمى بظــاهرة االحتب لتفســير هــذا االرتفــاع المطــرد فــي درجــة حــرارة ســطح األرض أو م

  :من هذا المنطلق تطرح إشكالية هذا المقال والمتمثلة في اآلتي، Global Warmingالحراري
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؟ التقسيرية المسببة لهذه الظاهرة اهرة االحتباس الحراري، وما هي العواملماذا يقصد بظ
وما أثر ذلك على األنظمة البيئية للدول عموما وعلى الجزائـر خصوصـا؟ وكيـف يمكـن للـدول      

 ذلك مـا سـيتم اإلجابـة عنـه مـن     التخفيف من حدة هذه اآلثار على المستويين المحلي والدولي؟ 
  :خالل محاور البحث اآلتية

  اإلطار المفاهيمي لظاهرة االحتباس الحراري؛: المحور األول .1
  الجهود الدولية والمحلية لمكافحة ظاهرة االحتباس الحراري؛: المحور الثاني .2
 دراسة واقع ظاهرة االحتباس الحراري في الجزائر؛: المحور الثالث .3
  : راري اإلطار المفاهيمي لظاهرة االحتباس الح:  - 1

إن تزايد النشاط الصناعي واالقتصادي منذ بداية الثـورة الصـناعية أدى إلـى زيـادة حجـم      
في الغالف الجوي، األمر الـذي نـتج عنـه ارتفـاع     ) الخضراءغازات الصوبة (ونسبة الغازات الدفيئة 

تدريجي في درجة حرارة أدنى طبقات الغالف الجـوي المحـيط بـالكرة األرضـية، فبـدأت بـذلك       
ظاهرة االحتباس الحراري، فما هو مفهوم هذه الظاهرة ؟ وما هي مسـبباتها وانعكاسـاتها ؟   تتفاقم 

  :ذلك ما سيتم اإلجابة عنه ضمن العناصر التالية

  :"Global Warming " ظاهرة االحتباس الحراري  مفهوم .1- 1
الزيـادة التدريجيـة فـي درجـة حـرارة أدنـى       : " تعرف ظاهرة االحتبـاس الحـراري علـى أنهـا     

' طبقــات الغــالف الجــوي المحــيط بــاألرض؛ كنتيجــة لزيــادة انبعاثــات غــازات الصــوبة الخضــراء     
greenhouse gases ' الغـازات والموجـودة فـي الغـالف     هـذه   قـوم  حيث تمنذ بداية الثورة الصناعية

الجوي للكرة األرضية بامتصاص األشعة تحت الحمراء التي تنبعث من سـطح األرض كانعكـاس   
في الغالف الجوي األرضي، وبالتـالي تعمـل   وتحبسها لألشعة الساقطة على سطح األرض من الشمس 

  . 1"سطح األرض ورفع درجة حرارته تدفئة على األشعة المحتبسة تلك

والجدير بالذكر أن غازات الصوبة الخضراء والتي يتكون معظمها من بخـار المـاء، وثـاني    
أكسيد الكربون، والميثان، واألوزون هي غازات طبيعية تلعب دورا مهما في تدفئـة سـطح األرض   

 15درجـة و  19مـا بـين     حتى يمكـن الحيـاة عليـه، فبـدونها قـد تصـل درجـة حـرارة سـطح األرض         
يوس تحت الصفر، حيث تقوم تلك الغازات بامتصـاص جـزء مـن األشـعة تحـت الحمـراء       درجة سلز

التي تنبعث من سطح األرض كانعكاس لألشعة الساقطة على سطح األرض من الشمس، وتحتفظ 
بها في الغالف الجوي لـألرض؛ لتحـافظ علـى درجـة حـرارة األرض فـي معـدلها الطبيعـي، لكـن مـع           

مواصالت منذ الثورة الصناعية وحتى اآلن مع االعتماد على الوقـود  التقدم في الصناعة ووسائل ال
كمصــدر أساسـي للطاقــة، ومــع احتـراق هــذا الوقــود   ) الفحــم و البتــرول والغـاز الطبيعــي (الحفـري  

الحفري إلنتاج الطاقة واستخدام غازات الكلوروفلور وكربـون والتـي تنـتج مـن صـناعات عديـدة       
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دات أو بعـض مـواد تصـفيف الشـعر أو مزيـل روائـح العرق،كمـا        أهمها األيروسـول التـي تحمـل المبيـ    
، نتيجة لهـذه العوامـل   2تستخدم هذه المركبات على هيئة سائل في أجهزة التكييف والثالجات

أصبحت تنتج غازات الصوبة الخضراء بكميات كبيرة تفوق ما يحتاجـه الغـالف الجـوي للحفـاظ     
ك الكميـات اإلضــافية مـن تلـك الغـازات إلــى     علـى درجـة حـرارة األرض، وبالتــالي أدى وجـود تلـ     

االحتفاظ بكمية أكبر من الحرارة في الغالف الجوي، وبالتالي من الطبيعي أن تبدأ درجة حرارة 
  . سطح األرض في الزيادة

فـي بيئـة مـا نتيجـة      درجـة الحـرارة  ظاهرة ارتفـاع  : " كما تعرف ظاهرة االحتباس الحراري بأنها-
وإليها، وعادة ما يطلق هذا االسم علـى ظـاهرة ارتفـاع     البيئةمن  الطاقة الحراريةتغيير في سيالن 

  .3"درجات حرارة األرض في معدلها

غيـر أن االتجـاه نحـو هـذه التغيـرات يجـري بمعــدل أسـرع ممـا كانـت تتنبـأ بـه المعطيــات            
المناخية المعروفة، إذ تشير تقديرات علمية حديثة إلى أن درجات الحرارة في أجزاء مختلفة من 

ولعـل األرقامـالتي   . الكرة األرضية سترتفع بمقدار ضعف مـا كانـت تتوقعـه الدراسـات المناخيـة     
ات الدفاع عن البيئة لتؤكد أن نسبة مساهمة الواليات المتحـدة فيانبعـاث الغـازات    تقدمها جماع

 في حـين أن عـدد سـكانها ال يزيـد علـى      %24المسئولة عن ظاهرة االحتباس الحراري تزيد على 
  .من مجموع سكان العالم 4%

  :4) المؤيدون والمعارضون للظاهرة (انقسام العلماء حول الظاهرة .  1-2

فريق يؤيد وجود هذه الظاهرة، وآخر يعارض وجودها وهـم  : انقسم العلماء إلى فريقينلقد 
  األقلية

  : أي المؤيدين للظاهرةر.  1.2.1

يرى المؤيـدون لفكـرة أن زيـادة ظـاهرة االحتبـاس الحـراري هـي المسـببة الرتفـاع درجـة           
إلـى احتبـاس كميـة     حرارة األرض أن زيادة نسب غازات الصوبة الخضراء في الغالف الجـوي تـؤدي  

أكبر من األشعة الشمسية، وبالتالي يجب أن تؤدي إلـى ارتفـاع درجـة حـرارة سـطح األرض بصـورة       
أعلى من معدلها الطبيعي؛ لذلك قاموا بتصميم برامج كمبيوتر تقوم بمضاهاة نظام المناخ على 

يانات الخاصة بالزيادة سطح األرض، وأهم المؤثرات التي تؤثر فيه، ثم يقومون دوريا بتغذيتها بالب
في نسب انبعاث غازات الصوبة الخضراء، وبآخر ما تم رصده من آثار نتجت عن ارتفاع درجة حرارة 
األرض عن معدلها الطبيعي؛ لتقوم تلك البرامج بحسـاب احتمـاالت الزيـادة المتوقعـة فـي درجـة       

مؤيـدو هـذه الفكـرة    حرارة سطح األرض نتيجـة لزيـادة نسـب االنبعاثـات فـي المسـتقبل، ويطالـب        
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بالخفض السريع والفعال لنسـب انبعـاث غـازات الصـوبة الخضـراء وأهمهـا ثـاني أكسـيد الكربـون          
من هذه الغازات، وذلـك عـن طريـق زيـادة اسـتخدام الطاقـة النظيفـة مثـل         % 63الذي يمثل نسبة 

حيـث إن   الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إنتاج وقود نظيف بدال من استخدام الوقـود الحفـري؛  
من إجمالي الطاقات المستخدمة حاليا، وهذا % 2نسب استخدام تلك الطاقات النظيفة ال يتعدى 

 .يستدعي تغييرا جذريا في نمط الحياة التي تعودها اإلنسان

  رأي المعارضين لهذه الظاهرة.2.2.1

التأكد أما المعارضون وهم قلة؛ فيرون أن هناك العديد من األسباب التي تدعو إلى عدم 
من تسبب زيادة ظاهرة االحتباس الحراري في ارتفاع درجة الحرارة على سطح األرض، بل إن مـنهم  
من ينفـي وجـود ارتفـاع يـدعو إلـى البحـث؛ حيـث يـرون أن هنـاك دورات الرتفـاع وانخفـاض درجـة             
حرارة سطح األرض، ويعضدون هذا الرأي ببداية الترويج لفكـرة وجـود ارتفـاع فـي درجـة حـرارة       

واسـتمرت حتـى منتصـف األربعينيـات، ثـم بـدأت درجـة حـرارة          1900ألرض، والتي بدأت من عـام  ا
سطح األرض في االنخفاض فـي الفتـرة بـين منتصـف األربعينيـات ومنتصـف السـبعينيات، حتـى إن         
البعض بدأ في ترويج فكرة قرب حـدوث عصـر جليـدي آخـر، ثـم بـدأت درجـة حـرارة األرض فـي          

دأ مع الثمانينيات فكرة تسبب زيادة ظاهرة االحتباس الحـراري فـي ارتفـاع    االرتفاع مرة أخرى، وب
  .درجة حرارة األرض

أما من يـرون عـدم التأكـد مـن تسـبب زيـادة االحتبـاس الحـراري فـي ارتفـاع درجـة حـرارة             
األرض؛ فيجدون أن أهم أسباب عدم تأكدهم التقصير الواضح في قدرات برامج الكمبيوتر التي 

تنبــؤ باحتمــاالت التغيــرات المناخيــة المســتقبلية فــي مضــاهاة نظــام المنــاخ للكــرة   تســتخدم لل
األرضية؛ وذلك لشدة تعقيد المؤثرات التي يخضع لها هذا النظام، حتى إنها تفـوق قـدرات أسـرع    
وأفضل أجهزة الكمبيوتر، كما أن المعرفة العلمية بتداخل تأثير تلك المؤثرات ما زالت ضئيلة 

   .أو قد يستحيل التنبؤ بالتغيرات المناخية طويلة األمدمما يصعب معه 

  :العوامل المسببة لظاهرة االحتباس الحراري 3.1
  :طبيعية: 1.3.1

وما ينتج عنها من تغيـر فـي كميـة اإلشـعاع      التغيرات التي تحدث لمدار األرض حول الشمس.1

. ويحدث عبـر التـاريخ  وهذا عامل مهم جدا في التغيرات المناخية . الشمسي الذي يصل إلى األرض
  .وهذا يقود إلى أن أي تغيير في اإلشعاع سيؤثر على المناخ
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     االنفجارات البركانية.2

  التغير في مكونات الغالف الجوي. 3

  :وهي ناتجة من النشاطات اإلنسانية المختلفة مثل: غير طبيعية  2.3.1

      قطع األعشاب وإزالة الغابات. 1

وهذا يؤدي إلـى زيـادة ثـاني أكسـيد     " غاز، فحم، نفط"استعمال اإلنسان للوقود االحفوري . 2

 في حوالي مع بداية الثورة الصناعية،: الكربون في الجو وهذا يؤدي إلى زيادة درجة حرارة الجو 
، نجم هذا االرتفاع وبشكل كبيـر  تركيز ثاني أكسيد الكربون الجوي ، بدأ يرتفع1850عام 

بسـبب   ،أكسـيد الكربـون كمـادة ناتجـة فرعيـة     راق الوقود األحفوري الذي يطلـق ثـاني   عن إح
مصــدر أساســي ورئيســي للطاقــة واســتخدام غــازات الكلوروفلوروكــاربون فــي    االعتمــاد عليــه ك

ــى زيــادة الــدفء لســطح الكــرة      ، الصــناعات بشــكل كبيــر  ــرأي العلمــاء عل ــه ســاعد وب هــذا كل
 .الظاهرةتنامي هذه وبالتالي  ،األرضية

في تقرير نشرته وكالة حماية البيئة عما يقوله : النفط ومحطات الطاقة وعوادم السيارات . 3

كثير من العلماء وخبراء المناخ من أن أنشطة بشرية مثل تكرير النفط ومحطات الطاقة وعـادم  
لمســببة الســيارات أســباب مهمــة الرتفــاع حــرارة الكــون، وقالــت اإلدارة فــي تقريرهــا إن الغــازات ا    

لالحتباسالحراري تتراكم في غالف األرض نتيجة أنشطة بشرية مما يتسبب في ارتفاع المتوسط 
 .العالمي للحرارة

 عـن   الناتج الحضرية الصلبة النفايات تخمر يؤدي ما عادة :الحضرية الصلبة النفايات تخمر .4
 أو الصوبة غازات من هائلة كميات إنتاج إلى والكبيرة الدقيقة الحية الكائنات من ماليين نمو

 حيـث  العضـوية  للمـواد  الالهـوائي  التحلـل  نالنـاتج مـ   غازالميثـان  مقـدمتها  وفي الحراري االحتباس
 طـن  ليـون م 0,87 تمثـل  والتـي  النتروجين وأكاسيد الناتجة لغازاتكمية ا نم % 65 حوالي يمثل
ــ  تقـدر  التـي  الكبريـت  وأكاسـيد  الحضـرية،  الصـلبة  النفايـات  مـن  تنتج سنويا  طـن  مليـون  1.7 :ب

 دورا تلعـب  التـي  الحمضـية  األمطـار  تكوين في مباشرة غير أو مباشرة بطريقة تساهم  وهي سنويا
 الحيـوي،  التنوع على وكذلك وتدهورها الزراعية التربة خصوبة على التأثير في اليوم خطيرا

 إلـى  تركيـزه  مضـاعفة  تـؤدي  الـذي  الكربون أكسيد وثاني أول من هائلة كميات إلى باإلضافة
 .5األرضية الكرة حرارة درجة ارتفاع
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ومن أهم آثار هذه الظاهرة و التي تؤكد بدء ارتفاع  :مظاهر وآثار ظاهرة االحتباس الحراري  4.1
  : درجة حرارة األرض بشكل فعلي نذكر مايلي

حـرارة  ارتفاع درجة حرارة مياه المحيطات خالل الخمسين سنة األخيرة؛ حيث ارتفعت درجـة   -
درجـة سـلزيوس، بينمـا ارتفعـت درجـة حـرارة الثالثمائـة متـر          0.06األلف متر السـطحية بنسـبة   

درجة سلزيوس، ورغم صغر تلـك النسـب فـي مظهرهـا فإنهـا عنـدما تقـارن         0.31السطحية بنسبة 
بكمية المياه الموجودة في تلك المحيطات يتضح كم الطاقـة المهـول الـذي تـم اختزانـه فـي       

 . 6تتلك المحيطا
خـالل القـرن الماضـي، وحسـب مـا ورد ضـمن        قـدم  0.7-0.3ارتفع مستوى الميـاه فـي البحـار مـن      -

، فـان ارتفـاع  مسـتوى البحـر نتيجـة      2008التقرير السنوي للمنتدى العربـي للبيئـة والتنميـة لعـام    
ارتفــاع درجــة الحــرارة يحتمــل أن يتســبب فــي خســارة أجــزاء جوهريــة مــن األراضــي الزراعيــة فــي   

 12دا فقط يحتمل أن يتسبب بخسارة المنطقة العربية، كمثال فان ارتفاع مستوى البحر مترا واح
في المئة من األراضي الزراعية في منطقة دلتا النيل، ويمكن أن يخفض مساحة األراضي  15إلى 

  7في المئة 2.6في قطر بنسبة 
تناقص التواجد الثلجي وسمك الثلوج في القطبين المتجمـدين خـالل العقـود األخيـرة؛ فقـد       -

لصناعي تناقص الثلج، خاصة الذي يبقى طوال العام بنسـبة  أوضحت البيانات التي رصدها القمر ا
، بينمـا أوضـحت البيانـات التـي رصـدتها الغواصـات تنـاقص سـمك         1998و  1978ما بين عامي % 14

خــالل األربعــين ســنة األخيــرة، فــي حــين أكــدت بعــض الدراســات أن النســب     % 40الــثلج بنســبة 
  % . 2من  الطبيعية التي يمكن أن يحدث بها هذا التناقص أقل

خــالل األعــوام القليلــة الماضــية فــي  " جــرين النــد"مالحظــة ذوبــان الغطــاء الثلجــي بجزيــرة   -
 50االرتفاعات المنخفضة بينما االرتفاعات العليا لم تتأثر؛ أدى هذا الذوبان إلى انحالل أكثر من 

  . بليون طن من الماء في المحيطات كل عام
األرض خـالل الخمسـمائة عـام األخيـرة ارتفـاع      أظهرت دراسة القياسـات لدرجـة حـرارة سـطح      -

مـن هـذا االرتفـاع منـذ     % 80درجة سلزيوس واحدة ، وقد حـدث    درجة حرارة سطح األرض بمعدل
  . 1900من هذا االرتفاع منذ عام % 50، بينما حدث 1800عام 

أظهرت الدراسات طول مدة موسم ذوبان الجليد وتناقص مدة موسم تجمده؛ حيث تقـدم موعـد    -
قـرن  /أيـام  5.8قرن، بينما تقدم موعد موسم تجمده بمعدل /أيام  6.5م ذوبان الجليد بمعدل موس

درجــة  1.2، ممــا يعنــي زيــادة درجــة حــرارة الهــواء بمعــدل  1996و 1846فــي الفتــرة مــا بــين عــامي  
  . قرن/سلزيوس

نة ســ 200إن تزايـد النشــاط الصــناعي واالقتصـادي وزيــادة البشــرية بنسـبة ســت أضــعاف فـي الـــ       -

وضـمن هـذا الموضـوع قـال أحـد      ، المقبلـة يشـكلون عوامـل مهمـة فـي تفـاقم االحتبـاس الحـراري        
إن كل ارتفاع في الحرارة بنسبة درجة واحدة سيلسيوس يزيـد الخطـر بنسـبة كبيـرة     " الخبراء 

وان كـل ارتفـاع يزيـد عـن درجتـين      . تؤثر وبشكل كبير وسريع على األنظمة البيئية الضعيفة
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الخطر بشكل جوهري قد يؤدي إلى انهيار أنظمة بيئية كاملة وإلى مجاعات  سيلسيوس يضاعف
 . سيما في الدول الناميةالونقص في المياه وإلى مشاكل اجتماعية واقتصادية كبيرة 

حذرت وكالة البيئة األوروبية من التغير السريع الناتج من االحتباس الحراري حيـث إن ارتفـاع    -
ممـا   2050أرباع الثلوج المتراكمة على قمم جبال األلب بحلول عـام  الحرارة سيقضي على ثالثة 

  .يتسبب بفيضانات مدمرة في أوروبا واعتبرت هذا تحذيرا يجب التنبه إليه

ــاء بريطــانيون أن عــام     - ــال علم ــذ بدايــة        2005ق ــالم من ــي الع ــاني أشــد األعــوام حــرارة ف ــو ث ه
التاسـع عشـر، حيـث ارتفعتدرجـة الحـرارة       اإلحصاءات المناخية الدقيقة في الستينات مـن القـرن  

أشد األعوام حرارة  2005س على مستوى العالم وهذا ما يجعل سنة °0.48بحوالي  2005خالل عام 
  .1998بعد عام 

يمكن أن تؤثر  ظـاهرة االحتبـاس الحـراري علـى الزراعـة عـن طريـق تغييـر مـدى تـوفر الميـاه،             -
  .8الحرارةوطول موسم الزراعة، وعدد األيام الشديدة 

أصبح من المؤكد أن كمية ثـاني أكسـيد الكربـون التـي تـدخل الجـو ستسـتمر فـي االزديـاد           -
ومعنـى ذلـك فـان التـأثير علـى المنـاخ       . وبالتالي فإن درجة حرارة سطح األرض ستستمر باالزدياد

  :سيغدو واضحا وأهم الظواهر التي ستحدث هي

لى ارتفاع مسـتوى سـطح البحـر ممـا يسـبب حـدوث       أن أجزاءً كبيرة من الجليد ستنصهر وتؤدي إ.1 
  .فياضانات وتهديد للجزر المنخفضة والمدن الساحلية

 ارتفاع مستوى سطح البحر قد يحدث تأثيرات خطيرة  .2 

  .زيادة عدد وشدة العواصف. 3 

  . األمراض المعدية في العالم رانتشا. 4

  .تدمير بعض األنواع الحية والحد من التنوع الحيوي. 5

    .حدوث موجات جفاف. 6

 .حدوث كوارث زراعية وفقدان بعض المحاصيل. 7
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كل هذه التغيرات تعطي مؤشـرا واحـدا وهـو بـدء تفـاقم المشـكلة؛ لـذا يجـب أن يكـون          
هنــاك تفعيــل لقــرارات خفــض نســب التلــوث علــى مســتوى العــالم واســتخدام الطاقــات النظيفــة      

  .لمحاولة تقليل تلك اآلثار

  :والمحلية لمكافحة ظاهرة االحتباس الحراريالجهود الدولية -2

إن الطابع الشمولي لظاهرة االحتباس الحراري واالنعكاسات الخطيـرة لهـا أدى إلـى تظـافر     
الجهود من أجل مكافحة الظاهرة ومحاولة التخفيف من حدة اآلثار السـلبية لهـا علـى الصـعيدين     

  .المحلي والدولي

 إتفاقيةكيوتو: 1.2

أدركت دول العالم أهمية التعاون فيما بينهـا مـن أجـل مكافحـة التغيـر المنـاخي وذلـك        
وقد عقدت في سبيل ذلك .باستخدام وسائلتكنولوجية حديثة تحد من انبعاث الغازات الدفيئة

وقـد  .1998الذي عقد في اليابان في عام كيوتو عددا من المؤتمرات الدولية كان آخرها مؤتمر 

نـوفمبر   7أكتوبر إلـى   29خ العالمي الثاني الذي عقد في جينيف في الفترة من كان مؤتمر المنا
وقــد عقــد ذلــك . ،دق نــاقوس الخطــر منــذراً بالعواقــب الجســيمة للتغيــر المنــاخي المتوقــع 1990

المـؤتمر برعايــة المنظمــة العالميــة لألرصــاد الجويــة،وبرنامج األمــم المتحــدة للبيئــة، ومنظمــة   
وقـد  . بلـد  100عـالم مـن    700لمنظمات الدولية، وشارك فيـه أكثـر مـن    اليونسكو، وغيرها من ا

معـدل الزيـادة المتوقعـة لدرجـة الحـرارة      "جاء البيان العلمي والفني الصادر عن ذلـك المـؤتمر أن   
إذا لـم يـتم الحـد مـن الزيـادة المطـردة للغـازات الدفيئـة سـتكون زيـادة غيـر            -خالل القرن القـادم 

خالل العشرة آالف سنة السابقة، وأنها ستؤدي إلى تغيرات في المناخ  مسبوقة،ولم يحدث لها نظير
تشكل تهديدا بيئيا خطيرا يمكن أن يعرض التنمية االجتماعية واالقتصادية فـي كثيـر مـن    

 بل يمكن أن يهدد البقاء في بعض الجزر الصغيرة كجزر المالديف وغيرها،.مناطق العالم للخطر
تم االتفاق خالل ذلك  دالقاحلة وقوالمناطق القاحلة وشبه  ة،وفي المناطق الساحلية المنخفض

ــي تصــدر عنهــا           ــازات الدفيئــة الت ــوم الواليــات المتحــدة بخفــض انبعــاث الغ ــؤتمر علــى أن تق الم
كمـا تـم االتفـاق علـى عـدد مـن       % 8،ودول اإلتحاد األوروبي بنسـبة  %6واليابان بنسبة  ،%7بنسبة

علـى أن يـتم   ، %5عاث الغازات في العالم بنسبة متوسطها اإلجراءات التنفيذية الخاصة بخفض انب

فقـد   م بشـأن تغيـر المنـاخ   1992اتفاقيـة عـام   ، أمـا بخصـوص   م 2012-2008الخفض خالل الفترة 
وضعتاالتفاقية إطاراً زمنياً يسمح للنظام البيئي بالتأقلم مـع تغيـر المنـاخ بمـا ال يهـددإنتاج الغـاز       

تثبيت تركيز غازات االحتباس الحراري فيالجو عند مسـتوى ال  والتنمية االقتصادية، مستهدفة 
  :أهمها يشكِّل خطورة على مناخ األرض، ووضعت االتفاقية مبادئ عامة، من
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  .أن تتحمل الدول مسؤولية مشتركة، ولكن متفاوتة، وفقاً إلمكانات كل دولةوظروفها -

  .مراعاة الظروف التي تمر بها الدول النامية -

ل األطراف إلىدول صناعية، وبقية األطـراف اعتبرتهـا دوالً ناميـة وإن اختلفـت فـي      تقسيم الدو -
  .النمو مراحل

ــا        - ــاس الحــراري، ودعوته ــات غــازات االحتب ــزام الــدول الصــناعية بتقليــل انبعاث إلــى تطــوير   الت
تكنولوجيا أقل ضـرراً بالبيئـة، كـذا تقـديم المعونـة الفنيـة والماليـة للدواللناميـة لمواجهـة          

  .إليها لة تغير المناخ وآثارها السلبية، وأيضاً نقل التكنولوجيامشك

التأكيـد علـى    تتحمل جميع أطراف االتفاقية المسؤولية فيما يتعلـق بمواجهـة المشـكلة، مـع    -
  ،مراعاة ظروف كل دولة

  :وأهم هذه االلتزامات

  .رها السلبيةالقيام بإجراءاتوقائية لمنع أو تقليل مسببات تغير المناخ وتجنب آثا -

ــجيع - ــات      تشـ ــن قطاعـ ــراري مـ ــاس الحـ ــازات االحتبـ ــات غـ ــل انبعاثـ ــوجي لتقليـ ــاون التكنولـ التعـ
  .االقتصادالمختلفة، كالطاقة، والمواصالت، والصناعة، والزراعة، والغابات

  .بخطورة المشكلة وآثارها ضرورة التوعية -

إتباعها   حلول وخطوات يمكن يوجد عدة: الخطوات والحلول المساعدة للتقليل من الظاهرة  2.2
  :لتقليل من ظاهرة االحتباس الحراري، يمكن إيجازها في النقاط التالية 

التقليل من استخدام الكهرباء للتدفئة في المناطق الباردة والتبريـد فـي    :التبريد والتدفئة -1
  ·المناطق الحارة وذلك باستخدام مواد عازلة عند البناء

هالك الكهرباء في المنازل باختالف المناطق حول العالم ففي أوروبـا  يختلف است: الكهرباء -2
كيلو وات لكل ساعة فـي   11.209كيلو وات في الساعة وفي أمريكا  4.667يستهلك السكان 

اليوم يستعمل األمريكان الكهرباء ثالث مرات أكثـر لإلضـاءة ومـرتين أكثـر للثالجـات عـن مـا        
كيلـو وات لكـل سـاعة سـنوياً مـن       1.300هرباء المنـازل  يستخدمه الشعب األوروبي، استهالك ك

دون أن تؤثر على راحة السكان، لذا ينبغي التقليل من استهالك الكهرباء بصـورة عامـة فتولـد    
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بالمئـة مـن الطاقـة التـي تتولـد       60الكهرباء وحدة يحتاج إلى حرق وقود ملوث للبيئة يصل إلـى  
  ·فيما بعد

ــاح    اســتخدام مصــادر بديلــة لل ضــرورة  - ــوث البيئــة كالطاقــة الشمســية وطاقــة الري طاقــة ال تل
والحد من اسـتخدام وسـائل النقـل الخاصـة واالعتمـاد بشـكل متزايـد علـى وسـائل النقـل           .وغيرها

  .العام وتطوير السيارات التي تسير على الطاقة الكهربائية، وغيرها

   :  استخدام اإلضاءة المناسبة -3 

مــن الفلورســنت فهــي تســتهلك طاقــة أربــع مــرات مــن   اسـتبدال المصــابيح العاديــة بــأخرى 
غيرها وتستمر ثمانية مرات أكثر أي ثمانية آالف ساعة بدالً من ألف سـاعة، علـى الـرغم مـن أن     

مرات أكثـر   8مصابيح الفلورسنت أغلى من المصابيح العادية إال أن المستهلك لن يحتاج لتغيرها 
  .ي فاتورة الكهرباء الخاصة بالمنزلمن الثانية وبها سيحافظ على الطاقة ويوفر ف

وات كطاقة مزودة لها وينتج عنها انطالق حرارة  300تجنب مصابيح الهالوجين التي تحتاج إلى  -
درجة سيليزية والتي تسبب الحـروق لإلنسـان والحريـق للممتلكـات وهـي       500عالية قد تصل إلى 

  ·غير مريحة في أوقات الصيف

مـن   50%كيزها على المواقع التـي نحتاجهـا بالفعـل فيـوفر ذلـك      يمكن التالعب باإلضاءة وتر -
  ·الطاقة المهدورة على ما ال  نحتاجه

  :البراد  – 4

مـرات عـن متوسـط مـا      10إتباع البراد الذي يستهلك مئة كيلو وات في السـنة وهـذا أقـل    

مـد  يستخدمه الشـعب األمريكـي فـي السـنة وأربعـة مـرات أقـل عـن المسـتخدمين األوروبيـين، يعت          
كيلو وات  160لتر يستهلك  400البراد واستهالكه لكهرباء على سعته وحجمه فمثال ذو حجم 

ولكنهـا بــاألخير تــوفر فــي  %  15-5فـي الســنة، هــذه البـرادات عاليــة الكفــاءة أغلـى مــن غيرهــا    
الناتجة عن استعمال CFC ، ومن أجل التقليل من انبعاثات استهالك الكهرباء وتبقى لمدة أطول

  .9جهزة، ينبغي استرجاع وسائط التبريد المستنزفة عند صيانة أو إصالح أجهزة التبريدهذه األ

كيلو وات فـي السـاعة والتـي     0.9من األفضل شراء الغسالة التي تستهلك : غساالت المالبس  -5

  ·لتر ماء 1.500توفر في السنة 
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كمبيوتر المكتب في استهالك الالب توب أو جهاز الكمبيوتر الدفتري أقل من : الكمبيوتر -6

إطفاء جهاز الكمبيوتر عند عدم الحاجة له، إذ أن جهاز  الطاقة حتى خمسة مرات، كما ينبغي
كيلــو وات أي مــا يــوازي الطاقــة الكهربائيــة   1000الكمبيــوتر المفتــوح لمــدة ســنة يســتهلك  

  الالزمة لتشغيل أجهزة منزل كامل

الخاصة بتوفير مياه االستحمام والتي توفر نصف الماء  ضرورة استخدام الرؤوس :توفير المياه  -7

  ·لتر لكل دقيقة 18-10لترات لكل دقيقة بدالً من  7-5المستخدم في الحاالت العادية أي 

كيلو  1500المساء الحار هو العامل المهم في استهالك الطاقة والرأس الخاص بتقليل المياه يوفر 
 10اء الحار للسـباحة وخـالل فتـرات طويلـة، بمـا يقـارب       وات من الكهرباء عن استخدام سخان الم

  ·لتر 70.000سنوات يقلل رأس الحمام استهالك الماء بما يعادل 

  .10فرض ضرائب ايكولوجية -8

أمـا األولـى فتعنـي تخفـيض كميـة الطاقـة        رفع كفـاءة اسـتخدام الطاقـة ومصـادر الطاقـة      -9

المستخدمة لإلنتاج والثانية تعني االعتماد علـى مصـادر الطاقـة التـي تتميـز بانخفـاض انبعاثـات        
  .11ثاني أكسيد الكربون نتيجة الستخدامها

من ضمن الحلول األخرى للتقليل من ظاهرة االحتباس الحراري هو تجميع ثانيأكسيد الكربون  -
االحتباس الحراري من محطات توليد الطاقة والمصـانعالتي تسـتخدم الوقـود الحفـري     الذي يسبب 

ونقله فيأنابيب ومن ثم دفنه فـي صـخور مسـاميةعلى عمـق عـدة كيلـومترات تحـت سـطح األرض،         
لكن المسألة تحتاج إلى أساليبتكنولوجية جديدة لتقليص الكلفة المرتفعـة التـي مـن شـأنها     

زراعـة مليـار   ، والجدير بالـذكر أن نزلية قبل الحديث عن فحم نظيفأن ترفع تكاليفالطاقة الم
  .كسيد الكربونأمليون طن من ثاني  250امتصاص  إلىشجرة سيؤدي 

  :12دراسة واقع ظاهرة االحتباس الحراري في الجزائر -3

ــر فــي الحــراري االحتبــاسعرفــت ظــاهرة   ــرة  الجزائ خاصــة فــي الســنوات   منحنيــات خطي
عبـد الرحمـان   "حديثة قـام بهـا المخـتص فـي علـم المنـاخ الـدكتور        دراسـة ، ولقد بينت األخيرة
، إذ أكـدت هـذه   عالقة ما يحدث حاليا مـن تغيـرات فـي المنـاخ بهـذه الظـاهرة فـي بالدنـا        " مجراب

ــ  الدراســــة علــــى أن  تذبــــذب  "جلة فــــي حالــــة الطقــــس أوبــــاألحرى ظــــاهرة     التغيــــرات المســ
ــدخل ضــمن        "الفصــول ــرة ت ــدأنا نســجلها خالاللســنوات األخي ــي ب ــداخل النســبي لبعضــها والت والت
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ظـاهرة   هـي نتيجـة   المتوسـط  الحـوض  يخاصـة فـ   العـالم  التـي يشـهدها  " التغيرات المناخيـة "إطار
  .الحراري اإلحتباس

سنة الماضية،  15بجملة التغيرات المناخية التي شهدها العالم خالل  الجزائر تأثرت وقد
، ومـن بـين األمثلـة علـى ذلـك ظـاهرة بـرودة الطقـس         "اإلستثنائية"حاالتيمكن اعتبارها بـ وهي

ــوم      التــي ــن 1999فيفــري  3شــهدتها منطقــة الشــرق الجزائــري، خاصــة بمنطقــة قســنطينة ي ، أي

تسـجيل   2000نـوفمبر   23درجـة تحـت الصـفر، كمـا تـم بتـاريخ        13 درجـة الحـرارة إلـى    انخفضت
 ساعة فقط، كما شهدت 24ملم في أقل من  62أمطارغزيرة بمنطقة الشلف، حيث بلغت أكثر من 

ساعة ما اليقل عن  24فيضانات مفاجئة، بلغت كميتها في أقل من  2001نوفمبر  11العاصمة في 
شهدت والية  2005جانفي  27ته العاصمة من قبل، وفي ملم وهو رقم قياسي لم يسبق أن شهد 260

درجة تحت الصفر، 13سنتيم مع انخفاض لدرجة الحرارة إلى  13تيارت تساقطا كثيفا للثلوج فاق 

درجــة تحــت الصــفر،  15ســنتميتر، فيمــا انخفضــت الحــرارة إلــى    21وبــالبيض بلــغ ســمك الثلــوج  
لمـؤتمر العــالمي  خـر دراســة تـم تقـديمها ل   آ فـي و . درجـات تحــت الصـفر  9سـنتيمترا و  60وبالمديـة  

والتـي   حول التغيرات المناخية على المياه السطحية2008للجغرافيين الذي انعقد في تونس سنة 
والشرق تبين  الوسطذات مناخ جاف وشبه جاف أكثر من  شملت الغرب الجزائري بإعتبارها منطقة

" 5.6و 4.2"يتـراوح بـين    سـيعرف ارتفاعـا كبيـرا فـي درجـة الحـرارة       الجزائـر  منـاخ "من خاللهـا أن  

بالمائـة فـي    87بالمائـة فـي الجزائـر،    80علمنا أن نسـبة التبخـر تقـدر بحـوالي      درجات، خاصة إذا
 .بالمائة في المغرب  80تونس وأكثرمن 

والحـرارة، وأثـر    معرفة اإلتجاه العام للتسـاقط على محاولة  تم التركيز الدراسةفي هذه و
 :يلي ولقد تم التوصل إلى ماالمياه المجمعة في السدود  هذين العنصرين على

المعــدالت "باســتعمال الطــرق اإلحصــائية المتمثلــة فــي  :بالنســبة لإلتجاهالعــام للتســاقط: 1.3

" مان كاندن، واختبار سبيرمان، وبوتي"سنوات باستعمال مؤشر  5المتحركة المحسوبةعلى فترة 

 .1970في انخفاض مستمر، وخاصة ابتداء من سنة 2005إلى  1913التساقطالسنوي من فإن 

محطـة التـي خضـعت     21محطة من  16أغلبية هذه المحطات أي  وهذا االنخفاض سجل في
أنه ال يوجـد ارتفـاع فـي كميـات التسـاقط      " مان كاندن"مؤشر  للتجربة وتبين من خالل إستعمال

علـى المسـتوى الفصـلي فقـد تـم تسـجيل االنخفـاض الكبيـر فـي           أمـا  وهذا على المستوى السنوي،
محطـة فـي فصـل الشـتاء،      19، وفـي المقابـل عرفـت انخفاضـا فـي      "محطـات  6"كمية التساقط في 
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أن االتجـاه العـام للتسـاقط يتجـه      يمكـن القـول  وعليـه   ،وهذا يعني أن التغييرجاء في هذا الفصل
 .وهي الفترة األكثر أهمية للزراعة نحو االنخفاض وخاصة في فصل الخريف والشتاء،

 محطــة فــي الفتــرة 21تــم االعتمــاد علــى نفــس المحطــات، أي  حيــث :التجاهالعــام للحــرارة ا 2.3

 متوسـط حرارتهـا أكثـر مـن المعـدل     " سـنة  28: "وتـم تسـجيل مـا يلـي     2006و1950بـين   الممتدة ما
 درجة الحـرارة القصـوى فـي   ، حيث وصل متوسط 1990العادي وأكثر سنوات حرارة بدأت من سنة 

 درجــة مئويــة، أمــا بالنســبة لدرجــة الحــرارة الــدنيا فقــد عــرف تقريبــا نفــس    32.4إلــى   2004
، لكــن مــع وجــود ارتفــاع درجــة الحــرارة، حيــث ســجل كمثــال علــى ذلــك فــي ســنة    "والســيناري"

ي ب نفس السـنوات فـ  يرتتم تولمعرفة هذه التغيراتأكثر .درجة مئوية 21.2بمحطة وهران 2003
سـنوات حـرارة همـا    البعض المدن الساحلية والداخلية حسب أهميةدرجة الحرارة فتبين أن أكثر 

درجــة مئويــة، وهــذا بالنســبة لواليــة وهــران        "32.3" 2004درجــة مئويــة و  " 33" 2003 ســنتي

درجـة   37.3و 2003درجةمئويـة متوسـط الحـرارة فـي      37.8كمنطقة ساحلية، فيمـا تـم تسـجيل    
أما بالنسـبة  . منطقة الشلف كمنطقة داخلية في 2005درجة مئوية في  37.2و 2004مئوية في 

درجة مئوية في الفترة الممتدة  35القصوى أكثر من  لعدد األيام التي كانت فيها درجة الحرارة

يومــا،  68إلــى  2003حيــث وصــلت ســنة  2006و 1983 فقــد حصــرت مــا بــين 2006و 1965مــا بــين 
يتكـرر  مـاي الذيضـرب منطقـة بـومرداس والعاصـمة، ونتوقـع أن        21والنتيجة هـي كارثـة زلـزال    

 .2014نفسه سنة والسيناري

في  المتعلقة باإلشعاع الشمسي ارتفاع عدد الساعاتفالمالحظ  :لإلشعاعالشمسيأما بالنسبة  3.3

فقد تم تسـجيل   2006و1980في الفترة الممتدة ما بين " سعيدة"السنوات األخيرةفمثالفي محطة 
 . 2005ساعة في سنة  3287وحوالي  2000شمسي في سنة  إشعاعساعة  2700

والرطوبـة الجويـة فقـد حـددها      الحـراري  االحتبـاس العالقـة القائمـة بـين ظـاهرة     وفيما يـرتبط ب 
 :في علم المناخ فيمايلي ونالمختص

متوسط الرطوبة دراسةيتوجه نحو االنخفاض وكمثال على ذلك تم :العام للرطوبة االتجاه 4.3

ولـوحظ   2005و 1977الموجودة على الساحل في الفترة الممتـدة مـابين   " مغنية"النسبية بمحطة 
، فمثال فـي  2005و 1994التي سجلت فيها أقل رطوبة هي تلك المحصورة مابين  أن معظم السنوات

بالمائـة وهـذا يعنـي أن هنـاك عجـزا       "69"بالمائـة ومعـدل الفئـة هـو     "60"تم تسـجيل   2001سنة 
 .بالمائة" 9"بنسبة 
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 ميدانية على الكميات دراسةفقد توصلت  :على المياه السطحية الحراريآثار اإلحتباسأما  5.3

عـرف السـد    1976إلـى أنـه منـذ سـنة      2003و 1924في الفترة ما بـين  " بني بهدل"المخزنة في سد 
، وهــذا االنخفــاض "مليــون متــر مكعــب"نقصـا حــادا فــي كميــة الميــاه المخزنــة، حيــث وصــلتإلى   

 .مستمر إلى حد يومناهذا

نـاقوس الخطـر حـول الكـوارث     دق  الـوطني لألرصـاد الجويـة    الـديوان  نإة أخرى فومن جه
فـي السـنوات المقبلـة، مسـتعجال السـلطات العموميـة فـي اتخـاذ         الجزائر الطبيعية التـي ستشـهدها  

األضـرار، مــع اإلسـراع فــي تطبيـق القـانون الخــاص بتسـيير الكــوارث       لتســجيل أقـل فعالـة  تـدابير  
تنفيذي يحـدد مهـام مختلـف القطاعـات المعنيـة فـي حالـة حصـول أي          الطبيعية، وإصدار مرسوم

تعيش سلسلة من التقلبات المناخية بشتى أنواعها في الفترة المقبلة، س رالجزائ أن طارئ، بإعتبار
مستقبال ستزيد من اإلحتباس ر الجزائ الديوان أن التغيرات المناخية التي تسجلهاهذا أكد لقد  و

عـدد معتبـر مـن الحرائـق، وهـي نفـس        الحراري، فيضانات وجفاف وموجات حرارة كثيـرة، وإحصـاء  
خية في كل منـاطق البحـر األبيضالمتوسـط، ممـا يـؤثر سـلبا علـى السـير العـادي          االتجاهات المنا

تسجيل انخفاض منسوب المياه  م فيها، سيت2022و 2000الممتدة بين  أن الفترة كمالعدة مجاالت 

 تبخر المياه وما يرافقه من زيادة ملوحته وتدهور في نوعية الثروة الحيوانية والوديان، جراء تزايد
بنقصـان   الموجودة في المسطحات المائية، إضافة إلى ارتفاع درجـة تلـوث الجـو، مرفقـا     والنباتية

وخاصة فـي مجـال    في األوكسجين، أما في المجال الفالحي، فقد أخطر بتراجع اإلنتاج الفالحي،
، ويعـود السـبب إلـى    2020و2000بالمائة، فـي الفتـرة الممتـدة مـا بـين       50الحبوب بنسبة تصل إلى 

الملوحة في األرض، وفي سياق آخر أشـار   ربة وتقلص دورة حياة النباتات، وارتفاع نسبةانجراف الت
أظهرت أن درجات  الجزائر لرصد التغيرات الحرارية في إلى أن الدراسات التي تم القيام بهاالديوان 

ي، إذ ظـاهرة اإلحتبـاس الحـرار    وهـي الفتـرة التـي عرفـت بدايـة      1990الحرارة في ارتفاع منذ سنة 
بالمائة متسـببة فـي    12األمطار بمقدار  ، مع انخفاض في نسبة6/10ارتفعت بستة أعشار الدرجة 

 .مثل تلك التي شهدتها منطقة باب الواد جفاف، في حين عرفت بعض المناطق فيضانات كبيرة،

علـى   امباشـر ا سـيكون لهـا تـأثير   ي الحـرار  ظـاهرة اإلحتبـاس   ة نظر األطباء، فانجهوومن 
المالريـا والحمـى خاصـة مـا     "اإلنسان مـن خـالل زيـادة معـدل انتشـار األمـراض واألوبئةالمسـتوطنة        

بسببهجرة الحشرات الناقلة لها، وأثبتت الدراسات " والتيفوئيد والكوليرا" حمى الضنك"يعرف بـ
ــالم   ــ والمنتشــرة فــي أن األمــراض الجديــدة التــي عرفهــا الع ــونزا مثــل أمــراض العيــو ر الجزائ ن وأنفل

  .الناتج عن ظاهرة االحتباس الحراري الحرارة الخنازير سببها ارتفاع درجة
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  :الخاتمـة

خطورة ظاهرة االحتباس الحراري، إذ من خالل استعراضنا لهذا الموضوع، يظهر جليا مدى 
 أصبحت تشكل قلقا حقيقيا على النطاق العالمي، لذا ترى الكثير من الجهات الرسمية والعلمية
أنه إذا لم تتخذ إجراءات حاسمة للحد من انبعاث الغازات الضارة بالبيئة فإن ذلـك سـيؤدي حتمـا    
إلى تفاقم هذه الظـاهرة، والسـير حثيثـا نحـو تغيـر منـاخي سـمته األساسـية ارتفـاع درجـة حـرارة            
األرض، األمر الذي جعل المدافعين عن البيئة يرون أن مـا تشـهده بعـض البلـدان مـن فيضـانات فـي        

ار مبكر لتأثير التغيـرات المناخيـة السـلبي علـى البيئـة، والـذي مـس        ذالوقت الحاضر ما هو إال إن
، بسبب شمولية ظاهرة االحتباس الحراري، وهـو مـا   "الجزائر" مختلف مناطق العالم بما فيها بالدنا

ــي        ــى الصــعيدين المحل اســتدعى ضــرورة تظــافر الجهــود مــن أجــل مكافحــة الظــاهرة، وذلــك عل
  .يوالدول

، فإننـا نتقـدم بجملـة    التقليل من حدة ظاهرة االحتباس الحـراري وفي األخير، ومن أجل 
  :نوجزها في النقاط اآلتيةوالحلول المساعدة على ذلك لتوصيات من ا

  اقتناص مركباتCFC المسببة للظاهرة بواسطة شبكة التهوية.  
 سد التسريبات في أجهزة التبريد وتكييف الهواء.  
  مصادر بديلة للطاقـة ال تلـوث البيئـة كالطاقـة الشمسـية وطاقـة الريـاح        استخدام ضرورة

والحد من استخدام وسـائل النقـل الخاصـة واالعتمـاد بشـكل متزايـد علـى وسـائل النقـل           .وغيرها
 ..العام وتطوير السيارات التي تسير على الطاقة الكهربائية ، وغيـــرها

  ل مــن اســتخدام الكهربــاء للتدفئــة فــي اســتخدام مــواد عازلــة عنــد البنــاء مــن أجــل التقليــ
  .المناطق الباردة والتبريد في المناطق الحارة

            تخزين غاز ثـاني أوكسـيد الكربـون، فـي المحيطـات مـثال، أو عـن طريـق سـحبه مـن الهـواء 
 .بغرض تخزينه، أو بإيجاد طريقة مناسبة الحتجازه في الغابات

 تستهلك طاقة أربع مرات مـن غيرهـا    استبدال المصابيح العادية بأخرى من الفلورسنت فهي
  .وتستمر ثمانية مرات أكثر أي ثمانية آالف ساعة بدالً من ألف ساعة

   ضرورة استخدام الرؤوس الخاصة بتوفير مياه االستحمام والتي توفر نصف الماء المسـتخدم
 .في الحاالت العادية

  تـي تـوفر فـي السـنة     كيلـو وات فـي السـاعة وال    0.9من األفضل شراء الغسالة التي تستهلك
 .لتر ماء 1.500
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  2حمزة بالي. أ                  1أحمد تي. أ

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  الجزائر /الوادي  جامعة

  

 :الملخص

آثاره البيئية والصـحية وكـذا   تتناول هذه الورقة البحثية أهم مخاطر التلوث الصناعي و 
وحيث أن هذه األزمات واألخطار الصناعية ذات تأثيرات مدمرة على البيئـة وتتعـدى    االقتصادية،

لـذلك فـان هـذه الدراسـة     . في بعض األحيان الحدود الجغرافية وقد تؤثر علـى األجيـال القادمـة   
 .البيئة وتحقيق التنمية المستدامةتراتيجية اإلنتاج النظيف كمدخل لحماية تقدم إس

Abstract: 

This paper addresses the research the most important risks of industrial pollution and 
environmental impacts and health, as well as economic, since these crises and threats of 
industrial devastating effects on the environment and in some cases, beyond the 
geographical boundaries may affect future generations. Therefore, this study provides a 
strategy for cleaner production as an entry point for the protection of the environment 
and achieve sustainable development. 

  :مقدمة

تعتبر الصناعة من الدعامات األساسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية، وهذا لما 
لكن التقدم . تقدمه من خلق فرص عمل جديدة وتنوع مصادر الدخل وزيادة الدخل القومي 

الكبير الذي أحرزه اإلنسان في مجال الصناعة لمواكبة التغيرات أدى إلى إحداث خلل ومشاكل 

                                                             
1         Université d'El oued   789 39000 

 
2         Université d'El oued   789 39000 

 



  أحمد تي .أ
 باليحمزة . أ

 وتحقيق البيئة حماية في ودوره النظيف اإلنتاج إستراتيجية
 المستدامة التنمية

 

152 –05052012 
 

ي مكوناتها، وتختلف هذه المشاكل من دولة ألخرى ولكنها تشترك في البيئة وتدهور ف
تعتبر . جميعا في عاملين مهمين هما أن اإلنسان المتسبب والمتضرر األول من هذه المشاكل

األزمات واألخطار الصناعية ذات تأثيرات مدمرة على البيئة وتتعدى في بعض األحيان الحدود 
دولة خارج  12أثر على"  1986" لقادمة، فحادث تشيرنوبل الجغرافية وقد تؤثر على األجيال ا

ومن المتوقع أن يسبب عدد غير معروف من حاالت الموت بالسرطان لـ " سابقا " اإلتحاد السوفيتي 
  .سنة قادمة 30

عرفت الجزائر خالل السبعينات تطورا صناعيا سريعا وهاما، إذ أنه خالل هذه الفترة 
بات عرفتها البالد، غير أن عملية التصنيع لم تتم في إطار التنمية القصيرة تم إنشاء أكبر مرك

المستدامة، حيث أن المنشآت الصناعية المتواجدة بغير محلها وتمت بدون دراسة مسبقة، تجعلنا 
  .ر توفيرا للطاقة والمواد األوليةال نكترث لتحصيل المناهج التكنولوجية األقل تلوثا واألكث

على ا البحث طرح وصياغة اإلشكالية التالية الرئيسية لهذ بناء على ما سبق يمكن
  :النحو التالي 

إلى أي مدى يمكن أن يساهم اإلنتاج األنظف في حماية البيئة صناعيا وتحقيق التنمية 
  المستدامة؟ 

ثالثة محاور رئيسية حيث نتناول ما  03وعلى هذا األساس فان موضوع البحث قسم إلى 
  :يلي 

  ؛، آثاره البيئية والصحية واالقتصاديةالصناعيالتلوث  - 1

 مفاهيم أساسية حول اإلنتاج األنظف؛ - 2

  . مساعي الجزائر لتحقيق اإلنتاج األنظف وتعزيز التنمية المستدامة - 3

، اإلنتاج األنظف، التنمية المستدامة، االقتصاد التقليدي، التلوث الصناعي: الكلمات الدالة
 .االقتصاد المستدام

  .التلوث الصناعي والعوامل المساعدة على انتشاره : أوال

لقد أدى التطور الصناعية الهائل المواكب للزيادات السكانية وعدم ترشيد استهالك 
الموارد إضافة إلى ذلك عدم أخذ البيئة بعين االعتبار، إلى ظهور المشاكل البيئة وفي 

  .مقدمتها مشكلة التلوث



 وتحقيق البيئة حماية في ودوره النظيف اإلنتاج إستراتيجية
 المستدامة التنمية

  أحمد تي .أ
 باليحمزة . أ

 

–05052012 153 

 

تعريف التلوث على أنه تلك األضرار التي تلحق النظام البيئي وتنتقص يمكن : مفهوم التلوث. 1

من قدرته على توفير حياة صحية من الناحية البدنية والنفسية واالجتماعية واألخالقية 
لإلنسان، تلك األضرار عادة ما تنتج عن سلوك اإلنسان في سعيه لتعظيم إشباعه المادي بأقل 

  .1جهد ممكن

ي تغيير فيزيائي أو كيميائي أو بيولوجي مميز ويؤدي إلى تأثير ضار ويعرف أيضا بأنه أ
  .2على الهواء أو الماء أو األرض أو يضر بصحة اإلنسان والكائنات الحية األخرى

التدهور المتزايد للعناصر الطبيعية بتفريغ : كما عرفته بعض المعاجم البيئية بأنه
البحر، الجو والمياه على نحو يجعلها شيئا فشيئا النفايات من كل نوع والتي تؤثر على التربة، 

  .3غير قادرة على أداء دورها

ومن خالل التعريفات السابقة نجد التعريف األخير أهمها، ذلك أن العديد من االتفاقيات 
التلوث هو كل تغير : والمعاهدات الخاصة بالتلوث قد اعتمدته مع بعض التعديالت البسيطة، إذن

كونات البيئة الحية وغير الحية وال تقدر النظم البيئية على استيعابه كمي أو كيفي في م
  .4دون أن يختل توازنها

تختلف نوعية وكمية الملوثات التي تصدر من الصناعة اختالفا كبيرا من .التلوث الصناعي. 2
  :صناعة إلى أخرى وتتوقف على عدة عوامل أهمها 

  نوع الصناعة؛ -  

  الصيانة به؛حجم المصنع وعمره ونظام  -

  نظام العمل بالمصنع وكمية اإلنتاج؛ -

  التقنيات المستخدمة في العمليات الصناعية؛ -

  نوعية الوقود والمواد األولية المستخدمة؛ -

  .وجود الوسائل المختلفة للحد من إصدار الملوثات ومدى كفاءة العمل بها -

الناتجة من تصنيع واستخدام ومع التقدم التكنولوجي في العالم تعقدت المشاكل البيئية 
  .المنتجات المختلفة بدرجة كبيرة
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وعلى الرغم من الجهود المبذولة على المستويين القومي والعالمي، فإن الحالة تزداد سوءا وذلك 
بسبب النمو المطرد والسريع في التقنيات المستخدمة حديثا في الصناعة، والجدول التالي يوضح 

  بعض

  .نبعثة عنهاالصناعات والمواد الم

  .بعض الصناعات واالنبعاثات الصادرة عنها: 1.1جدول رقم

  المواد المنبعثة عنها  نوع الصناعة
  .الجسيمات، مركبات الكبريت  مصانع األسمنت
  الجسيمات، الدخان، أول أكسيد الكربون الفلوريدات  مصانع الصلب

  .ثاني أكسيد الكبريت، الجسيمات  الصناعات غير الحديدية
  .ثاني أكسيد الكبريت، الجسيمات  مصافي البترول

  .ثاني أكسيد الكبريت، ضباب حمض الكبريتيك، ثالث أكسيد الكبريت  مصانع حمض الكبريتيك
  .الجسيمات، الدخان، الروائح  مسابك الحديد والصلب

  .مركبات الكبريت، الجسيمات، الروائح  مصانع الورق
  .الهيدروكلوريك وغازه ضباب حمض   مصانع حمض الهيدروكلوريك

  .أكاسيد األزوت   مصانع حمض النيتريك
  .الجسيمات والروائح   الصابون والمنظفات الصناعية

  الكلور  الصودا الكاوية والكلور
  .الجسيمات، الفلوريدات، األمونيا   صناعة األسمدة الفوسفاتية

  الجسيمات  قمائن الجير
  .الجسيمات، الفلوريدات   صناعة األلمنيوم

  .ضباب الحمض، الفلوريدات   صناعة حمض الفوسفوريك

  .140، ص مرجع سابق ،أحمد شحاتة :المصدر

إضافة إلى ذلك تعتبر الصناعة أكبر قطاع مستهلك للموارد الطبيعية أو الطاقات 
التقليدية وكما نعلم أن هذه الطاقات ملوثة للبيئة، مما يجعل االستمرار والتوسع في استخدامها 

غير مرغوب بيئيا أمام تعاظم مشكلة التلوث ومخاطره العديدة التي باتت تهدد كل مظاهر أمرا 
  .الحياة

  أشكال التلوث الصناعي. 3

ارتفعت ظاهرة تلوث الهواء من قبل اإلنسان بعد الثورة الصناعية ونمو المدن : تلوث الهواء - 1- 3

القرن العشرين، وأصبحت مشكلة واستخدام الوقود األحفوري ليبلغ أوجه في النصف الثاني من 
  .تلوث الهواء من أبرز المشكالت التي يواجهها اإلنسان في وقتنا الحاضر
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ونجد أن المدن الصناعية في جميع أنحاء العالم هي من أكثر المناطق تعرضا لظاهرة التلوث، 
  .باإلضافة إلى الدول النامية التي ال تتوافر لها اإلمكانيات للحد من تلوث البيئة

 .5ألف شخص سنويا 50وتسبب ملوثات الهواء في موت حوالي 

يتلوث الهواء عندما تتواجد فيه :" وقد عرف المجلس األوروبي التلوث الجوي كالتالي
مادة غريبة أو عندما يحدث تغير هام في نسب المواد المكونة له حيث يترتب عليها حدوث 

  .6" نتائج ضارة، وتسبب مضايقات وإنزعاجات

يحدث التلوث الهوائي عندما تتواجد جزئيات أو جسيمات في الهواء وبكميات أيضا 
كثيرة عضوية أو غير عضوية بحيث ال تستطيع الدخول إلى النظام البيئي وتشكل ضررا على 
العناصر البيئية، والتلوث الهوائي يعتبر أكثر أشكال التلوث البيئي انتشارا نظرا لسهولة انتقاله 

ة إلى أخرى وفي فترة وجيزة نسبيا، ويؤثر هذا النوع من التلوث على اإلنسان وانتشاره من منطق
  .والحيوان والنبات تأثيرا مباشرا ويخلف أثارا بيئية وصحية واقتصادية واضحة

من مساحة الكرة األرضية، ويبلغ حجم % 70الغالف المائي يمثل أكثر من : التلوث المائي - 2- 3

يال مكعبا من المياه، ومن هنا تبدو أهمية المياه كمصدر من مليون م 296هذا الغالف حوالي 
مصادر الحياة على سطح األرض، لذا ينبغي صيانتها والحفاظ عليه من اجل توازن النظام 

، وعندما نتحدث عن التلوث المائي 7اإليكولوجي الذي يعتبر في حد ذاته سر استمرارية الحياة
لل وتلف في نوعية المياه ونظامها االيكولوجي بحيث من المنظور العلمي فإننا نقصد إحداث خ

وحسب اللجنة القومية للمياه في الواليات المتحدة . تصبح غير صالحة الستخداماتها األساسية
األمريكية تكون المياه ملوثة إذا  لم تكن على مستوى كفاءة عالية يجعلها مناسبة لمستوى 

  .8في الحاضر أو في المستقبلاالستخدام البشري المضمون، سواء أكان ذلك 

 .اآلثار البيئية والصحية للتلوث الصناعي - 4

تتفاوت اآلثار الصحية للتلوث الصناعي من تلك التي تنتج : التلوث الصناعي وصحة اإلنسان - 1- 4

عن تعرض مجموعة العاملين في بيئة العمل لجرعات عالية من الملوثات إلى تلك تنتج عن 
  .المصانع لجرعات منخفضة من هذه الملوثاتتعرض عامة الناس خارج 

يختلف مصير ملوثات الهواء المنبعثة من الصناعة من مكان إلى : اآلثار الصحية لتلوث الهواء - أ
آخر طبقا للظروف الجوية السائدة حول مصادر التلوث، ففي بعض األماكن قد تساعد سرعة 

إلى تخفيف تركيزاتها  وفي أماكن أخرى الرياح على حمل الملوثات إلى مسافات بعيدة وبالتالي 



  أحمد تي .أ
 باليحمزة . أ

 وتحقيق البيئة حماية في ودوره النظيف اإلنتاج إستراتيجية
 المستدامة التنمية

 

156 –05052012 
 

قد ال يحدث هذا، ولذا فإن التركيزات النهائية للملوثات المختلفة في الهواء ال تتوقف فقط 
على الكميات المنبعثة ولكن أيضا على الظروف الجوية المحلية، والجدول التالي يوضح أهم 

  .اآلثار الصحية لملوثات الهواء 

  .آثار ملوثات الهواء:  2.1جدول رقم 

  الضرر  الملوثات

أكاسيد الكبريت وأكاسيد 
  النيتروجين

  التهابات خطيرة في الجهاز التنفسي -
  أمراض مزمنة بالرئتين -
  انخفاض مناعة الجسم -

  الجسيمات العالقة
تتسبب الجسيمات التي يتنفسها اإلنسان في زيادة الحساسية والربو وغيرها  من 

  الصدريةاألمراض 

  أول أكسيد الكربون

  ترجـع خاصيته السمية إلى قـوة إتحـاده مع -
هيموجلوبين الدم حيث يحل مكان األوكسجين ويمنع نقل األوكسجين إلى 

  خاليا الجسم األمر الذي قد يسبب الموت
  يؤثر على الجهاز العصبي -
  يحدث قصور في الدورة الدموية -

  الرصاص
  يسبب أمراض الكلى -
  يؤثر على الجهاز العصبي وخاصة عند األطفال -
  الخ... يؤدي إلى زيادة التخلف العقلي  والتشنجات و التغيرات السلوكية  -

  الضباب الدخاني
  التهاب العين -
  )حدوث اضطرابات بالجهاز التنفسي(تأثير سلبي على الرئة والقلب  -
  الربو -

Source :15/02/2011, http :// www.feedo .net/ environment / pollution / air pollution – htm . 

لقد أكدت الدراسات أن تلوث الهواء يقف وراء الكثير من أمراض الجهاز التنفسي، القلب، 
سرطان الرئة، سرطان الجلد، الحساسية وغيرها، كذلك إصابة الجهاز العصبي المركزي 

من %  90-50: والشعور بالتعب واإلجهاد ويعتقد بعض المختصين أن حوالي من  ن، الصداعلإلنسا
  . 9حاالت اإلصابة بالسرطان الرئوي لها ارتباط بالتلوث الهوائي

بالنسبة للجزائر فقد بين التحقيق الذي أجراه المعهد الوطني للصحة العمومية في سنة 
من المرضية المحسوس بها، كما تحتل أيضا %  35,7اإلصابات التنفسية تهيمن بـ  أن 1990

أكثر من (من بينها، يأتي الربو في المقام األول  18,4األمراض التنفسية المزمنة مكانة هامة بـ 
  .، والجدول التالي يوضح بعض حاالت الوفيات واالستشفاء10)نصف هذه اإلصابات
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  .التقدير المقارن لإلصابات التنفسية الحادة :  3.1جدول رقم 

  الوفيات  حاالت االستشفاء  السنوات

1995  20025  1283  
1996  26138  1309  
1997  28761  1177  
1998  27822  1053  
1999  37571  1106  

  .87، ص مرجع سابقوزارة تهيئة اإلقليم والبيئة، تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر، : المصدر

الصادر حديثا عن برنامج األمم المتحدة "  2006توقعات البيئة العالمية " أكد كتاب 
للبيئة أن تخفيض معدالت التلوث الجوي يحقق وفرات ضخمة تتراوح من حماية الصحة البشرية 

  .إلى تعزيز المحاصيل والغابات وخدمات أخرى للطبيعة 

قتصادية تتمثل في خفض حاالت الوفاة ويبين الكتاب أن الهواء األنظف يحقق مكاسب ا
  .11وتكاليف الرعاية الصحية من األمراض المتعلقة بالتلوث

ينجم عن استخدام المياه في الصناعة ماليين األمتار المكعبة : اآلثار الصحية لتلوث المياه -ب
ها من يوميا مما يعرف بالنفايات أوالمخلفات السائلة، وتتفاوت هذه المخلفات في حجمها ونوعيت

صناعة إلى أخرى ويؤدي صرفها إلى أحداث تلوث حراري وكيميائي وبيولوجي في مسطحات  
المياه المستقبلة لهابالنسبة للجزائر معظم الصناعات أقيمت في المناطق الحضرية أو المدن أو 
على أطرافها، ولقد شكلت هذه المناطق قوة جذب أدت إلى هجرة أعداد متزايدة من الناس من 

ف والمناطق المجاورة إلى المناطق الحضرية، ازدادت معها الكثافة السكانية بجوارالمصانع الري
مما أدى إلى ظهور وانتشار مشكالت بيئية واجتماعية مختلفة، فمعظم المستوطنات البشرية 
المتواجدة حول هذه المصانع مستوطنات دون المستوى تنقصها الخدمات األساسية، خاصة 

مليون ساكن محروم من  8,4، في الجزائر حوالي 12ي بعض األحيان مياه الشربالصرف الصحي، وف

  . 13ال يحصلون على خدمات الصرف الصحي %  5,5المياه النقية و 

وعليه فإن هذا التدهور من شأنه أن يؤثر تأثيرا واضحا في الصحة، ويظهر هذا جليا من 
 2866حيث انتقلت من  1996و 1993ن خالل ارتفاع نسبة األمراض المنقولة عن طريق المياه بي

وهي العدوى األكثر ) التيفوئيد(ألف ساكن وتمثل الحمى التيفية  100حالة لكل  3545إلى 
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، ويتزايد 14من مجموع التصريحات باألمراض المنقولة عن الماء% 47و  44رواجا، لوحدها بين 
  .200215ل سنة حالة خال 2411إلى  1988حالة سنة  1929تأثيرها السنوي متنقال من 

البيان المصرح به من طرف الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية : األمراض المهنية - ج
)CNAS ( يوضح وضعية األمراض المهنية المتدهورة وهذا بسبب غياب التقييم الحقيقي لهته

  : 16األمراض وذلك لدافعين هما

الوحدات الصناعية على المستوى ال يغطي جميع " Medecine du Travail"الطب المهني -
  .الوطني

  .ندرة المخابر المختصة القادرة على تشخيص األمراض المهنية  -

تعتبر كنظرة عامة على هته الحالة  2000وهناك معطيات لألمراض المهنية معطاة في سنة 
  :وهي مبينة في الجدول التالي 
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  . 2000األمراض المهنية المصرح بها في سنة :   4.1جدول رقم 

  :األمراض المسببة بـ 

  "AGE DE LA VICTIME " عمر الضحية 

أقل من 
  سنة 20

 20من 
  29إلى 

 30من 
  39إلى 

 40من 
  49إلى 

 50من 
  59إلى 

فما  60من 
  أكثر

غير مدقـق 
Non précisé 

  1    3  3  7      الرصاص ومشتقاته
  8      1        الزئبق ومكوناته
        3    1    خدمات البنزين
  2  1  1  2  2      األشعة النووية

  1  3  5  4  3      االسمنت
        1        المحروقات

  1    5  6  2      حمض الكروميك
  1    1          مشتقات الهالوجين

  2      3  2      تقطير الزيت والبترول
      Arsenic         2زرنيخ 

  6  25  31  23  6  2    السيليكوز
    12  6  2        األسبستور

األمراض الجلدية الناجمة 
  عن الزيوت

  1    2  2  2  1  

 sels deأمالح النيكل 
nickel     5  1  3    1  

  Tuberculose   7  20  8  2  2  2السل  
  Bruit 1  5  42  146  124  25  41الضجيج 

  1  2  4  8  8  2    السيدروز
  3    3  7  24  5    التهاب الكبد
  1    3  3  13  4    احتقان الدم

  2      2  1  2    انتباج الكبد
  1  2  2  9  6  1    األمراض التنفسية

أمراض غير مبينة السبب 
  )غير مدقق(

1    7  6  3    6  

Source : Ministére de L’aménagement du Territoire et de l’environnement, Rapport sur 
l'etat et l'avenir de l'environnement , Op . Cit, pp 236-237 . 

األمراض المتولدة عن الضجيج هي األعلى لكون من خالل الجدول نالحظ أن نسبة 
الضجيج له تأثيرات سلبية على الحالة النفسية للعمال وعلى األداء الوظيفي للجسم ويظهر 
التأثير النفسي للضجيج في اإلنسان على شكل توتر عصبي وكآبة مما يحد من القدرة على 

  .التركيز واإلنتاجية
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أن العمال الموجودين داخل األقطاب الصناعية  من خالل هذه اإلحصائيات يمكن القول
معرضين في الحقيقة بدرجة ) أرزيو، حاسي مسعود، حاسي الرمل، عنابة وسكيكدة(الكبرى 

كبيرة لألمراض المهنية وهذا الحكم في الحقيقة ال يستثنى األشخاص القريبين من الوحدات 
  .الصناعية 

ت الجزائر خالل السبعينات تطورا صناعيا سريعا عرف: التلوث الصناعي وأثرة على الطبيعة - 2- 4

وهاما، إذ أنه خالل هذه الفترة القصيرة تم إنشاء أكبر مركبات عرفتها البالد، غير أن عملية 
بحيث أن المنشآت الصناعية المتواجدة بغير محلها . التصنيع لم تتم في إطار التنمية المستدامة
المواقع السهلة التهيئة والقريبة من اليد العاملة  وتمت بدون دراسة مسبقة من شأنها اختيار

  .والمجاورة لسبل االتصال والمتوفرة على كل ما من شأنه ضمان الراحة 

تتمركز أكبر حركة ملوثة على الشريط الساحلي وبمقربة من المدن الكبرى، حيث 
الجزائر يتموقع أكثر من نصف الوحدات الصناعية للبالد في هذه المنطقة، تجمع تجمعات 

من النسيج %  74وحدة أي حوالي  3876العاصمة، وهران، عنابة، سكيكدة، وبجاية لوحدها 
  .17الصناعي لهذه المنطقة 

وتجدر اإلشارة إلى أن بعض وحدات التخزين والتوزيع والنقل واإلنتاج البترولي تتواجد بقرب 
خط أنابيب فوق (المائية  المناطق الحساسة مما يجعلها تشكل خطرا محتمال على تلوث الموارد
، بحيث أدت هذه الوضعية )طبقة المياه الجوفية أو عبر أحواض وأجهزة استقرار المياه السطحية 

إلى تراكم النفايات الصناعية في الوسط الطبيعي والمترتبة أساسا عن الملفوظات السائلة 
  .18والصلبة والغازية

من المياه  3مليون م 220يا أكثر من ومنه فإن مركباتنا ووحداتنا الصناعية تولد يوم
، 19)مواد عضوية، المعادن الثقيلة والهيدروكربون(القذرة المحتواة على عدة مواد ملوثة 

  .عنابة، بسكرة ووهران: والواليات التي تولد أكبر حجم من المياه القذرة هي

بحيث تصب هذه المياه غالبا في الوسط الطبيعي دون أن تخضع ألي معالجة مسبقة، هذا 
باإلضافة إلى أن الوحدات الصناعية تواجه حاليا مشاكل عويصة تخص عملية إزالة النفايات 

ألف طن من  185الخطرة الناجمة عنها وبالفعل فإن الصناعة الوطنية تولد سنويا حوالي 
  .20لسامة النفايات الخطرة وا

كما ساهمت التنمية الصناعية في تدهور نوعية الهواء خاصة في بعض المناطق من 
  .البالد كالجزائر، عنابة، سكيكدة، العزوات وأرزيو
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من الموضوعات التي أولت اهتماما كبيرا خاصة في العقدين : اآلثار البيئية االجتماعية - 3- 4

اعية، بعد أن وجد أن معظم الصناعات شيدت في الماضيين موضوع اختيار مواقع المشروعات الصن
المناطق الحضرية والمدن أو على أطرافها، ولقد شكلت هذه المناطق قوة جذب، أدت إلى هجرة 
أعداد متزايدة من السكان، ازدادت معها الكثافة السكانية بجوار مناطق األنشطة الصناعية، 

كبيرا بالنسبة للمناطق اآلهلة وفي هته الحالة قد تشكل األخطار المحتملة تهديدا 
بالسكان، والجدول التالي يعطي فكرة على مدى خطورة هذا الشكل، حيث عند حدوث 
الكارثة يصبح لها تأثيرا مضاعف تتضافر آثاره لتشمل خسائر تقدر بآالف األرواح البشرية 

 . وخسائر مادية وهيكلية تقدر بماليير الدينارات 

  .ة لمناطق النشاط الصناعي سكنات محاذي:  5.1جدول رقم 

  )العدد(على مقربة من مناطق صناعية   الوالية

  67  األغواط

  23  أم البواقي

  71  باتنة

  60  بسكرة

  06  البويرة

  548  تبسة

  400  تلمسان

  10  تيارت

  575  الجزائر

  349  الجلفة

  13  جيجل

  2679  سكيكدة

  ، وثكنة وحي جامعي 623  قسنطينة

  87  المدية

  348  مستغانم

  50  المسيلة

  640  تيبازة

  34  ميلة

  326  عين الدفلى

  ، وزارة الداخلية والجماعات المحلية)2003(إحصائيات الحماية المدنية :  المصدر
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  .اآلثار االقتصادية للتلوث. 5

التلوث ظاهرة غير مرغوبة لما تلحقه من أضرار باإلنسان والبيئة بسائر مكوناتها الحية 
أصبحت مواجهة هذه الظاهرة واجبا إنسانيا يتحتم القيام به على كافة  وغير الحية، لذلك

المستويات بدءا من الفرد، المنشأة، اإلقليم وإنتهاءا بالدولة، ولهذه المواجهة أعباء اقتصادية 
تتمثل في تكلفة مواجهة التلوث الذي يحد من رفاهية الفرد والمجتمع لما يلحقه بهما من أضرار 

  .عباءوما يرتبه من أ

  .التأثيرات االقتصادية الناجمة عن التلوث الصناعي  - 1- 5

إن الهدف من هذا التقدير هو إبراز تدهور البيئة الذي أثر سلبيا : تقدير تكلفة تدهور البيئة - أ
  .على القطاعات األخرى 

هذا الصنف يحدد التكلفة أو الخسائر على :  تأثير تدهور البيئة على الصحة والحياة -ب
  :الصحة ونوعية الحياة والمتعلقة بتدهور الماء، الهواء، التربة والغابات وهي كالتالي 

  2000تكلفة تدهور البيئة على الصحة والحياة لسنة :  6.1جدول رقم 

  (%)إجمالي الناتج المحلي   المجاالت

  0,69  )التضرر، الموت(الماء 
  0,94  )التضرر، الموت(الهواء 

  0,15  التربة، الغابات
  0,19  )التلوث(النفايات 

  0,01  )حوادث كيميائية(الساحل 
  1,98  المجموع

Source: Ministére de L’aménagement du Territoire et de l’environnement, Rapport sur l'etat etl'avenir de 
l'environnement, Op.Cit, p 278 . 

اعتالالت، (تكاليف إقتصادية من خالل الجدول نالحظ أن تدهور البيئة انجرعنه 
كذلك األمر بالنسبة للقيم البيئة األخرى التي لم يحسن استغاللها أو استعمالها أو أنها ) وفيات

  .الخ...عرضت للخطر
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هذا الصنف من التأثيرات مرده كذلك  :تأثير تدهور البيئة على الرأسمال الطبيعي - ج
ماء، الهواء، التربة والغابات، والجدول التالي يوضح ال: الالمباالة أو إهمال في المجاالت التالية 

  :ذلك

  2000تدهور الرأسمال الطبيعي لسنة :  7.1جدول رقم 

  المجاالت
  (%)إجمالي الناتج المحلي 

  0,62  )ضياع في الشبكات(الماء 

  0,01  )الضياع الفالحي(الهواء 

  1,21  التربة، الغابات

  1,84  المجموع

Source: Ministére de L’aménagement du Territoire et de l’environnement, Rapport sur l'etat etl'avenir de 
l'environnement, Op.Cit , p 278 . 

تنشأ هذه الخسارة بسبب سوء تسيير البيئة : الخسارة االقتصادية المتعلقة بتدهور البيئة - د
عقالنيا وهذا ما يؤدي بنا إلى خسارة إقتصادية تمس وتبذير أو عدم استغالل الموارد استغالال 

فعاليات أخرى مثل  الخسائر االقتصادية المتعلقة بقيمة تلوث الهواء أو الخسائر االقتصادية ذات 
 .الصلة بالنفايات أو المتعلقة بتدهور الساحل 

  2000الخسائر االقتصادية المرتبطة بتدهور البيئة لسنة : 8.1جدول رقم 

  (%)إجمالي الناتج المحلي   المجاالت

  0,18  )خدمات سيئة للمقيمين(الماء 

  0,13  )طاقة غير مستغلة(الهواء 

  0,59  )مردود السياحة الضائع(الساحل واإلرث المعماري 

  1,10  )تسيير الموارد بال فعالية(الطاقة والمواد األولية 
  2,00  المجموع

Source: Ministére de L’aménagement du Territoire et de l’environnement, Rapport sur l'etatet l'avenir de 
l'environnement, Op.Cit, .p 278 . 
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  :تكاليف األضرار والمنافع غير المحرزة - 2- 5

األولية تعود المشاكل البيئية إلى سوء التسيير للبيئة والطاقة والمواد :  تكاليف األضرار - أ
إلى ضياع إعادة التدوير للمخلفات وهذا بدون شك أدى بالدولة إلى تحمل تكاليف  إضافة

  .إضافية تمثلت في خسائر أو تكلفة لهذا التدهور 

  نظرة شاملة لتكاليف الضرر: 9.1جدول رقم 

  األصناف
  (%)التقييم النقدي للضرر من إجمالي الناتج المحلي 

  1,98  الصحة ونوعية الحياة

  1,84  تدهورالرأسمال الطبيعي

  2,00  الخسائر اإلقتصادية
  5,82  المجموع

  .ن بناءا على المعطيات السابقة يمن إعداد الباحث:  المصدر

%  5,82من خالل الجدول نالحظ أن كلفة أضرار التدهور البيئي في بالدنا تقدر بنسبة 
الرسكلة الغير منجزة : سبيل المثال من الناتج المحلي اإلجمالي وهذا مرده عدة أسباب منها على 

أو الخسائر المرتبطة بتوزيع المياه والصورة السيئة التي تعكسها المؤسسات الملوثة، إضافة إلى 
  .الخ ... الضغوط التي تعانيها ميزانية الدولة 

  : المنافع غير المحرزة -ب

في التقليل من كمية تساهم رسكلة المواد القابلة للتثمين : إمكانية الرسكلة الضائعة* 
النفايات وفي زيادة مدة استغاللها مما يؤدي إلى اقتصاد ال بأس به في المواد األولية، إضافة 

  .لالقتصاد هناك فائدة على الصعيد البيئي من خالل منع حدوث التلوث 

بالنسبة للجزائر فإن النفايات القابلة للرسكلة ليست محل عمل منظم من حيث الفرز 
ألف طن  100ع والرسكلة وعليه فقد تم تقدير ما تم استرجاعه ورسكلته سنويا بـ واالسترجا

ألف طن من البالستيك وأن  130وألف طن من الزجاج  50ألف طن من الورق و 385من المعادن و
  .21من هذه اإلمكانيات المسترجعة والمرسكلة غير مستعملة والتي تعد قابلة لإلنجاز% 20

كلم وتتميز بالتنوع الرائع  1200هة البحرية الجزائرية تمتد على طول الواج: تدهور الساحل* 

لوسطها الجغرافي والطبيعي وكذا بتنوع مواردها، لكن لألسف هذه الثروة تواجه ضغوطات 
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متعددة األشكال، تتمثل في تمركز اإلسكان واألنشطة حول األقطاب الساحلية واالحتالل 
معايير التسيير مما أدى ذلك إلى تدهور المواقع ذات الفوضوي للمناطق الشاطئية وانعدام 

الكثبان، المناطق الرطبة والمناظر الواقعة في مناطق عنابة : القيمة اإليكولوجية مثل
الخ، إضافة إلى تشويه الشواطئ وما يشاهد اآلن أن التوسع الزاحف لهذه األقطاب ...وبجاية وزموري

الحضريين في مجالي السكن والخدمات الزال  والمرتبط باالحتياجات المتنامية للسكان
متواصال ويتم على حساب األراضي الزراعية التي تحيط بها وعلى حساب الموارد المائية وبهذه 

ومن جهة . 22من المساحة الزراعية اإلجمالية للمنطقة الشاطئية%  17الطريقة ضاعت حوالي 
والصناعية في المنطقة الشاطئية بلغ  أخرى، فإن التلوث البحري المتولد عن األقطاب الحضرية

  .نسبا أصبحت تبعث على القلق واالنشغال 

تعتبر الطاقة في الوقت الحاضر من العناصر اإلستراتيجية :  سوء تسيير الطاقة والمواد األولية* 
خاصة وأننا أصبحنا في عصر باتت فيه اآللة رمزا لكل تقدم وتطور، ومن هذا المنطلق تعتبر 

قة من الموارد المهمة التي ال تستطيع أن تستغني عنها البشرية في مسيرة حياتها، أن مصادر الطا
  :مشكلة الطاقة تتبلور في ثالث أبعاد رئيسية هي

تزايد معدالت استهالك الطاقة بشكل سريع حيث تعجز الكثير من الدول عن الوفاء بهذه  -
  .والبيئةالمعدالت وكثيرا ما يكون الوفاء بها على حساب التنمية 

  .يعتمد توفر الطاقة في الحاضر على المصادر غير المتجددة وهي مصادر معرضة للنضوب  -

إن معظم الطاقة المستخدمة في الوقت الحاضر طاقة ملوثة للبيئة، مما يجعل االستمرار  -
  .23والتوسع في استخدامها أمر غير مرغوب بيئيا 

صادية المنجرة عن فعالية الطاقة إلى بالنسبة للجزائر فقد تم تقييم الخسائر اإلقت
من %  0,66تقدير التبذير في الطاقة في الصناعة بما يعادل أطنان من النفط تصل إلى نسبة 

إجمالي الناتج المحلي وتم تقدير عدم الفعالية في استخدام المواد األولية من حيث المواد 
  .24جمالي الناتج المحليمن إ%  0,07المبذرة في عملية اإلنتاج بشـكل إجمالــي بـ 

من خالل ما سبق نرى أن التلوث هو نشاط عارض وال يمكن تجنبه ألنه مرتبط ارتباطا 
وثيقا بأنشطة اإلنسان اليومية في اإلنتاج واالستهالك فال يمكن أن تمنع المصانع من مزاولة 

نطق هو أن نقلل الخ، ولكن الشيء األقرب إلى الم… نشاطها ألنها تشبع بعض المنافع اإلنسانية 
 .من حجم هذا التلوث ونضع الضوابط والسياسات التي تجعله عند حده األدنى
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  .اإلنتاج النظيف : ثانيا

  .فكرة عامة عن آلية التنمية النظيفة . 1

برز التغير المناخي على جدول األعمال السياسي في منتصف الثمانينيات مع : خلفية - 1- 1

الدالئل العلمية المتزايدة على التداخل البشري في النظام المناخي العالمي، ومع االهتمام 
مع المنظمة  UNDPالجماهيري المتنامي حول البيئة، ولذا بادر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

بتأسيس الهيئة الحكومية الدولية المعينة بتغير المناخ  WMOالجوية  العالمية لإلرصاد

IPCC  لتمد صانعي السياسات بالمعلومات العلمية الجازمة، كذلك تقدير حالة   1988عام
المعرفة العلمية فيما يختص بالتغير المناخي، وتقييم تأثيراتها البيئية واالقتصادية 

  .استيه واقعيةواالجتماعية، وبلورة نصح ومشورة سي

، 1990ولقد نشرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تقريرها األول عام 

إلى أن التراكم المتنامي لغازات الدفيئة، بشرية المنشأ في الجو قد يعزز تأثير الصوب منتهيا 
لعشرين ما الزجاجية، متسببا في المتوسط في دفيئة مضافة لسطح األرض بحلول القرن الحادي وا

  .لم يتم تبني إجراءات تحد من اإلنبعاثات

وأكد التقرير أن التغير المناخي كان بمثابة التهديد الذي تطلب اتفاقا دوليا لمعالجة 
وقد استجابت الجمعية العامة لألمم المتحدة باإلعالن رسميا عن مفاوضات حول . المشكلة

لتطوير " لجنة التفاوض الحكومية الدولية " اتفاقية إطارية بشأن التغيرات المناخية وتأسيس
  .االتفاقية 

وكانت االتفاقية قد افتتحت للتوقيع إثناء انعقاد مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة 
ودخلت حيز النفاذ في مارس  1992في ريودي جانيرو بالبرازيل في يونيو ) قمة األرض(والتنمية 

199425.  

يؤسس البروتوكول ثالث آليات تعاونية : مية النظيفةبروتوكول كيوتو وآلية التن - 2- 1

صممت لتساعد األطراف على تقليل تكاليف الوفاء بمستهدفاتها لإلنبعاثات عن طريق إحراز 
خفوضات اإلنبعاثات في دول أخرى بتكاليف أقل مما هو باستطاعتها محليا، وهذه اآلليات على 

  :النمو التالي

وحدات " (إنبعاثاتها المجازة " اثات للدول أن تحول جزءا منتجيز التجارة الدولية لإلنبع -
  ).الكميات المعينة بمقتضى البروتوكول
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لخفض اإلنبعاثات الناشئ ) شهادة أو سند(يتيح التنفيذ المتشارك للدول أن تطالب باعتماد  -
استثمار يتحقق في دول صناعية أخرى ويسفر عن تحويل وحدات خفض اإلنبعاثات بين  عند

  الدول؛

تجيز آلية التنمية النظيفة مشروعات خفض اإلنبعاثات التي تساعد الدول النامية على إدراك  -
 .26التنمية المستدامة

بإمكان اآلليات أن تستحث االستثمارات الدولية وتدفعها من خالل مشروعات خفض اإلنبعاثات 
وتهدف آلية التنمية . العالم وأن توفر الموارد الجوهرية للنمو االقتصادي األنظف في كل أنحاء

النظيفة إلى إحراز التنمية المستدامة وذلك بتعزيز االستثمارات الصديقة بيئيا من حكومات 
  .الدول الصناعية وقطاعات األعمال فيها 

يعتبر اإلنتاج األنظف شرطا أساسيا للتوفيق بين األهداف : اإلنتاج األنظف مستقبل الصناعة. 2

على المستوى العالمي والوطني والمحلي وباتت المنظمات الدولية  البيئية واالقتصادية
والحكومات الوطنية والجمعيات الصناعية والهيئات البيئية تبذل جهودا أكبر لترسيخ الوعي 

  . بأهمية اإلنتاج األنظف 

وهذا . هو عملية إنتاجية حكيمة تقوم باستبعاد الملوثات قبل حدوثها: اإلنتاج النظيف - 1- 2

. من المقاربة التقليدية الباهظة التكاليف والقائمة على معالجة التلوث بعد حدوثه بدال
كذلك هو تطبيق مستمر إلستراتيجية وقائية تشمل عمليات التصنيع والتسويق والخدمات، 

وهو عملية . وتهدف إلى زيادة الكفاءة والتقليل من األخطار التي تلحق بصحة اإلنسان والبيئة
  .ي مواقف وسلوكيات وسياسات الحكومة والصناعة على حد سواءتتطلب تغييرا ف

لإلشارة فإن فكرة اإلنتاج األنظف نشأت في القطاع الصناعي خالل ثمانينيات القرن العشرين، 
، تتكون من 27حيث كانت المنظومة الصناعية التقليدية السائدة خاصة في الدول النامية

وقوى عاملة، لتتم ) الخ...خامات، مواد وسيطة (ية طاقة، مواد أول: عدد من المدخالت   مثل 
عملية التصنيع التي تؤدي إلى مخرجات رئيسية هي المنتجات والمخلفات، كما في الشكل 

  :التالي 
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  .المنظومة الصناعية التقليدية :  1.2شكل رقم 

  طاقة  منتجات                      
  مواد أوليةمخلفات                   

  عمالة   
  

  .ن يمن إعداد الباحث: المصدر

ولكن هذا الموقف بدأ في التغير تدريجيا، وهذا التغير أدى إلى التحول من النموذج 
التقليدي للنشاط الصناعي إلى نموذج أكثر تكامال وتوافقا مع البيئة، حيث يطلق عليها عملية 

وهذا باالعتماد على اإلنتاج النظيف  والذي يعتمد بدرجة كبيرة على ، "تخضير الصناعة"
  .خفض أو استبعاد الملوثات قبل حدوثها

  .منظومة صناعية بها تدوير للمخلفات : 2.2شكل رقم 

  طاقة                                                                           منتجات

  مواد أولية                                                                        مخلفات تستطيع البيئة استيعابها

  عمالة       

  .ن يمن إعداد الباحث: المصدر

  

  :28يمكن تصنيف أساليب اإلنتاج األنظف إلى ثالث فئات: اتجاهات اإلنتاج األنظف - 2- 2

المصدر ويشمل الترتيب والتنظيم، وتعديل عملية التصنيع، وتعديل تقليل النفايات في * 
  المنتجات وتغيير المواد؛

  إعادة تدوير النفايات وتشمل إعادة التدوير الداخلي وإعادة التدوير الخارجي؛* 

استعمال موارد الطاقة المتجددة لكونها طاقات غير مضرة بالبيئة، والمهم في الطاقة * 
اتها البيئية ضئيلة، مما يجعلها أحد أهم عوامل الحد من انبعاث غازات المتجددة أن تأثير
  .االحتباس الحراري 

 المنشأة

  
 تدویر المخلفات
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  :المبادئ الرئيسية لإلنتاج األنظف - 3- 2

  المحافظة على المواد األولية والطاقة والماء من خالل تحسين كفاءة التصنيع؛* 

  الخدمة؛اجتناب إنتاج نفايات في كل مرحلة من عملية التصنيع أو * 

  االستعاضة عن المواد السامة والخطرة بمواد بديلة؛* 

  خفض مستوى السمية في جميع اإلنبعاثات والتصريفات في مواقع اإلنتاج؛* 

  . 29إعادة تدوير واستعمال واسترداد المنتجات الثانوية والمخلفات إلى أقصى حد ممكن * 

ي تحسين جودة الحياة وتقليص من خالل ما سبق نرى أن آلية التنمية النظيفة تساهم ف
تحقيق التنمية  إنبعاثات غازات الدفيئة إضافة إلى توفير عائدات مالية، لذا فهي تسعى إلى

  .المستدامة 

  . مساعي الجزائر لتحقيق اإلنتاج األنظف وتعزيز التنمية المستدامة :ثالثا

  .مفاهيم حول التنمية المستدامة  .1

إن أحد التعريفات األكثر شهرة لالستدامة هو الذي تقدمت به : مفهوم التنمية المستدامة - 1- 1

التنمية التي تلبي "، بأنها 1987لجنة برنتالند وهي اللجنة الدولية للبيئة والتنمية، سنة 
  .30" احتياجات الجيل الحاضر دون المساس بمقدرة األجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتها 

ربط  ما بين البيئة والتنمية االقتصادية، نجد أن التنمية وفي تعريف آخر يمثل محاولة ال
محاولة الحد من التعارض الذي يؤدي إلى تدهور البيئة عن : "على أنها المستدامة تم تعريفها

  ".طريق إيجاد وسيلة إلحداث تكامل ما بين البيئة واالقتصاد

ووفقا  1992جانيرو عام أما مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية الذي أنعقد في ريودي 
، بحيث "ضرورة إنجاز الحق في التنمية : " للمبدأ الثالث فقد عرف التنمية المستدامة بأنها

 .تتحقق على نحو متساو الحاجات التنموية والبيئية ألجيال الحاضر والمستقبل

  :31تتجسد أهداف التنمية المستدامة من خالل األتي:  أهداف التنمية  المستدامة .3
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حيث يعتبر من بين األهداف المهمة التي يجب الوصول  إليها بتحسين : الهدف االقتصادي - 1- 3

جميع الظروف االقتصادية، وهذا لن يتم إال باالستخدام العقالني والرشيد للموارد المتاحة من 
  .اجل الوصول إلى رفاهية متزايدة ألفراد المجتمع 

دامة إلى المساواة بين أفراد المجتمع في الحصول تهدف التنمية المست: الهدف االجتماعي - 2- 3

على الرفاهية وهذا من خالل التوزيع العادل للدخل القومي والمساواة بين األجيال الحالية 
  .م وجود فورقات بين طبقات المجتمعإضافة إلى عد والمستقبلية،

وارد الطبيعية تهدف التنمية المستدامة إلى المحافظة على قاعدة الم: الهدف البيئي - 3- 3

واستغاللها استغالال رشيدا وأمثل، إضافة إلى الحفاظ على النظم االيكولوجية والنهوض بها، 
وهذا من أجل الحفاظ على التوازن البيئي وضمان بيئة مستديمة ... ومحاولة تقليل نسب التلوث

  .لألجيال المستقبلية

  .الجزائراالتفاقيات والقوانين الرامية لحماية البيئة في . 2

الكل ال يجهل أن نقطة االنطالق : أهم االتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر - 1- 2

في التفكير والتكفل بحماية البيئة كانت منذ مؤتمر األمم المتحدة للبيئة الذي أنعقد في 
، وقد صدر في ختام هذا المؤتمر عدد من 1972جوان  5ستوكهولم، عاصمة السويد في 

هو إعالن عن البيئة اإلنسانية يتضمن مجموعة من المبادئ التي : توصيات واإلعالنات أهمهاال
تحكم العالقات بين الدول فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالبيئة وكيفية التعامل معها، 

  . والمسؤولية عما يصيبها من أضرار

نسان حقا أساسيا في ولعل أهم مبدأ جاء به إعالن ستوكهولم هو ذلك الذي ينص أن لإل
الحرية والمساواة وظروف الحياة الالئقة في بيئة ذات نوعية تتيح معيشة كريمة مرفهة، كما 
نص أيضا أن مسؤولية جسيمة تقع على عاتق الحكومات لحماية البيئة و تحسينها لألجيال في 

  .الحاضر والمستقبل 

مادة وتهدف  26تتكون هذه االتفاقية من : اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشان تغير المناخ * 
بشكل رئيسي إلى وصول وفقا ألحكام االتفاقية ذات الصلة إلى تثبيت تركيزات غازات 
الدفيئة  في الغالف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب اإلنسان في النظام 

لنظم اإليكولوجية أن المناخي وينبغي بلوغ هذا المستوى في إطار فترة زمنية كافية تتيح ل
تتكيف بصورة طبيعية مع تغير المناخ وتسمح بالمضي قدما في التنمية االقتصادية على نحو 

  .مستدام
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تعد االتفاقية اإلطارية لتغير المناخ ذات أهمية بالغة لإلنسانية جمعاء أكثر من مجرد 
افرت فيه الجهود اتفاقية دولية تعالج ظاهرة بيئية ذات صبغة عالمية وهي إنجاز دولي تض

العالمية للتصدي لظاهرة تمثل اهتماما مشتركا للبشرية كما أنها التزام يقع ضمن مفهوم 
التنمية المستدامة، ويقوم على وجوب التنسيق المتكامل بين االستجابات لتغير المناخ 

  .والتنمية االجتماعية واالقتصادية

وهي ملتزمة كباقي الدول النامية  1993؟ صادقت الجزائر على اتفاقية ماذا عن الجزائر* 
من االتفاقية وهذا ما جعلها تشارك في كل المؤتمرات المتعلقة بهذا الشأن  12لتطبيق المادة 

  :وعلى هذا يتضمن االلتزام الوطني ما يلي ...) .  كيوتو، بيونس إيرس(

  .  إنجاز جرد وطني للغازات الدفيئة -

  .من الغازات الدفيئة وهذا بمشاركة عدة قطاعات  إنجاز إستراتيجية وطنية للتقليل -

  .القيام بدراسات حول اآلثار المحتملة الناتجة عند التغيرات المناخية  -

، حيث يسمح من رفع معرفتها )RAB/ 94(وفي هذا اإلطار استفادت الجزائر بمشروع جهوي 

يق إجراء وتنفيذ سلسلة وخبرتها وهذا من أجل التماشي واألحكام الواردة في االتفاقية عن طر
  .من الورشات والملتقيات الوطنية 

، ي مجال الطاقة المستديمة والبيئةسمح بإنشاء مراكز لإلعالم ف) RAB(إن مشروع 
  .32التي تشجع االستعمال الفعال للطاقة المتجددة في القطاع التجاري والسكني

 16اعتبار يوم  1994في ديسمبر قررت الجمعية العامة لألمم المتحدة : حماية طبقة األوزون* 

من كل عام يوما عالميا لحماية طبقة األوزون، وهذا هو التاريخ الذي وقع فيه  1995سبتمبر 
، 1987بروتوكول حماية طبقة األوزون بمدينة مونتريال في السادس عشر من سبتمبر عام 

بقة األوزون عام ويصادف اليوم كذلك مرور عشرة سنوات على توقيع اتفاقية فينا لحماية ط
التي قررت المبادئ العامة التي أتفق عليها مجتمع الدول لصون هذه الطبقة الهامة من  1985

  .الغالف الجوي 

إن اليوم العالمي لحماية األوزون يعتبر مناسبة لشرح حقيقة حجم المشكلة التي تواجه 
رح الجهود الدولية الكوكب األرضي على اتساعه وال تخص بلدا دون بلد، وفي نفس الوقت ش

  .التي بذلت 
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إن بروتوكول مونتريال يعد نموذجا للتعاون العالمي في مجـال حماية : بروتوكول مونتريال *
ويعتبر بروتوكوال يلحق بمعاهدة فينا ويحدد  1987سبتمبر عام  16البيئة، تم إصـــداره في 

ق تبني سياسات حازمة للحد خطوات ومراحل الحد من الملوثات الضارة لطبقة األوزون  عن طري
، باإلضافة إلى إنشاء صندوق متعدد 33من إنتاج الكيماويات الغازية المدمرة لهذه الطبقة 

األطراف، دوره إيقاف استخدام المواد المستنفذة لألوزون، بحيث يجب على الدول التي تتلقى 
، مساعدات من الصندوق االلتزام بمتطلبات تقرير البيانات وتنفيذ المشروعات بأسرع وقت ممكن

ز استهالكه للمواد المستنزفة يعم تقديم هذه المساعدات لكل بلد نامي شريطة أن ال يتجاو
  ) .المادة الخامسة من البروتوكول(كلغ للشخص الواحد في السنة  0.3لطبقة األوزون 

، لتصبح بذلك 1992أكتوبر  20صادقت الجزائر على بروتوكول مونتريال يوم : حالة الجزائر* 
المدمرة لطبقة وقد وصلت كمية استهالك الجزائر للمواد  1993جانفي  18طرفا متعاقدا يوم 

 0.09مليون نسمة، أي بنسبة  21.5طن لعدد سكان يقدر بـ  2144حوالي  1991سنة  SAOاألوزون 
وقد صنفت الجزائر بسبب هذا االستهالك ضمن الدول التي يمكن . 34كلغ لكل ساكن
مالية من الصندوق متعدد األطراف الكائن مقره بمدينة مونتريال بكندا  تخصيصها بإعانات

أنشئ بهدف تنفيذ بروتوكول مونتريال طبقا للمادة الخامسة منه، إن الجزائر التي صادقت والذي 
على االتفاقية المتعلقة بحماية طبقة األوزون، قد وفت بالتزاماتها من خالل وضع إستراتيجية 

ويشمل البرنامج الوطني الخاص .  199335وطنية للتخلص من المواد المفقرة لطبقة األوزون منذ 
ضاء على هذه المواد جانبا تأسيسيا وجانبا استثماريا ضم قائمة تمهيدية لبرنامج موجة بالق

صناعة : للقضاء على قدر كبير من هذه المواد المتواجدة في مجاالت وأنشطة عديدة مثل
الخ، وهكذا تحـصلت الجزائر في إطار تمويـل ...التبريد، التكييف، تجهيزات األمن الصناعي

 14مشروعا لدعم المؤسسات و  15، )رف اللجنة التنفيذية للصندوق المتعددمن طــ(الخارجي 
مشروعا لالستثمار وقد استفادت الجزائر من قرض لتمويل عمل مكتب األوزون في الجزائر الذي 

  .أنشئ من أجل ضمان سير السلم الوطني لتطبيق بروتوكول مونتريال

بالسهر على سريان ومتابعة بروتوكول إن هذا المكتب مكلف : مكتب األوزون الجزائري* 
  : 36مونتريال وتتلخص مهامه في

 تشخيص مستعملي المواد المضرة بطبقة األوزون من أجل مساعدتهم لتطوير مشاريع تستعمل -
  .التكنولوجيا البديلة 

تحقيق حمالت إعالمية من أجل تحسين الرأي العام حول المشاكل البيئية المرتبطة باستعمال  -
  .المضرة بطبقة األوزون المواد
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  .اقتراح إجراءات تنظيمية تمس تطوير وانطالق عمل بروتوكول مونتريال -

  .خلق االحتكاك بين الهيئات الوطنية والدولية المعنية ببرنامج األوزون  -

  . اقتراح الرسوم الجمركية وإجراءات تشجع اإلقالل من استعمال المواد المضرة بطبقة األوزون -

  ".ال تسيء لطبقة األوزون وال تستعمل المواد المضرة بطبقة األوزون" ستعمال إشهارتشجيع ا -

نصا قانونيا، تركت أثرا مباشرا أو غير مباشر على  300في الجزائر قرابة : اإلطار القانوني - 2- 2
  .ميدان البيئة، وهذا العدد كفيل بإعطاء نظرة على األهمية التي حظيت بها المسائل البيئية

لقد تجلى االهتمام المتزايد بأثر البيئة على مسار التنمية من خالل إصدار القانون رقم 
والمتعلق بحماية البيئة والهادف  1983فبراير  05الموافق لـ 1403ربيع الثاني  22المؤرخ في 03-83

  . 37أساسا إلى توجيه وتمهيد مشاريع الدولة الخاصة بها 

مختلف برامج الدولة في هذا المجال، لذا ركز على من أهم أهداف هذا القانون توجيه 
  : محاور كبرى

  .حماية الطبيعة والمحافظة على الفصائل الحيوانية والنباتية -

  ).المحيط الجوي، المياه القارية والمحيطات ( حماية األوساط المستقبلية  -

  .ةالوقاية من ظواهر التلوث المضرة بالحياة والناجمة عن المنشآت المصنف -

  .إجبارية تقييم مدى تأثير حوادث المشاريع على المحيط وذلك بإجراء دراسة التأثير  -

يتعلق . 2003يوليو سنة  19الموافق لـ  1424جمادي األول عام  19المؤرخ في  10-03قانون رقم 
من خالل المادة األولى يحدد هذا القانون قواعد ، بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة

  . 38ماية البيئة في إطار التنمية المستدامةح

  :بيئة واالستغالل العقالني للطاقةوفيما يلي بعض المراسيم والقوانين الراهنة لحماية ال

  .الخاص بدراسة التأثير على البيئة 1990فيفري  27المؤرخ في  78-90المرسوم التنفيذي رقم  -

  .المتعلق بالمنشآت المصنفة 1998ديسمبر  03المؤرخ في  339-98المرسوم التنفيذي رقم  -

والمتعلق  2001ديسمبر  12الموافق لـ  1422رمضان عام  27المؤرخ في  19-01القانون رقم  -
  .بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها
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والذي ينص على فرض ضريبة على األنشطة  1991ديسمبر  18المؤرخ في  25-91القانون رقم  -
  .الملوثة والخطيرة 

المتضمن كيفيات تطبيق الضريبة  1993مارس  01المؤرخ في  68-93المرسوم التنفيذي رقم  -
  .على األنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة

والمتعلق  1999جويلية  28الموافق لـ  1420ربيع الثاني عام  15المؤرخ في  09-99القانون رقم  -
  ).اقتصاد الطاقة(بالتحكم في الطاقة 

 1980يناير سنة  26الموافق لـ  1400ربيع األول عام  08المؤرخ في  14- 80وم رقم المرس -
والمتضمن انضمام الجزائر إلى اتفاقية حماية البحر األبيض المتوسط من التلوث المبرمة 

  .1976فبراير سنة  16ببرشلونة في 

 1981ناير سنة ي 17الموافق لـ  1401ربيع األول عام  11المؤرخ في  02- 81المرسوم رقم  -
والمتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بحماية البحر األبيض المتوسط من التلوث الناشئ 

  .1976فبراير سنة  16عن رمي النفايات من السفن والطائرات، الموقع في برشلونة بتاريخ 

 1992سبتمبر  23الموافق لـ  1413ربيع األول عام  25المؤرخ في  354- 92المرسوم رقم  -
مارس  22والمتضمن االنضمام إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون، المبرمة في فيينا يوم 

  .1985سنة 

والمتضمن  1992سبتمبر  23الموافق لـ  1413المؤرخ في ربيع األول  355-92المرسوم رقم  -
م في مونتريال االنضمام إلى بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة األوزون الذي أبر

  .1987سبتمبر  16يوم 

والمتضمن  1993أبريل سنة  10الموافق لـ  1413شوال عام  18المؤرخ في  99- 93المرسوم رقم  -
المصادقة على اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيير المناخ، الموافق عليها من طرف 

  .1992يو سنة ما 9بتاريخ ) ONU(الجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة 

والمتضمن  1995يونيو سنة  6الموافق لـ  1416محرم  07المؤرخ في  163- 95المرسوم رقم  -
يونيو  05المصادقة على االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي، الموقع عليها في ريودي جانيرو في 

1992.  

والمتضمن  1998ة مايو سن 16الموافق لـ  1419محرم عام  19المؤرخ في  158-98المرسوم رقم  -
انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل 

  .النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود 
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  . لضمان تنمية مستدامة إدماج البعد البيئي في السياسة الصناعية في الجزائر. 3

تسمح بالوصول إلى وعي كبير بالعوامل  سياسة التخطيط المنتهجة في القطاع الصناعي
الصناعية ذات المشاكل البيئية وضرورة االلتزام باألنشطة من أجل تقليص النفايات المتعلقة 
بالناشطات الصناعية، وفي هذا اإلطار هناك العديد من المؤسسات أخذت على عاتقها ضرورة 

اع تترجم بالتحسن الملحوظ االهتمام بالمشاكل البيئية، إن متابعة التخطيط لهذا القط
للوضعية الحالية ورغم مشاكل التلوث الصناعي الكبرى نالحظ أنه هناك تقدم ملحوظ في 
خفض نسبة التلوث الصناعي وهذا مسجل في الثالث سنوات األخيرة، بفضل سياسة الحوار 

  :الخاصة بخفض التلوث الصناعي والتي تعتمد على 

ن المقاييس الملحوظة في خفض التلوث الصناعي نالحظ من بي: وسائل التسيير البيئي- 1- 3

سلسلة من الوسائل والتي تتعلق بالتسيير البيئي وخصوصا الدليل المتعلق بدراسات التأثير على 
  .الخ...كذلك نظام التسيير البيئي، جلسات بيئية، عقود اإلتقان) EIE(البيئة 

بهدف تسهيل فهم  ). Les études d’impact sur l’environnement( دراسات التأثير على البيئة - أ
المتعلق بدراسات التأثير على  1990فيفري  27المؤرخ في  78- 90وتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 

، هذا الدليل يشتمل على 2001البيئة، هناك دليل لدراسات التأثير على البيئة أعد في سنة 
هجيات والتقسيمات المتعلقة بدراسات الوسيلة المرجعية من أجل التحكم في األساليب والمن

التأثير على البيئة هذا الدليل يهدف إلى توحيد المؤسسات الخاصة بدراسة التأثير على البيئة 
  . 39وكذلك يقدم المعلومات الضرورية إلى مختلف المتدخلين في هذا اإلجراء 

راقبة التلوث الصناعي في إطار مشروع م: )Les audits environnementaux( المراجعة البيئية -ب

المراجعات البيئية لبعض الوحدات الصناعية قد أنجزت، إن المراجعة البيئية تعلمنا عن 
الوضعية االيكولوجية والبيئية لحالة الوحدات الصناعية بالرجـوع إلى مقايـيس التسيير 

ة تقييم من وعليه فإن المراجعة البيئية لمؤسسة صناعية هي بمثابة أدا ISO 1400البــــيئي 
فترة إلى أخرى للنظام البيئي، تحديد خط السير واألهداف وإعطاء فكرة ونظرة صحيحة عن 

  .الوضع البيئي الحقيقي للمؤسسة وما مدى تأثيرها على البيئة

مؤسسة صناعية  La charte de l’entreprise industrielle( :265( ميثاق المؤسسة الصناعية - ج

انضمت إلى السياسة البيئة الصناعية الجديدة ووقعت قانون المؤسسة، هذا القانون يشتمل على 
خطوة مشتركة ليثبت تكامل التنمية المستدامة في عمق استراتيجيات المؤسسة، المؤسسات 

التنمية  الموقعة على هذا القانون هي اليوم مقتنعة أن حماية البيئة هي العامل الذي يحدد
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المستدامة، بهدف المساهمة في التنمية المستدامة والتعمق في الواقع االقتصادي واالجتماعي، 
المؤسسات الصناعية تلتزم باحتواء التسيير البيئي ضمن خصائصها األساسية وكذلك دعم 

 ، وهذا ما يدل أنه هناك روح)عمال الصناعة، مواطنين، سلطات عمومية(إنشاء إطار للمشاورة 
  . 40الحوار

بهدف تطبيق القانون المتعلق بحماية البيئة في : مندوبين البيئة لدى المؤسسات ذات األخطار - د
مؤسسة وضعت مندوبين على البيئة التي مهمتهم تشتمل  92إطار التنمية المستدامة، هناك 

اعية من ات الصنعلى الفهم والتنبيه إلى استغالل مخطط نزع أو خفض التلوث الناجم عن المؤسس
  .أجل حماية البيئة

  )Le cadastre national des déchets dangereux( المساحة الوطنية للنفايات الخطرة - 2- 3

تسمح بتحديد كمية النفايات المتولدة ) CNDS(المساحة الوطنية للنفايات الخطرة 
للنفايات والمخزنة والمعالجة، كذلك تحديد مولدات النفايات الخاصة وإنشاء توزيع جغرافي 

  .الخاصة بالواليات والمناطق 

طن في السنة مع حجم  2.600.000اإلنتاج الشامل للنفايات الصناعية يقيم بحوالي 

  .طن في السنة 325.000النفايات الخاصة تولد بتقريب حوالي . طن  4500.000التخزين 

وصا من جهة أخرى المساحة الوطنية للنفايات الخطرة توضح النفايات الخاصة، خص
الكميات المتولدة عبر الوحدات الصناعية ومنتجات الصحة الغذائية المنتهية  PCBنفايات 

  .                    41من أنشطة المعالجة الحرارية للمواد  الصالحية والنفايات الناتجة

 Le plan national de gestion des déchets( المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة- 3- 3
spéciaux  : ( يسمح هذا المخطط )PNAGDS  ( بتحديد مختلف النقاط الساخنة"Points 

chauds  "أو "Hot Spots " هته النقاط درست حلول خفض التلوث، واليوم أصبحت نسب التلوث في
  . االنخفاض

المسح الوطني للنفايات : إعادة استعمال الزيوت المستعملة لتعطي فرصة مالئمة لالستثمار - أ
طن جمعت من طرف الشعب  44.200طن من الزيوت المستعملة من بينها  59.000الخاصة قدربـ 

الدراسة المتعلقة بالزيوت وضحت . جمعت من طرف نفطال  8.500، و )الخ...رجال خواص مثال(
  . مين الطاقوي الكفاءات التقنية والبيئية  إلزالة هته الزيوت ويتعلق األمر بأساليب التث
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  :إن عملية إزالة هته الزيوت تعتبر ذات مردود باتجاهين 

  .اقتصادي من خالل تثمين الطاقة * 

  .بيئي من خالل إزالة النفايات الخاصة بطريقة إيكولوجية * 

التلوث في قانون ) إزالة(أنشئ الصندوق الوطني للبيئة ونزع :  صندوق البيئة ونزع التلوث - 
ويتم تمويله من الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطرة بنسبة  2001لي لسنة المالية التكمي

ومن الرسم %  75ومن الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي بنسبة %  75
والرسم على الوقود بـ %  75بـ التحفيزي على عدم تخزين النفايات المرتبطة بأنشطة العالج 

50%.  

ه مساعدة المؤسسات على تجسيد مشاريعها الرامية إلى خفض التلوث هذا الصندوق مهمت
  .42وتشجيعها على تحسين أدائها البيئي واالقتصادي

إضافة إلى ذلك جعل له المشرع من بين مهامه في حالة حصول كوارث بيئية المساهمة 
إضافة إلى المساعدات التي تتعلق بتحويل المنشآت . في إرجاع الحالة على ما كانت عليه من قبل

 .وتمويل األنشطة التي تهتم بخفض التلوث من المصدر  وهذا طبقا لمبدأ الوقاية 

تكمن مهمة هذا :  CNTTP)  مالئمة(يات اإلنتاج األكثر نظافة المركز الوطني لتقن- 
المركز في القيام بمراجعات للبيئة والمحيط لقياس كمية التلوث وتحديد النقاط الحرجة 
وكذا اقتراح تنظيمات لتحسين عمليات اإلنتاج، كما أيضا من مهامه مساعدة المؤسسات على 

وجيا اإلنتاج النظيف، مرافقة المؤسسات في مسايرة البيئة، تشجيع وتعميم فكرة تكنول
وتطبيق أنظمة التسيير البيئي ودعم   ISO14000 وISO 9000 طريقها للحصول على شهادتي 

  .في حالة إتباع تكنولوجيات اإلنتاج النظيف FEDEPالمشاريع االستثمار عن طريق 

إن وزارة تهيئة اإلقليم ) : Le prévention de risques majeurs( الوقاية من األخطار العظمى- 4- 3

والبيئة أنشأت مساحات للمركبات الصناعية الخاصة باألخطار العظمى وهذا من أجل  الحد من 
حدوث  بعض الحوادث أو الكوارث، بالنسبة للتوزيع الجغرافي لهته المساحة بينت أن المركبات 

هناك دراستين . وسكيكدة و أرزي: الخاصة باألخطار تتمركز في منطقتين صناعتين هما 
لألخطار الشاملة خاصة بالمواقع البتروكيميائية لسكيكدة و أرزيو، الهدف من هذه الدراسات 
هو تحديد انعكاسات الحادث األعظمي لكل منها، هته الدراسات تسمح بإعداد مخطط فعلي 

ضل الغاية منه تحسين التحكم باألخطار على كل وحدة وأيضا اختيار الوسائل األنجع واألف
  .للتدخل 
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إضافة لذلك قامت وزارة البيئة بإحصاء المناطق المصنفة ملوثة أو خطيرة على البيئة 
، هته المناطق تصنف بالطريقة 1998نوفمبر  03: المؤرخ في 339-98حسب المرسوم رقم 

  :52التالية

المناطق المناطق  الخاضعة للترخيص من طرف الوزارة المكلفة بالبيئة وتسمى : الصنف األول* 
  .نوع من النشاط  67ذات األخطار العظمى والتي تهتم بـ 

  .نشاط  367المناطق الخاضعة للترخيص من طرف الوالي وهي تمثل : الصنف الثاني* 

المناطق الخاضعة للترخيص من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، وتقدر بـ : الصنف الثالث* 
  .نشاط  207

سسة مصنفة ذات خطر شديد، كما سبق وإن تطرقنا منشأة أو مؤ 58وهناك تضيف لـ 
  .لذلك

المؤسسات الصناعية ذات األخطار العظمى بصدد المتابعة، : للوقاية من األخطار الصناعية - 5- 3

المؤسسات المصنفة تمثل خطرا على السكان والبيئة وهي بحكم األهمية اإلستراتيجية ال 
اسات على األخطار، هته الدراسات تسمح بتقييم يمكن تغير مواقعها، لذا فقد قامت الدولة بدر

األخطار التي يمكن أن يمثلها هذا النوع من المؤسسات عند حدوث حادث وكذلك تسمح 
بتحديد المقاييس التقنية النظيفة للتقليص من احتمال حدوث الحوادث العظمى وآثارها وأيضا 

: حوادث، هذه الدراسة تهتم بـتحديد مقاييس التنظيم والتسيير من أجل الوقاية من هذه ال
، المنطقة الصناعية سكيكدة )مركبات الغاز الطبيعي المميع(المنطقة الصناعية أرزيو 

مصنع التكرير، مركب الغاز الطبيعي المميع، المراكز الكهربائية ومركب المواد (
ابة ، عن...)مركب التكرير الكهربائية بالحامة(، منطقة الجزائر العاصمة )البالستيكية

، منطقة وهران )إلنتاج الغاز الصناعي ENGIومركب أسميدال ومركز  ISPATمركب (
) مركب التحليل الكهربائي للزنك بالغزوات(، منطقة تلمسان )المراكز الكهربائية(

  . والمراكز الكهربائية بجيجل

هي إطار القانون المتعلق بحماية البيئة ): Les plans de prévention( مخططات الوقاية - 6- 3

التنمية المستدامة يتنبأ بنظام التقييم لآلثار البيئية للمشاريع وأساليب تقييم األخطار على 
مستوى المناطق الصناعية واألقطاب الصناعية، حسب هذا القانون فإن  ترخيص استغالل 
المؤسسات الصناعية ال يوافق عليه إال إذا كانت هذه األخطار محمية من طرف مقاييس خاصة 

المواطنين لديهم الحق في اإلعالم " ي إطار ترخيص، إضافة إلى إعالم المواطنين، حيث أن ف
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بالنسبة لألخطار العظمى المعرضين لها في بعض مناطق اإلقليم وكذلك مقاييس الحماية التي 
  " .تهمهم 

  :خالصة

قصوى إن حماية البيئة والتنمية االقتصادية على المدى القريب والبعيد أمر ذو أهمية 
ليس فقط ألنهما مكمالن لبعضهما البعض، و لكن لكونهما يعتمدان على بعضهما البعض 

ولكن المشكلة األساسية ال تكمن في أهمية االعتراف بأهمية العالقة  ،بشكل وثيق للغاية
ما بين البيئة والتنمية بل ضرورة الحفاظ على هذا التكامل بحكمة ونضج ومسؤولية ووضع 

التنموية لتوفير التكامل والتنسيق بين التخطيط  هذه العالقة أمام عيون المخططين للمشاريع
تكون خطط المشاريع أكثر  بين التخطيط البيئي لكيمن أجل التنمية االقتصادية و

  .اخضرارا

:الهوامش والمراجع
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1921200603 
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15  -Ministére de la santé,de la population et de la réforme hospitalière , Direction de la prévention , sous 
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16 Ministére de L’aménagement du Territoire et de l’environnement, Rapport Sur l'etat et l'avenir 
del'environnement , Op .Cit, p 235 . 
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  لخضر أوصيف. يحي سعيدي                  أ. د

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  الجزائر /المسيلة  جامعة

  

  :ملخص

الدراسة إلى إبـراز دور وظيفة المراجعة الداخلية كـآلية رقابة إدارية داخـل  تهدف هذه 
الشركات، فبعد انهيـار و افال س العديـد مـن الشـركات الكبـرى فـي العــالم، وأزمـة الثقـة التـي          
نجمـت عــن ضــعف األداء الرقـابي و المــالي، و التالعــب المحاسـبي بحســابات وميزانيــات الشــركات     

أهميـة و دورا كبيـرا فـي تفعيـل حوكمـة الشـركات، يقـع        مراجعة الداخليـة  الأخذت  المنهارة،
على عاتقه تقويم نظم الرقابة الداخلية  والعمل على تطـويرها و إدارة المخاطر التي تتعرض لهـا  
الشركة، ذلك أن الشركات التي تدار بشـكل جيـد مـن منظـور حوكمـة الشـركات هـي التـي         

  :لت الدراسة إلى نتائج أهمهاوقد توص. تحكم رقابتها من الداخل

ظهرت حوكمة الشركات نتيجـة انفصـال الملكيـة عـن اإلدارة  وعجـز نظريـة الوكالـة عـن          -
الرقابة على إدارات الشركات وحمايـة حقـوق المسـاهمين وتعظـيم مصـالحهم، مـن خـالل حـاالت         

  الفشل واإلفالس التي شهدتها العديد من الشركات الكبرى في العالم؛ 

إلى مجموعة من األطر اإلداريـة والماليـة والقانونيـة     حوكمة الشركاتاعد أو مبادئ تشير قو -
التــي تــنظم العالقــة بــين إدارة الشــركة والمســاهمين وأصــحاب المصــالح، والتــي تحــدد كيفيــة   

  توجيه الشركة ومراقبتها وتحسين أدائها؛

خالل ضمان العدالـة فـي   تساهم المراجعة الداخلية في تحقيق مستوى كافي من اإلفصاح، من  -
أصـحاب  وصول المعلومات الـواردة فـي التقـارير الماليـة أو أي معلومـات إضـافية إلـى حملـة األسـهم و         

  ؛لتزويدهم بما يساعدهم في اتخاذ قراراتهم االستثمارية المستقبليةشركة الالمصالح ب

ي حوكمـة  المراجعة الداخلية،حوكمة الشركات، األطراف الفاعلة ف :الكلمات المفتاحية
  .معـايير المراجعة الداخليةالشركات، تقـارير حوكمة الشركات،
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Abstract: 

This study aims to highlight the role of internal audit function as administrative 
oversight mechanism within firms. After the collapse of several major companies in the 
world, and the crisis of confidence caused by weak oversight and financial performance, 
and accounting manipulation of accounts and budgets of companies collapsed, internal 
audit gained importance and played a large role in the activation of the corporate 
governance, follow-up of internal control systems and to develop and manage the risks 
of the company, so that companies that managed well from the perspective of corporate 
governance, are governed by the internal control. The study has results, including: 

  

- Corporate governance has emerged as a result of the separation of ownership 
from management and the inability of the agency theory to control the corporate 
management and to protect the rights of shareholders and maximize their interests 
through failures and bankruptcy in many companies in the world; 
- According to the rules or principles of corporate governance, there is  a range 
of administrative, financial and legal relationship between the company's management 
and shareholders and stakeholders, which determine how to guide, control and improve 
the company performance; 
- Internal audit contributes in the achievement of an appropriate the level of 
disclosure, through ensuring equality in access to information contained in financial 
reports or any additional information to shareholders and corporate stakeholders to 
provide help to them in future investment decisions; 
 

Keywords: internal audit, corporate governance, players in corporate governance, 
corporate governance reports, internal audit standards. 

  :مقدمة

ى النمو المطرد في عالم األعمال وكبر حجم الشـركات، وتعقـد العمليـات التـي تقـوم      أد
إدارية تقوم بمراقبة ومتابعة  وظيفةضرورة وجود بها إلى االهتمام أكثر بحوكمة الشركات، و

 ،مرضـية نظم الرقابـة تعمـل بصـفة     نترغب في التحقق من أ الشركةفإدارة  ذاته،نظام الرقابة 
ن التنظيم ككل سـيكون معرضـا للخطـر إذا كانـت     إذلك أنه مهما أحسنت اإلدارة التخطيط ف

فمســؤولية وضــع نظــام الرقابــة   ســليمة،اإلجــراءات الرقابيــة غيــر كافيــة أو ال تنفــذ بطريقــة   
ــى إدارة   ــام    الشــركة،الداخليــة تقــع عل المــراجعين  بينمــا متابعــة هــذا النظــام فيكــون مــن مه

  .الداخلين
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  :الدراسةأهمية 

ل أهمية هذه الدراسـة فـي تحديـد الـدور الواجـب علـى وظيفـة المراجعـة الداخليـة          ثتتم
القيــام بــه مــن أجــل ضــمان التطبيــق الســليم لمبــادئ حوكمــة الشــركات، والحــرص علــى ضــمان   

  .التي لها مصلحةبالشركةطراف كل األالمساهمين و مصالحوحماية 

  :أهداف الدراسة

  :إلىهذه الدراسة  من خالل سعىن

الوقوف على إمكانيات وظيفة المراجعة الداخلية فيما يخص حل المشـاكل المرتبطـة بعقـد     -
  الوكالة؛

  التعرف على اتجاهات تطور دور المراجعة الداخلية في ظل االهتمام بحوكمة الشركات؛  -

كيف يمكن أن تساهم وظيفة : ونحاول من خالل هذا المقال اإلجابة على اإلشكالية التاليـة 
  :من خالل النقاط التاليةالمراجعة الداخلية في تطبيق قواعد أو مبادئ حوكمة الشركات؟ 

  ماهية حوكمة الشركات. 1

  ظهور مصطلح الحوكمة 1.1

 "Gubernator " ةإلـى الكلمـة الالتينيـ    "Governance" يرجـع أصـل مصـطلح الحوكمـة     
قائـد السـفينة هـو مراقبـة      " Gubernator"، فـدور )1(يقـود  بمعنى"Gubernare" المشتقة من الفعل

ــه فــإن مصــطلح الحوكمــة      يعنــي ممارســة الســلطة   "Governance"وتوجيــه مســار الســفينة، ومن
 Corporate"وفيمـا يخـص مصـطلح  حوكمـة الشـركات     .)2(وإعطاء التوجيهـات وتأكيـد الرقابـة   

Governance"دية نجد أن هذا المصطلـح قد تأسـس  ، فإنه بالرجوع والبحث في األدبيـات االقتصا
  G.Means، و يعتبـر كـل مـن    )3(على فرضـية تعـارض المصـالح بـين أصـحاب الشـركات ومسـيريها       

من أوائـل من تناول موضوع فصل الملكية عن اإلدارة في الشركات عنـدما  أكـدا فـي      A.Berleو
وجــود آليـات للــرقابة    علـى ضـرورة   "The Modern Corporation and Private Property "كتــاب  

كمـا تطــرق كـل    .)4(على الشركات لحل مشكلة تعارض المصالح التي تضر بالشركة ككـل 

 gency"إلى مشكلة نظـرية الوكالة  1980في عام  Famaو 1976عام  Jensen and Mecklingمن 
Problem " هناك فصل بين الملكية  نوأشاروا  إلى حتمية حدوث صراع بالشركة عندما يكو

 Corporate Finance"فـي مقالـه    1996سـنة   Mitchellواإلدارة، وفي هذا السياق يؤكـد كـل مـن    
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and Governance  "وMinow and Monke   فـي مقالهــما     2001سنــة"Corporate Governance "
عــن طريــق  التطبيــق الجيــد لآلليــات حوكمــة  نظريــة الوكالــة عــن إمكانيــة حــل مشــكلة   

 .)5(الشركات

  تعريف حوكمة الشركات 2.1

  تعريف حوكمة الشركات من الناحية االقتصادية والقانونية واالجتماعية  1.2.1

بالرغم من االستخدام الواسع لمفهوم حوكمة الشركات في العديد من الدول المتقدمة 
  :  )6(النواحي التاليةوالدول السـائرة في النمو، إال أن وجهات النظر اختلفت حول تعريفه من 

حوكمة الشركات هي مجوعة من اآلليـات التي تسـاعد الشـركة   «: من الناحية االقتصادية -
  . »في الحصول على التمويل، و تضمن تعظيم قيمة أسهم الشركة واستمرارها في األجل الطويل

مـن   -اقديـة  يشير مفهوم حوكمة الشركات إلى طبيعة العالقـة  التع  :من الناحية القانونية -
ــة    ــة أو غيــر كامل ــا كامل ــة األســهم وأصــحاب      -حيــث كونه ــات حمل والتــي تحــدد حقــوق وواجب
  . ناحية أخرى نالمصالح من ناحية، ومسيري الشركة م

يشير مفهوم حوكمة الشركات إلـى ضـرورة التركيـز    : من الناحية االجتماعية واألخالقية -
، وتحقيـق  ناالجتماعية للشركة في حماية حقوق األقليـة أو صـغار المسـتثمري    ةعلى المسـؤولي

  .العادلة وحماية البيئة ةالتنمية  االقتصادي

  ) Cadbury( تعريف لجنة كادبوري  2.2.1

بأنها النظام الذي بمقتضاه يتم توجيه  «حوكمة الشركات  1992سنة Cadbury عرفت لجنة 

 Corporate Governance is the System by which Companies. )7(»الشـركات والرقابـة عليهـا    
are Directed and Controlled  

  IIAنتعريف معهد المراجعين الداخليين األمريكيي  3.2.1

هي تلك العمليـات التـي تـتم مـن خـالل اإلجـراءات المسـتخدمة مـن         «تحوكمة الشركا
مخاطر الشركة و التأكيد على كفايـة  ممثلي أصحاب المصالح من أجل توفير إشراف على إدارة 

  .  )8(»ضوابط الرقابة الداخلية النجاز األهداف و المحافظة على قيم الشركة
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ومنه يمكن تعريف حوكمة الشركات بأنهـا مجموعـة مـن القـوانين  والقواعـد  والمعـايير التـي        
والتـي  . أخـرى تحدد العالقة بين إدارة الشـركة من جهة والمساهمين وأصحاب المصالح مـن جهـة   

  . في الشركات لتطبيقها إلى التقليل من حاالت الغش وتجنب الصراع  والتصرف الغير مقبو ييـؤد

  األطراف الفاعلة في حوكمة الشركات  3. 1

  :)9(هناك أربعة أطراف رئيسية مرتبطة بحوكمة الشركات وهي

األربـاح و زيـادة قيمـة    يقدم المساهمون رأس المال للشـركة مقابـل الحصـول علـى     : المساهمون -
  الشركة؛

يمثل المصـالح األساسية للمساهمين و بعض األطراف األخرى أحيانا، حيث يقوم  :مجلس اإلدارة -
  باختيار اإلدارة وتقديم التوجيهات العامة للمدرين التنفيذيين ويشرف على أداء اإلدارة؛

لشـركة و تقـديم التقــارير لمجلـس     وهي مسئولة عن اإلدارة اليوميـة للعمـل فـي ا   : اإلدارةالعليا -
  اإلدارة، و مسئولة عن تعظيم أرباح الشركة وقيمة األسهم لصالح المساهمين؛ 

الموظفين : وهم كل األطراف التي تتعامل مع الشركة ولها مصلحة معها مثل :أصحاب المصالح -
  الخ؛... والموردين و الدائنين 

  خصائص حوكمة الشركات  4. 1

 :)10(يلي االشركات بمجموعة من الخصائص يمكن تلخيصها فيمتتميز حوكمة 

  ويقصد به إتباع السلوك األخالقي المناسب و الصحيح؛    :Disciplineاالنضباط  -

ويقصــد بهــا تقــديم وإعطــاء صــورة حقيقيــة لكــل مــا يحــدث فــي   :Transparencyالشــفافية  -
  الشركة؛

  تأثيرات غير الزمة نتيجة الضغوطات؛أي ال يوجد : Independenceاالستقاللية -

وتعني إمكانيـة تقيـيم و تقـدير األعمـال التـي يقـوم بهـا مجلـس          :Accountabilityالمساءلة  -
  اإلدارة واإلدارة التنفيذية؛

ويقصــد بهــا المســؤولية التــي يتحملهــا مجلــس اإلدارة أمــام جميــع  : Responsibilityةالمســؤولي -
  بالشركة؛األطراف التي لها مصلحة 
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وتعني وجوب احترام حقوق جميع األطراف سواء كانوا مساهمين أو مسـيرين  : Justiceالعدالة  -
  أو أصحاب مصلحة في الشركة؛

و تعني النظر إلى الشركة كمـواطن جيد : Social Responsibilityاالجتماعية  ةالمسؤولي -
  .يهتم بمصلحة المجتمع ويسـاهم في تطويره

  الشركات  أهمية حوكمة  5.1

فيــه أن الشــركات التــي تــدار بشــكل جيــد تعطــي قيمــة للمســتثمرين والمقرضــين     كممــا الشــ
ــراز       ــن إبـ ــه يمكـ ــال، ومنـ ــد لألعمـ ــاخ جيـ ــق منـ ــي خلـ ــاهم فـ ــع وتسـ ــالء والمجتمـ ــاملين والعمـ والعـ

  :أهميةحوكمة الشركات فيما يلي

  : )11(و تتمثل فيما يلي :أهمية حوكمة الشركات بالنسبة للشركات والمستثمرين  1.5.1

أن معظم المستثمرين في ظل عولمة أسـواق رأس المـال وسـهولة تـدفق االستثمــارات بـين الـدول         -
يسعون إلى االستثمار فـي الشـركات التـي تطبـق قواعـد الحوكمـة بشـكل جيـد، و يوجـد فيهـا           

  ارة الشركة؛إفصاح وشفافية ودقة في المعلومات الواردة بالقوائم المالية التي تنشرها إد

الشركة علـى تـدعيم مركزهـا المـالي، ويـؤدي إلـى        دتحقيق معدالت ربحية مناسبة مما يساع -
  نموها  واتسـاع حجم نشاطاتها وقدرتها على المنافسة في السوق؛

التنظيمي الذي يمكن من خالله تحديد أهداف الشركة وسبل تحقيقها من خـالل   روضع اإلطا -
ــوفي ــس اإلدارة والمــدرين التنفيــذيين، وحتــى تراعــى مصــالح     الحــوافز المناســبة أل  رت عضــاء مجل

  المساهمين؛

ـــولة مــن خــالل جــذب         - ــادة السي ــال وزي ــة رأس الم ـــل مــن تكلف تقويــة ســمعة الشــركة والتقلي
  مستثمرين على نطـاق أوسع، معظمهم يسعون لالستثمار طويل األجل؛        

  :)12(وتتمثل في: أهمية حوكمة الشركات بالنسبة للمساهمين 2.5.1

حق التصويت، حق المشاركة : مثل) كبار أو صغار المساهمين(ضمان حقوق كافة المساهمين  -
  في القرارات الخاصة بأي تغيرات جوهرية قد تؤثر على أداء الشركة في المستقبل؛ 

 اإلفصاح الكامل عن أداء الشركة والوضع المالي لها يساعد المساهمين على تحديـد المخـاطر   -
  ال في مشاريع معينة؛ والمترتبة عن اتخاذ قرار االستثمار أ
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محاربة الفساد الـداخلي وضـمان وتحقيـق النزاهـة واالسـتقامة لكافـة العـاملين فـي الشـركة،           -
  والعمل على تقليل األخطاء إلى أدنى قدر ممكن باستخدام نظام الرقابة الداخلية؛

ــس اإلدارة بســوء اســتخدام    - ـــام مجل الســلطات المخـــولة إليــه لإلضــرار بمصــالح     ضــمان عــدم قي
ــندات،      ــة السـ ــالموردين، حملـ ــة بالشـــركة كـ ــا عالقـ ــي لهـ ــراف التـ ــن األطـ ـــاهمين أو أي مـ المسـ

 المقرضين، العمالء؛

  :)13(وتتمثل فيما يلي :أهمية حوكمة الشركات بالنسبة للمجتمع  3.5.1

  تشجيع االستثمار و التنمية المستدامة؛ -

  بالشفافية بين أصحاب األعمال والدولة؛ بناء عالقات تتمتع -

  تشجع على العمل بكفاءة وزيادة اإلنتاجية واالبتكار؛ -

  تحقيق الرفاهية ألفراد المجتمع من خالل توفير مناصب العمل؛  -

  ) مبادئ منظمة التنمية و التعاون االقتصادي( مبادئ حوكمة الشركات  6.1

تهـدف مبــادئ منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميـة إلــى مســاعدة الــدول األعضــاء والغيــر    
أعضـاء فـي المنظمـة، مـن خـالل جهودهـا المبذولـة لتقـويم وتحسـين اإلطـار القـانوني والمؤسســي            
والتشريعي إلدارة الشركات فيها؛ وهي أيضا تقدم المشورة واالقتــراحات للبورصـات والمسـتثمرين    

طـراف األخرى التي تشترك في عملية تطوير مبادئ حوكمة الشـركات، حيـث   والشركات واأل
، كـان المقصـود منهـا أساسـا التعـرض لمشـكل       1999قامـت المنظمة بوضـع خمسـة مبـادئ  سـنة     

الملكيــة الفرديــة  والرقابــة داخــل الشــركات، أي ضــان قــدرة حملــة األســهم علــى مســــاءلة           
  : ، وتتمثل هذه المبادئ في)14(اإلدارة

  حقوق المساهمين  -

  :)15(ينبغي أن يكفل إطار حوكمة الشركات حماية حقوق المساهمين    

تأمين أساليب تسجيل الملكية، نقل أو تحويـل  : تشمل الحقوق األساسية للمساهمين على ما يلي -
ملكية األسهم، الحصول على المعلومات الخاصة بالشركة في الوقت المناسب وبصفة منتظمة، 

التصويت في االجتماعات العامة للمساهمين، انتخاب أعضاء مجلـس اإلدارة، الحصـول   المشاركة و
  على حصص من أرباح الشركة؛
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للمســاهمين الحــق فــي المشــاركة والحصــول علــى معلومــات كافيــة عــن القــرارات المتعلقــة           -
مـن   التعـديالت فـي النظـام األساسـي أو فـي غيرهـا      : بالتغيـرات األساسية في الشـركة  ومـن بينهـا   

الوثائق األساسية للشركة، طـرح أسهم إضافية، أية تعامالت مالية غير عادية قد تسفر عن بيع 
  الشركة؛  

ــة والتصــويت فــي االجتماعــات العامــة          - ينبغــي أن تتــاح للمســاهمين فرصــة المشــاركة  الفعال
ينهـا  علما بالقواعد التي تحكم اجتماعات المسـاهمين ومـن ب   مللمساهمين، كما ينبغي إحاطته

  قواعد التصويت؛  

يتعــين تزويــد المســاهمين بالمعلومــات الكافيــة فــي التوقيــت المناســب بشــأن تــواريخ  وأمــاكن    -
  وجداول أعمال االجتماعات العامة؛

يجب إتاحـة الفرصـة للمسـاهمين لتوجيـه األسـئلة إلـى مجلـس اإلدارة وإلضـافة موضـوعات إلـى           -
  توضع حدود معقولة لذلك؛جداول أعمال االجتماعات العامة، على أن 

ينبغي أن يتمكن المسـاهمون مـن التصـويت بصـفة شخصـية أو باإلنــابة، كمـا يجـب أن يعطـى           -
  نفس الوزن لألصوات المختلفة، سواءا كانت حضورية أو باإلنابة؛ 

  ينبغي السماح ألسواق الرقابة على الشركات بالعمل على نحو فعال و يتسم بالشفافية؛ -

  تكافئة للمساهمين المعاملة الم -

ينص المبدأ الثاني على أنه يجب أن يكفل إطار حوكمة الشركـات المعاملة المتكافئة لجميع 
المســاهمين كصــغار المســاهمين والمســاهمين األجانــب، كمــا ينبغــي أن تتــاح الفرصــة لكافــة    

  :)16(المساهمين في الحصول على تعويض فعلي في حالة انتهاك حقوقهم بحيث

  يعامل المساهمون المنتمون إلى نفس الفئة معاملة متكافئة؛يجب أن  -

 يجب منع تداول األسهم بصورة ال تتسم باإلفصاح أو الشفافية؛ -

 األمناء أو المفوضين بطريقة متفق عليها مع أصحاب األسهم؛  ةينبغي أن يتم التصويت بواسط -

ــات واإلجــراءات المتصــلة باالجتماعــات     - ــل العملي ــينبغــي أن تكف ــة   ةالعام للمســاهمين المعامل
 المتكافئة لكافة المساهمين؛



  سعيدييحي . د
 أوصيفلخضر . أ 

  الشركات حوكمة تفعيل في الداخلية المراجعة دور

 

–05052012 189 

 

اإلفصاح عـن وجـود أيـة مصـالح      نينبغي أن يطلب من أعضاء مجلس اإلدارة أو المدرين التنفيذيي -
 أو مسائل تمس بمصالح الشركة؛   تخاصة بهم قد تتصل بعمليا

  دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات -

ينبغي في إطار حوكمة الشركات االعتراف بحقوق أصحاب المصالح  ينص المبدأ الثالث على أنه
كما يرسيها القانون، وأن يتم تشجيع العمل على التعـاون بين الشركات وبين أصحاب المصالح في 
مجال خلق الثروة وفرص العمل وتحقيق ديمومة المشاريع القائمة على أسس مالية سليمة، وذلـك  

  :)17(من خالل

ر حوكمة الشركات على تأكيد احتـرام حقـوق أصـحاب المصـالح التـي يحميهـا       العمل في إطا -
  القانون؛

أن يحمي القانون حقوق أصحاب المصالح مـن خـالل الحصـول علـى تعويضـات فـي حالـة انتهـاك          -
  حقوقهم؛

  أن يسمح بوجود آليات لمشاركة أصحاب المصالح في تحسين مستويات األداء؛ -

فــي عمليـة حوكمـة الشــركة يجـب أن تكفــل لهـم فرصــة      حينمـا يشـارك أصــحاب المصـالح    -
  الحصول على المعلومات المتصلة بذلك؛   

  اإلفصاح والشفافية -

ينص هذا المبدأ على ضرورة اإلفصاح الدقيق وفي الوقت المناسب بشــأن كافـة المسائــل    
ممارسـة   المتعلقة بنشاط الشركة، ومن بينها الوضع المالي للشـركة، األداء، الملكيـة وأسـلوب   

  :)18(السلطة فيها من خالل

النتائج المالية والتشغيلية للشركة، أهـداف الشركة، عوامل : وجوب أن يشتمل اإلفصـاح على -
المخـاطرة المنتظرة، المرتبات والمزايا الممنوحة ألعضـاء مجلـس اإلدارة والمـدرين التنفيـذيين،     

  اب المصالح؛المسائل المادية المتعلقة بالعاملين وبغيرهم من أصح

ــا بأســلوب يتفــق مــع معــايير الجــودة            - ــي إعــداد ومراجعــة المعلومــات وكــذا اإلفصــاح عنه ينبغ
  المحاسبية والمالية؛ 
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يجــب القيــام بعمليــة مراجعــة ســنوية عــن طريــق مراجــع خــارجي مســتقل، للتأكــد مــن مــدى       -
  مصداقية وشفافية القوائم المالية وهل تعبر بصدق عن وضعية الشركة؛

يجب أن تكفل قنوات توزيع المعلومات إمكانية حصـول مسـتخدمي هـذه المعلومـات فـي الوقـت        -
  المناسب و بالتكلفة المناسبة؛ 

  مجلس اإلدارة تمسؤوليا -

ينص هذا المبدأ على أنه يجب أن يتيح إطار حوكمة الشركات الخطـوط اإلسـتراتيجية   
مـن قبـل مجلـس اإلدارة     ةلإلدارة التنفيذيـ لتوجيه الشركات وأن يتم التكفل بالمتابعة الفعالة 

  :)19(وأن تضمن مسائلة مجلس اإلدارة من قبل الشركة و المساهمين بحيث يجب أن 

مراجعـة و توجيـه إسـتراتيجية    : يضطلع مجلـس اإلدارة بمجموعـة مـن الوظــائف األساسـية مثـل       -
منوحة لهم، اإلشـراف علـى   وتقرير المرتبات والمزايا الم نالشركة، اختيار المسئولين التنفيذيي

  عملية اإلفصاح واالتصاالت، ضمان سالمة التقارير المالية والمحاسبية للشركة؛     

يعمــل أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى أســاس تــوفير كامــل للمعلومــات، وســالمة القواعــد المطبقــة      -
  لتحقيق مصالح الشركة؛ 

يأخـذ بعــين االعتبـار كافـة اهتمامــات    يضـمن مجلـس اإلدارة التوافـق مــع القــوانين السـارية وأن       -
  أصحاب المصالح في الشركة؛

يعمـل مجلـس اإلدارة علــى تحقيـق المعاملـة المتكافئــة بـين جميـع المســاهمين حينمـا تكــون         -
  هناك آراء متباينة بينهم؛    

يتمكن مجلس اإلدارة من ممارسة التقييم الموضوعي لشؤون الشركة، وأن يجري ذلك بصـفة   -
  نحو مستقل عن اإلدارة التنفيذية؛خاصة على 

، قــدم ممثلــوا القطــاع الخــاص مــن خــارج   2004حينمــا حــل موعــد مراجعــة تلــك المبـــادئ ســنة   
رأيهـم فيهـا، وأدركـت المنظمـة ضــرورة     ) CIPEمركـز المشـروعات الدوليـة الخاصــة    (المنظمـة  

  :)20(إضافة مبدئين أساسين لهما أهمية كبرى بالنسبة لألسواق الناشئة هما

  

  



  سعيدييحي . د
 أوصيفلخضر . أ 

  الشركات حوكمة تفعيل في الداخلية المراجعة دور

 

–05052012 191 

 

  إطار فعال لألسواق -

رغم أن األسواق الناجحة تبنـى أساسـا علـى حريـة الملكيـة وحريـة تـداولها، إال أن هـذه         
ذلـك أنـه دون وجـود هيئـات رقابــة     . األسـواق تحتـاج إلـى قواعـد مناسـبة ووسـائل لتمـــارس عملهـا       

ي رهان علـى  بالسوق تصبح األعمال مثل نادي قمار رأسمالي، حيث يصبح االستثمار مجرد مقامرة، أ
أن األشخاص سيوفون بعهودهم، ورهان على أن الشـركات سـتقول الحـق، ورهـان علـى أن المـوظفين       

  .سيحصلون على أجورهم وأن الديون سيتم تسديدها

  )أقلية حملة األسهم(حماية حقوقصغار المساهمين  -

ــى المــدرين،        ــر عل ــون األغلبيــة ســلطة أكب ــذين يمثل ــة األســهم ال ــا يكــون لحمل عــادة م
ويستخدمون هذه السـلطة لتحقيـق مصـالحهم الخاصـة بمـا يضـر بالشـركة وباألقليـة مـن حملـة           
األسهم، وقد يستغلون صغار المساهمين بإجراء معامالت بينية أو بأية وسائل أخرى، ومن ثم كان 
البد من حل هذه المشـاكل ذات الصـلة بتضـارب المصـالح حتـى يمكـن جـذب مسـتثمرين جـدد          

  .مستداموتحقيق النمو بشكل 

  اإلطار النظري للمراجعة الداخلية . 2

  التطور التاريخي للمراجعة الداخلية 1.2

ــاب عــن المراجعــة الداخليــة بعنــوان المراجعــة الداخليــة      1941فــي عــام   تــم نشـــر كت

 Institute ofكما تم تـأسيس معهـد المراجعين الداخليين، Modern Internal Auditingالحديثة 
Internal Auditors ( IIA)  المتحدة األمريكية، ويعتبر هذين الحدثين بمثابة عالمـة   تبالواليا

على نشأة المراجعة الداخلية كمهنة، و قد تزايد عدد أعضاء معهـد المـراجعين الـداخليين مـن     
  .)21(عضو في مختلف دول العالم  40000إلى ما يزيد عن   1941عضو في عام   24

تم  1957المراجعة الداخلية، وفي عام  تتم إصدار أول قائمة تتضمن مسؤوليا 1947عام 
اعتمــاد دليـــل لتعريــف  1964كمــا تــم فــي عــام . إصــدار أول قائمــة معدلــة للمراجعــة الداخليــة

المراجعة الداخلية، وقد قام المعهد ببذل جهــود فعالـة علـى صـعيد التطــور المهنـي للمراجعـة        
لدارسـة واقتـراح إطـار متكــامل لمعــايير األداء       1974يل لجـان عـام   الداخلية، حيث قام بتشـك 

، 1977المهني للمراجعة الداخلية، والتي انتهت من أعمالها وقـدمت تقــريرا بنتـائج دراسـتها عـام      
فــي  1978وتـم التصـديق النهــائي علـى هــذه المعـايير فــي المـؤتمر الــدولي السـابع والثالثــين عـام        

  .(San Francisco))22(مدينة سان فرانسيسكو



  سعيدييحي . د
 أوصيفلخضر . أ 

 الشركات حوكمة تفعيل في الداخلية المراجعة دور

 

192 –05052012 
 

لقــد اقتصــرت المراجعــة الداخليــة فــي بــادئ األمــر علــى مراجعــة الحســابات للتأكــد مــن صــحة    
تسجيــل العمليـات الماليـة و تصـحيح األخطـاء، ومــع تطـور الشـركات أصـبح مـن الضـروري تطــوير           
المراجعـة الداخليـة وتوسـيع نطـاق عملهـا، فقـد أصـبحت تسـتخدم كـأداة لتقيـيم مـدى فاعليــة            

اليب الرقابيــة وإمــداد اإلدارة بالمعلـــومات، وبهــذا أصــبحت المـــراجعة الداخليــة أداة لتبــادل   األســ
  .)23(المعلومات واالتصال بين المستويات اإلدارية المختلفة واإلدارة العليا

إلى أن تطور الميثـاق األخالقي لمهنة المراجعة الداخلية  Larry و Danaوقد أشار كل من

أساسيا في دعم حوكمة الشركات، حيث أصبحت هذه الوظيفة بتطـورها تخـدم  أصبحت عامـال 
أطرافــا  يمارســون دورا هامــا فــي حوكمــة الشــركات، وكــذلك تضــيف قيمــة لهــم عــن طريــق     
التأكــد مــن رســم األهــداف اإلســتراتيجية للشــركات بطريقــة تحقــق مصــالح جميــع األطــراف و   

 .  )24(بأساليب نزيهة

  داخليةتعريف المراجعة ال  2.2

لقد تعددت تعاريف المراجعـة الداخليـة بـين المعاهـد العلميـة والمتخصصـين فـي مجـال         
  : المراجعة والتي نذكر منها

  IIA:  تعريف معهد المراجعين الداخلييناألمريكيين -

المراجعــة الداخليــة هــي نشــاط تأكيــدي استشــاري وموضــوعي مصــمم إلضــافة قيمــة      «
يساعد الشركة على تحقيق أهدافها بإيجاد منهج منظم وصارم للشركة وتحسين عملياتها، وهو 

  .)GOUVERNANCE(«)25(لتقييم وتحسين عمليات إدارة الخطر، الرقابة والتحكم 

  IFACI:  تعريفالمعهد الفرنسي للمراجعة والرقابة الداخلية -

وســـائل عـــن مراجعـــة دوريـــة لل مســـئولةوظيفـــة  ،الشـــركةفـــي  المراجعـــة الداخليـــة«
، مـن أجــل إدارة  المسـتويات  علـى جميـع  الموجـودة تحـت تصـرف اإلدارة والمســيرين    ) اإلمكانيـات (

هذه الوظيفة تؤمن من طرف مصلحة تابعة لإلدارة ومستقلة عن باقي المصالح . ومراقبة الشركة
مــن أن اإلجــراءات تشــمل   تحقــقالالدوريــة  األخــرى، ومــن أهــدافها الرئيســية فــي إطــار المراجعــة  

، التنظيمــات فعالـة والهياكـل واضـحة     ة، العمليـات شـرعية  المعلومـات صـحيح   ،كافيـة  اناتضم
  .)26(»ومناسبة
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ر عـن نشـاط داخلـي مسـتقل     تعبـ  ،دارة الشـركة الوظيفة إدارية تابعـة  المراجعة الداخلية هي  «
أو  ،النظـام مـع مـا تتطلـب اإلدارة     يإلقامة الرقابة اإلدارية بما فيها المحاسبية لتقييم مدى تماش

  .)27(»العمل على حسن استخدام الموارد بما يحقق الكفاية اإلنتاجية القصوى

ــى  أنهاالمراجعــة       ــاريف الســابقة يمكــن تعريــف المراجعــة الداخليــة عل مــن خــالل التع
يعمل على مراجعة النواحي المحاسبية والمالية  ،نشاط مستقل للتقييم داخل الشركةالداخلية 
  .إدارة ومجلس إدارة الشركةوذلك لخدمة  األخرى،واألعمال 

 أنواع المراجعة الداخلية  3.2

  :هناك أنواع للمراجعة الداخلية نذكر منها

  Financial Auditالمراجعة المالية   1.3.2

، المـــالية إلدارةا الت وتقــاريرـشــامل لسجــ فحــصراء ـمراجعــة يشــمل إجــالوع مــن ـهــذا النــ
جميع أن زانية، وـالمي ةفيصحيح ةبطريقةسجلم وذلك من أجل التحقق من أن األصول والخصوم

كمـا تشمــل التأكـد مـن سـالمة المركـز المـالي        . ل سـليم ـتقييمهـا بشكـ  تـم  األربـاح والخسـائر   
وفقــا  لماليــة يــتما المعــامالتأنتســجيل و للشــركة وفحــص التحليــل المــالي للتــدفقات النقديــة،  

  .)28(لمبادئ المحاسبة المقبولة عموما

  Operational Audit)  مراجعة العمليات( المراجعة التشغيلية   2.3.2

 الرقابة راءات وضوابطـجإو ل لإلدارة التشغيليةـشام فحصإجراء  مراجعة العملياتتتضمن 
موال أنــأمــع التركيـز علـى    المرتبطـة بوظـائف الشـركة،    توجـودة تنفيـذ المســؤوليا   ،الداخليـة 

دراســة المســائل  ةتشــغيليالوتشــمل المراجعــة  .كــفء وفعــالالشركةتســتخدم بشــكل  واردمـــو
  :)29(ما يليالمتعلقةب

ــنظم اإلداريــة و  مالئمــةمــدى التأكــد مــن   - ــى الســيطرة   التــي تهــدف  والممارســات الرقابيــةال إل
 والمحافظة على األصول؛

 ؛كفء وفعال الشركة بشكل واردموموال أالتأكد من سالمة استخدام  -

  بالشركة؛ ةتشغيليالعمليات وال برامجالو كفاية وفعاليةاألنشطة  مدىالتأكد من -
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  Information Systems Auditمراجعة نظم المعلومات    3.3.2

هذه المراجعة تشـمل مـا إذا كانـت نظـم المعلومـات تـوفر القـدر الكــافي لحمايـة أصـول           
ضبطها وتصحيحها فـي الوقـت    القدرة على، ومن البيانات والنظمأسالمة و الشركة، والحـفاظ على

  :)30(وتشمل مراجعة نـظام المعلومات ما يلي .المناسب

النظم القائمة أو الجديدةقبل التنفيذ وبعده، وذلك لضمان أمنها وأنهـا تلبـي احتياجـات     فحص -
  المستخدمين؛

  الداخلية التي تم وضعها؛ فعالية الرقابةلضمان  فحص نوعية التكنولوجيا-

  Compliance Auditمراجعة االلتزام   4.3.2

وانين واألنظمــة ـرامج والسياســات والقـــمختلـف البــ ل فحــصمراجعــة إجــراء اله هــذتتضـمن  
فـي   لمبـادئ التوجيهيـة المقـررة   علـى ا  مـن أجـل الحفـاظ   التي يجب االلتـزام بهـا وإتباعهـا     والعقود

  : )31(ما يلي االلتزاممراجعة يترتب علىو الشركة،

  االلتزام؛ تطلباتمجمع المعلومات عن القوانين واألنظمة وغيرها من  -

  ؛في الكشف عن األعمال غير القانونية وسوء المعاملة مراجعةفهم حدود ال -

  ؛غير قانونية جراءاألعمال تقييم المخاطر التي يمكن أن تحدث -

غير  األعمالكشف عن تأن  هامن شأن التي المخاطرتقييم لمراجع تصميم وأداء إجراءات ال على -
  ؛قانونيةال

  Performance Auditمراجعة األداء  5.3.2

 لــديها المــوارد المتاحــة لســتعمت الشــركةمــا إذا كانــت  فحــص المراجعــة ذههــتتضــمن 
ويشـمل ذلـك   . وأهـدافها  تمكنها مـن تحقيـق رسـالتها    ،يةكفاءة وفعالية اقتصاد أكثر بطريقة

بـرامج يجـري تنفيـذها وفقــا    العمليـات أو  الأن ، ودى كفايـة نظـام الرقابــة الداخليـة   النظـر فـي مـ   
  . )32(مراجعةالبرنامج  المسطرة فيخطط اللألهداف و
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  Management Auditمراجعة اإلدارة   6.3.2

ــن هــ   ــة ذهالغــرض م ــو المراجع ــة   فحــص ه ــال والمســائل اإلداري ــيم األعم ــف ،وتقي ائج ـالنت
الحلـــول وإعطـــاء  اإلســـتراتيجيةالـــرأي فـــي القضـــايا  إبـــداء يالمراجعـــة هـــالمتوقعـــة مـــن هـــذه 

  .)33(والتوصيات

  الخدمات التي تقدمها المراجعة الداخلية       4.2 

  :)34(تقدم المراجعة الداخلية العديد من الخدمات أهمها

فـي  وهـي عبـارة عـن مجموعـة مـن اإلجــراءات التـي يضـعها المراجـع الـداخلي           : خدمات وقائية  -
الشــركة لتحقيــق الحمايــة الكاملــة لألصــول والممتلكــات مــن الســرقة أو االخــتالس أو الهــدر،   

  وحماية السياسات المختلفة في الشركةمنتحريفها أو تغييرها دون مبرر؛

وتتمثل في السياسات واإلجراءات التي يستخدمها المراجع الداخلي في مجال : خدمات تقييمية  -
الرقابة الداخلية المطبقة داخـل الشـركة، وقـد يسـتخدم المــراجع       قياس وتقييم مدى فعالية

الداخلي نفس األدوات التي يسـتخدمها المراجـع الخـارجي بالتعـاون معـا بمـا فـي ذلـك مـن تيسـير           
  لمهمة كل منهما؛

وتتمثل في دور المراجعة الداخليـة فـي مســاعدة إدارة الشـركة علـى تـوفير       : خدمات إنشائية -
ومات الالزمة في مجال تحسين األنظمـة الموضـوعة داخـل الشـركة سـواءا كانـت       البيانات والمعل

  هذه األنظمة إدارية أو مالية؛

وتتمثـل في اإلجراءات واألساليب التي يستخدمها المراجع الداخلي في مجـال   :خدمات عالجية -
تصحيح األخطاء التي يكتشفها أو التوصيات التي قد يتضمنها تقرير مراجعته والخاصة بإصالح 

 وعالج أوجه القصور في مختلف نظم الشركة؛ 

  أهداف المراجعة الداخلية               5.2

  : )35(ية لتحقيق األهداف التاليةتسعى المراجعة الداخل

التأكد من دقة البيانـات المحاسـبية المسـجلة بالـدفاتر والسـجالت حتـى يـتم االعتمـاد عليهـا           -
  ؛كأساس سليم لرسم السياسات

  ؛وموجوداتها من أي ضياع أو اختالس أو تالعب أو سوء استعمال الشركةالمحافظة على أموال  -
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ــات  إطــالع - ــي للخطــط والسياســات      لشــركةبا المســئولةالهيئ عــن مــدى مســايرة التطبيــق العمل
  رجوة؛المرسومة لتحقيق األهداف الم

التأكد من مدى إمكانيـة االعتمـاد علـى المعلومـات الماليـة والتشـغيلية ونزاهتهـا، وكـذلك          -
  الوسائل المستخدمة لتحديد وقياس وتصنيف هذه المعلومات؛

أكد من االلتـزام بالسياسـات، الخطـط، اإلجـراءات،     مراجعة النظم الموضوعة في الشركة للت -
  القوانين واللوائح التي يكون لها تأثير جوهري على العمليات والتقارير؛

مراجعــة وســائل الحفــاظ علــى األصــول، والتحقــق مــن وجــود تلــك األصــول كلمــا كــان ذلــك     -
  ممكنا؛

هــداف الموضــوعة، ومــا إذا مراجعـة العمليــات أو البــرامج للتأكـد مــن أن النتــائج تتماشــى مـع األ    -
  كانت العمليات أو البرامج تنفذ كما هو مخطط لها؛

 تطور دور المراجعة الداخلية في ظل االهتمام حوكمة الشركات. 3

  المراجعة الداخلية تقارير حوكمة الشركاتو انعكاساتها على إدارة 1.3

  Blue Ribbonالمراجعة الداخلية وتقرير لجنة 1.1.3

ــات المتحــدة عــام     Blue Ribbonاقترحــت لجنــة   دورا أكبــر إلدارة المراجعــة   1999فــي الوالي
الــداخلية فــي مســاعدة لجنـة المراجعــة علــى إعـداد وتقيــيم التقريــر المـالي للشــركة وتقــديم      

  : )36(الدعم الالزم لها من خالل

  :المساعدة العامة -

يتضـمن تـدفق المعلومـات تحليـل     تسهيل تدفق المعلومـات إلـى لجنـة المراجعـة، بحيـث يجـب أن        -
  شامل للمخاطر و ضوابط الرقابة الداخلية و نزاهة التقرير المالي؛

المخـاطر الناشـئة أو إحـداث    : أداء مشروعات أو فحوصات خاصة تطلب من لجنـة المراجعـة مثـل     -
  تطويرات في التقارير؛
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  :المساعدة في التقرير المالي  -

ــا إذ     - ــة عم ــة المراجع ــدعيم لجن ــداخلي      ت ــر ال ــي إعــداد التقري ــد اســتوفت أهــدافها ف ــت ق كان
  للشركة؛ 

تدعيم لجنة المراجعة في تقييمها للتقرير المالي متضـمنا مـا إذا كانـت المبـادئ المحاسـبية        -
  المستخدمة هي األكثر مالئمة أم ال؛

ابـة  توفير معلومات وأبعاد نظر عميقة إلى لجنـة المراجعـة عـن طريـق توضـيح مـواطن قـوة الرق        -
الداخليـة علـى عمليـة التقريــر الربـع سـنوية، باإلضـافة إلــى مصـداقية المعلومـات المقدمـة فــي          

  التقرير؛

  :المساعدة في تقييم المخاطر  -

تقييم فعالية عمليات إدارة المخاطر، فكثير مـن الشـركات وقعـت فـي مشـاكل ألنهـا لـم تقـم          -
  ابعة للشركة؛بمتابعة المخاطـر المرتبطة بالوظائف المساعدة أو الت

توفيـر تقييمات مستقلة للمخاطر، حيث يقوم المراجعون الـداخليون بتقيـيم المخـاطر كجـزء      -
  رئيسي من أنشطتهم اليومية، هذه التقييمات يجب تقاسمها مع لجنة المراجعة؛

تــوفير المعلومــات إلــى لجنــة المراجعــة لتســهيل متابعتهــا للمخــاطر الماليــة و مخــاطر األعمــال      -
  ة، التي تتباين و تختلف بين أنشطة الشركة؛ الرئيسي

  king IIكنج الثاني المراجعة الداخلية وتقرير2.1.3

دورا أساسـيا لوظيفـة المراجعـة     2002عـام   بجنـوب إفريقيـا  king II" كنج الثـاني  " يعطي تقرير 
  :)37(الداخلية في تطبيق حوكمة الشركات من خالل

تأكيـد مسـتقل وموضـوعي استشـاري إلضــافة قيمـة        يعتبر نشـاط المراجعـة الداخليـة بمثابـة     -
وتحسين تطبيق عملية الحوكمـة بالشـركة، حيـث تسـاعد المراجعـة الداخليـة الشـركة فـي         
ــزم لتقيــيم وتحســين فعاليــة إدارة المخــاطر         تحقيــق أهــدافها بإيجـــاد ثقافــة واتجــاه مــنظم وملت

  بالشركة والرقابة؛

ة تحظى باحترام وتقـدير وتعـاون كـل مـن مجلـس      ينبغي وجود وظيفة فعالة للمراجعة الداخلي-
ــا، وعنــدما يقــرر مجلــس اإلدارة وفقــا لتقــديره الخــاص عــدم إنشــاء وظيفــة          اإلدارة واإلدارة العلي
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المراجعة الداخلية، فإنه يجب اإلفصاح عن كل ذلك في التقرير السنوي للشركة، مـع إيضـاح   
  كيفية التأكد من فعالية الرقابة الداخلية؛

ــع     يجــب تحد - يــد ســلطة وغــرض ومســؤولية المراجعــة الداخليــة رســميا، وذلــك بمــا يتماشــى م
توصيات معهد المراجعين الداخليين فيما يخـص ميثـاق المراجعـة الداخليـة المعتمـد مـن مجلـس        

  اإلدارة؛

  يجب على المراجع الداخلي حضور جميع اجتماعات لجنة المراجعة؛ -

  اخلية باالتفاق مع لجنة المراجعة؛يتم تعيين وعزل رئيس إدارة المراجعة الد -

يجب أن تنسق وظيفة المراجعة الداخلية مع الـوظائف األخرى التي تقدم تأكيـدات لعمليــات    -
الشركة سواءا داخليا أو خارجيا لضمان تغطيـة صـحيحة للرقابـة الماليـة والرقابـة التشـغيلية،       

  ولتحجيم ازدواجية الجهود؛

  sarbanes-oxleyساربانيس أوكسليالداخليةوانعكاسات قانونالمراجعة 3.1.3

األمريكـي،  من قبل الكـونجرس   2002في عام  sarbanes-oxley "ساربانيس أوكسلي"ون ـسن قان
المــراجعون الـداخليون    يعمـل مـن خاللهـا    حيث يشرح هذا القانون بدقة و وضـوح الكيفيـة التـي   

، فقــد تطلعــت العديـــد مــن  قــانونهــذا البشــكل متكـــامل فــي مســاعدة الشــركة علــى تطبيــق    
الشركات إلى ضرورةاالستعـانة بإدارة المراجعة الداخلية لمساعدتهم في تسهيل التقييـم الذاتي 

عـن طريـق تـدريب األفـراد العاملينلمشـاركتهم فـي تحديـد         Control Self-Assessment للــرقابة 
ر مـدير إدارة المراجعـة الداخليـة    أفضل طريقة لتـوثيق ضـوابط الرقابـة الداخليـة ، حيـث يعتبـ     

أحــد المــدرين المشــتركين فــي العمليــة الخاصــة بتوثيــق و اختبـــار ضــوابط الرقابــة الداخليــة    
مــن ) التقريـر العــام للرقابـة الداخليــة  ( 404للتأكـد مــن أن الشـركة ملتزمــة بمتطلبـات القســم    

 .)38(قانون ساربانيس أوكسلي

  تطور معايير المراجعة الداخلية 2.3

تعتبر المراجعة الداخلية أحد أهم آليات الرقابة المسـاعدة  علـى تطبيـق حوكمـة الشـركات،      
لذا كان من الضروري تطـوير دورهـا والوظـائف التـي تؤديهـا، مـن خـالل تطـوير معاييرهـا فـي ظـل            

معـايير   IIAمتطلبات حوكمة الشركات، وتنفيذا لهذا األمر أصدر معهـد المـراجعين الـداخليين    
  :اجعة الداخلية في مجموعتين هماحديثة للمر
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   Trail Standardsمعايير الصفات  1.2.3

وهي عبارة عن مجموعة مكونـة مـن أربعـة معـايير رئيسـية صـادرة عـن معهـد المـراجعين          
الداخليين، والتـي تتنـاول سـمات و خصـائص الشـركات واألفـراد الـذين يـؤدون أنشـطة المراجعـة           

 :)39(الداخلية فيها وتتكون من

 تيجب تحديد أهداف وصالحيات ومسؤوليا: ةاألهداف، الصالحية والمسؤولي1000المعيار رقم  -
  نشاط المراجعة الداخلية بوثيقة تنسجم مع المعايير، وموافق عليها من مجلس اإلدارة؛

على نشاط المراجع الداخلية أن يكون مستقال، و : االستقـاللية والموضوعية1100المعيار رقم  -
  المراجعين الداخليين أن يتسموا بالموضوعية أثناء تأدية عملهم؛على 

يجـب تنفيـذ أعمـال المراجعـة الداخليـة      : البراعة وبـذل العنايـة المهنيـة   1200المعيار رقم  -
  ببراعة وعناية مهنية؛

على مدير المراجعة الداخليـة أن يضـع   : الرقابة النوعية وبرامج التحسين 1300المعيار رقم  -
للرقابـة النوعيـة، وبرنـامج للتحسـين، والـذي يغطـي جميـع أعمـال المراجعـة الداخليـة،           برنامجا 

ــذا البـــرنامج لمســاعدة نشــاط المراجعــة          ــب فعليتهــا بشــكل مستمـــر، ويجــب أن يصــمم ه ويراق
ــأن نشــاط المراجعــة        ــوفر توكيــد ب ــا، وي الداخليــة إلضــافة قيمــة للشــركة، وتحســين عملياته

  أخالقيات المهنة؛الداخلية منسجم مع المعايير و

   Performance Standardsمعايير األداء  2.2.3

وهي عبارة عن سبعة معايير رئيسية صادرة مـن معهـد المـراجعين الـداخليين والتـي تصـف       
  :)40(أنشطة المراجعة الداخلية، والمعايير التي يتم من خاللها قياس أداء تلك األنشطة وهي

على مدير المراجعة الداخليـة إدارة نشـاط   : عة الداخليةإدارة نشاط المراج2000المعيار رقم  -
  المراجعة الداخلية بفعالية، للتأكد من أنه يضيف قيمة للشركة؛

يقوم نشاط المراجعة الداخليـة بتقيـيم   : طبيعة عمل المراجعة الداخلية2100المعيار رقم  -
  ة؛ والمساهمة في تحسين أنظمة إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والحوكم

علـى المـراجعين الـداخليين وضـع وتكـوين خطـة       : التخطيط لمهمة العمـل 2200المعيار رقم  -
  لكل مهمة؛
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يجـب علـى المـراجعين الـداخليين تعريـف، تحليـل، تقيـيم        : تنفيـذ المهمـة   2300المعيار رقم  -
  وتدوين المعلومات الكافية لتحقيق أهداف المهمة؛ 

  على المراجعين الداخليين إيصال نتائج المهمة مباشرة؛: توصيل النتائج 2400المعيار رقم  -

على مدير قسـم المراجعـة الداخليـة وضـع والمحافظـة علـى       : متابعة التقدم2500المعيار رقم -
  نظام لمراقبة ومتابعة النتائج التي تم التقرير عنها لإلدارة؛

لمراجعـة الداخليـة أن   عنـدما يعتقـد مـدير قســم ا    : قبول اإلدارة للمخــاطر  2600المعيار رقم  -
اإلدارة قد قبلت مستوى من المخاطر غير مقبول، عليـه مناقشـة األمـر مـع اإلدارة التنفيذيـة، وإذا      
لم يتم حل هذه المسائل المتعلقة بالمخاطر، فإنـه علـى مـدير المراجعـة الداخليـة التقريـر عـن        

  ذلك لمجلس اإلدارة إليجاد الحل؛

  راجعة الداخليةالجديدللم دورال3.3

  : )41(يتمثل الدور الجديد للمراجعة الداخلية في ظل حوكمة الشركات فيما يلي     

وجود وظيفة مراجعة داخلية فاعلة يرفع مـن مسـتوى ثقـة المسـتثمرين بقـدرة الشـركة علـى         -
  ؛تحقيق األهداف التي تخطط للوصول إليها

  مجلس إدارة الشركة؛ على مساءلة المساهمين زيادة قدرة المراجعة الداخليةمن تعزز -

العدالـة،   و  األنشطة التـي ينفـذونها بزيـادة المصـداقية     عن طـريقالداخليون المراجعون يقوم  -
  التي ينشرها مجلس اإلدارة؛  ضمان دقة ونزاهة التقارير المالية من خالل

ل اعـ تقوم وظيفة المراجعة الداخلية ضمن مهام عملها بالتحقق من وجود نظام رقابة داخلية ف -
أكثـر قـدرة علـى تحقيـق      ، ممـا يجعـل إدارة الشـركة   من ناحيـة التصـميم ومـن الناحيـة العمليـة     

  ؛أهدافها ولديها قائمة بالمخاطر التي تعمل على إدارتها

 stakeholdersالح الخاصة بما يسمى بالمنتفعين ـبما أن حوكمة الشركات تعنى برعاية المص  -
خليـة الفعالـة تسـهم فـي رعايـة المصـالح طالمـا أنهـا تعمـل          المراجعة الدا إدارةفي الشركة، فإن 

  ها؛المختلفة في الشركة على تحقيق أهداف األنشطةعلى مساندة 
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 ضـمان عمـل  تعمل إدارة المراجعـة الداخليـة بالتعـاون مـع مجلـس اإلدارة ولجنـة المراجعـة علـى          -
ليس لهم اطالع مباشر والذين  و أصحاب المصالح،بما يخدم مصالح حملة األسهم  أقسام الشركة

  ؛على سير العمل بالشركة وإدارة المخاطر التي تالمس مصالحهم

مـن حوكمـة    أثر تطور دور المراجعة الداخلية في تعظيم القيمة لألطراف المسـتفيدة  4.3
 الشركة

  تعظيم القيمة للعمالء 1.4.3

مثـل فـي سـعيه الكتسـاب مهـارات جديــدة      تحـد يت المراجـع الـداخلي أمـام     ذا الـدور يضـعه 
، ليس هذا فحسب بل تطوير آليات تنفيذ مهامه بالشركةتساير التطور في مختلف مجاالت العمل 

في إطار تغيير النظرة  ،المتحققة للعميل أو المنفعة في تعظيم القيمة الشركةبما يدعم جهود 
الما أن ـوطـ  عملية الحوكمة، إلى شريك في وخدمـاتالشركة لمنتجات ستهلكإليه من مجرد م
، فهنـا يتضـح   داخليـة للشـركة  ال الرقابـة تتوقف علـى كفـاءة   قواعد الحوكمة فاعلية تنفيذ 

دور المراجع الداخلي في زيادة القيمة المتحققة للعميل، من خالل سـعيه إلـى التقيـيم    ـد آخر لعب
 .)42(جودتهاالفعال للنظم الرقابية، وتقديم التوصيات الكفيلة برفع مستوى 

  تعظيم القيمة للمساهمين 2.4.3

ل ؤويعنــي أن المجلــس مســ   ذاينــوب مجلــس اإلدارة عــن المســاهمين فــي إدارة أموالهم،وهــ     
مثلـة فـي ضـرورة اإلفصـاح عـن مـدى       تموالالمسـاهمين،   ومصـالح  بالوكالة عن الوفاء باحتياجـات 

التي يشرف مجلس اإلدارة على تمثل التقاريرالمالية مهام،حيث فعاليته في إدارة ما أوكل إليه من 
المســـتثمرين الحـــاليين  إعــدادها معيـــارا يــتم علـــى أساســه اتخـــاذ قـــررات وســلوكات مـــن طــرف     

التقـارير   دقـة ونزاهـة  ل فـي ضـمان   اوهنا يتضح دور المراجعة الداخلية كعنصر فعـ ، والمرتقبين
وكذا مسـاهمتها بالتعـاون مـع     مجلس إدارة الشركة، على مساءلة المساهمين زقدرةيتعزوالمالية 

ومما يدعم الدور الذي يؤديـه   الشركة،لة في الحد من المخاطر التي تتعرض لها ؤواإلدارات المس
بالشــركة،حيث ه فــي موقــع األحداثيعايشــها لحظــة بلحظــة   دوجــوة الداخليــة فريــق المراجعــ 

مــن  التقريــر عنهــا بشــكل أكثــر تفصــي علــى مراجعــة القــوائم الماليــة وال تســاعده هــذه الميــزة
خطار التـي قـد   األ، وحمايتها من الشركةيضمن االستخدام األمثل ألصول  ،مماالمراجع الخارجي

  . )43(والتعليمات واإلجراءات المطبقة في الشركةتنشأ نتيجة الغش أو عدم االلتزام بالقوانين 
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  ألصحاب المصالح تعظيم القيمة 3.4.3

واالتحادات النقابية والمجتمع الموظفين والموردين والدائنين  في المصالحأصحاب  يتمثل
فهـي التـي تـوفر     اسـتمراريتا، و الشـركة مصالح فرديـة أو جماعيـة فـي نجـاح      مله ذينال ،المحيط

تمثــل مصــلحة   الشـــركة فاســتمرارية. ل وتــدفع الضــرائب وتقــدم الســلع والخــدمات   ـفــرص العمــ 
ال و ،المرتبطـة والمتـأثرة بنشـاطها   ) أصـحاب المصـالح  (رى ـخـ مشتركة للمساهمين واألطـراف األ 

علـى التحسـين    افقـط علـى مـدى كفـاءة وفعاليـة عملياتهـا، بـل أيضـ         الشركةتتوقف استمرارية 
وهنـا يبـرز دور المراجعـة الداخليـة حيـث يمكنهـا مـن خـالل التقيـيم           ،المستمر لتلك العمليات

علــى  المســاهمين قــدرة وتعزيــز فــي إدارة المخــاطر، ومســاهمتها الداخليــة الــذاتي لــنظم الرقابــة 
وتعظـيم مــا   الشـركة وى كفـاءة وجــودة عمليـات   ـمستـ  مـن  رفــعالمجلـس إدارة الشـركة و   مسـاءلة 

  . )44(أو منفعة ألصحاب المصالح يتولد عنها من قيمة

 إطار مقترح لتطوير فعالية المراجعة الداخلية في ظل حوكمة الشركات 5.3

ضـرورة  والمراجعـة الداخليـة    وظيفـة يتأسس اإلطار المقترح علـى فكـرة إعـادة هندسـة     
 ،التي تبـدأ بـالتخطيط ثـم التنفيـذ    ، ومن منظور شامل لتحديد األنشطة المكونة لها إليهاالنظر 

لجنـة المراجعــة   وتنتهـي بالمتابعـة ومناقشـة    رفع التقـارير إلـى مجلـس إدارة الشــركة،   فاالتصـالو 
  .)45(اإلدارة التابعة لمجلس

  الداخليةالمراجعة لعملية  التخطيط 1.5.3

علـى مجـال واحـد مـن المخـاطر وهـي المخـاطر         اتركز خطة المراجعة الداخليـة تقليـدي  
ا األخطــاء، ممــا يــؤثر ســلبي هــذه عــن للبحــث، لــذا يــتم تصــميم االختبــارات والمحاســبية الماليــة

ينظــر   مـن ثـم  وعـن األخطـاء،    يمجـرد تحـر  كونهـا  لللمراجعة  اتخضع أعماله علىاألنشطـة التي
ــا  ــؤثر ســلب    للمراجعــة الداخليــةعلى أنه ــق ويعطــل األداء وي ــر القل ــى  انشــاط يثي ــف  عمــلعل مختل

النظـر إليهـا   الداخليـة  المراجعة لعملية  يتطلب تحليل وظيفة التخطيطحيث  األخرى، األنشطة
  :   )46(من ثالث زوايا مترابطة هي

  :الداخليةالمراجعة لعملية  نطاق التخطيط -

السـعي  ف ،يجب أن تتأسس خطة المراجعـة الداخليـة علـى تقيـيم كافـة مخـاطر النشـاط       
يجـب تصـميم    بحيـث  أصـحاب المصـالح،  يولـد قيمـة أعلـى للمسـاهمين و     مخاطرال هذه للتغلب على

  .على عملية تطبيق قواعد حوكمة الشركات هذه المخاطرتأثير  بناءا علىالخطة 
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الخطة بما يضمن فاعليتها من خالل تجاوب المستويات اإلدارية والتنفيذية مع إجراءات وضع  -
  :الجهود المبذولة لتنفيذها

كمـا يجـب   ، يجب تقييم المخاطر من خالل اسـتطالع آراء المسـتويات اإلداريـة المختلفـة    
حصـر المخـاطر وتصـنيفها     بعـد ذلـك يـتم    ،مراجعة إستراتيجيات الشركة والخطط التفصـيلية 

  .هميتها، وتصميم إجراءات المراجعة المناسبة لكل نوع من المخاطرأل اتبع

  :الداخلية طة المراجعة ختطوير  -

إذا  الفمـث  المراجعـة،  طـة خيجب على فريق المراجعـة الداخليـة أن يسـعى دائمـا لتطـوير      
لمخـاطر  ل يبحث عن حليجب أن  ،بسبب االستقالة معدل الدوران الوظيفي في فريق زيادةالالحظ 

تعيين وتـدريب مـوظفين   ل يمكن أن تتحمله الشركة من تكاليف لما انظر ،عن ذلكالمترتبة 
انتقالها لشركات  ل، واحتماالشركةلخبرات ملمة بطبيعة نشاط  انهاعلى ذلك فقد زيادةجدد، 

ويتمثــل دور المراجعــة  .الشــركةالتنافســية التــي تحققهــا   يــزةممــا قــد يــؤثر علــى الم  ،منافســة
ــا الداخليــة  ــراءفــي العمــل مــع  هن ــة   الشــركة،المــوارد البشــرية فــي   خب ــول الكفيل لوضــع الحل

ــة أســس تقيــيم األداء ونظــام الحــوافز المطبقــ       ــدوران مــن خــالل مراجع ــي  ةبتخفــيض معــدل ال ف
 .تأثيرهما على هذا المعدلمدى و الشركة

  الداخليةالمراجعة  خطة تنفيذمتطلبات  2.5.3

  :)47(هي متطلبات ألربعة اوفقالداخلية المراجعة  خطة تنفيذ ميت

  االعتماد على متخصصين –

وعـدم اعتمـاده علـى خبيـر      الشركة،جوانب أنشطة  بكل اليس خبير الداخلي المراجع
ما خارج نطاق خبرته، يتطلب ضرورة سعيه لمعرفة طبيعة المجال  المتخصص عند مراجعته مجا

هــذه المشــكلة يتطلــب ضــرورة  حــل فعلــى القــائمين بالتنفيــذ،   اوالظــروف المحيطــة بــه معتمــد 
ففــي المثــال الســابق الخــاص بمراجعــة  ، االعتمــاد علــى متخصصــين فــي المجــال المــراد مراجعتــه 

مسببات زيادة معدل الدوران الوظيفي، فإن ضم خبير في الموارد البشرية لفريق المراجعة يساهم 
، وأن النتائج جيدة تم تخطيطها وتنفيذها بطريقة الداخلية في التأكد من أن عملية المراجعة

  .عنها وثيقة الصلة بالموضوع المتحصل
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  إتباع مدخل العملية  –

تقيــيم  مــن خــاللإتبــاع مــدخل العمليةعنــد أداء عملــه،  الداخليــة علــى فريــق المراجعــة
نقاط القوة التي يجب تنميتها  على مجموعة األنشطة المكونة للعملية المراد مراجعتها، للتعرف

مـن   تحقيق المرادبما يؤدي في النهاية إلى  ،في كل نشاط التخلص منهاونقاط الضعف التي يجب 
عمليــة تخفــيض الوقــت الــالزم إلنجــاز علــى هــذا المــدخل ،حيــث يســاعد تنفيــذ العمليــة ككل

  .الوجعله أكثر قبو الداخلية وير تقرير المراجعةـتدعيم وتطالمراجعة و

  الداخلية  إجراء تقييم ذاتي لمخاطر الرقابة –   

ــة      ــى فريــق المراجعــة الداخليــة أن يســعى إلجــراء تقيــيم ذاتــي لمخــاطر الرقاب  يجــب عل
مع المتخصصين في  الداخلية من خالل ورش عمل يشترك فيها أعضاء فريق المراجعة الداخلية

حلول رقابية  إيجاديسة فيه، والمجال الخاضع للرقابة، يكون هدفها تحديد مخاطر الرقابة الرئ
  .تقلل من تلك المخاطر

  في المراجعة  الحديثة اتاستخدام التقني –

رعة اإلنجـاز فحسـب، بـل    ـؤدي إلى دقـة وسـ  يالحديثة ال  اتستخدام التقنين امن المعلوم أ
يمكـن تطويرهـا باالعتمـاد     وظيفـة والمراجعة الداخلية كـأي  ، ساعد على رفع مستوى جودتهي

ل التطبيقـات ووضـعها   ـالسعي للوصول لمعلومات عن أفض من خالل ساليب التقنية الحديثةاألعلى 
نطاق تبادل المعلومات عـن أفضـل التطبيقـات فـي مختلـف       اتساع ،خاصة معكهدف يجب تحقيقه

يـؤدي  مما التي تتم بواسطة كافة أعضاء الفريق  الداخلية أتممة عمليات المراجعة، والمجاالت
  .وجودتهالتحسين كفاءتها 

  رفع التقارير إلى مجلس إدارة الشركةاالتصال و 3.5.3

وفريــق المراجعــة  إدارات الشــركة تــؤثر تقــارير المراجعــة الداخليــة علــى العالقــة بــين  
لتركيزهـا علـى األخطـاء والجوانـب السـلبية       اتـؤدي إلـى تـوتر هـذه العالقـة نظـر       فقدالداخلية، 

 في تقـارير المراجعـة الداخليـة   لما يرد  اتاإلدار هذه زيد من احتمال عدم تنفيذيوهو ما  ،لألداء
  :)48(المشكلة يجب هذهوللتغلب على ، من توصيات

مـن خــالل   مراجعتهـا،   توانب اإليجابية في العملية التـي تمـ  ـعلى الج اارير تعليقـأن تتضمن التق -
ومـن   ة،المبذولة من طرف إدارات الشركة في السهر علـى تطبيـق قواعـد الحوكمـ    الجهود  ذكر

  ؛لتنفيذ ما ورد بها من توصيات اوتحفيز الثم تكون أكثر قبو
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يجب أن تكـون التقـارير معبـرة باختصـار ودقـة عمـا يريـد فريـق المراجعـة الداخليـة توصـيله             -
  ؛ستلم التقريرت التي للجهة

  التقارير مع لجنة المراجعة  المتابعة ومناقشة 4.5.3

 حوكمـة الشـركات   لتفعيلكآلية  الداخليةلضمان استمرارية نجاح وظيفة المراجعة 
بــين إدارة المراجعــة الداخليــةومجلس اإلدارة عــن طريــق لجنــة   مناقشــة أن تكــون هنــاك يجــب

من خالل مطالبتها باإلجابة عن مجموعـة   الداخلية المراجعة إدارة داء فريقأتقييم ل، المراجعة
  :)49(من األسئلة منها على سبيل المثال

ــور      - ــن منظـ ــدافها مـ ــة أهـ ــة الداخليـ ــت إدارة المراجعـ ــل حققـ ــوق  هـ ــل لحقـ ــس اإلدارة الممثـ مجلـ
  ؟المساهمين

  ؟الشركةهل ساعدت إدارة المراجعة الداخلية على التحكم في المخاطر التي تعرضت لها  -

  مالئمة؟ حول وضعية الشركة ها إدارة المراجعة الداخليةتهل كانت التوصيات التي قدم -

  بالدقة؟ الداخلية وتقاريرها المالية نتائج المراجعةهل تتسم  -

 :خالصة 

يتمثل الدور التقليدي للمراجع الداخلي في التأكد من وجود نظـام رقابـة داخليـة يعمـل     
والسعي لكشف الغش واالحتيال، وذلك فـي إطـار بذلـه للعنايـة الواجبـة       ،بكفاءة طوال الوقت

األزمات المالية وحاالت اإلفالس التي شهدتها  في ظل كافياد عالدور لم ي اهذ. خالل أداءه لعمله
ــد بحوكمــة الشــركات     ــر الشــركات العالميــة، واالهتمــام المتزاي ــات أكب ــا دفــع الجمعي  ، وهوم

ــداخليين لتطويروتوســيع    والمعاهــد دور  المهنيــة للمراجعــة الداخليــة والبــاحثين والمــراجعين ال
باالحتياجات  ويفي متطلبات حوكمة الشركات، نطاق عمل المراجعة الداخلية بما يتالءم معو

 .المساهمين وأصحاب المصالحو ةدارلإلالمتزايدة 

  :نتائج الدراسة

ظهرت حوكمـة الشـركات نتيجـة انفصـال الملكيـة عـن اإلدارة وعجـز نظريـة الوكالـة عـن            -
الرقابة على إدارات الشركات وحمايـة حقـوق المسـاهمين وتعظـيم مصـالحهم، مـن خـالل حـاالت         

  لفشل واإلفالس التي شهدتها العديد من الشركات الكبرى في العالم؛ ا
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إلى مجموعة من األطر اإلداريـة والماليـة والقانونيـة     حوكمة الشركاتتشير قواعد أو مبادئ  -
التــي تــنظم العالقــة بــين إدارة الشــركة والمســاهمين وأصــحاب المصــالح، والتــي تحــدد كيفيــة   

  توجيه الشركة ومراقبتها وتحسين أدائها؛

ــي  ي - ــة ف ــة الداخلي ــل توقــف دور المراجع ــة الشــركات  تفعي ــوافر الفهــم     حوكم ــى ضــرورة ت عل
لكيفيــة  حوكمـة الشـركة  مـراجعين الــداخليين واألطـراف المسـتفيدة مــن    المشـترك لـدى ال  

  للشركة و يحمي حقوقهم بها؛ ضيف قيمةي اجعل المراجعة الداخلية نشاط

انطالقا من كون المراجعة الداخلية أحد اآلليـات المهمـة لتفعيـل حوكمـة الشـركات، فقـد        -
يـد مخـاطر نظـام الرقابـة الداخليـة      تغير الـدور التقليـدي للمراجـع الـداخلي وتجـاوز عمليـة تحد      

ليصل إلى القيام بدور استشاري كبير لتطوير وتعـديل مؤشـرات تشـغيل األداء الرئيسـية، وأصـبح      
المراجع الداخلي مطالبا بأن يكــون لديـه عـدد مـن المهـارات الفنيـة لتسـاعده فـي فهـم الخطـط           

خفض التكاليف مـع المحافظـة   وأسس بناء البرامج وتؤهله للعمل على تقديم التوصيات الالزمة ل
  .؛على نفس مستوى الجودة في األداء

تساهم المراجعة الداخلية في تحقيق مستوى كافي من اإلفصاح، من خالل ضمان العدالـة فـي    -
أصـحاب  وصول المعلومات الـواردة فـي التقـارير الماليـة أو أي معلومـات إضـافية إلـى حملـة األسـهم و         

  ؛يساعدهم في اتخاذ قراراتهم االستثمارية المستقبليةلتزويدهم بما شركة الالمصالح ب

  :المراجع و اإلحاالت

1 Maurice BASLE, Evaluation des politiques et gouvernance a différents niveaux de gouvernement, 
économique de Bretagne, université de rennes, Rennes, n° 2, 2000,P. 17. 
2 Houssem RACHDI, La Gouvernance  Bancaire: un survey de littérature, Université El Manar, Tunis, 
P.03, date de consultation, 02/01/2009, 10h30 , http://blog.b3b.ch/wp-content/uploads/la-gouvernance-
bancaire-un-survey-de-litterature.pdf 
3 AlainBEITON, Antoine CAZORLA, Dictionnaire des science économiques, Armande Coline, Paris,  
2ème édition, 2007, P. 252. 
4 Claude BOURQUI,Corporate Gouvernance, Revue de l'expert-comptable suisse, Genève, 2002, P.1125. 
5 Karim BEN KHEDIRI, Gouvernance d'entreprise et couverture des risques financiers: étude empirique 
sur les entreprises françaises, Université de Poitiers, Poitiers, P.05. date de consultation, 05/01/2009, 
http://www.iae.univ- poitiers.fr/ affi2006/Com/066.pdf. 
6 AdrianCADBURY, Report of the financial aspects of corporate governance, Burgess Science Press, First 
published, London, December 1992, P.04. date of consultation02/02/2009, 17h23, 
http://www.cg.org.cn/theory/zlyz/cadbury.pdf 
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  1جميلة الجوزي. د

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  الجزائر / 3الجزائر  جامعة

  3 2مفيد عبدالالوي. أ

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  الجزائر /الوادي  جامعة
  

  

  :المقدمة

ــب         ــإذا كــان الجان ــالي، ف ــانوني والم ــا الجــانبين الق ــب أساســية أهمه للمراجعــة عــدة جوان
ــة وكــذا مــدى          ــي الجوانــب التشــريعية والقانونيــة لممارســة مهنــة المراجع ــانوني ينحصــر ف الق

يرتكـز أساسـا علـى طريقـة العمـل      مسؤولية المراجع الخارجي عن إبداء رأيه، فإن الجانب المـالي  
  .التي يقوم بها المراجع خالل أدائه لمهامه

وال يخفى على أحد األهمية البالغة لعملية مراجعة حسابات المؤسسات االقتصادية مهما 
كان نشاطها، والتي تتمثل في خلق اعتقاد رشيد وثقة في المعلومـات المحاسـبية المتواجـدة فـي     

، ومنـه الهــدف األساسـي هــو اإلدالء بحكـم انتظــام وصـدق الحســابات     القـوائم الماليـة الرئيســية  
  .بحيث تعطي الصورة الوفية للحالة المالية للمؤسسة

إذن فالمراجعة تعتبر أداة فعالة تخدم المؤسسة أو الشركة بشكل خاص ثـم االقتصـاد   
 -تإن وجـد –الوطني بشكل عام، وذلك عن طريق الكشف عن حاالت الغش والتزوير والتالعب 

  .وتصحيح األخطاء المرتكبة

بدراسة كل جوانب المشروع، وتتمثل أساسا في عدة وال تتأتي عملية البحث والتحري إال 
المعرفة ( :مراحل وإجراءات يجب عليه القيام بها أثناء مزاولته لنشاطه، وتتمثل هذه المراحل في

  .)ائيإعداد التقرير النه، وتقييم الرقابة الداخلية، والعامة للمؤسسة

                                                             
13Université dAlger 316000 
2Université d'El oued78939000

 
33Université d'Alger316000 
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I. المعرفة العامة للمؤسسة  
عندما يبدأ المراجع في مراجعة جديدة تكون معرفته بالمنشـأة معدومـة أو قليلـة، وحتـى     
يتمكن من القيام بعملية المراجعة يتوجب عليه أن يجمع األدلة الكافية التي تمكنه من أداء 

  .عمله على أتم وجه

في مراجعة حسابات المنشأة ليسـتأذنه   ومن األفضل أن يتصل أو يرسل المراجع إلى من سبقه
في قيامه بالمراجعة، وقبل أن يبـدأ فـي عمليـة المراجعـة عليـه أن يقـوم بمحـاوالت اسـتطالعية         
لتكـون عنــده فكــرة عـن عمــل المنشــأة مـن حيــث الناحيــة الفنيـة والســجالت ونظــام المراقبــة      

  .الداخلية

مـا كانـت طبيعتهـا، فهـي     والتعرف علـى المؤسسـة يشـكل العنصـر األول فـي كـل مهمـة مه       
تسمح بمعرفـة السـياق الـذي تتطـور نحـوه المؤسسـة، فاالنتمـاء إلـى مجموعـة مـن الشـركات ذات            
الفرع المهني المحدد، واالنتماء إلى اتفاقية جماعية أو الخضوع إلـى نظـام جبـائي خـاص، تلـك      

و تقيـيم مـدلول   هي العناصر المهمة جداً التي يرجع إليها المراجع لتمكنه من إعطـاء مالحظـة أ  
المعلومات المستخدمة التي تدخل في إطار المهام التي يقوم بها، وهـذه المعرفـة تسـمح للمراجـع     

  .باستخالص العالقة الموجودة بين المعطيات المحاسبية والحقائق التي يجدها

فالتعرف على المؤسسة يسمح باكتشاف مناطق الخطر التي لم تسـتطع تحليـل المراقبـة    
حسابات توضيحها، ويجب على المراجع جمع عدد مهم مـن المعلومـات، والتـي يمكـن     الداخلية وال

  : 4ي الجدولين التاليينتلخيصها ف

  

                                                             
4
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  جدول المعلومات األول) : 01(الجدول رقم 

  معلومات مالية ومحاسبية  معلومات قانونية  معلومات عامة

  :ملف وصفي للمؤسسة * 

  اسم المؤسسة -
  المقر الرئيسي -
  االجتماعيالهدف  -
  سيرورة المؤسسة -
  توظيف المؤسسة -
  توظيف جغرافي للوحدات -
  االجتماعي الدور -
  الهيكل التنظيمي* 

  عدد العمال* 

  حسب الصنف والنوع

  أشخاص االتصال* 

  األنظمة الداخلية للمؤسسة* 

  أصحاب رأس المال* 

  األوصياء االجتماعيون* 

  ممثلي العمال* 

  االتفاقيات الجماعية* 

  الداخليالقانون * 

  :العقود األساسية * 

  اإليجار -
  االقتراضات  -
  عقود أخرى -
  فروع الشركة والمساهمين* 

  :النظم والطرق المحاسبية * 

  المخططات المحاسبية  -
  النظام المحاسبي -
  اإلجراءات المحاسبية -
خصوصيات المؤسسة حـول   -

ــبي   ــد المحاســــــــ التقييــــــــ
  والتقييم والتقديم

  طرق التجميع -
  :معلومات مالية * 

  تذكاريةلوحة  -
جـــدول المقارنـــات متعـــدد    -

ــات   ــنوات للميزانيـــــــ الســـــــ
  .وحسابات النتائج

  نسب الهوامش -

 .53مفيد عبدالالوي وآخرون، مرجع سبق ذكره،  ص : المصدر
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  جدول المعلومات الثاني) : 02(الجدول رقم 

معلومات خاصة بالمجموعة أو 
  الفرع المهني

معلومات متعلقة بالمحيط 
  الخارجي

السياسة العامة معلومات حول 
  للمؤسسة

  :مجموعة الشركات * 

  البنية -
  النشاط -
  السياسة  -
  الوسائل -
  :الفرع المهني * 

ــات    - ــع المجموعـــ ــات مـــ عالقـــ
ــات،  (المهنيــة  جمعيــات، نقاب

(...  
مجموعة مشتركة بين عدد  -

  من المهن
ــة   - ــد خاصـــ ــد (قواعـــ تحديـــ

ومراقبــــة األســــعار والبــــرامج 
  ...)الحكومية 

أعمــــــــال مشــــــــتركة مــــــــع  -
األخــــرى حـــــول  المؤسســــات  

  مخطط البحث
العمـــــل التجـــــاري، التوزيـــــع،  -

 إلخ... التصدير، 
  

  :الزبائن والموردون األساسيين* 

  .شبكة التوزيع -
  .األقدمية -
  .العقود -
ــدفع    - ــروط الــــــــ ــعار وشــــــــ أســــــــ

  .والتخفيضات
  :التنظيمات المالية * 

  .االسم -
  .طرق التمويل -
ــابقات   - ــروط المســـ ــغ وشـــ مبلـــ

  .الخاصة بالبنوك
  :ملف جبائي اجتماعي * 

ــب   - ــية ومكتـ ــوان المفتشـ عنـ
  .تحصيل الضرائب

ــاط   - ــة بالنشـ ــد الخاصـ القواعـ
  .المهني المستعمل

  .مراقبة جبائية -
  :االستشارات * 

المجلــــــــــــــس القــــــــــــــانوني    -
  .واالجتماعي

  .المحامي -
  .الموثق -
  .الخبير المحاسبي -
  محافظ الحسابات -

  :سياسة البحث * 

  :سياسة االستثمار * 

  .التجديد -
  .التنمية -
  : السياسة المالية* 

  :زيادة رأس المال * 

  .اقتراض من منشآت القرض -
مســاعدة الدولـــة والجماعـــات   -

  .المحلية
  :السياسة التجارية * 

ــواق    - ــوير األســ ــة تطــ إمكانيــ
  .الحالية

  .تواجد أسواق جديدة -
  :تسيير المستخدمين * 

  .العمر -
  .سياسة التوظيف -
  .سياسة األجور -

 .54 مفيد عبدالالوي وآخرون، مرجع سبق ذكره،  ص: المصدر
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I.1 .البحث عن المعلومات  

إن التعــرف علــى المؤسســة والبحــث عــن المعلومــات يمكــن أن يحــدث باســتعمال التقنيــات  
  :التالية 

  استعمال السجالت والوثائق الموجودة: أوالً 

إن اإلطالع علـى العقـد األساسـي للمنشـأة مـن شـأنه تزويـد المراجـع بجملـة مـن المعلومـات            
العقــد، إضــافة إلــى ذلــك اإلطــالع علــى النظــام المعمــول بــه فــي المنشــأة،     والتــي يحتويهــا هــذا  

ويستفيد أيضـاً مـن تقريـر المـراجعين الـداخليين المعـدة حـول النشـاط واألعمـال التـي تقـوم بهـا             
المنشأة، والسجالت القانونية ودفاتر اإلجراءات والتعليمات المعدة من طرف إدارة المنشأة والقوائم 

  .إلستراتيجية لكل من مصلحتي التموين والتسويقالمالية والخطط ا

إضافة إلى هـذه المعلومـات التـي تـم الحصـول عليهـا مـن داخـل المؤسسـة هنـاك معلومـات            
  .أخرى يستطيع المراجع الحصول عليها من خارج المؤسسة

  الزيارة الميدانية للمنشأة: ثانياً 

  :هذه الزيارة تمكن المراجع من الحصول على ما يلي 

            التعرف على طبيعـة نشـاط المنشـأة، وكـذلك الناحيـة الفنيـة مـن تسلسـل العمليـات سـواء

  .كانت صناعية، تجارية أو مالية

 زيارته للمخازن والفروع للتعرف على أسلوب العمل بها.  

       ،فحص النظام المحاسبي ودراسته مع اإلطالع علـى أنظمـة التكـاليف وكيفيـة اسـتخدامها

  .المجموعة المحاسبية واإلحصائية والبيانيةوللحصول على كشف تفصيلي ب

       فحص نظام الضبط الداخلي والحصول على اللوائح المنظمـة لسـير العمـل وكيفيـة تنظـيم

  .المهام لدراستها واختبارها

 التحقق من حالة األصول الثابتة وقيم االستغالل.  

  مقابلة المسيرين: ثالثاً 

مسـيري هـذه المنشـأة، وذلـك إلفادتـه       ولتكتمل نظرة المراجـع للمنشـأة، عليـه بمقابلـة    
  .ببعض التفاصيل األخرى عن هذه المنشأة
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I.2.  تحليل المعلومات  

إن المعلومات المتحصل عليها تسمح للمراجع بتحليل وبصفة خاصة الهياكل التنظيميـة  
لمختلف الوظائف، وسلطات المسؤولين، هذا التحليل يهدف إلـى إظهـار التـداخالت الموجـودة بـين      

  .الوظائف

  الهيكل التنظيمي: أوالً 

الهيكــل التنظيمــي هــو تمثيــل بيــاني للــروابط الســلمية والوظيفيــة التــي تجمــع مختلــف   
مناصب العمل للمؤسسة، وطبقاً للمقـابالت واالسـتبيانات، فـإن المراجـع يسـتطيع تحضـير هيكـل        

المحصـل عليـه،   تنظيمي إن لم يكن موجوداً بالمؤسسة، أو التحقق من دقـة الهيكـل التنظيمـي    
  .وهذا الهيكل يسمح بالتعرف على بنية المؤسسة وكشف المساوئ الموجودة

ونجد أن الهياكل التنظيمية عديدة وتترتب على ثالثة أصناف، وذلك تبعاً لوجودها في 
  .روابط سلمية ووظيفية -روابط وظيفية،  -روابط سلمية،  -: المؤسسة وهي 

ية من يمسك بالسلطة والقيادة، في حين أن الروابط ونجد أن الروابط السلمية تسمح برؤ
  : 5الوظيفية تمثل الوظائف المساعدة االستشارية، وهي ملخصة في الهياكل التنظيمية التالية

  ازدواجية القيادة) : 01(الشكل رقم 

  

  

  

  

  ).بتصرف( 62ص مرجع سبق ذكره، عبد الرزاق بن حبيب، : المصدر

  

  

                                                             
5200262 76 

 )1(مدير تجاري قسم  )2(مدير تجاري قسم 

 سكرتير تجاري
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  إفراط في القيادة) : 02(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  ).بتصرف( 63ص مرجع سبق ذكره، عبد الرزاق بن حبيب، : المصدر

  

  مستويات سلمية متعددة) : 03(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  ).بتصرف( 76ص مرجع سبق ذكره، عبد الرزاق بن حبيب، : المصدر

 المـديـر
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الهيكل التنظيمي هو صورة لفترة معينة على بنية المؤسسة، فعلى المراجع التأكد بأن 
يملك الوثيقة اليومية، وكذا مالحظته أن المعلومات المحصل عليها عن طريق دراسته للهيكل 

والتـي تكـون معرفتهـا     –خـارج السـلم    –التنظيمي ال تأخذ في الحسبان الحاالت الخاصة للروابط 
  .ضرورية من أجل الفهم الجيد للتشغيل الحقيقي للمؤسسة

  سلطات مختلف المسؤولين: ثانياً 

معرفة السلطات الحقيقية المكلفة بمختلف المسؤوليات، تسمح للمراجـع بـالتعرف علـى    
 أن العمليات التي تقوم بها المؤسسة مرخصة ومقررة من طرف الشخص المعني والمكلف بـذلك، 
وغالبـاً مــا تكــون المســؤوليات مجـزأة بالــدرجات وتكــون محــدودة، وهنـا المراجــع يحلــل معطيــات     

المفوض بالسلطة، ويمكنه بعد ذلك تحليل السلطات األخرى في مختلف  الوكيل االجتماعي
المسؤوليات داخل المؤسسـة، وهـذه المهمـة يجـب فيهـا ذكـر االسـم واللقـب، الوظيفـة، السـلطات           

ة من القوانين أو عينـة مـن اإلمضـاءات، والتأشـيرة التـي تكـون فيمـا بعـد ذات         المرخصة، مجموع
فائــدة مــن أجــل فحــص ســجالت اجتماعيــة، والشــكل التــالي يوضــح نمــوذج للهيكــل التنظيمــي    

  :لمؤسسة إنتاجية ما 
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 .من إعداد الباحثين بناء على معلومات سابقة: المصدر 

  

  

 رئيس مدير عام 

 اإلداريالمدير  المدير التقني المدير التجاري المدير العام

  مدير مصنع

 )01(رقم 

  مدير مصنع

 )02(رقم 

  مدير مصنع

 )03(رقم 

 مسؤول 
إنتاج 

)01( 

مسؤول 
 تجاري

)01( 

رئيس 
محاسب 

)01( 

مسؤول 
إنتاج 

)02( 

مسؤول 
تجاري 

)02( 

رئيس 
محاسب 

)02( 

مسؤول 
إنتاج 

)03( 

مسؤول 
تجاري 

)03( 

رئيس 
محاسب 

)03( 
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II. تقييم الرقابة الداخلية  
إن تقييم الرقابة الداخلية للمشروع يمثل عامالً مهماً من وجهة نظر المراجع فـي تحديـد   

ــق المســتوى    ــداني حتــى يحق ــه المي ــة     نطــاق عمل ــي تنفيــذه، فدراســة وتقيــيم الرقاب ــوب ف المطل
الداخلية تمكنه من اتخاذ قراره في مدى االعتمـاد عليهـا، وتحديـد أو توسـيع نطـاق االختبـارات       

  .التي تحدد إجراءات المراجعة

هذا ويعتبر نظام الرقابة الداخلية في أي مشروع من النظم لرئيسية والهامة التي يعتمـد  
  6.ي في تحديد الخطوات األساسية لبرنامج مراجعتهعليها المراجع الخارج

II.1. مراحل الدراسة  

  :يمكن إنجاز دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية وفقاً ألربعة مراحل متميزة 

  دراسة شاملة لنظام الرقابة الداخلية: أوالً 

ويجب  على المراجع أن يحقق المعرفة الكافية والفهم الكامل لنظام الرقابة الداخلية،

  :أن يتم ذلك إلحدى السببين التاليين 

للتأكد من أن إجراءات الرقابة الداخلية كافية بدرجة يمكن االعتماد عليها، وبـذلك   .1

  .يمكن تخطيط وتحديد طبيعة وتوقيت وإطار االختبارات التحليلية

لمســاعدة المراجــع فــي تصــميم االختبــارات التحليليــة فــي حالــة عــدم كفايــة إجــراءات      .2

  .ة الداخلية المحاسبية في االعتماد عليهاالرقاب

والكتساب المعرفة المناسبة والفهم الكافي حول الرقابـة الداخليـة، علـى المراجـع أن     

يكمل االستقصاءات حـول الرقابـة الداخليـة، ويعـد خـرائط التـدفق لألنظمـة، ويقـوم بالوصـف          

بعض هـذه الحـاالت خـالل     الدقيق المحدد لعناصر هذا النظام، ومع ذلك قد يتعرف المراجع في

المرحلة المبدئية من المراجعة على أنه ال يمكن االعتماد على نظام الرقابة الداخلية وذلك 

لكونه ضعيفاً جداً، وفي هذه الحالة يبرر التساؤل على الحد األدنى مـن الدراسـة والتقيـيم الـذي     

هـو الـذي يمكـن المراجـع مـن      يعتبر كافياً لمقابلة متطلبات هذه الدراسة، إن هذا الحد األدنـى  

الحصــول علــى فهــم بيئــة الرقابــة وتــدفق العمليــات، ويمكــن أن يتضــمن تفهــم البيئــة الرقابيــة  

  :بمعرفة العناصر التالية 
                                                             

6

2006139 
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 الهيكل التنظيمي.  

 الطرق المستخدمة في إرساء عالقات السلطة والمسؤولية.  

 الطرق المستخدمة في اإلشراف على نظام الرقابة الداخلية. 

 النسبة لتدفق المعلومات فيتضمن معرفة ما يلي أما ب:  

 أنواع العمليات التي تنجز في المنشأة.  

 طرق تنفيذ وتسجيل وتشغيل العمليات.  

  إعداد تقييم مبدئي لنظام الرقابة الداخلية: ثانياً 

يمكن للمراجع أن يعد تقييماً مبـدئياً لنظـام الرقابـة الداخليـة، وذلـك بمجـرد تفهمـه        

ــى ســبيل        لهــذا النظــام،   ــدم بعــض األعمــال عل ــيم يجــب أن يق ــد المراجــع هــذا التقي وقبــل أن يع

، ومثال ذلك أن يختار المراجع عملية معينة تم إنجازها، ويعاود تكرار الخطوات التـي  7التجريب

يتضمنها نظام الرقابة الداخلية، وبذلك يحصل المراجع على درجة من التأكد بأن اإلجـراءات  

  .وفقاً لما ينص عليه النظام وما وضحه الموظفونالمستخدمة تطبق فعالً 

وخالل عمليـة التقيـيم المبـدئي للنظـام، يجـب أن يقـوم المراجـع بتحليـل نظـام الرقابـة           

أفراد : الداخلية من منظور ما هي مكونات نظام جيد التصميم، ولهذا األخير صفات كثيرة مثل 

... ات، اســتخدام مســتندات مرقمــة، أكفــاء وقــادرون، توزيــع مالئــم وصــحيح للســلطات والمســؤولي  

وهكذا، ويقوم التقييم المبدئي للنظام أساساً لتحديد اختبارات اإللتزام، كما يسـمح للمراجـع   

بالتعرف على نقاط الضعف في هذا النظام، والتي سوف تقوم بـدورها األساسـي لتصـميم إجـراءات     

، فإنـه يحـدد أنـواع األخطـاء أو     المراجعة الالحقة، وعندما يتضح للمراجع جوانب الضعف أو خلل

التالعب المحتمل حدوثه، وتهدف هذه االختبارات لتحديد ما إذا كان اإلخالل واألخطاء تحدث 

  .فعالً أم ال

  إجراء اختبارات اإللتزام : ثالثاً 

وتصمم هذه االختبارات للتحقق من أن أساليب الرقابة تطبق بنفس الطريقة التـي وضـعت   

لتـدفق أو نتيجـة مـا أوضـحه استقصـاء نظـام الرقابـة الداخليـة، وإذا اعتقـد          بها سواء في خرائط ا

المراجــع وتبــين لــه بــأن أســاليب الرقابــة الداخليــة للمنشــأة تعمــل بفعاليــة وذلــك بعــد عمليــة     

االختبــار، فــإن ذلــك يبــرر لــه االعتمــاد علــى النظــام، وبالتــالي يقــوم بعمليــة التقليــل مــن هــذه     
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أن اهتمــام اختبـارات اإللتـزام تنصـب بالدرجــة األولـى علـى ثالثــة      ، ونجـد  )التحقـق (االختبـارات  

  :عوامل في الرقابة 

  :تكرار القيام بإجراءات الرقابة الضرورية  .1
ــارات       قبــل أن يتقــرر االعتمــاد علــى أســاليب الرقابــة الداخليــة، ومــن ثمــة تخفــيض اختب

ــاإلجراءات المحــددة مقــدماً،       ــزام ب ــارات  التحقــق، يجــب أن يكــون قــد تــم اإللت ــة اختب ومــن أمثل
اإللتزام، فحص عينة من صور فواتير البيع للتأكد من أن كال منهما قد وقعت بما يفيـد اعتمـاد   

  .االئتمان

  :جودة تنفيذ إجراءات الرقابة  .2
وحتى مع تنفيذ إجراءات الرقابة، فقد يكون مـن الضـروري إنجـازه بطريقـة معينـة ألنهـا       

دة إجراءات الرقابة على سبيل المثال بمناقشة مـدير  في الطريقة الصحيحة، ويمكن اختبار جو
ــي فحــص تفاصــيل           ــاد المبيعــات اآلجلــة، وف ــي اســتخدمها عنــد اعتم ــان عــن المعــايير الت االئتم

  .المستندات

  :األفراد الذين يقومون بإجراء الرقابة  .3
يجب أن يكون الشخص المسؤول عـن إجـراء الرقابـة مسـتقالً عـن الوظـائف التـي ال يجـوز         

لى عمله، وذلك لتصبح الرقابة فعالة، ويتحقق ذلـك عـن طريـق الفصـل بـين الواجبـات،       ضمها إ
والمثال على ذلك هو تقسيم الواجبـات بـين تـداول المتحصـالت النقديـة وتسـجيل العمليـات فـي         
دفتـر يوميـة المقبوضـات النقديـة، ويمكـن اختبـار التوقعـات علـى المسـتندات لتحديـد األفــراد           

واختبار التحقق هـو إجـراء يصـمم الختبـار الخطـأ فـي المقـدار        "ات المعينة، الذين أنجزوا اإلجراء
النقدي والذي يؤثر مباشرة على الغرض العادل لألرصدة الظاهرة في القوائم المالية، وتعتبر هـذه  

  8".األخطاء والتي يشار إليها غالباً على أنها أخطاء نقدية مؤشراً واضحاً على تحريف الحسابات

  :حاجة إلى اختبارات اإللتزام في الحالتين التاليتين وال تكون ال

    إذا قــرر المراجــع أن اإلجــراء الرقــابي المعــين غيــر فعــال، وعلــى ســبيل المثــال إذا كــان

أو غيـر مسـتقل، فـإن     اًليس قـادر ) إدارة المراجعة(الشخص الذي ينجز التدقيق الداخلي 

عدم االختبار هو أنه ال يوجد سـبب  المراجع ال يقوم باختبار اإلجراء الرقابي، والمبرر ل

  .الختيار أسلوب رقابي يعتبره المراجع غير فعال بالمرة وال يمكنه االعتماد عليه
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     ــن ــزام أكبـــر مـ ــة إلجـــراء اختبـــار اإللتـ ــة المراجعـــة المطلوبـ حينمـــا تكـــون تكلفـ

  .التكاليف الناتجة عن تخفيض اختبارات التحقق

  نظام تقييم نتائج الدراسة واختبار ال: رابعاً 

بعد إكمال تقييم نظام الرقابة الداخلية وإجراء اختبـارات اإللتـزام، يسـتطيع المراجـع     

تصميم اختبارات التحقق على أساسه، وتؤثر نقاط الضعف والقـوة التـي اكتشـفها المراجـع خـالل      

  .عملية تقييم وإجراء هذه االختبارات على طبيعة وتوقيت وإطار إجراءات المراجعة

المثال إذا كانت أنظمة المبيعات اآلجلة والتحصيل كافيـة، فمـن الممكـن    وعلى سبيل 

إرسال المصادقات إلى العمالء في وقت مبكر بعد بدأ المراجعة، وفـي خـالل هـذه المرحلـة يجـب      

التأكد من أن جميع نقاط الضعف المهمة في النظام قد تم اكتشافها، كما يجب على المراجع 

، وقد يكون ضـعف فـي نظـام الرقابـة الداخليـة عنـد فقـدان التصـميم         أن يخبر اإلدارة العليا بها

الجيد أو عندما ال يتم اإللتزام باإلجراءات التي يحددها النظام، ويعتبر هذا الضعف جوهريـاً إذا  

لم يوجد ضمان بأن األخطـاء يمكـن اكتشـافها أو منعهـا، أو عنـدما يوجـد دليـل علـى أنـه يوجـد           

ــع ا    ــر مــن خطــأ، واالتصــال م ــالة     أكث إلدارة حــول ضــعف الرقابــة يصــل خــالل شــرح نظــري أو رس

مكتوبة، ويجب أن يخبر المراجـع عميلـه كلمـا تكـرر وجـود هـذا الضـعف فـي النظـام، وإذا لـم           

يكتشف هذا الضعف فبإمكانه أن يخبر عميله بأنه ال توجـد هنـاك أي أوجـه ضـعف فـي نظـام       

، يجـب أن يـذكره بأنـه    )د اكتشـافه عنـ (الرقابة الداخلية، وعندما يخبره بوجـود هـذا الضـعف    

مسـؤول عـن تقيــيم ورقابـة نظـام الرقابــة الداخليـة، وأنــه لـيس مـن الضــروري عليـه كمراجــع أن         

  .يفصح عن جميع جوانب الخلل فيه

II.2 أدوات دراسة الرقابة الداخلية  

  :إن من أهم األدوات المستخدمة في دراسة وتقييم الرقابة الداخلية هي 

  الوصف الدقيق لنظام الرقابة الداخلية : أوالً 

قد يقوم المراجع بوصـف نظـام الرقابـة الداخليـة، وبتتبـع مناقشـاته مـع أفـراد المنشـأة،          

فإنه يعد وصفاً مهماً للنظام يكون مكتوباً، ويعتبر المرونة بمثابة أهـم ميـزة لمـذكرات وصـف     

تمـد علـى قـدرة المراجـع فـي ممارسـة مهنـة        هذا النظام، وعلى أية حال فإن نجاح هذا األسلوب يع

الكتابة، ويمكن أن يؤدي الوصف غير الدقيق والجيد للنظام الداخلي إلى سوء فهمه، ومن ثمة 

  .يؤدي إلى تصميم غير صحيح وتطبيق غير صالح الختبارات اإللتزام
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  خرائط التدفق : ثانياً 

نياً رمزياً لجزء معين من نظام شكالً بيا –التي يستخدمها المراجع  –تمثل خريطة التدفق 

، هـذا وصـطلح عليهـا أيضـا بخـرائط      الرقابة الداخلية، ويوضح هذا الشكل تتابع تـدفق البيانـات  

إن خرائط النظم هي عبارة عن عرض بياني إلجراءات تـدقيق البيانـات فـي نظـام معـين أو      "النظم 

  .9"في دورة حياة محددة

بـر عـن جميـع العمليـات وإجـراءات نقـل أو       وخريطة التـدفق التـي تعـد بصـورة صـحيحة تع     

حفــظ أو تــأخير المســتندات، أو وضــعها فــي ملفــات، وذلــك عــن جميــع العناصــر التــي تعــد عنهــا      

الخريطـة، ويجــب أن توضــح أيضـاً تحويــل المســتندات األصــلية إلـى معلومــات محاســبية، أي خــالل     

  .اتجة من الكمبيوتراليوميات ودفاتر األستاذ أو المستندات التي تتضمن المعلومات الن

وتعتبر كـذلك طريقـة ممتـازة للمراجـع الخـارجي والتـي يسـتخدمها لتجميـع المعلومـات          

حول أساليب الرقابة، حتى يتمكن من دراستها وتقييمهـا، ويمكـن أن تظهـر فعاليتهـا فـي الـربط       

 والعــرض لحلقــات االتصــال، ممــا ينبــه المراجــع إلــى التعــرف الســريع علــى الحلقــات المفقــودة مــن    

  .اإلجراءات، والتي بدونها تغيب عناصر ضرورية للرقابة

  :وقبل أن يقوم المراجع بإعداد خريطة تدفق معينة فإنه يجب 

  الذي تعـد عنـه الخريطـة أو عـن     (أن يتشاور مع المدير العام المسؤول عن القسم المعني

ه هـو مـا   ، وعليه أن يتأكد من أن ما يفكر فيه هؤالء المسؤولون أو يعتقدون)عنصر فيه

حدث فعالً، وقد يظهر بعد إعداد هذه الخريطة صورة أخرى تختلف عما صرح به خالل 

  .االجتماعات مع المسؤولين والمعنيين والتي سبقت إعدادها

       إعداد خطة تتضمن قائمة بالمعلومات التي ينبغي الحصـول عليهـا، وقـد تكـون نقطـة

  .؟، أين ؟، ماذا ؟، متى ؟، كيف ؟ من: بداية جيدة أن تصاغ األسئلة على النحو التالي 

  :وكمثال على ذلك 

o من الذي ينجز األنشطة المختلفة ؟  

o أين تنجز هذه األنشطة ؟  

o ما هو العمل الذي يتم إنجازه، وهل يعتبر مدخالت أو مخرجات ؟  
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o متى يتم إنجاز هذه الوظائف، وما هو التتابع الذي يتم به ؟  

o  الذي يتم به اإلنجاز ؟كيف تنجز هذه الوظائف، وما هو التتابع  

وبعــد إجـــراء التشـــاور مـــع المـــديرين والمشـــرفين والعمـــال، وباســـتخدام قائمـــة األســـئلة   

الموضحة، يمكن للمراجع أن يثير األسئلة المقابلة من استقصاء الرقابة الداخلية، وذلك قبل 

تقـارير  إعداد خريطة التدفق، إضافة إلى الحصـول علـى نسـخ مـن جميـع النمـاذج والمسـتندات وال       

المستخدمة، فكل عنصر يستخدمه المراجع في الخريطة يجب الحصول على معلوماته، والنقطة 

المهمة هي أن عملية إعداد خرائط التدفق يجب أن تكون مخططة ومنظمة جيداً لكي تكـون  

  .فعالة

  قائمة االستقصاء النموذجية: ثالثاً 

ابـة الداخليـة، وهـذا للحصـول علـى      تعتبر قائمة االستقصاء األداة المهمة في دراسة الرق

علـى األسـئلة، حيـث أن اإلجابـات اإليجابيـة تعبـر عـن درجـة مـن           –إيجابيـة أم سـلبية    –إجابات 

الرضــى علــى الرقابــة الداخليــة، بينمــا تعبــر اإلجابــات الســلبية عــن ضــعف محتمــل فــي أســلوب      

  .الرقابة، أو أنها توضح على األقل الحاجة إلى زيادة الفحص والدراسة

ونجد أن هذه النماذج االستقصائية قد أستخدمت لفترات طويلة، ولعل ذلك ما يدل على 

فعاليتهـا فـي هـذا المجـال، ومـع أن هنـاك اخـتالالت متعـددة فـي تطبيـق هـذه االستقصـاءات بـين              

المنشآت المختلفة، إالّ أن تصميمها ووظيفتها بصفة عامة ظلت ثابتة على مدار السنين، وتتلخص 

وتشـتمل  "قيقة في إلقاء الضـوء علـى مجـاالت الضـعف والقـوة فـي الرقابـة الداخليـة،         وظيفتها الد

قائمـة استقصـاء نظــام الرقابـة الداخليـة علــى مجموعـة شـاملة مــن األسـئلة المتعلقـة بالرقابــة         

وعــادة مــا تنقســم قائمــة االستقصــاء إلــى عــدة أقســام يكــون كــل واحــد مخــتص  "، 10"الداخليـة 

المشروع، فبعد القسـم العـام الـذي يهـدف إلـى االستقصـاء العـام عـن         بناحية من نواحي العمل في 

المنشــأة وطبيعــة نظــام الرقابــة، فيمــا يوجــد قســم لصــندوق المصــروفات النثريــة، وقســم آخــر      

للمتحصالت النقدية وغيره للمدفوعات النقدية، وآخـر ألوراق القـبض وقسـم للحسـابات المـدين،      

  .11"وهكذا بالنسبة لباقي عمليات المشروع
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III. إعداد التقرير النهائي  
ينبغـي علـى مراجـع الحسـابات خـالل عمليـة الفحـص والمراجعـة أن يحـدد الشـكل الــذي           

سيقدم فيه نتيجة أعماله للمهتمين بأعمال المنشأة التي يقوم بمراجعة حساباتها، وعادة ما يتم 

زءًا ال يتجـزأ  تقديم هذه النتيجة على شكل تقرير يرفق بالقوائم الماليـة المنشـورة، ويعتبـر جـ    

  .منها

III.1. معايير إعداد التقرير  

  12:ة تقريره بأربعة معايير تتمثل فيينبغي على مراجع الحسابات أن يتمسك عند كتاب

         ًأن يوضح التقرير مدى تمشي القـوائم الماليـة مـع المبـادئ المحاسـبية المقبولـة قبـوال

  .عاماً

  المبادئ المحاسبية المقبولة قبـوالً عامـاً   ضرورة اإلشارة إلى مدى التجانس في استخدام

  .في الفترة الحالية مع الفترة السابقة

  يفترض أن اإلفصاح على البيانات المختلفة في القوائم المالية مالئماً، إال إذا أشار تقرير

  .مراجع الحسابات إلى غير ذلك

        دة واحـدة،  ينبغي أن يحتوي هذا التقريـر علـى رأي المراجـع فـي القـوائم الماليـة كوحـ

وفي حالة امتناعه عن إبداء رأيه، يجب أن يتضمن تقريره األسباب التي أدت إلى ذلـك،  

وفي جميع الحاالت وطالما أن المراجع قد وقع على القوائم المالية، فإنه يجب أن يوضح 

  .في تقريره بطريقة قاطعة طبيعة الفحص الذي أجراه ودرجة المسؤولية التي يتحملها

III.2 . الخصائص الرئيسية لتقرير المراجع  

يعتبر تقرير مراجع الحسابات بمثابة حلقة الصلة بينه وبين الجهات التي تتم المراجعـة  

مـــن أجلهــــا، وهـــم مجلــــس إدارة المنشــــأة وكبـــار المســــؤولين فيهــــا وحملـــة األســــهم والجهــــات      

ــر مراجــع الحســابات هــو وســيلة     )(الحكوميــة ــر تقري ــر مــن األحيــان يعتب االتصــال  ، وفــي كثي

الرئيسـية بينــه وبــين بعــض كبــار العــاملين فــي المنشــأة، وغالبــاً مــا يــتم الحكــم علــى المراجــع   

  .بالرجوع إلى تقريره على القوائم المالية
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وينبغــي أن يتــذكر المراجــع المســؤول عــن الفحــص دائمــاً عــن إعــداده للتقريــر اســتخدام   

كـر بعـد إقفـال حسـابات المنشـأة كلمـا       المعلومات الواردة فيه، ومن الضروري إعداده فـي وقـت مب  

كان ذلـك ممكنـاً، ويجـب أن يكـون التقريـر منظمـاً ومعروضـاً بطريقـة سـليمة، وينطـوي علـى            

الحقائق الهامة والمعبرة والمفيـدة، دون أن يشـتمل علـى أيـة تفاصـيل غيـر ضـرورية، ويسـمح هـذا          

  .النتائج السليمة منهالعرض المنظم والمحدد للتقرير للقارئ بفهمه بسهولة والوصول إلى 

ويجب أن ال يكون المالحظات الموضوعة غامضة، بل تكون العبـارات مختصـرة وشـاملة،    

ويتحقق ذلك عن طريق عرض التعليقات والنتـائج فـي جمـل مختصـرة وبسـيطة مـع االبتعـاد عـن         

  13.استخدام المصطلحات الفنية كلما كان ذلك ممكناً

وراق ووثـائق تمنـع مـن التأويـل والتحريـف، كمـا       ويجب أن يكون تقرير المراجع مدعماً بأ

  .يجب عليه المحافظة على هذه الوثائق من الضياع

III.3 إجراءات إعداد تقرير مراجع الحسابات  

بمجــرد اســتكمال فحــص أوراق المراجعــة، يقــوم المراجــع المســؤول عــن الفحــص بإعــداد  

ابتـداء الفحـص، ويكـون ذلـك      التقرير، وعادة ما يتم تحديد نوع التقرير الواجـب إعـداده عنـد   

موضحاً في برنامج المراجعة وفي مذكرة الفحص المبدئي لها، وفي خالل فحـص أوراق المراجعـة   

يتأكد الفاحص من البيانـات الضـرورية إلعـداد التقريـر موجـودة فـي أوراق العمـل بشـكل يسـهل          

ق العمـل السـليمة   إعداده، وباإلضافة إلى ذلـك فإنـه يتحقـق مـن أن تلـك البيانـات مدعمـة بـأورا        

والكشوف والبيانات التحليلية والمذكرات المالئمة، وإذا كان هناك بعض المشاكل المتعلقة 

بهذه البيانات، فإنه يحتاج إلـى مناقشـة أو تغييـر فـي شـكل أو محتويـات التقريـر الخـاص بالسـنة          

خاصـاً، فإنـه يجـب    الحالية عن التقرير الخاص بالسنة السابقة، أو أي أمـور أخـرى تتطلـب اهتمامـاً     

  .عليه مناقشة هذه المشاكل مع المراجع المسؤول، واالنتهاء منها قبل إعداد التقرير

III.4 .أنواع وأشكال تقارير المراجع  

يوجــد أنــواع عديــدة مــن تقــارير المراجعــة قــد يقــوم مراجــع الحســابات بإعــدادها، وهــذه   

ير الخاصة، الخطابات اإلدارية، التقارير األشكال العديدة للتقارير هي التقارير المختصرة، التقار

  : 14الشفوية والتقارير المكتوبة، وسنقوم فيما يلي بمناقشة أهم أنواع هذه التقارير
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  التقرير المختصر: أوالً 

ويتضمن هذا التقرير رأي المراجع، وعادة ما يطلق عليه بشهادة المراجع، مرفقاً بالميزانية 

وقائمــة األربــاح المحجــوزة والمالحظــات علــى القــوائم الماليــة،  العموميــة والحســابات الختاميــة، 

ويهدف إعداد هذا التقرير أساساً إلى تقديم الحقائق المالية األساسية بشكل مختصر، ويستخدم 

  .هذا التقرير عادة ألغراض النشر

  التقرير المطول: ثانياً 

القوائم المالية الخاصة يشمل التقرير المطول لمراجع الحسابات على رأيه أو شهادته على 

بالفترة الخاضعة للفحص، وغير ذلـك مـن البيانـات الماليـة، ومثـال ذلـك القـوائم الماليـة التـي          

ــات والتحليــل والجــداول التفصــيلية التــي تــدعم القــوائم الماليــة الرئيســية        تشــمل علــى المقارن

تخدمة وغيـر ذلـك   والتعليقات التوضيحية على المركز المالي ونتائج إجـراءات المراجعـة المسـ   

من األمور، وتختلف التقارير المطولة كثيراً من ناحية الشكل والمحتويات، إال أنـه يوجـد دائمـاً    

  .لغة مشتركة بين المحاسبين عند عرض مدى الفحص وعند إبداء الرأي

وعادة مـا يقـوم المراجـع بكتابـة تقريـر مختصـر يتضـمن شـهادته علـى القـوائم الماليـة،            

ود بيانات وتحلـيالت أخـرى إضـافية مدرجـة فـي التقريـر المطـول علـى القـوائم          ويشير فيه إلى وج

الماليــة، ومــن الضــروري أن يوضــح هــذا التقريــر المســؤولية التــي يتحملهــا مراجــع الحســابات عــن     

  .البيانات التحليلية المعروضة في هذا التقرير

  التقارير الخاصة: ثالثاً 

آت التي تقوم بمسك حساباتها وإعداد قوائمها تعد التقارير الخاصة عادة في حالة المنش

الماليـة علـى األسـاس النقـدي، أو علــى أسـاس آخـر يختلـف جوهريــاً عـن األسـاس البيعـي أو أســاس           

االستحقاق الذي يستخدم بصفة عامة في المشروعات التجارية والصناعية، كمـا تعـد أيضـاً فـي     

سـتخدم إجـراءات محاسـبية تختلـف عـن      حالة المنشآت التي ال تهدف إلى تحقيـق الـربح، والتـي ت   

اإلجراءات التي تسـتخدمها المنشـآت التجاريـة والصـناعية، ومثـال ذلـك المستشـفيات والمـدارس         

والجمعيــات الخيريــة، كمــا أن التقــارير الخاصــة قــد تكــون متعلقــة بــبعض النــواحي الخاصــة      

عـض األصـول   بالمنشأة، وتكون في صورة خطاب، مثـال ذلـك التقريـر الخـاص بفحـص حسـابات ب      

الطويلـــة األجـــل أو التقريـــر الخـــاص بفحـــص عقـــود المشـــاركة فـــي الـــربح أو غيـــر ذلـــك مـــن    

  .الموضوعات
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  الخطابات اإلدارية والتقارير الشفوية : رابعاً 

قلنا فيما سبق أنه عندما يتبين لمراجـع الحسـابات أثنـاء فحصـه بعـض نقـاط الضـعف فـي         

شأة بها، وهذا بموجب خطاب يوضح فيـه المشـاكل مـع    نظام الرقابة الداخلية، يقوم بإخبار المن

مقترحاته للتخلص منها، ويطلق على هذا الخطاب، اصطالح الخطاب اإلداري نظراً ألنه موجـه إلـى   

  .إدارة المنشأة، ويتضمن وجهة نظر مراجع الحسابات بالنسب لبعض مشاكل الرقابة الداخلية

اً من المقترحات واآلراء في االجتماعات ويالحظ أنه عادة ما يقدم مراجع الحسابات كثير

التي تتم بينه وبين المسؤولين في المنشـأة، وتتعلـق هـذه االقتراحـات بـبعض األمـور التـي يترتـب         

عليهــا زيــادة دقــة البيانــات، والحــد مــن تعــدد األخطــاء وغيــر ذلــك، ويطلــق علــى تلــك التقــارير   

  15.باصطالح التقارير الشفوية

III.5  الفحص النهائي ألوراق المراجعة وتقرير المراجع  

ــة      ــر المراجعــة وأوراق العمــل والملفــات الدائمــة وأي خطابــات إداري ينبغــي أن يخضــع تقري

للفحص النهائي من جانب المراجع المسؤول عن الفحص وذلك في مقر المنشأة، كما أنهـا تخضـع   

وراق والتقـارير تراجـع فـي مكاتـب     للمراجعة مرة أخرى في مكتب المراجـع، ويالحـظ أن هـذه األ   

المحاسـبة الكبيـرة بواســطة مـراجعين متخصصـين للقيــام بهـذا العمـل، أو بواســطة قسـم خــاص        

لمراجعــة التقــارير واألوراق المرفقــة بهــا، ويقــوم بهــذه المراجعــة مراجــع مخــتص فــي المكاتــب   

  : 16ليالصغيرة، يعاونه بعض المساعدين، وتهدف هذه المراجعة النهائية إلى ما ي

           التحقق من مـدى االلتـزام بالمسـؤولية فيمـا يتعلـق باسـتكمال عمليـة المراجعـة بطريقـة

  .شاملة ودقيقة

 التأكد من قيام اآلخرين بالعمل الموكول إليهم بدقة وبصورة كاملة.  

        التعرف على بعض األمور التي تؤثر على مدى الفحـص والغـرض منـه، وبيـان طريقـة معالجـة

  .قيمة النهائية للفحص بناءًا على ذلكتلك األمور وتحديد ال

     التأكد من أن عملية المراجعة قد نفذت بطريقة مهنية سليمة وطبقـاً للقواعـد المنظمـة

  .لها، وبطريقة تتصف بالكفاءة

  :وتنقسم عملية الفحص والمراجعة النهائية إلى قسمين 
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  الفحص النهائي ألوراق المراجعة : أوالً 

ألوراق المراجعة عادة من فحص ميداني لمسودة تقرير المراجعة يتكون الفحص النهائي 

وأوراق المراجعة له، والملفات الدائمة والخطابات اإلدارية، ويقوم المراجع المشرف عادة بفحـص  

أوراق المراجعة التي سبق مراجعتها وإعدادها بواسطة المراجع المسؤول عن الفحص، ويشبه عمله 

لذي قام به المراجع المسؤول عن فحص أوراق المراجعة، ويكون مـن  في هذا المجال نفس العمل ا

األفضل دائماً االنتهاء مـن المراجعـة التـي يقـوم بهـا المشـرف فـي مقـر المنشـأة وبحضـور المراجـع            

المسؤول عن الفحص، وينبغي أن يقوم المراجع المشرف أثنـاء فحصـه النهـائي بتـدوين مالحظاتـه      

ذي ينبغـي القيـام بـه، والمعلومـات اإلضـافية التـي يجـب الحصـول         فيما يتعلـق بالعمـل اإلضـافي الـ    

عليها، ونوع الفحص الذي قام به، وغيـر ذلـك مـن المعلومـات، ويتعـين علـى المراجـع المشـرف أن         

يوقع على أوراق العمل ويدون تـاريخ التوقيـع، وذلـك إلثبـات قيامـه بـالفحص النهـائي، وينبغـي أن         

 كامالً بما جـاء فـي أوراق العمـل قبـل التوقيـع عليهـا بمـا يفيـد         يقتنع المراجع المشرف اقتناعات

قيامه بفحصـها، وعـادة تمـر خطـة الفحـص النهـائي ألوراق المراجعـة ومسـودة التقريـر بـالخطوات           

  :التالية 

  قراءة أوراق المراجعة وخاصة الجزء المتعلق بنظام الرقابة الداخلية، وذلك لتحديد مدى

  .الفحص وما وصل إليه

 الملفات الدائمة للمنشأة والتحقق من أنها تشمل على أحـدث البيانـات المتعلقـة بهـا      مراجعة

  .حتى نهاية عملية الفحص والمراجعة

  اإلطالع على برنامج المراجعة وتحديد مدى مالئمته في ضوء المعلومات التي سبق الحصول

 .عليها

 رنته بالوقت الفعلي الذي التحقق من إعداد موازنة تقديرية للوقت المطلوب للمراجعة، ومقا

 .استغرقته المراجعة

 التأكد من الحصول على خطاب مالئم من إدارة المنشأة. 

 التحقق من سالمة إعداد مسودة تقرير المراجعة. 

 فحص قيود التسوية المراد إجراؤها. 

       مقارنــة القــوائم الماليــة التــي تمــت مراجعتــا بالمبــالغ الظــاهرة فــي ميــزان المراجعــة بعــد

 .ت أو مع الكشوف النهائية للعناصر المختلفةالتسويا



  جميلة الجوزي. د
 مفيد عبدالالوي. أ

  اإلجراءات المالية والعملية للمراجعة الخارجية

 

–05052012 229 

 

      مراجعة ميزان المراجعة وجداول الملخصات، والجدول النهائيـة والمـذكرات، والتحقـق مـن

 .تطابق ميزان المراجعة للبيانات الواردة في الكشوف والتحليالت

      ية مراجعة تتبع التسويات عن طريق مقارنة الكشوف والبيانـات التحليليـة مـع قيـود التسـو

 .والتحقق من صحة ومالئمة كل منهما لسهولة الرجوع إليها

  فحص اإلقرار الضريبي والتحقق من مطابقة االلتزام الضريبي للمنشأة لمبلغ أعباء الضرائب

 .المحملة على الحسابات الختامية

 مناقشة نتائج عملية المراجعة مع المسؤولين بالمنشأة. 

ليــة الفحــص، يقــوم بإعــداد مــذكرة نتيجــة   وبمجــرد انتهــاء المراجــع المشــرف علــى عم  

الفحص، وتشير هذه المذكرة إلى كل األمور التي تؤثر على صدق تمثيل القوائم المالية، ويـتم  

  .توقيع هذه المذكرة وإثبات تاريخها

  الفحص النهائي للتقرير: ثانياً 

صـاحب  بعد االنتهـاء مـن الفحـص النهـائي ألوراق المراجعـة بواسـطة المراجـع المشـرف أو         

المكتب نفسه أو أحد الشركاء فيه، تحول هـذه األوراق فـي بعـض مكاتـب المراجعـة الكبيـرة       

إلى قسم خاص لمراجعة التقارير، ويكون هذا القسم عادة مسؤول عن تحديد مدى صحة تطبيق 

  .واستخدام إجراءات المراجعة، والعرض السليم للتقارير والقوائم المالية

لتقرير تسجل جميع المالحظات المتعلقة بالبيانـات الناقصـة   وفي خالل الفحص النهائي ل

وأي تعليقات، وأي أمور تتطلب اإلجابة عليها، وبعد تسوية هـذه المالحظـات مـع المراجـع المشـرف      

يتم إثبـات تلـك اإلجابـات، وتنـاقش أي تغييـرات مقترحـة عـادة مـع صـاحب المكتـب والمراجـع            

  .المشرف

نهـائي للتقريـر، تبـين مـداه ومـدى مالئمتـه والنتـائج        وتعد مذكرة بنتيجة هذا الفحص ال

  .المترتبة عليه، وأي اقتراحات متعلقة بتحسين برنامج المراجعة مستقبالً

وبعـــد ذلـــك يكتـــب التقريـــر فـــي صـــورته النهائيـــة، وتـــدرج المالحظـــات والمـــذكورة  

ــد كتابتــه بواســطة أ       ــر بع حــد والمــذكرة المرفقــة بــه ضــمن أوراق المراجعــة، ويراجــع التقري

المسؤولين بالمكتب، ويتم التوقيع عليه وتسليمه للمنشأة، وتوضع صورة منـه فـي الملـف الخـاص     

  .بالمنشأة في مكتب المراجعة
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  :الخاتمة

مما سبق يتبين أن الخطوات التي يتبعها مراجع الحسابات والتي من خاللها تحددت معـاً لـم   
ومستندية على طبيعة ونشـاط المؤسسـة،   هذه المهمة على أرضية الواقع، وهذا بمعرفة ميدانية 

ومراحل تأدية مهمتها والمعالجـة المحاسـبية للعمليـات اليوميـة التـي تقـوم بهـا مـن خـالل تقيـيم           
نظام الرقابـة الداخليـة، ومـن جهـة أخـرى تحديـد نقـاط الضـعف والقـوة والتـي علـى ضـوئها يـتم              

الذي يبين نتيجـة مـا توصـل إليـه     تحديد برنامج التدخل متمثالً ذلك في إعداد التقرير النهائي 
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  طارق بن خليف. أ

  الجزائر /جامعة زيان عاشور الجلفة 

  

  :ملخص

فـي   )R&D(نهدف، من خـالل هـذه الورقـة، محاولـة توضـيح دور أنشـطة البحـث والتطـوير        
تقر نظرية النمو الداخلي أن النمو طويـل األجـل   . تحقيق النمو انطالقا من نظرية النمو الحديثة

هذا التقدم التقني . يتحدد من داخل النشاط االقتصادي وأن المتغير المحفز له هو التقدم التقني
يتــأثر بــالتراكم المعرفــي الــذي يســاهم فــي توليــد ابتكــارات جديــدة مــن خــالل بــرامج البحــث   

  .   والتطوير بشكل دائم ومستمر وبالتالي تحقيق نمو دائم

  .، التراكم المعرفي)R&D(النمو الداخلي، البحث والتطوير: كلمات الدالة

Résumé: 

Nous visions, à travers ce document, une tentative pour clarifier le rôle des 
activités de recherche et développement(R&D) pour réaliser la croissance partant de la 
nouvelle théorie de la croissance. La théorie de la croissance endogène reconnait que la 
croissance à long terme se détermine au sein même de l’activité économique et que la 
variable qui la motive est le progrès technique. Ce même progrès technique est 
influencé par l’accumulation de connaissances et lui-même contribue à la génération de 
nouvelles innovations grâce aux programmes de la recherche et développement d’une 
manière permanente et continue donc d’atteindre une croissance durable. 

Mots clés : croissance endogène, recherche et développement, accumulation de 
connaissances. 

  :مقدمة 

ــدء الخليقــة، و         ــذ ب ــة مالزمــة لإلنســان من ــت المعرف ــد كان ــى ســائر   يتميزلق اإلنســان عل
وقد ارتقى تفكيـر اإلنسـان بقـدر التـراكم     . المخلوقات بالعقل والمقدرة على التفكير واإلبداع

ولقـد عـرف دور وأهميـة    . المعرفي الذي اكتسبه مع الزمن فمفهوم المعرفة لـيس بـاألمر الجديـد   
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مــو االقتصــادي منـذ آدم ســميث وكــارل مــاركس مـرورا بالعديــد مــن المفكــرين    المعرفـة فــي الن 
االقتصـاديين حيـث كــان ينظـر إليـه كعامــل خـارجي أي مــن خـارج النظـام فلقــد ظـل االقتصــاد         

  .النيوكالسيكي يعتمد على عاملين أساسيين لإلنتاج هما العمل ورأس المال

ــات   إال أن الدراســات والبحــوث المتعلقــة بــالنمو االقتصــا   دي منــذ بدايــة منتصــف الثمانين
) Romer,1986(لقــد جــاء هــذا االهتمــام مصــاحبا لمســاهمات رومــر       . اكتســبت رواجــا جديــدا  

ــو   ) Lucas,1988(ولوكــــاس فــــي ظهــــور نظريــــة النمــــو الحديثــــة أو مــــا يســــمى بنظريــــة النمــ
، ويعــود ســبب هــذا االهتمــام إلــى االعتــراف بأهميــة  )Endogenous Growth Theory(الــداخلي

واعتبارهـا نتـائج حاسـمة وأكثـر أهميـة مـن العوامـل المتعلقـة          1دات النمو في األجل الطويلمحد
بالدورات االقتصادية وتأثيرات الدوائر المتقاطعة من السياسـات النقديـة والعينيـة، ومـن ناجيـة      
أخرى أدى فشل النظرية النيوكالسيكية فـي تقـديم تفسـير مقنـع لمعـدالت النمـو المتسـارعة        

في كثير من الدول المتقدمة دون غيرها من الدول إلى ضرورة الخروج من عباءة هـذه   التي ظهرت
  .النظرية

تــتم اســتجابة ) Innovations(أشــارة نظريــة النمــو الــداخلي إلــى أن االختراعــات الجديــدة 

للحوافز االقتصادية والرغبة في تحقيق الربح، وليست هبة من الطبيعة أو عمليـة خارجيـة تـتم    
أضافت النظرية أيضا أن القوة العاملة المتعلمة . راد ال عالقة لهم بالعملية اإلنتاجيةمن جانب أف

تسهم بـدور خـاص فـي تحديـد معـدل االختـراع التقنـي وبـدور         ) Human Capital(والمدربة جيدا
ولقد بدأت العديد من الـدول خاصـة المتقدمـة منهـا     . حاسم في تحديد معدل النمو طويل األجل

معرفة في توليد ابتكارات جديـدة والتـي تـنعكس علـى إنتاجهـا االقتصـادي مـن        في استخدام ال
خــالل مــا يســمى باقتصــاد المعرفــة الــذي تلعــب فيــه المعرفــة دورا رئيســيا فــي تحديــد الوســائل       
واألساليب والتقنيات المستخدمة في النشاط االقتصادي وفي توسعه، وفي ما ينتجه، وفي ما يلبيه 

ه مــن خــدمات ومــن ثــم مــا يحققــه مــن منــافع وعوائــد لألفــراد والمجتمــع  مــن احتياجــات، ومــا يــوفر
  .وبالتالي تطوره ونموه

 مفهوم أنشطة البحث والتطوير وأشكاله .1
  :تعريف أنشطة البحث والتطوير. 1.2

لقـد آمنـت الــدول الصـناعية المتقدمــة بـأن البحـث والتطــوير يشـرح أهــم جوانـب التقــدم        
التكنولوجي فيها ألنه يمثـل وسـيلة توسـيع للمعـارف التكنولوجيـة التـي تعتمـد عليهـا عمليـة          
االبتكار واإلبداع، وقد قامـت العديـد مـن الدراسـات فـي هـذه الـدول بقيـاس التـأثيرات المباشـرة           

نشــطة البحـث والتطـوير علــى نمـو اإلنتــاج فيهـا سـواء علــى مسـتوى االقتصــاد أو       وغيـر المباشـرة أل  
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مستوى القطاعات أو على مستوى الصناعات، وأكدت جميعها أن هنالك الكثير مـن األدلـة التـي    
  .2ال يمكن دحضها تشير إلي وجود عوائد اقتصادية عظيمة ناتجة عن نشاطات البحث والتطوير

ذلـك النشـاط المنـتظم    " طيـت لمفهـوم البحـث والتطـوير أنـه      ومن بين التعـاريف التـي أع  
الخالق الذي يتم من أجل زيادة الرصيد المتاح من المعرفة واستخدامها فـي ابتكـارات وتطبيقـات    

  .3"جديدة 

أصـبح البحـث والتطـوير نشـاطا مهنيـا لـه أهميتـه فـي مجـال التقـدم التكنولـوجي والــذي            
والمقصـود بأنشـطة البحـث والتطـوير     . مـن األنشـطة   يمكن إخضاعه للتحليل االقتصادي كغيرة

النشــاطات والفعاليــات الخاصــة بتــراكم وتوســيع ونشــر وتطبيــق المعــارف العلميــة        " كــذلك 
والتكنولوجية، وهذه النشاطات تشـتمل علـى التعلـيم والتـدريب العلمـي والتكنولـوجي، إضـافة        

منهجـي ومبــدع يهـدف إلـى زيــادة    مـن هنـا فــإن أي نشـاط    ". إلـى الخـدمات العلميـة والتكنولوجيــة    
ذخيرة المعرفة في جميع حقول العلم بما في ذلك الحقول اإلنسانية والثقافية يمكـن اعتبـاره   

ويقصد بنشاط المنهجي البحوث العلميـة التـي توصـف بأنهـا عمليـة      . ضمن نطاق البحث والتطوير
التنبـؤات وأفضـل القـرارات     الحصول المنظم على المعلومات والبيانات ومعالجتها للوصـول إلـى أوثـق   

  . 4الممكنة في ظل الظروف القائمة

نشاط علمي إبداعي وخالق يسعى إلى نقل البيئة أو أحد مكوناتها من حال " كذلك هو 
إلى حال أفضل وتتمثل عناصره اإلبداعية في مكونات العلم والمعرفة المبنيـة أو المنطمـرة فـي    

  . 5"رأس المال البشري

إحـدى أهـم وسـائل ابتكـار المعلومـات الجديـدة والتطـور فـي         "وير أن ويعرف البحـث والتطـ  
كافة المجاالت والتـي يعتمـد عليهـا االقتصـاد القـائم علـى المعرفـة مـن خـالل تسـخير المعرفـة            
وإنتاج معرفة جديدة، وإنتاج معرفـة جديـدة لـيس مجـرد إلهـام يـتم تحقيقـه بطريقـة مثلـى عـن           

ألن االبتكار يتطلب جهدا ودرجة عالية من المنهجيـة  طريق اعتكاف األفراد في مواقع عملهم 
  .6"المنظمة، إضافة إلى توفر بيئة تتسم بالالمركزية والتنوع

  :أشكال أنشطة البحث والتطوير. 2.2

تنقسم أنشـطة البحـث العلمـي والتطـوير التكنولـوجي بعامـة إلـى أربعـة أشـكال بحسـب           
لتعريـف األدق واألوضـح لهـذه األشـكال     طبيعتها ومع الوقـوف علـى هـذه األشـكال نتعـرف علـى ا      

  :7وهي
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  ):Basic Researches(البحوث األساسية . 1.2.2

وتســمى كــذلك باألبحــاث العلميــة الصــرفة وتعــرف بأنهــا عمليــة تقصــى وتمحــيص عــن  
معرفة جديدة في حقل عام دون اإلشارة إلى تطبيق محدد، فإذا توج البحث بالنجاح، فقـد يسـمح   

أو قـد تعمـل علـى تطـوير     . ة أو الجهة التنظيمية أو المنشـأة المنظمـة لـه   تطبيقه من قبل المؤسس
منتجات أو أساليب محددة، وذلك بالرغم من أن هذه التطورات لم تكن فـي الحسـبان عنـد تبنـي     

  .البحث

ويمكن القول أن هذا الشكل من األبحاث ينفرد بارتياد آفاق جديدة تماما فـي المعرفـة،   
ولذلك يطلق عليها كذلك . العلمية وهدفها وكذلك ميزتها المزيد من العلمأداتها المعلومات 

البحوث االستشرافية االستطالعية وهي باختصار األبحاث التـي تنفـذ بـدون هـدف تجـاري محـدد       
  .مسبقا

  : )Applied Researches(البحوث التطبيقية . 2.2.2

أنهــا أنشــطة استقصــاء وتسـمي كــذلك األبحــاث التجريبيـة أو أبحــاث التوســيع، وتعـرف ب   
علمــي وتــوخي معرفــة جديــدة ذات صــلة بســبر أغــوار نشــاط مــا والــذي يمكــن أن يكــون إنتاجــا    
جديدا، أو خطا إنتاجيا، أو أساليب إنتـاج جديـدة مـع نهايـة تطبيقيـة مقصـودة منـذ لحظـة تبنـي          

وفي حاالت معينة قد تكون مكتشفات عرضية أثناء خطوات البحـث العلمـي لـم تكـن     . البحث
ي البال في بداية المشروع البحثي وهذه الريادات بجملتها هي نتاج األبحاث التطبيقية، وتسمى ف

من هذا نستنتج أن هذه البحـوث تقـوم علـى التطبيقـات األولـى للمعرفـة       ). Inventions(ابتكارات
العلمية الجديدة في سبيل حـل مشـكلة معينـة أو اسـتخدام مقصـود، وهـي عمومـا األبحـاث التـي          

إلى تحقيق هدف تجاري محدد مسـبقا أو االسـتثمار فـي مجـال إبـداعي معـين أو تسـعى لكـال         تصبو 
مـن مـا سـبق نسـتنتج أنهـا بحـوث موجـه نحـو زيـادة المعرفـة العلميـة أو اكتشـاف حقـول              . األمرين

  .علمية جديدة متقدمة وبهدف تطبيقي مباشر

  :    )Development Researches(أبحاث التطوير. 3.2.2

شــطة التطــوير بأنهــا عمليــات امتــداد وتوســيع لنتــائج ومســتجدات أو نظريــات         وتعــرف أن
إعادة  ذلك ألغراض تجريبية أو إثباتيه، وهذا االمتداد يتضمنو طبيعيةعلمية بشكل تطبيقي

بناء واختبار نماذج من األبحاث الموجودة المطبقة منها وغيـر المطبقـة، وتمتـد لتشـمل التطـوير      
وهـي  . ين وحتى نظم العلم وأسـلوب إدارتـه فـي مجـاالت اإلنتـاج المختلفـة      الداخلي للمعدات والعامل

ــا يســمى باإلبــداعات       ــى التطبيقــات الســابقة والناجمــة عــن م  نتــائج التحســينات التــي تجــرى عل
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)Innovations(هذه اإلبداعات غالبا مـا تتضـمن مزايـا    . ، يتمخض عنها ما يعرف بعمليات التجديد

ــة أو فنيـــ   ــة تجاريـ ــة أو قيمـ ــد   ربحيـ ــاالت تقليـ ــا حـ ــأ عنهـ ومحاكـــاة ) Imitation(ة معينـــة ينشـ
)Simulation (سوءا مختبريا أم ميدانيا لألغراض ذاتها.  

ومن هذا يستدل على أن البحوث التطويريـة تقـوم علـى االسـتخدام األول لتقانـة البحـوث       
حلقــات وتســتمر . التطبيقيـة أو علــى التطبيــق الثــاني لتجريــب فنـون المعرفــة العلميــة األساســية   

التوسـيع التطبيقـي والتطـويري لمسـتجدات العلـم والتكنولوجيـا مكونـة مـا يعـرف باالنتشـارات           
)Diffusions (         إلبــداعات المعرفــة الفنيــة والتنظيميــة الجديــدة وبمعــدل معــين لتــدفق تلــك

وتغطي االنتشارات معظم مجاالت الهندسة ). Spillovers(اإلبداعات بشكل تعرف معه بالتناثرات 

مـن مـا سـبق نسـتنتج أن التطـوير بعامـة هـو        . 8ة اإلنتاج واإلنتاج الصناعي بشـكل أو بـآخر  وهندس
اســتكمال إبــداع مــا بحيــث يوجــه النشــاط االقتصــادي صــوب المنتجــات أو العمليــات الجديــدة أو    

  .كليهما وكذلك تحسين المنتجات الموجودة

  ):Appropriately & Location Researches(بحوث الموائمة والتوطين . 4.2.2

وهي أشكال تختص فيها بيئـات االقتصـاديات الناميـة وقـد اقترحهـا الباحـث االقتصـادي        
وهـي أبحـاث تخـتص بمعالجـة مشـكالت      . 9أسامة الخولي نوعا رابعا من تصنيفات البحث والتطوير

مـع البيئـة   ) Technology Adoptation & Adaptation(تبني التكنولوجيا الخارجية وتكييفهـا 
  .ية لهاالمحل

  :10وتنقسم أنشطة البحث والتطوير بحسب عائداتها إلى

 بحث وتطوير خاص بقطاع األعمال والصناعات الخاصة 
          بحث وتطوير حكومي الذي يسـود خاصـة االقتصـاديات الغربيـة المتقدمـة غالبـا مـا ينصـب

 على التسلح والدفاع واستغالل الفضاء والطاقة
  :صدر التمويل إلىوينظر إلى أنشطة البحث والتطوير حسب م

  بحث وتطوير خاص التمويل 
 بحث وتطوير حكومي التمويل 
         بحث وتطوير تموله المؤسسات غيـر الربحيـة كالجامعـات والمعاهـد وبعـض الجهـات الخيريـة

المساندة الهتمامات الصحة والبيئة واألطفال والمعالجات االجتماعية واألمنية فـي الكثيـر مـن    
 دول العالم

والجدير بالذكر أن معظم أبحاث التطوير في الغرب يجري تنفيذها لـدى القطـاع الخـاص    
أو لصالح الحكومات بصيغة عقود، قد تكون تنافسية معلنـة  ) استثمار مباشر(وتكون لصالحه 
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أو عقود سرية محدودة التعامل تؤثر إحداها على األخرى بما يعزز اآلثار اإليجابية المختلفـة لهـا   
  .     صادعلى االقت

  :مؤشرات البحث والتطوير. 3

. الوطني والتطوير البحث بنشاط مباشرة ابتكاريه بأنشطة االضطالع على القدرة ترتبط
 المـدخالت  مؤشـرات  علـى  التشديد إلى يميل والتطوير البحث فيتقييم  دائما العام وكان التوجه

 البحــث مخرجــات تقــدير فــي الملحــوظ لكــن التعقيــد. المخرجــات مــن مؤشــرات أكثــر الكميــة
  : ومنها المؤشرات، بعض في استعمال التوسع إلى دعا والتطوير

 والتطوير البحث على اإلنفاق 
 والتطوير البحث عمال عدد 
 معين  مجال في والتطوير البحث عدد مشاريع  

غيرهـا وهـذه    مـن  اسـتعمالها أكثـر   الشـائع  والتطـوير  البحـث  مؤشـرات  بعـض  سنتكلم عـن 
هـذا   فـي  األداء وعـن  والتطـوير  للبحـث  بلـدمعين  دعـم  عـن  المعلومـات  لتـوفير  المصـممة  المؤشرات

 علـى  اإلجمـالي  الـوطني  اإلنفـاق  تتصـلب " قطاعـات " ضـمن  مسـاهمات  ماتشـير إلـى   كثيـرا  المجال،
  :11البحث والتطوير وهي

  اإلنفاق على البحث والتطوير. 1.3

  :والتطوير البحث على الشركات إنفاق. 1.1.3

ــأتي التـــي المســـاهمات حســـابات يشـــمل ــات  مـــن الشـــركات والتطـــوير للبحـــث تـ والمنظمـ
 الجمهور العام، إلى وخدمات باستثناء التعليم العالي تباع سلعا األول المقام في تنتج والمعاهدالتي

 المسـاهمات  أيضـا  الفئـة  هـذه  وتشـمل  الربح تخدمها والتتوخى التي الخاصة وكذلك المؤسسات
  .والتطوير البحث نشاط إلى العام القطاع من مؤسسات تأتي التي

  :والتطوير البحث على الحكومي اإلنفاق. 2.1.3

 األخـرى التـي   والمكاتـب والكيانـات   الوكـاالت  مـن  والتطـوير  البحـث  على النفقات يضم
 علـى  تشـرف  التـي  الكيانـات  مـن  وكـذلك  عامـة باسـتثناء التعلـيم العـالي،     وخـدمات  سلعا تقدم

  .المعنيين المجتمع أو واالجتماعية للبلد االقتصادية السياسات الحكومية

 تمولهـا  التـي  الـربح  تتـوخى  ال التـي  مـن المؤسسـات   تـأتي  التـي  النفقات المؤشر هذا ويشمل
  .الحكومة وتديرها
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  :والتطوير البحث على العالي التعليم إنفاق. 3.1.3

 الجامعـات  العـالي، ومنهـا   مؤسسات التعلـيم  من والتطوير البحث على اإلنفاق حسابات يشمل
ــا مصــادر عــن النظــر والكليــات بصــرف  ــا درجــة وعــن تمويله ــا أو للسياســة العامــة  تبعيته  مالمحه

 تعمـل  والعيادات التـي  االختبار ومحطات البحث مراكز من الواردة النفقات أيضا ويشمل .القانونية
  .المؤسسات هذه مثل إلى العالي أوالمنتسبة التعليم مؤسسات برعاية

  :والتطوير البحث على الربح التتوخى التي الخاصة المؤسسات إنفاق. 4.1.3

 ويشـمل  العـام،  القطـاع  وتخـدم  الـربح  التي تتـوخى  تردمن المؤسسات التي النفقات ويشمل
  .البحث والتطوير على األفراد المانحين من اإلنفاق كذلك

  :الوطن خارج من الواردة المساهمات. 5.1.3

ــراد المنظمــات مســاهمات بهــا ويقصــد  الســيارات خــارج الــوطن باســتثناء   المقيمــين واألف
المنظمـات   لهـذه  التجريبيـة  والمواقـع  محليـة،  منظمـات  تشغلها التي والسواتل والطائرات والبواخر

هـذه   تنشـرها  أن يمكـن  ماديـة  وأنشـطة  أصـول  وأي دوليـة  منظمـات  الفئـة  هـذه  تشمل ويمكن أن
  .الوطنية الحدود داخل المنظمات

 عـن  المفصـلة  التحاليـل  مـن  مزيـد  المعقـدة وإجـراء   المؤشـرات  أنظمة تطوير الممكن ومن
 عـن  إضـافية  بيانـات  أتيحـت  إذا والتطـوير،  البحـث  في الحكومي والقطاع األعمال مساهمات قطاع

  :12منها أخرى مسائل

 بحـث   علـى  قـائم  تطـوير  مجـرد  وأ وتطبيقـي  أساسـي  هوبحـث  هـل  عليـه،  ينفق الذي البحث نوع
  .سابقًا أجري
  العلـــوم  أو الحيــاة  علـــوم البحــث، والســيما   موضـــوع أو التكنولــوجي  العلمـــي النشــاط  ميــدان

  .أوغيرها البيئة، علوم أو الحاسوب علوم أم الرياضيات أو الطبيعية
 التمويل مصدر طبيعة عن التفصيلية المعلومات من مزيد.  

  عدد عمال البحث والتطوير. 2.3

 مباشـرة فـي   يعملـون  الـذين  األفـراد  جميع يتضمن والتطوير، البحث بموظفي يتعلق ما وفي
مـن   وغيـرهم  واإلداريـون  المديرون ومنهم مباشرة، خدمات يقدمون الذين والتطوير واألفراد البحث

  :13البحث وهي موظفي من فئات عدة) Frascati(فراسكاتي  يميز والتطوير البحث أقسام موظفي
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  )والمهندسون العلماء(الباحثون. 1.2.3

 المعرفـة والمنتجـات   مـن  الجديـد  وتطبيـق  بتصـميم  المعنيـين  المهنيـين  الفئـة  هذه تضم
  .البحث لمشاريع اإلداري واألنظمة والتسيير والطرائق اإلنتاج وعمليات

 الفنيون العمال .1.2.3
 أوأكثـر مـن   مجـال  في فنيتين وخبرة معرفة عملهم يتطلب الذين األفراد الفئة هذه تضم

 علميـة  مهامـا  وينجـزون  والتطـوير  البحـث  فـي  يعملـون  وهـم . العلـوم  مـن  غيرهـا  أو الهندسة مجاالت
 الممـاثلون  الموظفون ينجز عادة، بينما الباحثين بإشراف وطرائق أفكار على تطبيق تقوم وفنية
 االجتماعيــة العلــوم فــي البــاحثين إشــراف تحــت البحــث والتطــوير مــن خاصــة حــاالت فــي مهامــا

  .واإلنسانية

 الدعم عمال  .3.2.3
 مـن الـذين   وغيـرهم  األمانة وموظفي الحرف عمال من المهرة وغير المهرة الفئة هذه تضم

  .المشاريع هذه بمثل مباشرة يتصل ما في أو والتطوير البحث مشاريع في يعملون

 االهتمـام  إعطـاء  مـع  جزئي، بدوام أو كامل بدوام العمل ويميز فراسكاتي كذلك بين
  :الكامل لدوامت بمكافئا لمجموع أعدادالعاملين

 في  عملهم وقت من %90 يقضون الذين األفراد هم :والفنيين العلميين من الكامل الدوام عمال
  محدد وتكنولوجي علمي مشروع

 وقـت  مـن  فقـط  جـزءا  يقضـون  األفرادالـذين  هم :والفنيين العلميين من الجزئي الدوام عمال 
  محدد وتكنولوجي علمي في مشروع عملهم

  14والتطوير في مجال معينعدد مشاريع البحث . 3.3

الصادرة  االختراع وبراءات أعدادالمنشورات الشائعة والتطوير البحث مخرجات مؤشرات من
 مــوظفي عـدد  إلـى  وبالنســبة عمومـا  السـكان  مــن فـرد  لكـل  الصــادرة بـراءات االختـراع   ومؤشـرات 

  .والمؤسسية الوطنية" البحث كثافة" تقدير عادة في تستعمل مؤشرات البحث والتطوير هي

 التــي المعرفــة بتقــدير والتطــوير البحــث مخرجــات قيــاس يمكــن الكميــة الناحيــة مــن
 مصــادر مــن وكـذلك  واالبتكــارات التكنولوجيةالمنشــورة، االكتشــافات العلميـة  فــي تتجسـد 

  . المنشورة تقارير البحث والبراءات تفصل التي المعلومات

. البحـث  منشـورات  بتحليـل  الوطنيـة  بالتنميـة  صـلته  أو تطويري بحثي نشاط أهمية تقاس
 الالحقة المنشورات في معينة منشورة به تذكر الذي التواتر استعماله هو الشائع وأحد المؤشرات
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 الخاصـة  البيانـات  قواعـد  مـن  عدد أنشئ. ذات الصلة المجاالت في أو نفسه في المجال المتخصصة
 إحـدى  حصـة  إلـى  وينظـر  .محكمـة  دوليـة  مجـالت  فـي  المنشورة مقاالت البحث لتوثيق بالمراجع

إلمكاناتهـا   باحثيهـا ومقياسـا   قـدرة  علـى  مفيـدا  مؤشـرا  العالميـة باعتبارهـا   المنشـورات  فـي  األمـم 
 العالميـة  المنشـورات  مخرجـات  الحصـةمن  وبينما تمثل. الفني والتطوير التدريب على المستقبلية

 فـي  مفيـدا  مؤشـرا  منـه  المحكمة المواد من واسعة مجموعة عن واقع صدوره يجعل كميا، مؤشرا
 .البحث نوعية على الداللة

 )1990(نموذج بول رومر. تراكم المعارف والتقدم التقني .4
فكرة النمو الذاتي أو النمو الداخلي والتي تقـر بـأن النمـو    ) Romer,1990(لقد قدم رومر

التقنـي مـن   طويل األجل يتحدد من داخل النشـاط اإلنتـاجي، وأن العنصـر المحفـز لـه هـو التقـدم        
 .)R&D(خالل نشاطات البحث والتطوير

  فرضيات النموذج 1.4.

  :15لقد انطلق رومر في بناء نموذجه من عدة فرضيات نذكر أهما

        ثبات العائد بالنسبة لرأس المال وذلك عكـس مـا قامـت عليـه النظريـة النيوكالسـيكية
نموذجـه للنمـو الـداخلي أن    افتـرض رومـر فـي    . والتي افترضت تناقص العائد بالنسبة لـرأس المـال  

يمكن أن ينمو بـدون قيـود وحتـى بمعـدل متزايـد خـالل الـزمن نظـرا         16اإلنتاج الحدي لرأس المال
إلمكانيـة تزايــد معــدل االســتثمار ومعــدل العائــد علـى رأس المــال بــدال مــن أن يتناقصــا، وذلــك    

ذلـك بمـا يسـمى     ويفسـر النمـوذج  . نتيجة الفتراض النموذج تزايد الغلة مع الحجـم ولـيس ثباتـه   
بالوفرات الخارجية الموجبة لالستثمار في المعرفة والتـي يمكـن للمنشـآت األخـرى داخـل نفـس       
الصناعة أو في نفس المجتمع أن تستفيد منها نظرا لخاصية االنتشار المصـاحبة لمعرفـة، وعـدم    

إلـى الـوفرات   القدرة على االحتفاظ بها سرا أو حماية ملكيتها لفترة زمنية طويلة هذا باإلضافة 
الخارجية الناتجة عن تراكم لرأس المـال البشـري والـذي يسـمى بـاألثر الخـارجي لتـراكم رأس        

 .المال البشري
     إن التغير التكنولوجي هو متغير تابع يتحدد داخل إطار النشاط االقتصـادي بواسـطة عوامـل

لوحــدات كثيــرة يمكــن الــتحكم فيهــا، علــى ســبيل المثــال تــراكم المعرفــة الــذي تقــوم بــه ا  
االقتصادية الساعية لتعظيم األرباح والقادرة على تحمل المخاطر أو كذلك عن طريق تراكم 
رأس المال البشري وما ينتج عنه من حسن توزيع الوقت والجهد فيما بين األنشطة المختلفة، وهـو  

في الزمن ما يستمد من الحقيقة التي أشارة إليها رومر من أن التقدم التكنولوجي ليس مجرد دالة 
 .وإنما هو دالة في األشياء التي يقوم بها األفراد خالل الفترات الزمنية المتعاقبة

      وقـد  . إن االكتشافات والتكنولوجيا هي عوامل إنتاج تختلـف عـن عوامـل اإلنتـاج التقليديـة
فـي   )non-rival(أطلق رومـر علـى عوامـل اإلنتـاج غيـر التقليديـة، عوامـل اإلنتـاج غيـر التنافسـية          

فالمعرفة أو االختراعات الجديدة ال يمنع أو . ستخدام، وهي تشبه في ذلك جزئيا السلع العامةاال
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يحول استخدام شخص ما أو منشأة لها أمكانية استخدام المنشآت أو األشـخاص اآلخـرين لهـا وهـي     
جزئيـا، بمعنـى أن المنشـأة التـي      )Exclusive(ربما تختلف عن السـلع العامـة فـي كونهـا مسـتبعدة     

حــت فــي تحقيــق االختــراع الجديــد تظــل محتفظــة بحــق الملكيــة والحصــول علــى أربــاح             نج
قبـل أن يصـبح االختـراع أو     17احتكارية على األقل في البداية، ولفترة زمنية قد تطول أو تقصر

  .المعرفة هدف سهل الحصول عليه
  عرض النموذج. 2.4

ولقـد  ) Cobb-Douglas(في شـكل معـدل مـن دالـة كـوب دوغـالس      يتمثل الناتج النهائي 

، )Research sector(قطـاع البحـث  : اعتبر رومر أن إلنتاجه البد من المرور عبر ثالث قطاعـات هـي  
) Final goods sector(وقطاع السـلع النهائيـة   ) Intermediate goods sector(قطاع السلع الوسيطة

  :18كاآلتي

  

  اإلنتاج:  푌: حيث أن

퐻  :رأس المال البشري  

퐿  :ل الخامالعم  

∫ 푥(푖)  :رأس المال المادي  

푥(푖)(علــى افتــراض أن االحتكــارات تنــتج كميــات مماثلــة علــى المــدى الطويــل     = 푥̅( تكتــب
  :19)1(الدالة

  

  

퐴  :يعبر عن مخزون المعارف  
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ثابتة حيث يوزع هذا المخزون  퐻يفترض النموذج أن إجمالي كمية رأس المال البشري 
  :퐻وإنتاج أنواع جديدة من رأس المال  퐻الثابت بين إنتاج الناتج 

  

، أي أن 20يفترض النموذج عدم وجود نمو السكان وغياب التقدم التكنولوجي الخـارجي 
휇)النمو الداخلي يوجد عندما يكون الناتج أكبر من  + 휆).  

 .21يفترض النموذج أن التقدم التكنولوجي هو إنتاج أنواع جديـدة مـن السـلع الرأسـمالية    
وإلنتاج هذه السلع الرأسمالية التي يمكنها أن تنتج منتجا نهائيا نستعمل موردا آخر الذي أعتبـره  

وحـدة مـن    ηبحيـث أن اسـتخدام   푅رومر نوعا خاصا من العمل ورأس المال البشـري متـاح بالكميـة    
  :تاليهذا المورد ينتج وحدة واحدة من أي نوع من أنواع السلع الرأسمالية بعد اختراعها، وبال

  

 푥متسـاوية ومسـاوية لــ     푥وأن تكـون كـل    (푖)يلزم أن يكـون مسـتقال عـن     푥(푖)الناتج الحدي لـ 
  :(3)فتصبح العالقة 

  

  

퐻نرمز للناتج الثابت 퐿  بـ퐵  . نجد) 2(في ) 4(نقوم بحساب قيمة الناتج النهائي وبتعويض:  

  

  : 퐵 ،푅مع ثبات 
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نه بعدم وجود تقدم تكنولوجي خارجي، يتحقـق النمـو الـداخلي مـع     أوبالتالي نستخلص 
موجبة بمعنى، أي هيكل اقتصادي أو هيكل للسوق يضمن استمرار نمو عدد من  퐴أي شيء يبقي 

  .22أنواع السلع الرأسمالية

يتناسـب مــع كميــة رأس المــال البشــري المخصــص   퐴يفتـرض النمــوذج أن معــدل النمــو لـــ  
ع جديدة من السلع الرأسمالية، أي أن كمية االكتشافات الجديدة تعتمد للبحث والكتشاف أنوا

  :퐻وكمية رأس المال المخصصة للبحث والتطوير 퐴على كمية مخزون المعارف 

  

  

훿  :يعبر عن إنتاجية أو فعالية البحث والتطوير  

معادلة تراكم المعارف وتعد من أهم معادالت النموذج كونها تحـدد  ) 7(تدعى المعادلة 
الكيفيـة التــي يــتم بهــا إنتــاج المبتكــرات العلميــة الجديــدة التــي تــرتبط بكميــة رأس المــال   

ــى ذلــك، نجــد أن   . البشــري المخصــص لقطــاع البحــث ومــدى إنتاجيــة هــذا القطــاع     باإلضــافة إل
ث تتحد على أساس المخزون المعرفي الذي يتوفر عليـة الباحـث فكلمـا    اإلنتاجية الحدية للباح

ينمو باسـتمرار ودون   퐴كان هذا األخير معتبر زادت اإلنتاجية الحدية للباحث األمر الذي يجعل 
  :23توقف

  

في ظل المنافسة االحتكارية يصبح سعر السـلع الوسـيطة أكبـر مـن تكلفتهـا الحديـة       
المنتجـة يعـود إلـى البـاحثين ممـا يـؤدي إلـى تحفيـز البحـث وزيـادة           ألن جزء مـن أربـاح الشـركات    

  :فيصبح الطلب على رأس المال يساوي المخزون الكلى لرأس المال المتاح. االكتشافات العلمية

  

푥(푖) :نفتـرض أنـه يـتم إنتاجهـا تحـت      . الكمية الموجودة من كل نوع من أنواع السلع الرأسمالية
  ):8(نفس الظروف تصبح 
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  : 24ن، يتم إنتاج السلعة النهائية وفق دالة اإلنتاج التاليةاآل

  

퐴  : يمثل السلع الوسيطة المتاحة إلنتاج الناتج النهائي  

퐿 :رأس المال األزم إلنتاج السلعة النهائية  

  :25)10(في ) 9(وبتعويض المعادلة 

  

  :عامل إنتاجي فإن عوائد هذا العامل التكنولوجي تكون متزايدة 퐴إذا اعتبرنا أن 

  

نصـل إلـى   ) 7(يتحدد نمو الناتج من خالل نشاطات البحث والتطوير وبالتالي، مـن المعادلـة  
  : 푔معدل النمو المتوازن 

  

  :ويكون معدل نمو الناتج ورأس المال هو

  

دالـة تـركم المعـارف ومعـدل نمـو      على المدى الطويل، يتحدد نمو الناتج الفـردي بعوامـل   
عدد الباحثين الذي يرتبط بمعدل نمو السكان العاملين بالتالي فإن النمو االقتصـادي ال يتحقـق   
ــارف        ــاج المع ــة للبحــث والتطــوير بمعنــى إنت ــات البشــرية والمادي ــا وإنمــا بتســخير اإلمكاني عفوي

  ).االبتكارات(واألفكار
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  26بعض نتائج النموذج. 3.4

  إن معدل نمو نصيب الفرد من الناتج يتحدد داخلياً وعلى أساس معدل نمو العامل التكنولوجي
وكـذا علـى    퐻والذي يعتمد على كمية رأس المال البشري المخصصة لقطـاع البحـث والتطـوير    

، فالزيادة في نفقات البحث والتطوير وتحسين فاعلية هذا القطـاع عـن   훿مدى فاعلية هذا القطاع 
تأهيــل الــرأس المــال البشــري يضــمن اســتمرار النمــو فــي المــدى الطويــل ويحســن مــن األداء     طريــق

  .االقتصادي
         ــل ــن العام ــل م ــدة باســتمرار وهــذا يجع ــة لقطــاع البحــث والتطــوير متزاي إن اإلنتاجيــة الحدي

Hالتكنولوجي ينمو باستمرار دون توقف حتى في حالة ثبـات عـدد البـاحثين    اسـتمرار   وبالتالي
 .قتصادي في المدى الطويلالنمو اال

     إن النمــوذج يــوحي بتفســير االختالفــات فــي األداء االقتصــادي علــى أســاس ســرعة حركيــة
التحول التكنولوجي والتـي تعتمـد علـى مسـتوى رأس المـال البشـري لهـذا االقتصـاد فهـو بالتـالي           

والتطـوير والقـادر   يرجع الفروق في األداء االقتصادي إلى مدى قدرة البلد لالعتناء بقطـاع البحـث   
على إنتاج مبتكـرات جديـدة أو علـى األقـل يكـون لـه القـدرة علـى التكيـف مـع التكنولوجيـا            
المستحدثة في العالم المتقدم، وبالتاي تنبغي على الدولة أن توجـه سياسـتها العمـة لـرف النمـو      

 .االقتصادي إلى أنشطة البحث والتطوير
  
  خاتمة .5

النظرية الحديثـة للنمـو تعطـي أهميـة كبيـرة لتـراكم       من العرض السابق، يتضح لنا أن 
وما ينـتج عنهمـا    ة في المدى الطويلبصفة خاص) R&D(المعرفة بصفة عامة وللبحث والتطوير

من اكتشافات أو اختراعات جديدة وترى أن التقدم في نشـاطات البحـث والتطـوير يـتم مـن خـالل       
  .من المنتجات الجديدةاإلنفاق عليهما من جانب المشروعات بهدف تحقيق ربح 

وتضيف النظرية أن كل منتج جديد يعتبر بمثابة إضافة إلى رصيد المعرفـة اإلنسـانية   
يترتب عليها زيادة معدالت االختراعات من ناحية وانخفاض تكلفـة االختـراع مـن ناحيـة أخـرى      

معـدل  وهكذا فإن معدل النمو اقتصادي يتغير مـع  . وذلك مع تراكم المعرفة في المدى الطويل
اختراع المنتجات الجديدة ومن ثم فإن االستثمار في البحث والتطوير من أهم مصادر النمـو طويـل   

  .األجل

، فـإن نظريـة النمـو الـداخلي بريـادة رومـر تقـر أن        )Solow(ولوصعلى خالف ما خلص إليه 

، النمو وتحقيق النهضة يكونا دائما أسرع فـي الـدول التـي تمتلـك رصـيدا أكبـر مـن رأس المـال        
وعمالة جيدة التعليم والتدريب وأخيرا بيئة اجتماعية واقتصادية تشجع على تـراكم المعرفـة   

ومن أهم التوصيات التي تقدمها هذه النظرية . اإلنسانية وخلقها داخل اإلطار االقتصادي للمجتمع
  :للدول والحكومات لتحقيق النمو والتنمية بها ما يلي
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 ى خلـق المعرفـة الجديـدة بكـل أنواعهـا، لـيس فقـط        يجب أن تركز استراتيجيات النمو عل
 داخل الجامعات والمعامل ولكن أيضا من خالل شركات األعمال

          كل األفكار الكبيرة منها والصـغيرة تلعـب دورا هامـا فـي زيـادة معـدل النمـو، وأن هيكلـة
اشـرة  األعمال بأي من الطرق المتعددة بغرض تشجيع االختراع من جانـب العـاملين المشـاركين مب   
 .في العملية اإلنتاجية يعادل في أهميته لالقتصاد المعرفي أهمية البحوث العلمية المنظمة

    فــرص تحقيــق النمــو تعتمــد فــي جــزء كبيــر علــى القاعــدة الحاليــة المحليــة مــن المعرفــة
 .والخبراء والمجتمعات يجب أن تطمح إلى بناء هذه القاعدة من خالل استراتجياتها العامة

  النمو المعتمد على المعرفة يسهم في تعضيد دائرة التقوية الذاتية، ومن ثم فالنمو السريع
 ... يفجر مزيد من االبتكار المعرفي وهذا األخير يؤدي إلى مزيد من النمو السريع وهكذا
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1962–2008 
  حبيب قنوني. أ  لخضر عدوكة . د

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  الجزائر / معسكر جامعة

  

  :ملخص

النظام المالي وخاصـة البنـوك لهـا تـأثير إيجـابي علـى         أن  أوضحت العديد من الدراسات 
، مـع العمـل علـى    االستثمارإلى  االدخار، ألنها تعمل على تحويل مبالغ ضخمة من  االقتصاديالنمو 

القضاء على المشاكل التي يمكـن لهـا أن تواجـه المـدخرين كمشـكل السـيولة و المسـتثمرين        
فهدا البحـث يعمـل علـى دراسـة صـحة هـدا التوصـل فـي حالـة          . كمشكل عدم تناظر المعلومات

ومن أجـل هـدا اسـتعملنا  طـرق االقتصـاد القياسـي و التـي تسـمح لنـا بدراسـة           . البنوك الجزائرية
و بعــد الدراســة وجــدنا أن هــذه . ير المتغيــرات االقتصــادية البنكيــة علــى النمــو االقتصــاديتـأث 

المتغيرات لها تأثير سلبي على النمو االقتصـادي خاصـة فيمـا يخـص الوظيفـة األساسـية أال وهـي        
أي أن دور البنـوك فـي   .مـنح القـروض و ذلـك فـي حالـة التسـيير غيـر الجيـد لهـا وعـدم مراقبتهـا           

  .  جزائري ما يزال غير فعالاالقتصاد ال

Abstract: 

Many studies highlight that growth is an increasing function of developed banking 
system in so far the latter channels more savings to investment, and reduce the problem 
of liquidity and information asymmetry. The main purpose of this work is to investigate 
this assertion with the Algerian’s banks. A review of this models which address the 
question about the relationship between bank’s variables and growth allows us to 
emphasize the functions, the role and the specificity of banks. An econometric analysis 
allows us to test the principal effects of bank’s function on growth. We show notably 
that growth is an decreasing function of banks if their credit activity is not controlled. 
So the role of the Algerian’s banks in the economy have not efficience.      
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 .البنوك، النمو االقتصادي، المتغيرات البنكية: الكلمات المحورية

  :مقدمة
، أصبح من الضروري التطرق إلى مستقبل النظام المـالي فـي    يكتسبهانظرا لألهمية التي 

فالنظام المالي في الـدول المتقدمـة أصـبح الركيـزة     . الجزائر، خاصة في ما يتعلق بتمويل النمو
ذو الدور الرائد والفعال في تحقيق النمو، من خالل توزيع الموارد اآلتيـة مـن    األساسية و المهمة  و

  .ثمارات منتجة وخالقة للقيمة، وكيفية تسييرها و متابعتهاإلى مشاريع واست االدخار
البنك و البورصة مؤسستان ضـروريتان فـي خلـق    ) :" J. Matouk   )1991مثلما أكد عليه 

  .1"فهما مسؤولتان على تراكم رأس المال وتوزيعه بين القطاعات و المؤسسات: القيمة ودورانها
النظــام المــالي لــه دور  ): " M. Aglietta )2001فالــدور الرائــد للنظــام المــالي بينــه أيضــا  

مركزي وخاص في االقتصاديات النقدية، ألنه يستطيع أن يقدم للمقترضـين السـيولة الالزمـة و    
النظـام المـالي يسـمح لتـراكم     ...سابق ادخارالمطلوبة، بدون أن تكون هذه السيولة مأخوذة من 
  .2..."رأس المال من خالل ادخار أولي بالتحرر و التحرك 

فهـذا  . كثيرة األعمال التـي تطرقـت إلـى العالقـات الموجـودة بـين النظـام المـالي و النمـو         
اإلشكال يعد مهما جدا عندما يكون األمر مرتبط ببلد في طور النمو، مثل الجزائر، أين تكون 

  .االحتياجات للتمويل كبيرة جدا ودور النظام المالي يعد استراتيجي
وبمــا أن الجزائــر بلــد نــامي،  . يعنــي البنــوك و األســواق الماليــة فمصــطلح النظــام المــالي 

فالنظــام المــالي يتكــون أساســا مــن البنــوك التجاريــة و التــي تكــون بــدورها النظــام البنكــي     
  .أما فيما يخص السوق المالي فيبقى محدودا جدا. الجزائري

ة خاصـة فـي   البنوك هي الوسيط المـالي األكثـر فعاليـ   ): " A . Joseph )0200من خالل  
الهياكــل اإلنتاجيــة، نقــص مصــداقية المعطيــات المحاســباتية و ضــيق  : البلــدان الناميــة، بســبب

  3."األسواق
  :تندرج إشكالية بحثنا على النحو التاليمن خالل هذا 

  في الجزائر؟ دور المتغيرات االقتصادية البنكية في  النمو االقتصاديما 
  :على النحو التالي  وتتفرع من هذه اإلشكالية سؤلين رئسيين

  ما هي أهم المتغيرات االقتصادية  البنكية؟         
  النمو االقتصادي في الجزائر؟باالمتغيرات االقتصادية البنكية  هذهعالقة  ما

ــىهــذا العمــل   ويهــدف ــا       إل ــين البنــوك مــن خــالل متغيراته ــان العالقــة التــي تــربط ب تبي
  االقتصادية و النمو االقتصادي

و لتحقيق هذا الهدف قسمنا بحثنا الى محورين أساسـيين ، ففـي المحـور االول تناولنـا فيـه      
الجانـب النظـري و الـذي يبـين العالقــة مـا بـين البنـك و النمـو االقتصــادي أمـا فـي المحـور الثــاني            

                                                             
1 J. Matouk (1991), " Systèmes financiers français et étrangers- Tome 1: Banques: instruments, institutions et 
gestion bancaire", Dunod . 
2 M. Aglietta (2001)," Macroéconomie financière: finances, croissance et cycles", Editions la Découverte. 
3 A. Joseph (2000), " Le rationnement du crédit dans les pays en développement", Edition  L'Harmattan, P.23 
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النمو بـا المتغيـرات االقتصـادية البنكيـة    فحاولنا القيام بنمذجة قياسـية لتبيـان العالقـة بـين     
  تصادي في الجزائراالق

 :البنك و النمو االقتصادي .1
 :نظري إطار - أ 
خمس حجج يمكن لها أن تبين أنه هناك عالقة موجبة وطردية ) Levine )1996ذكر 

  :4بين النظام البنكي و النمو االقتصادي
 ،النظام يسهل الحماية ضد األخطار ويسمح بتقسيمها 
 ،يسمح بتوزيع وتوظيف جيد للموارد المالية 
  بمراقبة ومتابعة جيدة للمسيرين و المؤسسات من طرف المساهمين،يسمح 
 المحلي، االدخارك وتطوير ييسمح بتحر 
 يسهل تبادل السلع والخدمات. 

أن   التـي يمكـن    إضافة إلـى هـذا، فوجـود البنـك يسـمح بتخفيـف المشـاكل والعراقيـل        
الي إلـى وسـيلة تبـادل    ولعل مـن بينهـا مشـكل تحويـل األصـل المـ      . تواجه المستثمرين في األسواق

، وتكـاليف   asymétrie d’informationمشـكل عـدم تنـاظر المعلومـات       خاصة إذا كـان هنـاك  
  .كبيرة لهذه التحويالت

فــنقص المعلومــات حــول المشــاريع و االســتثمارات وعــدم تنــاظر المعلومــات قــد يــؤدي إلــى   
أو مؤسسة يلجؤون إليه فـي   طر األعوان إلى تعيين شخصضصعوبة التوظيف األمثل للموارد ، مما ي

  .حالة احتياجهم لهذه المعلومات، ولعل أهم مؤسسة تحقق لهم هذا األمر هي البنوك
فالمشــاريع ذات المردوديــة العاليــة تتطلــب أمــوال كبيــرة وآجــال طويلــة لتحقيقهــا ، ممــا   
 يعترض مع فوائد المدخرين و خوفهم من استرجاع أموالهم ممـا قـد يتسـبب فـي مشـكل السـيولة      

risque de liquidité     األمر الذي يؤدي إلى تمويل مشاريع أقل مردوديـة وتسـمح باسـترجاع األمـوال ،
إلـى  ) الودائـع (لكن بوجود البنك الذي يعمل على تحويل الموارد قصيرة األجل . في وقت قصير

سائلة إلى استثمارات طويلة غير   liquideأو وسائل مالية سائلة ) قروض(استعماالت طويلة األجل 
illiquide        ،مع ضمان أموال المودعين وأرباحهم  بغـض النظـر عـن الحالـة االقتصـادية للمقترضـين

  . 5األمر الذي يسمح بالقضاء على مشكل السيولة
بتنويع حافظة األوراق المالية للمستثمرين مـع حـثهم علـى    : وجود النظام البنكي يسمح

  .6تمويل المشاريع األكثر خطورة واألكثر مردودية
في  banquier ركز على الدور األساسي الذي يقدمه عامل البنك) Schumpeter )1935فـ 

  .توظيف الموارد، و التي تسمح للمستثمر باإلبداع من خالل تبديل وسائل اإلنتاج

                                                             
4 Levine Ross, (1996), « Financial Development and Economic Growth : View and Agenda », Banque 
Mondiale, working paper n1678, Washington, P6. 
5 Bencivenga Valerie R, Smith Bruce D, (1991), «Financial Intermediation and Endogeneous Growth », 
Review of Economic Studies, avril, vol 58, n2,PP.195-209. 
6 Pagano Marco,(1993), « Financial Markets and Growth : An Overview », European Economic Review, 
avril,vol37,PP.613-622. 
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ــأثير اإليجــابي للبنــك علــى النمــو يمــر أيضــا عبــر المراقبــة الصــارمة للمســيرين و           الت
بالبلدان النامية وذلك من خالل التخفيف و التقليـل مـن تكـاليف    المؤسسات خاصة فيما يتعلق 

  .الحصول على المعلومات داخلية كانت أو خارجية
فإنه بغياب البنك ال يمكن تمويل جلب تقنيات إنتاج فعالة ،     Mc Kinnonبالنسبة لـ 

ســتثمار، يعتبــر أســاس اال االدخــاروبمــا أن . األمـر الــذي يكــون لــه تــأثير مهــم علـى المســتهلكين  
وتراكم رأس المال هو مصدر النمو، فمـن الضـروري تطـوير الهياكـل الماليـة التـي تسـهل عمليـة         

  .7تكوين وجمع االدخار المالي
أن الوســاطة البنكيـــة تعتبــر الشــرط الضــروري للنمـــو      Shawيــرى    Mc Kinnonمثــل  

مـن طـرف فـرد     تـؤدي إلـى تكـاليف صـعبة التحمـل      االدخـار االقتصادي، ألن القيام بعملية جمـع  
  .8واحد، وعليه فهذه العملية لن تكون سهلة إال بوجود نظام بنكي

اطة البنكيـة تسـهل عمليـة التخصـص     فـإن الوسـ     Greenwood et Smithأما بالنسـبة لــ   
التوسيع فـي اإلنتـاج مـن خـالل جلـب تقنيـات فعالـة ، األمـر الـذي يجعـل المسـتثمر يقـوم بإنتـاج              و

ة إليها، و بالتالي التقليص من تكاليف المعامالت و التبادالت، مما مجموع السلع التي هو في حاج
  .9يؤثر باإليجاب على النمو االقتصادي

 :تجريبيةال دراساتبعض ال -ب 
في إطار النماذج الحديثة للنمو، يوجـد العديـد مـن االقتصـاديين الـذين قـاموا باسـتعمال        

من أجل التأكد من تأثير العمليات البنكيـة  علـى النمـو    ) االقتصاد القياسي(الطرق التجريبية 
  . Données de Panelأغلبية هذه الدراسات استعملت طريقة . االقتصادي

من األوائل الذين اهتموا بمسألة قياس تنميـة   King et Levine)1993(10يعتبر كل من  
النظام البنكي وتأثيرها على النمو االقتصادي، فقاموا بتقدير المعادلة والتي تحوي علـى معـدل   

  .كمتغير داخلي ومتغيرات حقيقية ومالية كمتغيرات خارجية log PIBالنمو المتوسط 
  :المتغيرات الحقيقية

  ياس الرأس مال البشريلق(معدل التعليم الثانوي( 
  معدل انفتاح التجاري 
 معدل التضخم 
 اإلنفاق الحكومي 

  :المتغيرات المالية
 LLY: معدل السيولة مقاس بـM2/PIB 

                                                             
7 McKinnon Ronald I,(1973), « Money and Capital in Economic Development », The Brookings Institution, 
Washington DC. 
8 Shaw Edward S,(1973), « Financial Deepening in Economic Development », Oxford University Press, New 
York. 
9 Greenwood Jeremy, Smith Bruce,(1995), « Financial Markets in Development, and the Development of 
Financial Markets », Rochester Center for Economic Research, working paper, n406, août . 
10 King R.G. et Levine R. (1993a),” financial intermediation and economic development”, in capital markets 
and financial intermediation, Cambridge University Press, PP.156-196.  
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 BANK :     ــة بالبنــك المركــزي فــي مــنح مقيــاس أهميــة بنــوك الودائــع مقارن
الودائـع لـدى   + ودائـع البنـوك   /القرض المحلي مقاسا بـ ودائع البنوك التجارية

 نك المركزيالب
 PRIVATE : مجموع القرض المحلي/قروض المؤسسات الخاصة 
 PRIVY :معدل قروض المؤسسات/PIB 

فاالقتصاديون مـن خـالل هـذا العمـل وجـدوا أنـه توجـد عالقـة قويـة وموجبـة بـين النمـو             
  .االقتصادي و باقي المتغيرات

و  Beck ،Levine، قام بها كـل مـن    Données de Panelتوجد أيضا دراسة أخرى بطريقة 
Loayza  كانت تهـدف إلـى تقيـيم العالقـات التجريبيـة بطريقـة ديناميكيـة بـين          199911سنة

مســتوى التنميــة الماليــة و النمــو االقتصــادي، إنتاجيــة القطاعــات، تــراكم رأس المــال و معــدل     
  .االدخار

   Yi = α + β finance + γReal +ξI: قام هؤالء الباحثين بتقدير المعادلة التالية
  :حيث

Y :  تمثل نمو الناتج الداخلي الخـامPIB       نمـو مخـزون رأس المـال، نمـو اإلنتاجيـة و معـدل ،
  .االدخار

Finance : تمثل المتغيرات المالية المقدمة من طرفKing  وLevine  1993سنة.  
Real :تمثل المتغيرات الحقيقية المقدمة من طرف الباحثين السابقين أيضا.  

إلى جانب هذه األعمال، توجد العديد من الدراسات التي كانت تهدف إلى معرفة العالقة 
  :، وكان من أبرزهااالقتصاديبين المتغيرات المالية و النمو 

  دراسةDe Gregorio  وGuidotti   1995سنة . 
  دراسةArestis  وDemetriodes  1997سنة . 
  دراسةOdedokun  1998سنة . 

الدراســات أثبــت أن النظــام المــالي وخاصــة البنكــي و المتمثــل فــي     حيــث أن كــل هــذه  
  .المتغيرات المالية لها تأثير إيجابي على النمو االقتصادي

أثبتـت العكـس، حيـث ارتكـز      Marc Hayقدمت دراسـة مـن طـرف     2000إال أنه في سنة 
رة الممتدة من خالل الفت) دول متطورة و األخرى نامية 6(دولة  12هذا العمل على مجموعة تحوي 

  . 1996إلى  1970
  : 12النموذج الذي أراد تقديره من اجل دراسة تأثير البنوك على النمو هو

tititttti bZaXYLnYLn ,1,11,1, ,..    
 Y ، من خالله يـتم حسـاب المتغيـر    PIB/têteمتوسط الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي :  ,

  .tالمفسر خالل الفترة 
                                                             

11 Bernard Eric (2000), « Développement financier, politique monétaire et croissance économique: validations 
empiriques en donnée de panel », cahier de recherche, université d’Orléans,P.8. 
12 MARC Hay (2000), «Banques et croissance : examen critique et analyse en données de panel», cahier de 
recherche, Université du Havre,PP.17-18. 
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  : X ,   :مجموعة المتغيرات الحقيقية، وهي كالتالي  
LINV : لوغاريتم المعدل)FBCF +تغير المخزون/(PIBو الذي يمثل معدل االستثمار ،.  
LINF :لوغاريتم معدل التضخم.  

LOUV : ،الواردات+ الصادرات (لوغاريتم معامل االنفتاح التجاري/(PIB.  
POP :  لوغـاريتم مجمــوع معــدل نمــو الســكان(n)نمــو التطــور التقنــي  ، معــدل(g)  و معــدل

)رأس المال  dépréciationتخفيض  +g)، مع ( =0,05).  
 Z   :مجموعة المتغيرات البنكية لكل بلد، وهي كالتالي: ,

LDEP :       متغير خصوم البنك والذي يعكس مسـتوى تطـور حجـم النظـام البنكـي، وهـو
  .PIB)/مجموع الودائع قصيرة وطويلة األجل(لوغاريتم المعدل 

MASS : لوغاريتمM2/PIBوالذي يعكس سيولة االقتصاد ،.  
LCI : القرض الداخلي(لوغاريتم/(PIB.  

LLIQ : الودائع، والذي يعكس سيولة البنوك)/القرض المحلي(لوغاريتم.  
وجــد أن البنـوك يمكـن أن يكــون لهـا تـأثير ســلبي،      Marc Hayمـن خـالل هـذا العمــل،    

خاصة فيما يتعلق بالعمل األساسي للبنك و المتمثل فـي القـروض، خاصـة إذا كـان هـذا األخيـر       
  .غير مراقب

 :دراسة تجريبية لحالة الجزائر .2
رأينا فيما سبق أنه توجد عالقة موجبة و تأثير كبيـر قـد يحـدث بـين البنـوك و النمـو       

و مـن أجـل تأكيـد أو نفـي هـذه      . الجانب النظري أو حتى بعض األعمال التجريبيةاالقتصادي، من 
، و باسـتعمال  MARC HAY، قمنا باالعتماد على النموذج المقدم من   النتائج في حالة الجزائر

  .2008-1962، و طريقة المربعات الصغرى، خالل الفترة  EVIEWSبرنامج 
  

  :حيث أن المعادلة المراد تقديرها هي على الشكل
  
  

  

  

  :13و الشكل البياني التالي يبين تطور المتغيرات خالل هذه المرحلة

  

                                                             
13     

Ln Y , − LnY , = C + 
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من خالل هذه األشكال البيانية، نالحظ أن المتغير الخاص بالنمو االقتصادي و المتمثـل  
عرف خالل هذه الفترة ارتفاعا متواصال، أما فيما يخـص المتغيـرات البنكيـة، فقـد      PIB/têteفي 

ارتفاعــا ملموســا خــالل هــذه المرحلــة، خالفــا للمتغيــرين     M2/PIBو  dépôt/PIBعــرف كــل مــن  
عرفــا ارتفاعــا منــذ بدايــة الفتــرة حتــى ســنوات    crédit/dépôtو  crédit/PIBاآلخــرين، فكــل مــن  

ه الفترة عرفا انخفاضا ملحوظـا و ذلـك بسـبب انخفـاض حجـم القـروض       الثمانينات، لكن بعد هذ
  .الموجهة لالقتصاد

أما فيما يخص المتغيرات الحقيقية، رغم التذبذبات التي عرفتها خالل هذه الفترة، إال أن 
المالحظ بدقة لهذه األشكال، يرى أن هذه المتغيرات عرفت استقرارا نسبيا، فبالنسـبة المتغيـر   

، شـأنه شـأن التضـخم، أمـا بالنسـبة       2,5نمـو السـكان فكـان يـدور حـول نسـبة        الخاص بمعدل
من الناتج المحلي اإلجمالي، بينمـا معـدل    50لمتغير االنفتاح التجاري، فكان يدور حول نسبة 

  من الناتج المحلي اإلجمالي  3االستثمار فكان يدور حول نسبة 

  :فيما أصبحت المعادلة المقدرة كالتالي

  

  

  

 = R²(من النمو االقتصادي  35نالحظ أن النموذج المطبق في هذه الحالة ال يفسر سوى 
مــن النمــو االقتصــادي تفســرها متغيــرات أخــرى ليســت    ) 65(، بمعنــى أن النســبة البقيــة  )0.35

  .معروضة في النموذج

النموذج، نالحـظ أنهـا تمثـل األهـم مـن بـين المتغيـرات        لكن إذا دققنا جيدا في متغيرات 
. االقتصادية، من استثمار، تضخم، االنفتاح التجاري، نمو السكان، إضافة إلى المتغيرات الماليـة 

) أو متغيـرات (هذا األمر يبين أن االقتصاد الجزائري خالل كل هذه المرحلـة يعتمـد علـى متغيـر     
أن االقتصـاد الـوطني يعتمـد علـى مـورد      ) نظريـا (بينا سابقا  آخر لتحقيق النمو االقتصادي، و فعال

  .المحروقات لخلق نمو اقتصادي، و هذا ما توضح لنا تجريبيا

يبــين لنــا أنــه لــيس هنــاك ارتبــاط ذاتــي فــي     DWنالحــظ مــن خــالل النتــائج أن اختبــار  

أنـه علـى األقـل    يبـين بوضـوح    F-statistic، إضـافة إلـى أن اختبـار     Pas d’auto corrélationالنموذج

Ln = (0.125196)+
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95      0(يوجد متغير أو أكثر محـدد يختلـف عـن الصـفر  (Significatif différent de zéro   األمـر ،
  .الذي يدفعنا إلى القول أن النموذج الذي بين أيدينا يفسر جيدا النتائج المتحصل عليها

 t-statistic أما إذا رجعنا إلى المتغيرات، كل واحدة على حدى، فإننا نالحـظ أن اختبـار       

غير محددة ويمكن  LOGPOPيبين أنه كل المتغيرات البنكية، إضافة إلى المتغير الحقيقي 
، مما يدفعنا إلى القول أننا نستطيع حذفها من النموذج، و بالتـالي نسـتنتج أن   )0(أن تساوي الصفر 

  .هذه الفترة المتغيرات البنكية ليس لها أي دور في النمو االقتصادي بالنسبة للجزائر طيلة

و الذي   LOGCREDفإننا نالحظ أن المتغير )  t-statistic(حتى و لو أهملنا هذا االختبار 

يمثل الوظيفة األساسية للمؤسسة البنكية يربطه عالقـة عكسـية بـالنمو االقتصـادي، حيـث      
19 )βيـنخفض النمـو االقتصـادي بــ      1أنـه لمـا يرتفـع هـذا المتغيـر بــ        = ، حتــى أن )0.19−

  .امل االرتباط الجزئي بين هذا المتغير البنكي و النمو االقتصادي ضعيفمع

المتغير البنكـي الثـاني و الـذي تربطـه عالقـة عكسـية بـالنمو االقتصـادي خـالل هـذه           
 1، و الذي يعبر عن سيولة االقتصاد، حيث أن ارتفاع معدل السـيولة بــ   LOGMASSالفترة، هو 

6 (βبـ يؤدي إلى انخفاض النمو االقتصادي  = ، حتى أن معامل االرتبـاط الجزئـي بـين    (0.06− 
  .هذا المتغير و النمو االقتصادي ضعيف جدا

، و رغم أنهما تربطهما عالقة LOGCDEPو  LOGDEPأما بالنسبة للمتغيرين اآلخرين، 
 27يـؤدي إلـى زيـادة النمـو االقتصـادي بــ        1طردية بالنمو االقتصادي، حيث أن زيادة األول بــ  

(β = β)في النمـو االقتصـادي   24تؤدي إلى زيادة بـ  1، و زيادة الثاني بـ (0.27 = ، إال (0.24
  . أن معامل االرتباط بينهما و بين النمو يبقى ضعيفا جدا

ماعـدا  ) 0(أما فيما يخـص المتغيـرات الحقيقيـة، فإنهـا كلهـا محـددة تختلـف عـن الصـفر          
ــر  ــا ســابقا   LOGPOPالمتغي تربطهمــا  LOGINVو  LOGINFمتغيــرين فبالنســبة لل. كمــا قلن

تـؤدي إلـى انخفـاض النمـو      1عالقة عكسـية بـالنمو االقتصـادي، حيـث أن زيـادة المتغيـرين بــ        
  .على التوالي 7,5و  2االقتصادي بـ 

، فإن العالقة التـي تربطـه   (LOGOUV)أما فيما يخص المتغير الخاص باالنفتاح التجاري 

، مع معامل 23، تؤدي إلى زيادة النمو بـ 1ث أن زيادة األول بـ بالنمو االقتصادي هي طردية، حي
  .50ارتباط جزئي يقارب 
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النتائج المتوصل إليها من خالل هذه الدراسة تعكس في الـبعض منهـا النتـائج النظريـة،     
خصوصا فيما يتعلق بالتضخم و االنفتاح التجاري، فزيادة األول يكون لها تأثير سلبي علـى النمـو   

إال أن األمـر  . صادي، و زيادة الثاني يكون لها تأثير إيجابي، وهذا ما بينته الدراسات السـابقة االقت
ــذي يثيــر االنتبــاه هــو المتغيــر الخــاص باالســتثمار و الــذي ربطتــه عالقــة عكســية بــالنمو            ال
االقتصادي، على خالف النتائج النظرية السابقة، و هذا يفسر بعجز المشاريع الممولة علـى خلـق   

  .قيمة المضافة، خصوصا في فترة المخططات التنمويةال

أما فيما يخص النتـائج المرتبطـة بـالمتغيرات البنكيـة، كمـا رأينـا سـابقا، فـإن هنـاك          
دراسات بينت أنه هناك عالقة طردية بين المتغيرات البنكية و النمو االقتصـادي، فيمـا بينـت    

بــين المؤسســة البنكيــة ) ســلبيتــأثير (أخــرى أنــه يمكــن أن يكــون هنــاك عالقــة عكســية  
النشـاط البنكـي غيـر    (والنمو، خصوصا إذا كانـت هـذه المتغيـرات ال تخضـع لقـوانين محكمـة       

، و هذه هي حالة النظام البنكي الجزائري، و رغم كل اإلصـالحات يبقـى بعيـدا علـى أن     )منظم
  .يكون مصدرا للنمو االقتصادي

  :خاتمة

لــدور األساســي للقطــاع البنكــي و  ا ، فــإنراســةمــن خــالل النتــائج المحصــل عليهــا فــي الد 
، له تأثير سـلبي علـى النمـو االقتصـادي، أي أن     Crédit/PIBالمتمثل في منح القروض، و المقاس بـ 

  .المتغيرين يتطوران في جهتين متعاكستين، كما أن تأثيره ضعيف على النمو

الدراسـة، لـم يكـن    وبالتالي، يمكن القول أن القطاع البنكي فـي الجزائـر وخـالل فتـرة     
  :مصدر النمو االقتصادي، وهذا األمر يمكن تفسيره بـ

 ،دور وأهمية قطاع المحروقات في ديناميكية النمو 
 ،التمويل البنكي في الجزائر ال يشمل قطاع المحروقات 
    فالحـة، صـناعة، بنـاء،   (القطاعات الممولة من طرف البنوك فـي الجزائـر (....

 مقارنة بقطاع المحروقات،  ليس لها تأثير كبير على النمو 
  فـي خلـق القيمـة    ) ميزانية التسـيير و التجهيـز  (مكانة ودور اإلنفاق الحكومي

 .وبالتالي النمو االقتصادي
ظريـة و التجريبيـة، يمكـن للبنـوك أن يكـون      وفي األخير، وخالفا ألغلبية النتائج الن

لها تأثير سـلبي علـى النمـو االقتصـادي، خاصـة إذا كانـت عمليـة مـنح القـروض ودورهـا فـي خلـق             
 .النقود غير مدروسة

  :المالحق
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  )2008-1962( حجم المتغيرات الحقيقية والبنكية: الملحق األول

Algeria 1960 1961 1962 1963
PIB (current LCU DA) 1,34E+10 1,20E+10 9,88E+09 1,33E+10
PIB (fixed LCU DA) 6,37E+10 5,50E+10 4,42E+10 5,93E+10
PIB/tête(S2000) 1,25E+03 1,06E+03 8,39E+02 1,10E+03
M2(MDA) .. .. 4,10E+00 4,00E+00
Crédits(MDA) .. .. 3,00E+00 2,80E+00
Dépôts(MDA) 1,80E+00 1,70E+00
taux de croissance PIB -1,36E+01 -1,97E+01 3,43E+01
Taux de croissance PIB/tête -1,48E+01 -2,11E+01 3,16E+01
Exports of goods and services (current LCU) 5,25E+09 5,56E+09 1,96E+09 3,29E+09
Imports of goods and services (current LCU) 9,03E+09 8,11E+09 2,06E+09 4,91E+09
Gross capital formation (current LCU) 5,67E+09 5,67E+09 3,50E+09 3,86E+09
Gross capital formation (% of GDP) 4,22E+01 4,72E+01 3,54E+01 2,89E+01

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
1,44E+10 1,55E+10 1,50E+10 1,66E+10 1,90E+10 2,10E+10 2,40E+10
6,28E+10 6,67E+10 6,35E+10 6,95E+10 7,70E+10 8,35E+10 9,09E+10
1,14E+03 1,18E+03 1,10E+03 1,17E+03 1,26E+03 1,32E+03 1,40E+03
4,77E+09 5,29E+09 5,78E+09 7,51E+09 1,02E+10 1,16E+10 1,31E+10
3,97E+09 5,00E+09 4,41E+09 5,27E+09 7,68E+09 1,04E+10 1,24E+10
2,20E+00 2,50E+00 3,00E+00 4,30E+00 6,40E+00 7,90E+00 8,40E+00
5,84E+00 6,21E+00 -4,81E+00 9,45E+00 1,08E+01 8,43E+00 8,86E+00
3,46E+00 3,61E+00 -7,29E+00 6,46E+00 7,66E+00 5,29E+00 5,65E+00
3,60E+09 3,50E+09 3,90E+09 3,90E+09 4,40E+09 5,00E+09 5,30E+09
4,23E+09 4,00E+09 3,70E+09 3,60E+09 4,60E+09 5,90E+09 7,00E+09
3,14E+09 3,50E+09 2,60E+09 3,90E+09 5,30E+09 6,80E+09 8,80E+09
2,18E+01 2,26E+01 1,73E+01 2,34E+01 2,79E+01 3,24E+01 3,66E+01

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
2,49E+10 3,03E+10 3,45E+10 5,52E+10 6,14E+10 7,38E+10 8,70E+10
8,06E+10 1,03E+11 1,07E+11 1,15E+11 1,20E+11 1,30E+11 1,37E+11
1,20E+03 1,49E+03 1,50E+03 1,56E+03 1,59E+03 1,67E+03 1,71E+03
1,39E+10 1,81E+10 2,04E+10 2,58E+10 3,37E+10 4,36E+10 5,20E+10
1,40E+10 1,88E+10 2,10E+10 2,55E+10 3,63E+10 4,61E+10 5,45E+10
8,30E+00 1,12E+01 1,15E+01 1,53E+01 2,09E+01 2,64E+01 3,14E+01

-1,13E+01 2,74E+01 3,81E+00 7,49E+00 5,05E+00 8,39E+00 5,26E+00
-1,40E+01 2,36E+01 6,75E-01 4,24E+00 1,87E+00 5,12E+00 2,09E+00
4,60E+09 6,20E+09 8,80E+09 2,14E+10 2,07E+10 2,44E+10 2,66E+10
6,90E+09 7,80E+09 1,09E+10 1,96E+10 2,64E+10 2,74E+10 3,63E+10
8,80E+09 1,04E+10 1,39E+10 2,21E+10 2,79E+10 3,20E+10 4,08E+10
3,53E+01 3,43E+01 4,03E+01 4,00E+01 4,54E+01 4,34E+01 4,69E+01

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
1,05E+11 1,28E+11 1,63E+11 1,91E+11 2,08E+11 2,34E+11 2,68E+11
1,50E+11 1,61E+11 1,63E+11 1,67E+11 1,78E+11 1,88E+11 1,98E+11
1,81E+03 1,88E+03 1,84E+03 1,84E+03 1,89E+03 1,93E+03 1,98E+03
6,75E+10 7,97E+10 9,35E+10 1,09E+11 1,38E+11 1,66E+11 1,95E+11
7,65E+10 8,66E+10 1,02E+11 1,14E+11 1,49E+11 1,86E+11 2,24E+11
4,01E+01 4,43E+01 5,12E+01 6,10E+01 8,87E+01 1,06E+02 1,27E+02
9,21E+00 7,48E+00 7,91E-01 3,00E+00 6,40E+00 5,40E+00 5,60E+00
5,93E+00 4,23E+00 -2,26E+00 -1,63E-01 3,09E+00 2,08E+00 2,23E+00
2,67E+10 3,99E+10 5,58E+10 6,62E+10 6,42E+10 6,53E+10 6,88E+10
4,20E+10 4,21E+10 4,93E+10 5,91E+10 6,02E+10 6,03E+10 7,35E+10
5,46E+10 5,45E+10 6,35E+10 7,08E+10 7,74E+10 8,78E+10 9,41E+10
5,22E+01 4,25E+01 3,91E+01 3,70E+01 3,73E+01 3,76E+01 3,52E+01  
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
2,91E+11 3,00E+11 3,24E+11 3,50E+11 4,23E+11 5,56E+11 8,45E+11
2,06E+11 2,06E+11 2,05E+11 2,03E+11 2,12E+11 2,14E+11 2,11E+11
1,99E+03 1,94E+03 1,87E+03 1,80E+03 1,84E+03 1,80E+03 1,74E+03
2,24E+11 2,27E+11 2,58E+11 2,93E+11 3,08E+11 3,43E+11 4,15E+11
2,51E+11 2,78E+11 3,04E+11 3,39E+11 3,67E+11 4,14E+11 4,84E+11
1,47E+02 1,38E+02 1,61E+02 1,70E+02 1,88E+02 2,08E+02 2,58E+02
3,70E+00 4,00E-01 -7,00E-01 -1,00E+00 4,40E+00 8,00E-01 -1,20E+00
5,01E-01 -2,40E+00 -3,46E+00 -3,61E+00 1,78E+00 -1,75E+00 -3,59E+00
6,87E+10 3,85E+10 4,62E+10 5,42E+10 7,89E+10 1,30E+11 2,46E+11
7,79E+10 6,94E+10 5,96E+10 7,90E+10 1,21E+11 1,39E+11 1,99E+11
1,01E+11 1,01E+11 8,92E+10 9,66E+10 1,27E+11 1,59E+11 2,69E+11
3,46E+01 3,36E+01 2,76E+01 2,76E+01 3,01E+01 2,86E+01 3,18E+01  

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
1,05E+12 1,17E+12 1,49E+12 1,99E+12 2,56E+12 2,76E+12 2,78E+12
2,15E+11 2,10E+11 2,08E+11 2,16E+11 2,25E+11 2,28E+11 2,39E+11
1,73E+03 1,65E+03 1,60E+03 1,63E+03 1,67E+03 1,66E+03 1,71E+03
5,29E+11 6,49E+11 7,33E+11 8,01E+11 9,16E+11 1,09E+12 1,29E+12
6,39E+11 7,48E+11 7,74E+11 9,69E+11 1,06E+12 1,16E+12 1,27E+12
3,44E+02 4,38E+02 5,01E+02 5,50E+02 6,24E+02 7,44E+02 1,19E+03
1,80E+00 -2,10E+00 -9,00E-01 3,80E+00 4,10E+00 1,10E+00 5,10E+00
-6,34E-01 -4,37E+00 -3,07E+00 1,71E+00 2,26E+00 -5,67E-01 3,45E+00
2,65E+11 2,54E+11 3,49E+11 5,40E+11 7,75E+11 8,46E+11 6,36E+11
2,50E+11 2,70E+11 4,19E+11 6,13E+11 6,13E+11 6,14E+11 6,81E+11
3,22E+11 3,39E+11 4,65E+11 6,32E+11 6,45E+11 6,58E+11 7,98E+11
3,08E+01 2,91E+01 3,12E+01 3,18E+01 2,51E+01 2,38E+01 2,87E+01  

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
3,17E+12 4,02E+12 4,24E+12 4,46E+12 5,15E+12 6,13E+12 7,48E+12
2,47E+11 2,53E+11 2,59E+11 2,70E+11 2,88E+11
1,74E+03 1,76E+03 1,78E+03 1,82E+03 1,92E+03 2,05E+03 2,12E+03
1,47E+12 1,66E+12 2,07E+12 2,84E+12 3,29E+12 3,76E+03 4147
1,59E+12 1,28E+12 1,23E+12 1,84E+12 1,80E+12 1,54E+03 1778

1349,4 1,54E+03 1,90E+03 2,24E+03 2,62E+03 2,73E+03 2944,5
3,20E+00 2,40E+00 2,60E+00 4,10E+00 6,80E+00
1,67E+00 9,34E-01 1,10E+00 2,49E+00 5,08E+00
8,83E+11 1,71E+12 1,54E+12 1,58E+12 2,01E+12 2,34E+12 3,42E+12
7,70E+11 8,56E+11 9,20E+11 1,14E+12 1,25E+12 1,31E+12 1,49E+12
8,81E+11 9,20E+11 1,14E+12 1,36E+12 1,54E+12 2,04E+12 2,35E+12
2,78E+01 2,29E+01 2,69E+01 3,04E+01 3,00E+01 3,32E+01 3,15E+01  

2006 2007 2008
8,39E+12 9,39E+12 9,94E+12

2,15E+03 2,21E+03 2,27E+03
4933,7 5412,4 6881,4
1905,4 2182,2 2624,6
3440,9 3852,3 4937,9

3,98E+12 4,43E+12 4,70E+12
1,55E+12 2,32E+12 2,76E+12
2,49E+12 3,16E+12 3,66E+12
2,96E+01 3,37E+01 3,69E+01  
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  )2008-1962( المتغيرات الحقيقية والبنكية المستعملة في النموذج: الملحق الثاني
  PIB/têteالمتغيرات البنكية و  - أ 

Années PIB/tête(S2000Crédit/PIB Dépôts/PIB M2/PIB crédit/dépôt
1960 1,25E+03
1961 1,06E+03
1962 8,39E+02 3,00E-01 1,80E-01 4,10E-01 1,66E+00
1963 1,10E+03 2,10E-01 1,20E-01 3,00E-01 1,75E+00
1964 1,14E+03 2,70E-01 1,50E-01 3,30E-01 1,80E+00
1965 1,18E+03 3,20E-01 1,60E-01 3,40E-01 2,00E+00
1966 1,10E+03 2,90E-01 2,00E-01 3,80E-01 1,45E+00
1967 1,17E+03 3,10E-01 2,50E-01 4,50E-01 1,24E+00
1968 1,26E+03 4,00E-01 3,30E-01 5,30E-01 1,21E+00
1969 1,32E+03 4,90E-01 3,70E-01 5,50E-01 1,32E+00
1970 1,40E+03 5,10E-01 3,50E-01 5,40E-01 1,45E+00  
1971 1,20E+03 5,60E-01 3,30E-01 5,50E-01 1,69E+00
1972 1,49E+03 6,20E-01 3,60E-01 5,90E-01 1,72E+00
1973 1,50E+03 6,00E-01 3,30E-01 5,90E-01 1,81E+00
1974 1,56E+03 4,60E-01 2,70E-01 4,60E-01 1,70E+00
1975 1,59E+03 5,90E-01 3,40E-01 5,40E-01 1,73E+00
1976 1,67E+03 6,20E-01 3,50E-01 5,90E-01 1,77E+00
1977 1,71E+03 6,20E-01 3,60E-01 5,90E-01 1,72E+00
1978 1,81E+03 7,20E-01 3,80E-01 6,40E-01 1,89E+00
1979 1,88E+03 6,70E-01 3,40E-01 6,20E-01 1,97E+00
1980 1,84E+03 6,20E-01 3,10E-01 5,70E-01 2,00E+00
1981 1,84E+03 5,90E-01 3,10E-01 5,70E-01 1,90E+00
1982 1,89E+03 7,10E-01 4,20E-01 6,60E-01 1,69E+00  
1983 1,93E+03 7,90E-01 4,50E-01 7,00E-01 1,75E+00
1984 1,98E+03 8,30E-01 4,70E-01 7,20E-01 1,76E+00
1985 1,99E+03 8,60E-01 5,00E-01 7,60E-01 1,72E+00
1986 1,94E+03 9,20E-01 4,60E-01 7,50E-01 2,00E+00
1987 1,87E+03 9,30E-01 4,90E-01 7,90E-01 1,89E+00
1988 1,80E+03 9,60E-01 4,80E-01 8,30E-01 2,00E+00
1989 1,84E+03 8,60E-01 4,40E-01 7,20E-01 1,95E+00
1990 1,80E+03 7,40E-01 3,70E-01 6,10E-01 2,00E+00
1991 1,74E+03 5,70E-01 3,00E-01 4,90E-01 1,90E+00
1992 1,73E+03 6,00E-01 3,20E-01 5,00E-01 1,87E+00
1993 1,65E+03 6,30E-01 3,70E-01 5,50E-01 1,70E+00
1994 1,60E+03 5,10E-01 3,30E-01 4,90E-01 1,54E+00  
1995 1,63E+03 4,80E-01 2,70E-01 4,00E-01 1,77E+00
1996 1,67E+03 4,10E-01 2,40E-01 3,50E-01 1,70E+00
1997 1,66E+03 4,20E-01 2,60E-01 3,90E-01 1,61E+00
1998 1,71E+03 4,50E-01 4,20E-01 4,60E-01 1,07E+00
1999 1,74E+03 5,00E-01 4,20E-01 4,60E-01 1,19E+00
2000 1,76E+03 3,10E-01 3,80E-01 4,10E-01 8,10E-01
2001 1,78E+03 2,90E-01 4,40E-01 4,80E-01 6,50E-01
2002 1,82E+03 4,10E-01 5,00E-01 6,30E-01 8,20E-01
2003 1,92E+03 3,40E-01 5,00E-01 6,30E-01 6,80E-01
2004 2,05E+03 2,50E-01 4,40E-01 6,10E-01 5,60E-01
2005 2,12E+03 2,30E-01 3,90E-01 5,50E-01 5,80E-01
2006 2,15E+03 2,20E-01 4,10E-01 5,80E-01 5,30E-01
2007 2,21E+03 2,30E-01 4,10E-01 5,70E-01 5,60E-01
2008 2,27E+03 2,60E-01 4,90E-01 6,90E-01 5,30E-01  
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 :المتغيرات الحقيقية -ب 
Années Population growth (annual %) Inflation, GDP deflator (annual %) (x+m)/PIB (FBCF+vstock)/PIB

1960 .. .. 1,06E+00 4,22E-01
1961 1,38E+00 3,47E+00 1,13E+00 4,72E-01
1962 1,73E+00 2,35E+00 4,00E-01 3,54E-01
1963 2,03E+00 5,49E-01 6,10E-01 2,89E-01
1964 2,27E+00 1,70E+00 5,40E-01 2,18E-01
1965 2,48E+00 1,50E+00 4,80E-01 2,26E-01
1966 2,64E+00 1,82E+00 5,00E-01 1,73E-01
1967 2,77E+00 1,31E+00 4,50E-01 2,34E-01
1968 2,87E+00 3,14E+00 4,70E-01 2,79E-01
1969 2,95E+00 1,92E+00 5,10E-01 3,24E-01
1970 3,00E+00 4,94E+00 5,10E-01 3,66E-01  
1971 3,03E+00 1,72E+01 4,60E-01 3,53E-01
1972 3,06E+00 -4,61E+00 4,60E-01 3,43E-01
1973 3,07E+00 9,63E+00 5,70E-01 4,03E-01
1974 3,07E+00 4,89E+01 7,40E-01 4,00E-01
1975 3,06E+00 5,91E+00 7,60E-01 4,54E-01
1976 3,06E+00 1,08E+01 7,00E-01 4,34E-01
1977 3,06E+00 1,19E+01 7,20E-01 4,69E-01
1978 3,06E+00 1,01E+01 6,50E-01 5,22E-01
1979 3,06E+00 1,40E+01 6,40E-01 4,25E-01
1980 3,08E+00 2,59E+01 6,40E-01 3,91E-01
1981 3,12E+00 1,44E+01 6,50E-01 3,70E-01
1982 3,16E+00 1,94E+00 5,90E-01 3,73E-01  
1983 3,20E+00 6,80E+00 5,30E-01 3,76E-01
1984 3,25E+00 8,43E+00 5,30E-01 3,52E-01
1985 3,13E+00 4,97E+00 5,00E-01 3,46E-01
1986 2,83E+00 2,41E+00 3,50E-01 3,36E-01
1987 2,82E+00 8,84E+00 3,20E-01 2,76E-01
1988 2,67E+00 9,06E+00 3,80E-01 2,76E-01
1989 2,55E+00 1,60E+01 4,70E-01 3,01E-01
1990 2,56E+00 3,03E+01 4,80E-01 2,86E-01
1991 2,45E+00 5,38E+01 5,20E-01 3,18E-01
1992 2,42E+00 2,19E+01 4,90E-01 3,08E-01
1993 2,34E+00 1,36E+01 4,40E-01 2,91E-01
1994 2,21E+00 2,91E+01 5,10E-01 3,12E-01 

1995 2,03E+00 2,86E+01 5,70E-01 3,18E-01
1996 1,79E+00 2,38E+01 5,40E-01 2,51E-01
1997 1,66E+00 6,54E+00 5,20E-01 2,38E-01
1998 1,58E+00 -4,19E+00 4,70E-01 2,87E-01
1999 1,49E+00 1,04E+01 5,20E-01 2,78E-01
2000 1,44E+00 2,40E+01 6,30E-01 2,29E-01
2001 1,47E+00 2,62E+00 5,80E-01 2,69E-01
2002 1,56E+00 1,04E+00 6,00E-01 3,04E-01
2003 1,62E+00 8,21E+00 6,30E-01 3,00E-01
2004 1,63E+00 3,56E+00 5,90E-01 3,32E-01 

2005 1,69E+00 1,64E+00 6,50E-01 3,15E-01
2006 1,78E+00 2,53E+00 6,50E-01 2,96E-01
2007 1,86E+00 3,51E+00 7,10E-01 3,37E-01
2008 1,24E+00 4,20E+00 7,50E-01 3,69E-01  
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  نتائج الدراسة: الملحق الثالث
Sample: 1962 2008 
Included observations: 45     
Excluded observations: 2     

         
Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic    Prob  . 

         
C   0.125196              0.101950                1.228017   0.2274 

LOGCRED   -0.193194              3.035771                           -0.063639   0.9496 

LOGDEP   0.273749                       3.046691                0.089851   0.9289 

LOGMASS   -0.066551              0.128012               -0.519884   0.6063 

LOGCDEP   0.247520              3.006822                0.082319   0.9348 

LOGPOP   0.026106              0.062520                0.417566   0.6787 

LOGINF   -0.027979              0.011397               -2.454990   0.0191 

LOGOUV   0.234736              0.083119                2.824080   0.0077 

LOGINV   -0.075970              0.075721               -1.003293   0.3224 

R-squared   0.351478              Mean dependent var     0.011453 

Adjusted R-squared   0.207361                  S.D. dependent var     0.067565 

S.E. of regression   0.060153                 Akaike info criterion     -5.444859 

Sum squared resid   0.130263                     Schwarz criterion     -5.083527 

Log likelihood   67.65710                                 F-statistic     2.438850 

Durbin-Watson stat   2.376754                       Prob(F-statistic)     0.032097  

  :و كانت مصفوفة االرتباطات الجزئية كالتالي

 Y L O G C R E D L O G D E P L O G M A S S L O G C D E P L O G P O P L O G I N F L O G O U V L O G I N V 
Y  1 . 0 0 0 0 0 0 - 0 . 2 3 6 3 8 6 - 0 . 1 0 0 1 6 2 - 0 . 1 4 1 1 5 1 - 0 . 1 6 5 5 6 9 - 0 . 0 2 5 6 1 2 - 0 . 2 9 0 8 2 7  0 . 4 2 5 6 6 8  0 . 0 3 6 2 8 6 

L O G C R E D - 0 . 2 3 6 3 8 6  1 . 0 0 0 0 0 0  0 . 4 2 4 3 5 5  0 . 6 1 4 2 7 4  0 . 7 0 4 0 8 2  0 . 6 7 9 4 9 0  0 . 4 9 9 0 2 8 - 0 . 3 6 2 4 2 1  0 . 4 0 8 5 0 8 
L O G D E P - 0 . 1 0 0 1 6 2  0 . 4 2 4 3 5 5  1 . 0 0 0 0 0 0  0 . 8 6 8 0 7 9 - 0 . 3 4 4 1 9 1 - 0 . 0 2 3 6 1 1  0 . 2 0 6 0 2 9  0 . 0 1 8 9 1 0  0 . 3 4 4 0 5 9 
L O G M A S S - 0 . 1 4 1 1 5 1  0 . 6 1 4 2 7 4  0 . 8 6 8 0 7 9  1 . 0 0 0 0 0 0 - 0 . 0 4 3 4 0 2  0 . 3 1 9 0 5 2  0 . 1 4 4 9 6 7 - 0 . 1 1 0 3 7 9  0 . 5 0 4 5 2 4 
L O G C D E P - 0 . 1 6 5 5 6 9  0 . 7 0 4 0 8 2 - 0 . 3 4 4 1 9 1 - 0 . 0 4 3 4 0 2  1 . 0 0 0 0 0 0  0 . 7 2 2 9 2 3  0 . 3 5 4 9 4 6 - 0 . 3 8 9 9 7 1  0 . 1 5 3 1 5 7 
L O G P O P - 0 . 0 2 5 6 1 2  0 . 6 7 9 4 9 0 - 0 . 0 2 3 6 1 1  0 . 3 1 9 0 5 2  0 . 7 2 2 9 2 3  1 . 0 0 0 0 0 0  0 . 1 9 1 8 0 3 - 0 . 1 6 4 0 5 8  0 . 4 0 9 8 5 1 
L O G I N F - 0 . 2 9 0 8 2 7  0 . 4 9 9 0 2 8  0 . 2 0 6 0 2 9  0 . 1 4 4 9 6 7  0 . 3 5 4 9 4 6  0 . 1 9 1 8 0 3  1 . 0 0 0 0 0 0  0 . 0 6 9 5 8 0  0 . 2 7 6 4 5 3 
L O G O U V  0 . 4 2 5 6 6 8 - 0 . 3 6 2 4 2 1  0 . 0 1 8 9 1 0 - 0 . 1 1 0 3 7 9 - 0 . 3 8 9 9 7 1 - 0 . 1 6 4 0 5 8  0 . 0 6 9 5 8 0  1 . 0 0 0 0 0 0  0 . 4 3 4 3 5 1 
L O G I N V  0 . 0 3 6 2 8 6  0 . 4 0 8 5 0 8  0 . 3 4 4 0 5 9  0 . 5 0 4 5 2 4  0 . 1 5 3 1 5 7  0 . 4 0 9 8 5 1  0 . 2 7 6 4 5 3  0 . 4 3 4 3 5 1  1 . 0 0 0 0 0 0 

  :قائمة المراجع
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  عفاف خويلد. أ

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  الجزائر /قاصدي مرباح ورقلة  جامعة

  

  :ملخص

هــدفت الدراســة الحاليــة إلــى محاولــة التعــرف علــى مــدى اســتغالل المؤسســات الجزائريــة   
ــا  ــذا       لتكنولوجي ــع الشخصــي للرفــع مــن فعاليتــه، وه ــات واالتصــال فــي نشــاط رجــال البي المعلوم

طبيعـة الملكيـة، طبيعـة النشـاط، طبيعـة      : باالستعانة بمجموعة مـن المتغيـرات المتمثلـة فـي    
الســواق التــي تنشــط بهــا المؤسســة، رقــم األعمــال، وعــدد العمــال، إجمــالي الميزانيــة، المســتوى     

  .ظيفية لهالتعليمي للمجيب والصفة الو

  .البيع الشخصي، فعالية البيع الشخصي، تكنولوجيا المعلومات واالتصال: الكلمات المفتاح
غالبيـة المؤسســات   أنالميدانيـة الحـظ بعـض الخبـراء االقتصـاديين       األبحـاث مـن خـالل    :تمهيـد 

ي التقنيات الفعالة لغزو األسواق فهي تعتبر السيطرة علـى السـوق والـتحكم فـ     االقتصادية تجهل
الطلب مرهـون بمـدى جـودة متوجاتهـا وقـدرتها علـى االسـتجابة لرغبـات المسـتهلك فـي حـين أن            
التفــوق فيــه مرهــون بدرجــة ال تقــل أهميــة عــن نوعيــة وجــودة المنــتج، بمــدى نجاعــة السياســة   

التي يعرفها العالم حاليا، وفي  ةالمنتهجة لبيعه ففي ظل اقتصاد السوق واإلستراتجيات التسويقي
ظــل تطــورات الســلوك الشــرائي للمســتهلك أصــبح أرضــائه غايــة صــعبة المنــال بالنســب لمعظــم   
المؤسســات والتــي بــدأت تســجل بزيــادة منافســيها فــي الســوق بدايــة فقــدانها التــدريجي لمكانــة    

على سياسة تماد االع بعض المؤسسات الرائدة ارتأتوقصد تدارك هذه الوضعية منتجوها بينهم، 
بيعة مبنية على أسس عملية مدروسة، باالهتمام بالجهود التسويقية المتواصلة، وتسـخير القـوة   

فــالبيع  البيعــة الكفــأة لتفــرض نفوذهــا فــي الســوق وتحصــد وفــاء أكبــر عــدد مــن الزبــائن فيــه،   
كتقنيـة   الشخصي أصبح يعد العمود الفقري لالتصاالت في التسويق، بالنظر إلى أهميته البالغـة 

مهمـة وحاسـمة مـن تقنيـات المـزيج الترويجـي، فـان الضـرورة تقتضـي أن تـولي المؤسسـات اهتمامـا             
خاصا بتحسين فعاليته من خالل تحديد أهـم متطلباتـه وكـذا تقـديم رجـل البيـع لمهامـه ترقـى         
 لمستوى توقعات الزبون، ووضع منهج مثالي للتخلص من أهم معوقات التي تواجه الزبون في عالقته
برجل البيع، الن البيع الشخصي يعد بمثابة جوهر عملية التبادل بين المؤسسة وزبائنها وعملية 



 فعالية البيع الشخصي في المؤسسات االقتصادية الجزائرية عفاف خويلد. أ

 

264 –05052012 
 

االتصال تكون مباشرة، ويستطيع البائع الرد على استفسارات الزبائن والتأثير في سلوكهم وإثارة 
وجيــا ومــع انتشــار تكنولاهتمــامهم بــالمنتج، بالتــالي يعــد قمــة اإلقنــاع بــين البــائع والمشــتري،   

ــا        ــى إعــادة هندســة وظائفه ــاة تعمــل المؤسســات عل المعلومــات واالتصــال فــي كافــة منــاحي الحي
سـنعالج فـي هـذه الورقـة فعاليـة       التقليدية لتجاري هذه التطورات وتعمق استفادتها منها، لـذلك 

البيع الشخصي لدى المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل استخدامها لتكنولوجيا المعلومات 
  :، من خالل المحاور التاليةوالعمل على تقييمه تصالواال

  مؤشرات فعالية البيع الشخصي؛ .4
 الدراسة الميدانية؛ .5
  : مؤشرات فعالية البيع الشخصي  -1

يعتبــر البيــع الشخصــي أحــد أهــم األنشــطة التــي تســتخدمها المؤسســات فــي عالقاتهــا مــع      
ترين الصناعيين أو سوق إعـادة البيـع،   عمالئها، سواء في سوق المستهلكين النهائيين أو سوق المش

ونظرا ألهمية العالقة المباشرة التي ينطوي عليهـا البيـع الشخصـي مـع العمـالء، فـإن الكثيـر مـن         
المؤسسات تولي هذا النشاط أهمية بالغة للوصول إلى مستوى أعلى مـن األداء، فهـو يعكـس زيـادة     

  .في المجتمعالمبيعات إلى جانب صنع صورة إيجابية عن هذه المنظمة 
ــه    kotlerيعــرف  ــى أن ــع الشخصــي عل ــاع   :" البي مجموعــة الخطــوات الهادفــة للتعريــف وإقن

مجموعة من المشترين المحتملين لشراء السلعة أو الخدمة، أو اإلجابة علـى استفسـاراتهم إلتمـام    
  1."عملية البيع من خالل االتصال الشفوي

تقنيــة اتصــال مباشــرة ومهمــة بــين  مــن خــالل التعريــف يتضــح أن البيــع الشخصــي يعتبــر   
المؤسسة وزبائنها وهو األكثر اعتمادا للوصول إلى درجة إقناع الزبون بالشراء، ويمكـن اعتبـاره   

  .مصدرا تستقبل المنظمة من خالله العديد من الزبائن
ذلــك النشـاط االتصــالي الــذي  : " جــاء تعريفـه للبيــع الشخصــي علـى أنــه   Denis Grasأمـا  

، واألخذ والعطاء في الحديث، وبناء عالقـات صـداقة مـع االبتعـاد عـن االسـتياء       يتطلب االبتسامة
  2."والنزاع والصدمات، مهما كان نوعها

يتضــح مــن خــالل هــذا التعريــف أن رجــل البيــع الشخصــي بإمكانــه الــتحكم فــي نوعيــة   
  .فعل الزبونالمعلومات التي يتبادلها مع الزبون وإمكانية تعديلها عند الرغبة، بما يتناسب مع رد 

  : من خالل التعاريف الواردة يتضح أن البيع الشخصي يتضمن العناصر التالية
  

 هو نشاط قائم على عملية االتصال المباشر وباتجاهين متبادلين هما البائع والمشتري. 
 على أساس تقديم سلعة، خدمة، فكرة إلى الزبون المحتمل مجوهر االتصال يت. 
 قناع وخلق التأثير االيجابي بالمستهلك لتحقيق عملية الشراءأسلوب ترويجي يعتمد على اإل. 

ــى المؤسســة        ــون يفتــرض عل ــى الزب ونظــرا ألهميــة رجــال البيــع وقــدرتهم فــي التــأثير عل
االهتمام بمجمل المتغيرات المتعلقة برجال البيع وأدائهم، وهذا يتطلب أن يأخذ النشـاط البيعـي   

لترويجي من خالل االهتمام بمتطلبات الكفاءة البيعيـة  اهتماما وبعدا متميزا في مجمل النشاط ا
وحسن اختيار وتدريب رجال البيع ووضع نظم فعالة لتحفيزهم ومكـافئتهم وتعبـر هـذه العناصـر     

  .في مجملها متطلبات كفاءة رجال البيع حتى يتسم هذا النشاط بالفاعلية
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  :اختيار رجال البيع وتوظيفهم . 1-1

لرجال البيع من أهم المهـام، ويتطلـب ذلـك البحـث عـن المـؤهالت       يعتبر االختيار الفعال 
والكفاءات التي تناسب الوظائف البيعية في المؤسسة، وعملية االختيار والتعيـين تبـدأ بتحليـل    
الوظيفة، أي تحليـل وتوصـيف الخصـائص المطلوبـة فـي رجـل البيـع المطلـوب مـع تحديـد المهـام            

  .الواجب القيام بها
إن أهم تحدي يواجه المؤسسة االقتصادية في ظل العولمة هو  :يار رجال البيع مصادر اخت. 1-1-1

إيجاد رجال بيع يتمتعون بالكفاءة المطلوبة، لذلك وجب على المؤسسة تطوير أنظمتها لضمان 
الكفاءة عاليـة األداء، فقـد تعتمـد المؤسسـة فـي اختيارهـا لرجـال البيـع علـى بعـض المؤسسـات            

، ويمكـن  3التـي يمكنهـا اسـتقطاب أشـخاص أكفـاء فـي العمـل البيعـي        المتخصصة في المجال، و
داخــل (تقسـيم المصــادر التـي تلجــا إليهـا المؤسســة فـي اختيارهــا لقـوة البيــع إلـى مصــادر داخليـة        

  :4وتتمثل المصادر الداخلية في) خارج المؤسسة(ومصادر خارجية ) المؤسسة
  قدرتهم في التعامل مع الزبون  ااثبتو تقوم المؤسسة بترقية بعض الموظفين الذين :الترقيات

ليصـبحوا ضـمن قـوة العمـل البيعـي، مـن خـالل وضـع خطـة متكاملـة للترقيـة تبـين فيهـا الطــرق              
واإلجراءات الواجب إتباعها، باستنادها على أسس موضوعية وعادلـة لتحقيـق العدالـة والشـفافية     

 .في الترقية
 واجدين فـي المنظمـة مـن موقـع ألخـر      يمكن تحويل بعض الموظفين المت ) :التحويل(النقل

 . بغية االستفادة من كفاءته وتجديد رغبته في األداء
 هم الذين تركوا العمل و يرغبون في الرجوع إليه :الموظفون السابقون. 

  :وتتمثل أهم المصادر الخارجية في 
   تعـد مـن أكثـر الطـرق اســتخداما السـتقطاب األفـراد األكفـاء، ولضـمان نجــاح          :اإلعالنـات

 5.اإلعالن يجب أن يحدد فيه طبيعة عمل رجل البيع، الشروط الواجب توفرها فيه
    يعتبـر التعلــيم المتخصـص واألكـاديمي مــن أهـم مصــادر      :الجامعـات والمعاهـد التعليميــة

 6.الكفاءة خاصة من ناحية المعارف العلمية والنظرية
  هي وكـاالت تساهم في جذب الكـفاءات والمهـارات العــالية والفنيـة    : وكاالت التوظيف

فـاءات  من خالل قدرتها المالية والمعلوماتية الفعالة لالتصاالت للتعرف على جوانب التميـز والك 
  7.في المنظمات ومحاولة استقطابها

  :تمر عملية اختيار رجل البيع عبر المراحل التالية :مراحل اختيار رجال البيع . 1-1-2

 بحيـث يعـد اإلعـالن عـن الحاجـة إلـى رجـل البيـع أكثـر           :اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة
الن قد يجـذب المتنقلـين بـين    الطرق انتشارا، إال أن استخدامها قد يواجه المعارضة، هذا الن اإلع

الوظائف، ويكون عادة للوظائف الدنيا، وهذا قد يقلل من أهمية المنظمـة فـي أعـين المرشـحين     
  .للعمل

 من األساليب األكثر فعالية في عملية اختيار رجال البيـع، أسـلوب تعبئـة     :تعبئة الطلب
لومـات الشخصـية التـي تشـمل     الطلب ألنه يزودنا بمعلومات قيمة عن رجـل البيـع والتـي أهمهـا المع    

، ومعلومـات عــن المسـتوى التعليمــي وتقديراتـه الدراســية،    ...السـن، الحالــة االجتماعيـة، الصــحة  
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ومعلومـات أخـرى كعضـوية المرشـح فـي بعـض المنظمـات والجمعيـات، هواياتـه، طموحاتـه، مـدى            
  8.ترتيب أفكاره، دقته، وغيرها من المعلومات حسب طبيعة الوظيفة

 سمح المقابلة بغربلة المرشحين، فتتيح الفرصة للتعرف علـى المرشـح والكشـف    ت :المقابلة
عــن جوانــب شخصــيته ومظهــره وقدرتــه علــى التعبيــر عــن نفســه، إال إن هنــاك مــن اعتــرض علــى   
المقابلة ألنها تتيح الفرصة للحصول على معلومات محدودة في جو مصطنع، وتجري غالبا من قبل 

لى هذه العيـوب تلجـأ المؤسسـة فـي إجـراء المقابلـة إلـى عـدد مـن          أشخاص غير مؤهلين، وللتغلب ع
رجال التسويق المتخصصين لمواجهـة تـأثر المقابـل بالمرشـح حتـى ال يصـدر حكمـا خاطئـا قـد          
يكــون ايجابيــا أو ســلبيا يتعلــق بشخصــية المرشــح كمظهــره أو تعليمــه، ومــن المستحســن إجــراء    

 .المقابلة مع أكثر من شخص لتكون أكثر موضوعية
 تعد هذه الخطوة األخيرة فـي عمليـة االختيـار، وتهـدف هـذه االختبـارات        :اختبار رجل البيع

للكشف عن جوانب أساسية لدى المرشح تتمثل في اإلحسـاس بالعمـل وأهميتـه، الطمـوح، الثقـة      
بــالنفس، الخبــرات المتراكمــة، القــدرة علــى اتخــاذ القــرار والتكيــف، ســالمة النطــق والمظهــر،   

ثة والمشاركة، القـدرة علـى التحفيـز واإلقنـاع، المسـتوى التعليمـي المناسـب، إلـى         مهارات المحاد
 9.جانب مواقفه واتجاهاته، ميوله ورغباته وغيرها

  :تدريب رجال البيع .1-2
يعتبر التدريب أحد أهم العوامل المؤثرة في تدعيم كفاءة رجل البيع، وتطوير اتجاهاته 

علــى انجــاز مهامــه بفاعليــة أكبــر، فعــادة ترتفــع درجــة   ومعلوماتــه بالشــكل الــذي يجعلــه قــادرا  
، وتشتمل برامج التـدريب عـادة علـى    10الفاعلية حسب حجم التدريب الذي حصل عليه رجل البيع

  11:الجوانب التالية
  يجــب أن يلــم رجــل البيــع بكــل المعلومــات األساســية المتعلقــة بنشــاط    :المؤسســة والســوق

المنظمة، تاريخها تطورها، منتجاتها، سياستها سواء التسـعيرية أو جهـود التـرويج أو التوزيـع، أهـم      
  12.زبائنها الذين يشترون المنتج، متى، أين يتواجدون، منافسيها

  ة المنتجات المعروضة وطريقة اسـتعمالها  هذا باإللمام بالمعلومات المرتبطة بسلسل :المنتج
  .والتعديالت الجديدة التي طرأت عليها

  هناك مجموعة من التقنيات من الضروري أن يتقنهـا رجـل البيـع، كالتسـويق      :تقنيات البيع
 .للمنتجات، كيفية إبرام عمليات البيع، كيفية إعداد التقارير

هناك العديد من الطرق من الممكن أن تلجأ إليها المؤسسة لتدريب رجـال البيـع    :طرق التدريب
  :وتنمية مهاراتهم البيعية أهمها

  تعتمد هذه الطريقة على عرض بعض المواقف أو المشـاكل التـي    :مناقشة وتحليل الحاالت
مثـل هـذه   تعترض عملية البيع ويطلب من رجال البيع إبداء آرائهم في كيفية التصرف لمواجهـة  

المواقف، ثم تقييم توصياتهم من طرف المدرب، وهذه الطريقة تسمح بتنمية قدرتهم على حـل  
  13.المشاكل التي تواجههم

  يقوم المـدرب بإلقـاء محاضـرات حـول تقنيـات البيـع النـاجح علـى رجـال البيـع،            :المحاضرات
ــة هــذه المحاضــرات باســتخدام وســائل إضــافية كــاألفالم ل      ــادة فاعلي ــاه  ويمكــن زي ــب االنتب جل

 14.وتشجيعهم على طرح األسئلة
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    يرافــق رجـل البيــع الجديـد أحــد المتخصصـين فــي التـدريب، ويقــوم      :التـدريب فــي الميـدان
بمالحظته أثناء عمله ليكتسب منه الخبرة في التعامل مـع الزبـائن، وهـذه الطريقـة تمكـن مـن       

  15.رتفاع التكلفةتكوين رجال البيع على مستوى عالي من الكفاءة، لكنها تتميز با
  تعتبـر هـذه الطريقـة مـن أفضـل الطـرق الديناميكيـة إلكسـاب رجـل البيـع            :تمثيل األدوار

تقنيات البيع الناجح، ويقوم المتـدرب بتمثيـل األدوار فـي مقـاطع مسـرحية، حيـث يلعـب تـارة دور         
لقـة ببيـع   البائع وتارة أخرى دور المشتري، وهذا يسمح له بحسن استعمال الوسـائل الوصـفية المتع  

 ، واالستجابة الهتمامات الزبون واستعمال الحجج إلقناع الزبون، 16لسلع أو تقديم الخدمة
تكسب هذه الطريقة رجل البيع الخبرة في طرح األسئلة والتي تعتبر أحسن وسيلة لخلـق الحـوار   

 17.مع الزبون ومعرفة اهتماماته وتصوراته حول المنتج
  : تحفيز ومكافأة قوة البيع. 1-3

صعب أحيانا إيجـاد الطريقـة المناسـبة لتحفيـز رجـال البيـع، تجعلهـم يشـعرون بالسـعادة          ي
واالمتنان، وتعتبر المكافأة أحد هذه الطرق المهمة في التحفيـز، ألنهـا تقـوم علـى تشـجيع مـادي       
ملموس يتـرك اثـر فـي نفـوس رجـال البيـع، وعمومـا هنـاك أسـلوبين لتحفيـز رجـال البيـع وزيـادة              

  ).المكافأة(أسلوب النواحي المعنوية وأسلوب نظام األجور :مجهوداتهم هما
ويقصـد بـه مجموعـة النـواحي غيـر الماليـة التـي تـؤثر علـى           :أسلوب النواحي المعنويـة . 1-3-1

  :18على مستوى أدائهم وأهم الطرق المتبعة ضمن هذا األسلوب نذكر ينفسية رجال البيع بالتال
 تستعمل إلثارة نوع من المنافسة بين رجال البيع من خالل حصولهم على جائزة أو  :المسابقات

 .هدية معينة مقابل تحقيقهم لهدف وضعته المنظمة
 تعقد المؤسسة اجتماعات تدعو فيها مديري المبيعات ورجال البيع وتعد من أحسن  :المؤتمرات

، هـذا فضـال عـن أنهـا تسـتخدم      وسائل تشجيعهم ورفع روحهم المعنويـة، وتحميسـهم للعمـل أكثـر    
  19.كوسيلة لتدريب رجال البيع

 قد تصدر المؤسسة بعض المجالت أو النشرات الخاصة برجـال  : المجالت الخاصة برجال البيع
البيع لنشر أخبارهم وظروف عملهم، وإشراكهم في تحرير هذه المجالت حتى تكـون لسـان حـال    

  .المعنويةحقيقي، مما يكون له أثر كبير في رفع روحهم 
 تعطي المؤسسة فرصة لرجال البيـع لتقـديم اقتراحـاتهم التـي تفيـد فـي        :نظام االقتراحات

 .تحسين طرق العمل، وتطبيق ما يمكن االستفادة منه
أسس   إن تصميم نظام مكافآت فعال يقوم على مجموعة ) :المكافأة(أسلوب نظام األجور.1-3-2

  :   20أهمها
 لعمل البيعـي، مهامـه، مسـؤولياته، أهدافـه وشـروطه للكشـف       ضرورة مراجعة وتحليل طبيعة ا

 .عن الجوانب الهامة التي يجب أن يحتويها نظام المكافأة
         تحديد األهداف التي تنوي المؤسسة تحقيقهـا مـن خـالل نظـام المكافـأة لتصـميمه بشـكل

 .يساعد على تحقيق تلك األهداف
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 الخاص بكل رجل بيع و ليس رقم  تطوير نظام المكافأة يجب أن يكون حسب رقم المبيعات
المبيعات اإلجمالي، ألن لكل رجل بيع إمكانيات وطاقات ومهارات خاصة في التعامـل مـع الزبـون    

 .المنظمة توزيادة مبيعا
        تأسيس مستوى للمكافأة، أي تحديد مستوى دخل كـافي وقـادر علـى جـذب األشـخاص لشـغل

 .الوظيفة
  ليتم تصميمه بشكل يتماشى وأهداف المؤسسة لضمان مناقشة النظام مع الجهات العليا، هذا

إحداث تكامل وتنسيق مع بقية السياسات األخرى للمؤسسة، من إنتاج، تسعير، والعناصر األخرى 
 .المكونة للمزيج الترويجي

              مناقشـة النظـام مـع رجـال البيـع، لتحقيـق كفـاءة اكبـر بـالتعرف علـى حاجـاتهم ورغبـاتهم
 .المتوقعة من هذا النظام

 لسهر على تطبيق النظام ومتابعته وتقييم النتائج التي تم التوصل إليها ومقارنتهـا باألنظمـة   ا
 .السابقة لمعرفة درجة فعالية النظام

  : قياس فاعلية رجال البيع الشخصي .1-4
يعد ما يقدمه رجال البيع من معلومات وتقارير أهم معايير تقييم فاعليته وأدائه التسويقي   

ويتطلــب تقيــيم جهــود رجــال البيــع تحديــد المســتويات أو األهــداف ثــم قيــاس هــذه    والترويجــي، 
  .الجهود

ــي . 1-4-1 هــو الــذي يســمح بقيــاس فاعليــة رجــال البيــع بشــكل رقمــي دقيــق      :التقيــيم الكم
  :باالعتماد على المؤشرات التالية

 قياس الفعالية من خالل حساب إنتاجية رجل البيع الواحد، ويحسب كاألتي : 
  

   
  
 21:قياس الفعالية من خالل حساب نسبة مصاريف المبيعات وتقاس وفق العالقة 
  
  

  
نخفضة كلما أشار ذلـك لمسـتوى مقبـول مـن األداء لرجـل البيـع،       مكلما كانت النسبة 

بجهـود واضــحة دون تحمـل المؤسســة مصـاريف مضــافة، أي عــدم     قعلــى أن المبيعـات تتحقــ ويـدل  
  .وجود هدر في مستلزمات األداء والموارد المتاحة

 22:نسبة هامش حجم الطلب و يعبر عنه بـالعالقة التالية 
 
  
  

  
  

  المبيعات بالقيم او الكمية
  عدد رجال البيع

  المصاريف المنفقة على رجال البيع
  المبيعات الفعلية المتحققة

  قيمة إجمالي المبيعات

  إجمالي عدد الطلبيات

  الواحدعدد الطلبات المحققة من طرف رجل البيع 
  عدد المقابالت و الزيارات المنجزة من طرف رجل البيع الواحد
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إن زيادة النسبة تشير بأن الطلبيات المتحققة ذات قيمة كبيرة، وهو ما يشير إلى ارتفـاع  
مســتوى الجهــد المتحقــق فــي عقــد صــفقات ذات قيمــة كبيــرة تبــرر مجمــل المصــاريف المنفقــة    

  .إلتمامها
  الزيارات والمقابالت التـي يقومـون بهـا، بحسـاب الطلبيـات التـي تـم        قياس الفعالية من خالل

 23:تحقيقها إلى عدد المقابالت والزيارات المنجزة من قبل رجل البيع الواحد وفق المعادلة 
 24:نسبة كلفة االتصال التي يمكن حسابها وفق المعادلة 
  
  

  
النسبة يؤشر بكون الجهد المبذول في تحقيـق نتـائج ايجابيـة لالتصـال     إن انخفاض هذه 

  .قد تحقق بعدد أقل من المكالمات الهاتفية، وهناك حرص على االنجاز
  

 نسبة الحسابات الجديدة التي يمكن قياسها من خالل حساب ما يلي : 
  

 

  
واضحة لمدى الجهد المبذول من رجـال البيـع فـي عقـد صـفقات      يعطي هذا المؤشر أهمية 

جديدة مع زبائن جدد، دون االقتصار في العمـل علـى الزبـائن السـابقين، مـا يعنـي توسـع فـي عمـل          
  .المؤسسة وزيادة حصتها السوقية

إن اســتعمال المؤشــرات الكميــة الســابقة الــذكر لقيــاس فعاليــة قــوة البيــع يتطلــب مــن    
  .ى معطيات صحيحة ودقيقة للوصول إلى نتائج فعليةالمؤسسة توفرها عل

يمكـن عـرض أهـم المؤشـرات التـي       :المؤشرات النوعية لقياس فعالية البيع الشخصي . 1-4-2
  25:يمكن أن تلجأ إليها المؤسسة لقياس مدى فعالية البيع الشخصي لديها والمتمثلة أساسا في

  التغيرات في االتجاهات والمواقف  تحاول المؤسسة قياس :تتبع ومراقبة سلوك المستهلك
التي يحملها الزبائن اتجاهها، كوسـيلة لتقيـيم فعاليتهـا، ويعـد مقيـاس سـلوك المسـتهلك أهـم         

  :  مقياس يمكن استخدامه، هذا على النحو التالي
  من خالل سؤال عينة من مستعملي المنتج من طرف رجال البيع في الفترة  :دراسة استرجاعية

  .السابقة، لمعرفة مدى فعالية النشاط البيعي في فترات مختلفة الحالية والفترة
  من خالل مقارنة سلوك عينـات مختلفـة مـن مسـتعملي المنـتج لمعرفـة        :الدراسة المقطعية

 .  مدى قدرة رجال البيع على إشباع حاجات ورغبات شرائح مختلفة من الزبائن
  مؤشر رئيسي لقياس مدى نجاحها تدرك أغلب المؤسسات أن رضا المستهلك  :رضا المستهلك

وقـدرتهم علـى تحقيـق رضـا المسـتهلك، والـذي يعتبـر        ) قوة البيـع (المرتبط بنجاح أفراد االتصال

  إجمالي كلفة االتصال

  عدد المكالمات الهاتفية

  ميزانية رجال البيع

  متوسط عدد رجال البيع
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النـاتج النهـائي للتقيـيم الـذي يجريـه الزبـون لعمليـة تبـادل معينـة، ولفهـم الرضـا يجـب أن نفهـم              
بيع أن يحدد هذه التوقعات كيف يحدد الزبائن توقعاتهم اتجاه المنتج المقدم، ويمكن لرجل ال

  : 26من خالل خبرته وتجاربه السابقة، وأهم الطرق لقياس الرضا
  وهو يعتمد على توزيع استبيان على الزبائن وسؤالهم عن مدى رضاهم  :التقرير المباشر للرضا

عـن خــدمات رجـل البيــع وفــق سـلم محــدد الــدرجات ولنجـاح المهمــة مــن الضـروري اختيــار العينــة       
 : اية، ومن األحسن توكيل المهمة إلى مكاتب متخصصة في المجالوحجمها بعن

1  2  3  4  5  

  راض جدا  راض  محايد  غير راض   غير راض جدا

  تعتمد هذه الطريقة على تحديد الفجـوة الواقعـة بـين توقعـات الزبـون       :اشتقاق عدم الرضا
اتجاه الخدمات المقدمة من طرف رجل البيع وبين األداء الفعلـي، مـثال سـؤال الزبـون عـن رأيـه فـي        
األداء الفعلـي لقـوة البيــع، أو سـؤاله عـن توقعاتــه السـابقة تجــاه الخدمـة المقدمـة مــن طـرف قــوة         

  27.البيع
  إن مقاييس الرضا المباشرة والمشتقة السابقة ال تحـدد   ) :األهمية، النوعية(مقياس األداء

درجة أهميـة ونوعيـة أداء قـوة البيـع لـذلك يمكـن اسـتعمال مقـاييس األداء عـن طريـق تقيـيم            
  :عناصر مختلفة متعلقة بهذا األداء من طرف الزبون، هذا ما يوضحه الجدولين التاليين

  مقياس األهمية):  01(جدول
  
  
  

  
  مقياس النوعية) 02: (جدول

  
  
  
  :الدراسة الميدانية -2

للتعرف على استخدامات تكنولوجيا المعلومات واالتصال فـي المؤسسـات الجزائريـة وأثـر     
اسـتبيان يضـم مختلـف الجوانـب التـي      ذلك على فعالية البيع الشخصـي، تـم االسـتعانة بتصـميم     

سؤاال رئيسيا، يحتوي كل سؤال  13ارتأيناها أساسية لإلحاطة بمتغيرات الدراسة، من خالل طرح 
على مجموعة من االختيارات يحمل كل منها احتمـال اإلجابـة بـنعم أوال وتـم تقسـيم االسـتبيان       

يـع الشخصـي مـن خـالل أربعـة      إلى قسمين، خصص القسـم  األول للتعـرف علـى مؤشـرات فعاليـة الب     
أسـئلة يعبـر كـل منهـا علـى مؤشـر معــين، والقسـم الثـاني خصصـناه للتعـرف علـى أبعـاد اســتخدام             
تكنولوجيا المعلومات واالتصال في نشاط البيع الشخصي وهذا مـن خـالل تسـعة أسـئلة، ومجمـوع      

ل في عملية البيع هذه األسئلة يعبر عن حدود االستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات واالتصا
  .الشخصي

1  2  3  4  

  مهم جدا  مهم  غير مهم  غير مهم جدا

1  2  3  4  
  ممتازة  جيدة  مقبولة  ضعيفة
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منها فقط نظرا لتزامن فترة توزيعـه   61استبيان، تمكنا من استرجاع  138حيث تم توزيع 
مع نهاية السنة المالية؛ مما حال دون تمكن العديـد مـن المؤسسـات مـن تخصـيص وقـت لإلجابـة        

إلجابـات، وتـم   اسـتبيانات بسـبب التضـارب الفـادح فـي ا      08على االسـتبيان، وبعـد الفـرز اسـتبعدت     
اســتبيانات أخــرى لـنقص الكثيــر مــن المعلومــات وكثـرة الفراغــات، لتكــون العينــة     06اسـتبعاد  

يوضح توزيـع االسـتبيانات حسـب عينـة الدراسـة،      ) 03(مؤسسة، والجدول 47النهائية مكونة من 
  ).01(والمجسد في الشكل

  نسبة االستبيانات حسب عينة الدراسة): 03(الجدول 
 %النسبة   لمؤسساتعدد ا  الوالية

  % 27.65  13  الجزائر

  % 14.89  7  البليدة

 % 10.63  5  البويرة

  % 10.63  5  وهران

  % 25.53  12  سكيكدة

  % 4.25  2  ورقلة

  % 6.38  3  الوادي

  معلومات االستبيانات المسترجعة نانطالقا م: المصدر

  نسبة االستبيانات حسب عينة الدراسة): 01(الشكل 

  

الجـزائر
27%

البلیدة
البویـرة15%

11%
وھران
11%

سكیكدة
26%

ورقلة
4%

الوادي
6%

الجزائر البلیدة البویرة وھران سكیكدة ورقلة الوادي
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إلى  2008ديسمبر 25منامتدت فترة الدراسة التطبيقية : اإلطار الزماني والمكاني للدراسة. 2-1
، لتشــمل بــذلك عينــة مــن المؤسســات الجزائريــة موجــودة  فــي الجزائــر    2009فيفــري  25غايــة 

  .العاصمة، البليدة، البويرة، وهران، سكيكدة، ورقلة، الوادي
ان علـى عينـة منوعـة مـن حيـث قطـاع النشـاط فشـملت         تـم توزيـع االسـتبي   : عينة الدراسـة . 2-2

مؤسســات خدميــة وأخــرى صــناعية وأخـــرى حرفيــة وزراعيــة، إال أن االســتبيانات المســـترجعة        
اقتصرت على المؤسسـات التـي تنشـط فـي القطـاع الخـدمي والقطـاع الصـناعي ممـا أدى إلـى غيـاب            

خصــائص العينـــة  ) 04(المؤسســات الزراعيــة والحرفيــة فــي عينـــة الدراســة، ويوضــح الجــدول        
  .المدروسة

  المعلومات التوضيحية لعينة الدراسة):  04(الجدول 
 %النسبة   التكرار  المعلومات

 % 34.04 16  خدمات  قطاع النشاط

 % 65.95 31  صناعي

  طبيعة الملكية

  

  % 38.29  18  ملكية عامة

 % 61.70 29  ملكية خاصة

 % 21.27 10  صغيرة  حجم المؤسسة

 % 31.91 15  متوسطة

 % 46.81 22  كبيرة

 % 93.61 44  جامعي  المستوى الدراسي للمجيب

  % 6.38  3  دون الجامعي

  % 34.04  16  مكلف أو مندوب التسويق  الصفة الوظيفية للمجيب

  % 14.89  7  مندوب مبيعات

 %34.04 16  رئيس مصلحة تجارية

  % 8.51  4  مسئول مالي

  % 8.51  4  مدير المؤسسة

  معلومات االستبيانات المسترجعة نانطالقا م :المصدر
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، EXCEL 2007بعد جمع المعطيات الخامة تم تفريغها باستخدام برنامج : قاعدة االستبيان. 2-3

علـى األسـئلة ذات االختيـار المتعـدد، أوحـال اإلجابـة علـى        ] نعم[لإلجابة بـ ) 1(من خالل إعطاء 

أو االمتنـاع عـن اإلجابـة فـي حـال األسـئلة       ] ال[بــ   لإلجابة) 0(األسئلة المفتوحة، وتم اإلشارة ب
، حيـث  SPSS 16 متعددة الخيارات، وتمت معالجة البيانات من خالل استخدام البرنامج اإلحصـائي 

  :        تم استخدام األساليب التالية

  أســلوب معامــل االرتبــاطSpearman  لقيــاس قــوة واتجــاه العالقــة بــين اســتخدام تكنولوجيــا ،
 .واالتصال وفعالية البيع الشخصي المعلومات

   2كي(أسلوب (khi-deux،       لمعرفة الفروق المعنوية بـين خصـائص المنظمـة وفعاليـة البيـع
 .الشخصي

لقياس قوة واتجـاه العالقـة بـين اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـال وفعاليـة البيـع          . 2-4
  .نتائج هذا التحليل) 05(لجدول ، ويوضح اSpearmanالشخصي قمنا باستخدام معامل االرتباط 

  نتائج االرتباط بين فعالية البيع الشخصي واستخدام التكنولوجيا الحديثة):05(الجدول

استخدام التكنولوجيا 
  الحديثة

    فعالية البيع الشخصي

  فعالية البيع الشخصي  معامل االرتباط 1,000 0920,

  مستوى المعنوية . 5360,

استخدام   االرتباطمعامل   0920, 1,000
التكنولوجيا 

  مستوى المعنوية 5360, .  الحديثة

  spssمرسوم انطالقا من مخرجات برنامج الـ : المصدر٪     α  =5مستوى المعنوية المقبولة

وهـو  ) 0.536(، بمسـتوى معنويـة   )0.092( أن قيمة معامل االرتباط تسـاوي ) 05(يتضح من الجدول 
، هذا يعبر على وجود عالقة ايجابية ضعيفة جدا هذا )٪5(المقبولة اكبر من مستوى المعنوية 

، وهذه القيمة غير دالة إحصائيا، هذا يعني عدم وجـود عالقـة ذات   ]0.3، 0[لوقوعها في المجال 
  .داللة إحصائية بين استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال و فعالية البيع الشخصي

بين خصائص المؤسسة وفعالية البيع الشخصـي تـم اسـتخدام    الختبار وجود عالقة معنوية . 2-5

  . نتائج االختبار) 06(ويوضح الجدول   khi-deuxاختبار 
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  لعالقة خصائص المنظمة بفعالية البيع الشخصي) ²كي(نتائج تحليل ): 06(الجدول

  مستوى المعنوية  درجة الحرية  2كي قيمة  الخصائص

  0.483  1  0.491  طبيعة النشاط

  0.062  1  3.473  طبيعة الملكية 

  0.068  2  5.362  طبيعة األسواق

  0.104  3  6.152  عدد العمال

  0.043  3  8.151  رقم األعمال

  0.040  3  8.295  إجمالي الميزانية السنوية

  0.188  1  1.736  مستوى المجيب

  0.037  4  10.183  الصفة الوظيفية للمجيب

  spssمرسوم انطالقا من مخرجات برنامج الـ : ٪     المصدرα  =5مستوى المعنوية المقبول *

المحسوبة لكل من طبيعة النشاط، وطبيعـة  ) ²كي(تظهر نتائج الجدول السابق أن قيم 

، )3.473(، )0.491(الملكية، طبيعة األسـواق، عـدد العمـال، مسـتوى المجيـب هـي علـى التـوالي         

ــة  )1.736(، )6.152(، )5.362( ــتوى معنويــ ــب  ، بمســ ــى الترتيــ ، )0.068(، )0.062(، )0.483(علــ
، وبالتــالي يــتم )0,05(، وهــذا المســتوى أكبــر مــن مســتوى المعنويــة المقبــول  )0.188(، )0.104(

رفض الفرض الذي ينص على وجود عالقة معنوية بين خصـائص المنظمـة المتمثلـة فـي طبيعـة      
لمجيـب، وبـين فعاليـة البيـع     الملكية، طبيعة النشاط، طبيعـة األسـواق، عـدد العمـال، مسـتوى ا     

الشخصـي، كمــا أنـه يــتم قبــول الفـرض الــذي يــنص علـى وجــود عالقــة بـين خصــائص المنظمــة       
المتمثلة في عدد العمال، رقم األعمال، إجمـالي الميزانيـة، الصـفة الوظيفيـة للمجيـب ألن قـيم       

ــي( ــب   ) ²كـ ــى الترتيـ ــي علـ ــا هـ ــوبة لهـ ــتوى معنو)10.183(، )8.295(، )8.151(المحسـ ــة ، بمسـ يـ

،علــى الترتيــب وهــذا المســتوى اقــل مــن مســتوى المعنويــة المقبــول     )0.037(، )0.040(، )0.043(
، وبالتالي توجد عالقة معنوية بـين خصـائص المنظمـة المتمثلـة فـي عـدد العمـال، رقـم         )0,05(

األعمال، إجمالي الميزانية السـنوية، الصـفة الوظيفيـة للمجيـب، وبـين فعاليـة البيـع الشخصـي،         
يعبر عن عـدد ونسـبة المنظمـات التـي حققـت فعاليـة البيـع الشخصـي وخصائصـها          ) 07( والجدول

  ).2كي(التي أثبتت معنويتها من خالل اختبار 
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  تصنيف المنظمات التي حققت  فعالية البيع الشخصي): 07(الجدول

  الخصائص

  فعالية البيع الشخصي

  النسبة  العدد

  رقم األعمال. 1

  4,3%  2  مليون دج 20اقل من 

  14,9%  7  مليون دج 200اقل من 

  27,7%  13  مليار دج 2اقل من 

  42,6%  20  مليار دج 2أكثر من 

  89,4% 42  المجموع

إجمـــــــــــالي الميزانيـــــــــــة   . 2

  السنوية

  4,3%  2  مليون دج 10اقل من 

  10,6%  5  مليون دج 100اقل من 

  23,4%  11  مليون دج 500اقل من 

  51,1%  24  مليون دج 500أكثر من 

  89,4% 42  المجموع

ــة  .  3 الصـــــــــــفة الوظيفيـــــــــ

  للمجيب

  34,0%  16  التسويق

  14,9%  7  مندوب مبيعات

  29,8%  14  رئيس مصلحة تجارية

  4,3% 2  مسئول مالي

  6,4%  3  مدير المؤسسة

  89,4% 42  المجموع

  spssمرسوم انطالقا من مخرجات برنامج الـ : المصدر

  :نستنتجمن خالل نتائج الجدول السابق 

يمكن وصف المنظمـات التـي حققـت فعاليـة البيـع الشخصـي هـي تلـك المنظمـات التـي           
مليار دج فبزيـادة رقـم األعمـال للمنظمـة نلحـظ ارتفـاع فعاليـة البيـع          2كان رقم أعمالها يتجاوز 
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مليــون دج فكلمــا زادت الميزانيــة اإلجماليــة  500الشخصـي، وإجمــالي ميزانيتهــا الســنوية تفــوق  

اد االهتمـام بعناصـر البيـع الشخصـي، والمسـئول عـن مراقبـة هـذا النشـاط يعمـل ضـمن            السنوية ز
وظيفة مندوب التسويق أو رئيس قسم التسويق، وهذا يدل على أن المنظمات التي تحوي على قسم 
للتسويق هي التي تمكنت من متابعة رجال البيع كما ينبغي، ما ضمن لهـا فعاليـة هـذا العنصـر،     

جود قسم خاص سواء تمثلت فـي قسـم للتسـويق أو مصـلحة تجاريـة لهـا وظـائف        هذا يعني ضرورة و
  .محددة حتى تتمكن من متابعة عملية البيع الشخصي، وهذا ما وجد في المنظمات الكبيرة

   :نتائج الدراسة

مــن خــالل نتــائج التحليــل اإلحصــائي، وبعــد دمــج هــذا المتغيــر مــع المتغيــرات المســتقلة    
األخرى، وجدنا أن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال ال يزيد من فعالية البيع الشخصـي،  
ويفسر هذا بالصعوبات والمسـاوئ التـي يواجههـا رجـال البيـع عنـد تعـاملهم بهـذه التكنولوجيـات          

وكانـت   مها كان باللغة االنجليزية ما حال دون االستفادة المثلى منها في عملهـم وخاصة أن معظ
عـائق للســير الحسـن للعمــل والتـدريب فــي الغالـب لــم يمـس هــذا الجانـب مــا يجعـل االســتفادة منــه         

، ويرجع البعض من رجال البيع نقص االستفادة مقتصرة على فئة معينة التي تحسن التعامل باللغة
وكذا ضـاعفت مـن حجـم العمـل مـا خلـف        جراء االستخدام المكثف،على الصحة  منها لتأثيرها

كمـا تـم اإلشـارة إلـى بعـض المسـاوئ األخـرى تمثلـت خاصـة فـي توقـف             استياء لدى رجال البيـع، 
مـا أدى بالتقـاعس واسـتغاللها ألغـراض      العمل بسبب التباطؤ في إصالح بعض المشـاكل التقنيـة،  

أو فـي البحـث عـن وظـائف أخـرى عـن طريـق االنترنـت، أو للتنـزه           أخرى خارج العمل سواء للترفيـه 
بواسطة حافالت البيع في أوقـات العمـل، إال أن هـذا ال ينفـي مـا جـاءت بـه مـن تسـهيالت واختصـار           

  .للجهد والتكلفة واختصار لمسافات التنقل

، لم نتوصل لوجود عالقة معنوية بين خصائص المؤسسة )2كي(من خالل نتائج اختبار 

تمثلة في طبيعة الملكية، طبيعة النشاط، طبيعة األسواق، عـدد العمـال، مسـتوى المجيـب،     الم
ــع        ــأثر فعاليــة البي ــع الشخصــي، بمعنــى عــدم ت ــين فعاليــة البي ــع الشخصــي، وب وبــين فعاليــة البي

، وطبيعـــة )عامـــة، خاصـــة( المؤسســـةالشخصـــي فـــي المؤسســـات الجزائريـــة بطبيعـــة ملكيـــة  
، و مسـتوى  )محليـة، وطنيـة، دوليـة   (عة األسواق التي تنشـط بهـا  وطبي) خدمية، صناعية(نشاطها

المجيب، كما أنه تم التوصل لوجود عالقة بين خصـائص المؤسسـة المتمثلـة فـي عـدد العمـال،       
  .رقم األعمال، إجمالي الميزانية، الصفة الوظيفية للمجيب وفعالية البيع الشخصي

ر اإلنتاجية في شـكل تقـارير بيعيـة    على معيا دتقاس درجة فعالية رجال البيع باالعتما
توضح حجم المبيعات، أو تقارير توضح عـدد الزبـائن الجـدد وأمـاكن تواجـدهم وعـدد الطلبيـات        

، وساهم إدخال تكنولوجيات جديدة على عمل رجال البيع بزيادة اإلنتاجية تمقابل عدد الزيارا
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مثلـت فـي تأثريهـا بعـض     ورفع سرعة ومرونـة العمـل، مقابـل ذلـك نجـدها تخلـف بعـض المسـاوئ ت        
الشــيء علــى الصــحة، إال أن نقــص التــدريب نجــم عنــه بعــض الصــعوبات فــي التعامــل مــع هــذه             
التكنولوجيا تمثلت في انقطاع االتصـال أثنـاء العمـل وصـعوبة الحصـول علـى معلومـات بسـهولة،         

زانيـة  من إجمـالي المي  % 10ولتحقيق األهداف المرجوة من هذا النشاط تم رصد ميزانية تقدر ب 
  . الكلية للترويج

   :خالصة

ما استخلصناه من خالل عرضنا لمحـاور هـذه الدراسـة، عـدم وجـود عالقـة بـين اسـتخدام         
ــا المعلومــات واالتصــال وفعاليــة البيــع الشخصــي، فبــالرغم مــن وجــود جهــود قصــد           تكنولوجي

دون مستوى  استقطاب التكنولوجيا واستغاللها إال أن معظم هذه الجهود تبقى غير ممنهجة وتبقى
االســـتفادة منهـــا بســـبب عـــدم كفـــاءة العنصـــر البشـــري مـــا حـــال دون االســـتغالل األمثـــل لهـــذه   
التكنولوجيات رغم االيجابيات العديدة التي قدمتها مـن مسـاهمة فـي تقليـل التكلفـة وتسـريع       
األداء، لكن هذا ال يلغي التوجه الكثيف الستخدام هذه التكنولوجيا، وهذا ما فرضته عليهـا  

متغيرات الراهنة، وعلى ضوء االستنتاجات السابقة يمكننا أن نتقدم بمجموعة من التوصيات، ال
التي تساعد المؤسسات الجزائرية على زيادة فعالية البيع الشخصي وكفاءته من خالل االستغالل 

  :األمثل للتكنولوجيا المتاحة، وتمثلت هذه التوصيات في

      ضـرورة أن يصــبح التعامــل الرقمـي ثقافــة بالنســبة للمؤسسـات الجزائريــة لــذلك وجــب
القيام بدورات تكوينية وتدريبية على اسـتعماالت االنترنـت واسـتغاللها الجيـد لغـرض      

  .  الرفع من فعالية رجال البيع
    ضرورة تعميم استخدام االنترنت وتسهيل ذلك لكافة المؤسسات الجزائريـة، لكافـة

ــن دعــم للبنــى األساســية التــي تيســر هــذا          مجــاالت  ــا يتطلبــه ذلــك م التعامــل، مــع م
االستخدام بإقامة بنية تحتية صلبة لالتصـاالت بكـل ملحقاتهـا واالهتمـام بصـيانتها      

  .وتقويتها
              ضـرورة إتبـاع أسـاليب علميـة فـي اختيـار رجـال البيـع لالسـتفادة مـن الطاقـات الكامنـة

اراتهم وقـدراتهم ومراقبـة األداء وتقويمـه عـن     لديهم عـن طريـق االسـتغالل األمثـل لمهـ     
 مطريق البرامج التدريبية المناسبة لصقل وترميم مهاراتهم البيعية، مع ضرورة االهتما

بتحديث النظم المستخدمة وجلب التكنولوجيا المناسـبة التـي ال تـؤثر علـى الصـحة      
  .وتساهم في تقليص الوقت والجهد والتكلفة

  

  :الهوامش والمراجع

  



 فعالية البيع الشخصي في المؤسسات االقتصادية الجزائرية عفاف خويلد. أ

 

278 –05052012 
 

                                                             
1 Philip Kotler, Bernard Dubois, et autres, marketing management, 12ème édition, New Jersey: Pearson 

éducation, 2006, P 638 
2Denis Gras, Des Techniques de vente aux méthodes d achats, Paris top édition, 2000, p13.  

3. K. Retzler. je crée mon entreprise de services, top édition, Paris1995,p84.  
42002152 
5052005135 
6042004132 
721998110 
802382 

9. Alfred Zeyl, Armand Dayan, force de vente   -direction- organisation- gestion, 3ème édition, Paris: èdtion 
d’organisation, 2003, P245.  

10. Pènè Moulinier, les techniques de la vente, 5eme édition, édition d’organisation, Paris, 2000, p 20. 
11Philippe Gabilliet, Demain les commerciaux,La vente et les vendeurs en 2005, 4eme tirage, Paris : éditions 

d’organisation ,1995, p 410.  

12 

 2004 

>group.com/autohtml.php?op=modload&name=tadreeb.htm&file=index-http://www.hrm<20072007 

16 
131998410 
1403200414 
150106

2004228 
16.Pierre Rataud, les question qui font vendre, 2eme èdtion, Paris èdtion d’organisation, 1995, p 18. 

17

            

09102004199 
1860 
1959 

20–052006168 
21012006341 
22295 

23. Armand Dayan, marketing B to B,5ème édition, Paris : Librairie vuibert, 2002, p 204. 
24. Philip Kotler, Bernard Dubois, marketing management, 07ème édition, France  publi- union 

édition, 1992, p811. 
252002421،422 
26423 
272001

304 

 



  األطرش الوهاب عبد. د
  ريمي رياض. أ
 ريمي عقبة. أ

 نموذج باستخدام السيارات تأمين لتسعيرة قياسية نمذجة
  )Système Bonus-malus Optimal: (األمثل عقوبة -تحفيز

 

–05052012 279 

 

 

 
 (Système Bonus-malus Optimal)  

  عبد الوهاب األطرش. د يمرياض ري. أ عقبة ريمي. أ
كلية العلوم االقتصادية والتجارية 

 وعلوم التسيير
كلية العلوم االقتصادية والتجارية 

 "أ"قسم  أستاذ محاضر  وعلوم التسيير
 ENSSEA (EX INPS) الجزائر/  الواديجامعة  الجزائر/  الواديجامعة 
  

  :الملخص

إن عمليـة التسـعير فـي مجــال التـأمين مـن أهـم العمليــات الفنيـة لتحديـد قسـط الخطــر أو          
ومـن المفيـد فـي عمليــة     ،وهـو ذلـك القســط الـالزم لتغطيـة الخسـارة المتوقعــة      ،القسـط الصـافي  

التسعير التوصل إلى النموذج اإلحصائي الـذي يحكـم عـدد الحـوادث مـن خـالل اعتبـار الحـوادث         
حيث يتم دراسة هذه المتغير العشوائي من خـالل   ،المرتكبة من طرف المؤمن له متغير عشوائي

  ). البنموذج بواسون، نموذج ثنائي الحدين الس(النماذج الكيفية لقياس خطر الحوادث 

فـإن عمليـة التسـعير يجـب أن تكـون وفقـاً       ، وحتـى يكـون سـعر التـأمين كافيـاً وعـادالً        
 Système)عقوبـة   -لخبرة المؤمن له ولعـل أهـم نمـوذج مسـتخدم فـي هـذا المجـال نمـوذج تحفيـز         

Bonus-malus)   المقتــرح مــن طــرف Dionne (1989-1992)] , [J. Lemaire(1985)] .G-C. 
Vanasse[نظرية بايز(وا في تقدير هذا النموذج على التحليل البيزي للبيانات ،حيث اعتمد .(  

  : مصطلحات علمية أساسية

 -تسعيرة التأمين السيارات، نموذج بواسون، نمـوذج ثنـائي الحـدين السـالب، نمـوذج تحفيـز      
  .عقوبة األمثل

  :مقدمة

منذ نشأة اإلنسان وبداية مزاولته نشاطاته، أصبح معرض لعدة مخاطر محتملة الوقـوع فـي   
أي وقت وفي أي مكـان، قـد تصـيبه فـي نفسـه أو ممتلكاتـه والتـي تـؤدي بـه لتعـرض إلـى خسـائر             
كبيرة، فاإلنسان منذ القدم يحاول تفادي حدوثها عـن طريـق ادخـاره الخـاص، إلـى أن توصـل إلـى        
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ذي أصـبح ضـرورة ملحـة لتغطيـة األخطـار التـي ال يمكـن لألفـراد والمجتمعـات          فكرة التأمين الـ 
  .تحملها، فالتأمين يعتبر الوسيلة المثلى لحماية الممتلكات واألشخاص وكذا رؤوس األموال

فالتطور االقتصادي والفني أدى إلى ظهور شركات التأمين وإعادة التأمين التي تعد من بين 
تبارها تقـوم بتجميـع الفـائض مـن األرصـدة النقديـة فـي صـورة أسـهم،          أهم المؤسسات المالية باع

وتوظف هذه األرصدة الفائضة بصورة قروض إلى مشروعات استثمارية، فشركات التـأمين تمـارس   
دورا مزدوجا فهي مؤسسـة للتـأمين تقـدم الخدمـة لمـن يطلبهـا وكـذلك تقـوم باسـتثمار األمـوال           

لمعاصر لم يعد يهدف إلى حمايـة األفـراد والمنظمـات مـن     المجمعة لديها ألن التأمين في شكله ا
  .المخاطر التي يتعرضون لها فحسب بل أصبح له دور كبيرا في الحياة االقتصادية

والجزائـر كغيرهــا مــن الـدول عرفــت تطــورا متزايـدا فــي مجــال صـناعة خــدمات التــأمين،      
بنشــاط التــأمين وأصــبح  وخاصــة بعــد دخــول الجزائــر اقتصــاد الســوق وتغييــر القــوانين المتعلقــة  

بذلك قطـاع اقتصـادي مهـم يسـاهم فـي التنميـة االقتصـادية، ومـن أهـم فـروع التـي اهتمـت بهـا              
شــركات التــأمين وإعــادة التــأمين الجزائريــة فــرع تأمينــات الســيارات وهــذا لتزايــد أعــدادها أوال     

رف الجهـات  ولتزايد عدد حوادث المرور ثانيا، حيـث أنـه عـن طريـق اإلحصـائيات المقدمـة مـن طـ        
المعينــة نجــد كــل عــام اآلالف مــن المــوتى، الجرحــى و المعــاقين فضــال عــن الخســائر الماليــة       
والمادية التي تلحق باالقتصاد الوطني، لهذا السبب كان لفرع تـأمين السـيارات اهتمـام ومكانـة     

  .لدى شركات التأمين

ة مـن طـرف   ولشركات التأمين على السـيارات مهمـة قـبض أقسـاط االشـتراكات المدفوعـ      
المؤمن لهم، ودفع التعويضات عن الحوادث مع الحفاظ دائما علـى التـوازن المـالي للشـركة، حيـث      
تواجه شـركات التـأمين علـى السـيارات مشـكلة التـأخيرات الطويلـة فـي تسـوية المطالبـات ممـا            
يسـبب فـي خالفــات بـين شـركات التــأمين والمـؤمن لهـم، و هــذا راجـع إلـى صــعوبة تحديـد قيمــة          

ارة التي تعرضت لها المركبة أوال، وعـدم تناسـب قيمـة االشـتراكات المدفوعـة مـن طـرف        الخس
ومــن هــذا المنطلــق نطــرح  . المــؤمن لــه و قيمــة التعويضــات المدفوعــة مــن طــرف الشــركة ثانيــا  

    :اإلشكالية التالية

  لشركة التأمين؟) المؤمن له(ما هي التسعيرة المثلى التي يجب أن يدفعها كل فرد 

  :مكن من حل هذه اإلشكالية نطرح التساؤالت التاليةوحتى نت

 ؟على السيارات  التأمينما هي أهمية  قطاع  -
 ما هي العوامل التي تؤثر في تحديد األقساط المفروضة من قبل شركات التأمين؟ -
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 ما هي النماذج اإلحصائية التي تسمح لنا بقياس أو تقدير خطر حوادث السيارات؟ -
لتـأمين  ) التسـعيرة المثلـى  (الذي يسمح لنا بتحديد السـعر العـادل   ما هو النموذج األمثل  -

 من خطر حوادث السيارات؟
نموذج كمي يعطي سعراً عادالً لتـأمين مـن خطـر حـوادث     تهدف دراستنا إلىمحاولة بناء و

 .السيارات، ويضمن التوازن المالي لشركة التأمين

أبعــاده، ولإلجابــة علــى   بغيــة اإللمــام واإلحاطــة بمختلــف جوانــب الموضــوع وتحليــل       و
اإلشـــكالية المطروحـــة ســـابقا، قمنـــا باســـتخدام المـــنهج اإلحصـــائي مـــن أجـــل تقـــدير توزيـــع   

  .الحوادثالفردية وإعطاء النموذج األمثل لسعر التأمين من خطر هذه الحوادث

اعتمدنا فـي دراسـتنا علـى البيانـات     حيث يمكن تقسيم إطار الدراسة إلىاإلطار المكانيو
لمستمدة من عقـود تـأمين السـيارات المبرمـة مـن طـرف الشـركة الجزائريـة للتـأمين          والمعلومات ا

SAA    أمـا فيمـا   .مع زبائنها، حيث استخدمنا هذه البيانات في تسعير هذا النوع مـن خـدمات التـأمين

 .2008ديسمبر  31إلى 2008جانفي  01من يخص اإلطار الزماني فقد حددت فترة الدراسة 

الجزء األول يضم المقدمـة، والجـزء   : وقد تم تقسيم الدراسة إلي ستة أجزاء رئيسية وهي
الثاني يتناول قطاع تأمين السيارات فـي الجزائـر مـن خـالل تعريـف وأهميـة تـأمين علـى السـيارات،          

والجـزء الثالــث يخـتص بتسـعيرة تـأمين السـيارات مـن خــالل       . نطـاق تطبيـق التـأمين علـى السـيارات     
النماذج األكثـر اسـتعماال فـي نمذجـة ومعالجـة      فيه وذكر أنواعها،والجزء الرابع قدمنا تعريفها 

المعطيــات الكيفيــة والخاصــة بخطــر حــوادث المــرور وتتمثــل هــذه النمــاذج فــي نمــوذج بواســون   
التـأمين   تحديـد أو تقـدير تسـعيرة   لونموذج ثنائي الحدين السالب، كما قدمنا النمـوذج المقتـرح   

، (Système Bonus-Malus Optimal)عقوبـة األمثـل    -نمـوذج تحفيـز  ويتمثـل فـي    العادلة والمثلى
وصـف وتقـديم العينـة محـل الدراسـة مـن خـالل التعريـف بهـا وتوضـيح           والجزء الخـامس يـتم فيـه    

أمـا الجـزء السـادس ففيـه يـتم تطبيـق النمـاذج        . كيفية اختيارهـا و نعـرف بمتغيراتهـا وتصـنيفها    
  .حل الدراسةالسابقة الذكر على العينة م

يضطلع قطاع تأمين السيارات علـى أهميـة كبيـرة     :قطاع التأمين على السيارات في الجزائر -1
والتي تبرز علىالصعيدين االقتصادي و االجتماعي، وسنتطرق من خالل ما يلي إلى تعريـف وأنـواع   

  .التأمين ضد حوادث السيارات وأهمية تأمين السيارات
يمكن تعريف التأمين على السيارات بأنه ضمان لمالك  :تعريف التأمين على السيارات - 1-1

السيارة أو من تقع تحت حراسته من رجوع الغير عليه بالتعويض، ويعتبر هذا الموضوع حديث فـي  
نطاق الدراسات القانونية ذلك أن العديد من الدول ال تأخذ به، ومنهـا مـا تجعلـه تأمينـا اختياريـا      
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ه إجباريا وأحاطه بمجموعة من الضمانات لحماية ضحايا على عكس المشرع الجزائري الذي جعل
  .حوادث المرور

  : أنواع التأمين ضد حوادث السيارات والضرورة اإللزامية فيه - 1-2
  :1إن تأمين السيارات، قد يكون على صور عدة

إن معظم أصحاب السيارات يهتمون  ):التأمين على المسؤولية المدنية(التأمين المباشر  -1- 1-2
أمين ضد نتائج المسؤولية المدنية المترتبة عليهم نتيجة حادث تسببوا فيـه  قبل كل شيء بالت

  .  وهذا ما ندعوه بـالتأمين المباشر
يضاف إلى اهتمـام أصـحاب السـيارات بالتـأمين ضـد نتـائج        :التأمين ضد جميع األخطار -2- 1-2

و مـن  المسؤولية المدنية التأمين ضد مـا قـد يحـدث لهـم مـن أضـرار نتيجـة حـوادث تعرضـوا لهـا، أ          
وبالتالي فإن االتجاه العام هو أن يؤمن سيارته من كل ما يمكن أن يحدث لهـا  . سرقة، أومن حريق

أو تتسـبب هـي بحدوثـه مـن حــوادث وأضـرار ماديـة وجسـدية وهـذا مــا نسـميه التـأمين ضـد جميــع            
ــات يجــب أن تكــون إلزاميــة وذلــك النعكــاس فوائــد مثــل هــذه      .2األخطــار إن مثــل هــذه التأمين
علــى المجتمـع و علــى االقتصـاد مــن جهـة ولتحقيــق إمكانيـة االســتفادة مـن الخصــائص       التـدابير 

  .الرياضية واالحتمالية لقانون األعداد الكبيرة من جهة أخرى
ويكتسي هذا النـوع مـن التـأمين أهميـة كبيـرة علـى       : أهمية التأمين على السيارات   - 1-3

 : 3الصعيدين االقتصادي واالجتماعي
فعلـى المسـتوى االقتصـادي تمثـل مـداخيل شـركات التـأمين         :االقتصـادي على المسـتوى  -1-3-1

العاملـة فــي هــذا النشـاط نســبة عاليــة بالمقارنـة بمــداخيلها فــي فـروع التــأمين األخــرى، وذلــك      
بــالنظر إلــى حجــم العمليــات أمــام طلــب المســتأمنين المتزايــد نتيجــة اســتعمال الســيارة بمختلــف   

لبضــائع ووســيلة للترفيــه والســياحة، ومقابــل ذلــك تلتــزم  أنواعهـا، كوســيلة لنقــل األشــخاص و ا 
شركات التـأمين بـدفع مبـالغ ضـخمة للتعـويض عـن األضـرار التـي  تسـببها حـوادث المـرور، وبـين             
العمليــة واألخــرى يمثــل التــأمين أداة الدخــار األمــوال يمكــن توظيفهــا فــي العديــد مــن المشــاريع   

ائر انتعاشا كبيرا في رقم األعمال خاصة فيمـا  حيث عرف قطاع التأمينات في الجز.االستثمارية
يتعلق بفرع التأمين على السيارات حيث واصل فـرع التـأمين علـى السـيارات ارتفاعـه بتحقيـق رقـم        

، % 23.2، أي بارتفـاع يقـدر بــ    2008مليار على مدى سنة  8.31مليار دج مقابل  10.24أعمال قدر بـ 
االرتفــاع قــد تحقــق بفضــل اكتتــاب الضــمانات    حيــث أكــد المجلــس الــوطني للتأمينــات أن هــذا  

مليـار، ليضـيف    8.4، ودفـع إتـاوة التـأمين علـى السـيارات بمبلـغ قـدر بــ         %82االختيارية التي تمثـل  

ارتفاعـا قـدر بــ     2009المجلس أن مبيعات السيارات الجديدة عرفـت خـالل الثالثـي األول مـن سـنة      
  .ذلك رقم أعمال هذا الفرعمعززا ب 2008مقارنة بنفس الفترة من سنة % 18.7
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أما على المستوى االجتماعي، يعتبر التأمين مـن أهـم الوسـائل    :على المستوى االجتماعي2-3-1-

الوقائية لحماية ضحايا الحوادث، ولعل ذلك من بين األسباب التي دفعت بالمشرع في كثيـر مـن   
ريـا، كمـا أنشـأ لهـذا الغـرض      دول العالم بمـا فيهـا الجزائـر لجعـل التـأمين علـى السـيارات أمـرا إجبا        

صناديق خاصة لتعـويض بعـض ضـحايا حـوادث المـرور، ويسـتند نظـام التـأمين علـى السـيارات فـي            
والتعــديل الالحـق لــه المتمثــل فـي القــانون رقــم    1974جـانفي   30الجزائـر علــى األمـر الصــادر فــي   

 1995تـأمين لسـنة   ، باإلضافة إلى األحكـام الـواردة فـي قـانون ال    19/07/1988المؤرخ في  88/31
  . واألحكام الواردة في القانون المدني ذات الصلة

  :تسعيرة تأمين السيارات -2
لتحديـد تسـعيرة الخطـر ال بـد مـن قيـاس درجـة هـذا         :تعريف تسعيرة تأمين السـيارات  - 2-1

األخير وذلك باستعمال أساليب رياضية بحتة تكسب التسعيرة صفة اإللزام والعمومية وترتبط 
التسعيرة بدرجة الخطر ارتباطا طرديا أي كلما زادت درجة الخطر زادت معها التسعيرة والعكس 

  . صحيح
  :ن من التسعيرات المطبقة في تأمين السياراتهناك نوعي :أنواع تسعيرة تأمين السيارات - 2-2
تنشأ التسعيرة القبلية على تثبيت السعر  )tarification a priori La: (التسعيرة القبلية -2-1 -2

عنـد اكتتـاب العقـد بداللــة خصـائص معينـة مــن أجـل تصـنيف المــؤمن لـه ومركبتـه، وتتمثــل          
السـائق، مكـان إقامـة السـائق ريـف أو      الجـنس، السـن، خبـرة    (الخصائص الخاصة بـالمؤمن لـه فـي    

، القيمـة الصـافية   )عـدد األحصـنة  (،  أما الخصائص الخاصة بالمركبة في  قوة السيارة )مدينة
ولقـد أثبتـت التجربـة أن اسـتعمال     4.للسيارة، نوع اسـتعمال السـيارة، عمـر السـيارة، نوعيـة السـيارة      

من أجل تقدير الخطر المؤمن منه  )الخصائص الخاصة بالمركبة والسائق(المتغيرات المالحظة 
ال يعطي تقسيم جيد ومحدد للمجتمع المدروس ولفئات األخطار، وبالتالي تكون قيمة التسعيرة 

 .المقدرة غير متجانسة

الوعــاء التعريفــي الثــاني هــو ) La tarification a posteriori ( :التســعيرة البعديــة -2-2-2

تسعيرة القبلية وتنقية التقدير باستعمال المعلومة التي التسعيرة البعدية وهدفها تتمة نقائص ال
تظهر في الحوادث الماضية، حيث يرتكـز فـي تقـديرها علـى األخطـار السـابقة التـي تعـرض لهـا          

ــه   ــه   (المــؤمن ل ــا المــؤمن ل ، وظهــرت كمقيــاس للوقايــة تســتعملها   )عــدد الحــوادث التــي ارتكبه
مـن الحـوادث التـي يتسـبب بهـا المـؤمن لهـم،        الشركة من أجل حماية رأسـمالها ومـن أجـل التقليـل     

 système(عقوبـة  -حيث أن في الوقـت الحـالي أصـبحت التسـعيرة البعديـة تعـرف بنظـام تحفيـز        
bonus-malus(5        حيث يقوم هذا النظام على تكييـف مبلـغ قسـط التـأمين مـع سـلوك السـائق ،

ــيض  ( ــة أو منخفضــ  ) عــالوة -ويســمى أيضــا بنــد تخف ة حســب عــدد  فاألقســاط إذن تكــون مرتفع
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حوادث أكثـر كلمـا   ) السائق(الحوادث التي يتسبب فيها السائق، أي أنه كلما ارتكب المؤمن له 
علـى تـوخي   ) السائقين(ارتفع القسط الذي يدفعه والعكس، وبالتالي فهو نظام يحفز المؤمن لهم 

ز فـي الجزائـر حيـ   ) système bonus(ولقـد دخـل نظـام تحفيـز     .6الحذر لعدم ارتكـاب أي حـادث  
ويشمل مجموعة من المؤمن لهم وغير المعنيين بحادث خالل مدة العقد  1988التنفيذ منذ جانفي 

ــ  SAAفيستفيدون من تخفيض قسط التأمين ويقدر هـذا القسطعندالشـركة الوطنيـة للتـأمين     : ب

فقـد  ) systèmemalus(نظـام عقوبـة    أمـا   .خـالل السـنة الثانيـة   % 50خالل السنة األولى و % 25

ــز  ــر خــالل جــانفي     دخــل حي ــذ فــي الجزائ ــم     1993التنفي ويشــمل مجموعــة الســائقين المــؤمن له
المسؤولين والمعنيين باألضرار بحيـث تكـون هنـاك زيـادة فـي القسـط بنـاء علـى تجديـد العقـد           

ــ  SAAوتقدر هذه العـالوة حسـب الشـركة الوطنيـة للتـأمين      عنـد ارتكـاب حـادث واحـد،      % 50: ب

  .7عند ارتكاب ثالث حوادث فأكثر %200عند ارتكاب حادثين، % 100

 :كيفية حساب أو تقدير تسعيرة التأمين  -3
في تقدير تسعيرة التأمين على السيارات : العوامل األساسية في تقدير تسعيرة التأمين - 3-1

تتداخل عوامل كثيرة من طبائع مختلفة وذلك ألن الخطر المؤمن عليه قد يتحقق نتيجة خلـل  
يتوجـب أن يؤخـذ بعـين االعتبـار فـي تقـدير أقسـاط التـأمين علـى          في إحدى هذه العوامـل، وعليـه   

 :8السيارات العوامل التالية
  

  : عوامل التسعير الشائعة حاليا في التأمين على السيارات -1- 1- 3
العمر، الجنس، الحالة االجتماعيـة، دورات التـدريب   : (عوامل تتعلق بسائق أو مالك السيارة -

 ).على القيادة
أنواع استخدام السيارة لنزهة، لتجارة، لزراعة، لسـياحة، لألعمـال،   (: عوامل تتعلق بالسيارة -

 ).أو لنقل العمومي، عمر السيارة وقيمتها األصلية، حجم السيارة
 .المنطقة الجغرافية -
 :في التأمين على السيارات اإلضافيةعوامل التسعير  -2- 1- 3
قيـادة، المسـافة   النضـج، المهـارات الشخصـية فـي ال    : ( عوامل تتعلق بسائق أو مالـك السـيارة   -

 ).المقطوعة سنويا، سنوات الخبرة في القيادة
 ).نوع السيارة، بلد الصنع، الجراج: ( عوامل تتعلق بالسيارة -
  :على السيارات) قسط التأمين ( حساب تسعيرة التأمين   - 2- 3
تتبع شركات التأمين خطوتين أساسـيتين لحسـاب قسـط التـأمين الـذي يلتـزم المـؤمن لـه بدفعـه           

لتغطية الخطر موضوع التأمين، و حسب ما صادق عليه المشـرع الجزائـري تتمثـل هـذه الخطـوتين      
  :فيما يلي
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هو المبلغ الذي يكفي  و، "prime nette"تتم من خاللها حساب القسط الصافي  :الخطوة األولى -

لتغطيــة األضــرار الناتجــة عــن تحقــق الخطــر دون أن يتعــرض المــؤمن لخســارة و دون تحقيــق ربــح،  
بحيث يكون معادال لقيمة الخطر من حيث احتمال وقوعه و مدى جسامته   وحسب درجات تفاقم 

صل عليها من الخطر، و الذي يتم تحديده على أساس التعريفة و هذا من خالل اإلحصائيات المتح
  . عملية المعاينة

  : ويمكن حساب القسط الصافي بالعالقة الرياضية التالية  

  

  :حيث أن

N  :عدد األخطار التي يتكفل بها المؤمن.  

  .عدد أضرار حادث معين: 
C :التكلفة المتوسطة للضرر.  
S : اإلجمالية للضرر حيثالتكلفة:ncS   

f: التكرار النسبي للضرر حيث:N
nf 

  
Ppure :القسط الصافي. 

تتمثل في حساب المبلغ الذي يجب على المؤمن له أن يدفعه لشركة التأمين  :الخطوة الثانية - 
القسط التجاري أو اإلجمالي وهو القسط و،"prime commerciale"وهو ما يسمى بالقسط التجاري 

الصـافي مضــافا إليــه المصــاريف واألعبـاء العامــة التــي تتحملهــا الوكالـة أو الشــركة والتــي يــتم     
  .تحصيلها من كل قسط

  مصاريف مباشرة وغير مباشرة+ القسط الصافي = قسط اإلجمالي ال

 :  حيث أن المصاريف المباشرة والغير المباشرة تتمثل في  

FSI : وتتمثل في اشتراك المؤمن له في الصندوق االجتماعي )ص خ ت(أموال خاصة بالتعويض ،

ــة     (للتعويضــات ــن قســط المســؤولية المدني ــوق الطوابــع : DT).وتحــدد بنســبة معينــة م  CP.حق

وهي متعلقة ) دج1200 –دج 120(طوابع متغيرة حسب العقد : TG.ضريبة الدمغة: TF.الملحقات:

  :وعليه فإن القسط اإلجمالي يكتب بالعالقة .الرسوم:TVA.بالسيارات فقط

  

N
SfcN

ncp pure 
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تمثل هذه النماذج في نموذج بواسون ونموذج ثنائي : نماذج الكيفية لقياس خطر الحوادث - 4
إن مثل هذه النماذج  قد   ظهرت مؤخرا فـي مجـال التحليـل االقتصـادي مـن طـرف       . سالبالحدين ال
-1976 (Lancaster[ ،])1979 ([ Gilbert ،]  )1984 (Hausman([ EL Sayyad ]) 1973([ كل من  

Hall- Griliches[ ،ستخدم مثل هذه النماذج في تقدير الظواهر نادرة الوقوع مثـل عـدد بـراءات    وت
ــراع  ــا األفــراد وظيفــتهم خــالل الســنة       االخت ــر فيه المقدمــة للشــركات، عــدد المــرات التــي يغي

  ...الواحدة، عدد حوادث العمل داخل المؤسسات و عدد حوادث المرور
وهو أحد التوزيعات االحتمالية المنفصلة، : (Le modèle de Poisson)نموذج بواسون  - 1- 4

و قـد  . المتعلقـة بـالزمن   نـادرة الحـدوث  واهر وهو توزيع ال نهائي قابل للعد، له اسـتعماالت فـي الظـ   
استخدم نموذج بواسون على نطاق واسع في التأمين على السـيارات باعتبـاره أكثـر شـيوعا لوصـف      
سلوك حاملي وثائق التأمين، فاختيار هذا النموذج له مـا يبـرره ذلـك ألن متغيـرة عـدد الحـوادث       

يمكن صياغتها كمـا  موذج بواسون والتي تحقق افتراضات ن) المؤمن لهم(المرتكبة من األفراد 
  :9يلي

نفتــــرض أن حــــدث أو ظــــاهرة معينــــة مثــــل عــــدد الحــــوادث تنــــتج قــــيم متغيــــرات عشــــوائية    

 tttY , تصف عدد مرات وقوع الحدث خالل فترة زمنية ttt ,.  

:الفرضية األولى -    tttttYP  01,    أي أن احتمال وقوع حادث خـالل

الفترة  ttt , يكون صغير، حيث  يمثل متوسط عدد الحوادث التي وقعت خالل وحدة

، وكما أن tزمنية 






 

n
Tt

  .tفترات زمنية  nإلى Tأي قمنا بتقسيم فترة المالحظة 

:الفرضية الثانية -    ttttYP  أي أن احتمالية حدوث أكثـر مـن حـادث    ,01
  . واحد خالل فترة زمنية قصيرة جداً مهملة

و ليكن : الفرضية الثالثة - مختلفين بحيث فترتين زمنتين:  

          mYPkYPmYkYP   أي أن عدد مرات وقوع  ,
  .الحادث في فترة زمنية واحدة غير معتمد على العدد الذي يقع في أي فترة زمنية أخرى

خـالل فتـرة الدراسـة     iمتغير عشوائي يعبر عن عـدد الحـوادث التـي ارتكبهـا الفـرد       iYوليكن 

المقابلة لهذا التوزيع، فإننا نستخدم  iYاسون، وإليجاد احتماالت المتغير العشوائي يتبع توزيع بو
  :10العالقة التالية
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)1               (,....3,2,1,0y
 

!y
eyYP

y

i







  

، كمـا أن متوسـط و تبـاين هـذا التوزيـع هـو علـى        حيث أن هـذا التوزيـع ذو معلمـة واحـدة وهـي      
  : التوالي

  

iYمستقلة عن غيرها من المتغيرات iYلنفترض أن المتغيرة   حيثii    كما أن كـل هـذه ،
تختلـف مـن فـرد إلـى آخـر       ، وبالتالي فإن المعلمةالمتغيرات تتبع توزيع بواسون ذو المعلمة 

تعتمد على متغيرات أي أن المعلمة  وأن كل مؤمن يتميز بخصائص خاصة تفسرها المعلمة 
  : 11تكتب من الشكل ، وعليه فإن )مستقلة(خارجية 

         )2(  

  

:حيث أن ikiii xxxx ,.......,, 21 : هـيkn        مصـفوفة المتغيـرات المسـتقلة التـي تعبـر عـن
  .الخصائص الفردية للمؤمن لهم

 k ,......,, 21 : 1هيk موجه عمودي للمعلمات.  

متغيرة مستقلة تقدم معلومات كافية للحصول علـى القيمـة    kيفترض ضمنا أن ) 2(إن النموذج 

كماأناختيــار الشــكل األســي يرجــع أســاس ذلــك  ، المناســبة الحتمــال ارتكــاب أي فــرد لحــادث 
  : 12لسببين رئيسيين هما

بسـبب الحاجـة إلـى إيجابيـة     و  النمـوذج الخطـي  المالحظات تشكل سحابة نقطية ال تتناسب مع 

حادث خالل فترة الدراسة يعطى بالعالقـة  iYفي  iوعليه فإن احتمال تسبب  الفرد.iالمعلمات
  :التالية

      )3                                                                                                                            (                                                                             
!

exp
yx

yYP
iy

ii

i

i 
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  :               بحيث

  

إن الصيغة السـابقة  ( Le modèle binomial négatif): نموذج ثنائي الحدين السالب - 2- 4

 )للمعلمة  ii xexp (أن متوسـط و تبـاين   :لها مساوئ تتمثل فيiY   متسـاويان حسـب

  . تستوعب جميع الخصائص الفردية للمؤمنين ixمصفوفة المتغيرات المستقلة ، و التعريف

التـي   ixإن أحد الحلول لمعالجة هـذه المسـاوئ هـو أن نفتـرض أن  مصـفوفة المتغيـرات المسـتقلة       
رض أن الخصـائص  تعبر عن الخصائص الفردية للمؤمنين ال تستوعب جميع هذه الخصـائص، ونفتـ  

تكتــب مــن    ، وبالتــالي فــإن المعلمــة  iاإلضــافية التــي أهملــت ممثلــة بــالمتغير العشــوائي     
  : 13الشكل

)4(  

  .iتمثل مالحظات موجه المتغير العشوائي للمعلمة i: حيث

  :حادث خالل فترة الدراسة يعطى بالعالقة التاليةiYبـ  iوعليه فإن احتمال تسبب  الفرد

)5    (  

  

  

:بحيث ig   هي دالة كثافة احتمالi.  

  :14يكتب من الشكل] [C. Vanasse - G. Dionne (1989)إن الشكل الخاص المقترح من طرف 

      )6                                                                (  
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:بحيــث iiu exp   ــع غامــا تكتــب مــن   iu، ومنــه دالــة كثافــة )Gamma(تتبــع توزي
  :الشكل

        )7 (  

  

متوسط هذا التوزيع   1iuEأما تباينه ،
  21


a

uVar i
  

  :تصبح دالة توزيع الحوادث من الشكل ) 5(في المعادلة  iuمن خالل دمج دالة كثافة 

)8  (  

  

  : تكتب من الشكل) 8(ومنه العبارة 

   )9(  

  

و a(تعبــر عــن توزيــع ثنــائي الحــدين الســالب ذو المعلمــات   ) 9(إن العبــارة  ixexp( حيــث ،
  : متوسط وتباين هذا التوزيع على التوالي

  

  

إن الهدف (Système Bonus-malus Optimal) : عقوبة األمثل -عرض نموذج تحفيز - 3- 4
عقوبة األمثل هو ضبط تسعيرة التأمين الفردية بداللة الزمن، فمثل هذا  -من بناء نموذج تحفيز

التـأمين بمعنـى أن األقسـاط الصـافية     النموذج يعتبر األمثل ألنه يحقـق التـوازن المـالي لشـركات     
المحصل عليها تساوي التعويضات المدفوعـة، كمـا أن كـل مـؤمن سـوف يـدفع قسـط يتناسـب مـع          
درجـة أو احتمـال تعرضــه لخطـر الحــوادث، بحيـث يعتمــد فـي تحليلـه علــى نظريـة بيــز، وهـذا مــا         

  :15نوضحه فيما يلي
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 jخـالل الفتـرة   iللفـرد   (la fréquence d’accidents) لنفتـرض أن تـواتر عـدد الحـوادث    

يعطى بداللة
j

ix و المتغير العشوائيiu ونكتب :  

)10(  

 kj
i

j
i

j
i xxx ,....,1 :       تمثل مصفوفة المتغيرات المسـتقلة التـي تعبـر عـن الخصـائص الفرديـة

يمثل متغير عشوائي، دالة كثافته: iuو  .jللمؤمنين خالل الفترة iuf.  

كمــا نفتــرض  
j

iY   يعبــر عــن عــدد الحــوادث التــي ارتكبهــا الفــردi خــالل الفتــرةj ،

ولـو افترضـنا أن  . 1tفشركة التأمين تحتاج إلى تقدير العدد الحقيقي للحوادث خـالل الفتـرة   

iu    تكون مستقلة ومرتبطة بالزمن وعلى شركة التأمين أن تقلل من عدد الحـوادث المرتكبـة
الخســائر التــي تتحملهــا شــركة  (مــن طــرف المــؤمن لهــم حتــى تقلــل مــن التعويضــات المدفوعــة    

 fonction de perte(، ومـــن أجـــل ذلـــك يـــتم اســتخدام دالـــة الخســـارة التربيعيـــة   )التــأمين 
Quadratique.(    فكـل مـنC. Vanasse -G. Dionne (1989-1992)][،)      فـي ظـل ظـروف مماثلـة

  :برهنا أن أفضل مقدر هو [J. Lemaire (1985)] )قدمها 

)11 (  

  

عند تطبيق نظرية بيز على نموذج ثنائي الحدين السالب فإن المقدر البيزي األمثل المتوقع لعدد 
  :  هو i من طرف الفرد الحوادث المرتكبة

  

 )12                        (  
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ــإن0tعنــد ، ف  111 expˆ
iii x 

ــى يســتخدم التســعيرة       ــرة األول ــه خــالل الفت أي أن
  :القبلية، و نحصل على العالقة التالية

)13                          (  

ــة   ) 13(إن العالقــــة    ــوادث الفرديــ ــي االعتبــــار الحــ ــذ فــ ــيةتأخــ الماضــ t
ii YY ,....,1

 

والخصائص الفردية لكل مؤمن له من أجل حساب األعداد المتوقعة من الحوادث الفردية بداللة 
) المـؤمن لـه  (عقوبة األمثل يعتبر نموذجـا عـادال لحـاملي وثـائق التـأمين       -فنموذج تحفيز  .الزمن

لوضـع تسـعيرة التـأمين    ) من لهـم المـؤ (ألنه يستند على عدد الحوادث الماضية وخصائص األفـراد  
  :الفردية والحوادث الماضية، كما أنه يحقق التوازن المالي لشركة التأمين أي أن

  

التعريف 
  بالمتغيرات

  تالمتغيراتقسيم   التعريف بالمتغيرات  تالمتغيراتقسيم 

المتغيـر التـابع   
الحــوادث عــدد 

التــي ارتكبهــا 

iYالفرد 
  

0Yإذا لم يتعرض المؤمن إلى حادث.  

1Yإذا تعرض المؤمن إلى حادث واحد.  

2Y إذا تعرض المؤمن إلى حادثثين.  

3Y  إذا تعرض المؤمن إلى ثالث حوادث أو
  .أكثر

  عمر السيارة
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  :وصف وتقديم متغيرات العينةمحل الدراسة  -5

مؤمن له تـم جمعهـا مـن خـالل     ) 2000(تشمل العينة محل الدراسة على بيانات مختلفة متعلقة بـ  

اإلطـالع علــى الوثــائق المتعلقـة بعقــود التــأمين السـيارات المبرمــة مــن طـرف الشــركة الوطنيــة      
، حيــث اعتمــدنا فــي 2008ديسـمبر  31إلــى 2008جــانفي01مــع  زبائنهــا خـالل الفتــرة  SAAللتـأمين  

  .العينة العشوائية البسيطةاختيار مفردات العينة محل الدراسة على طريقة 

(عمــر الســائق  
aga(  
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متغير استعمال السيارة 

)US(  

1US  : ــال ســــــــــيارة أعمــــــــ
)affaire(حيث أن ،:  
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US

0
1

1
  

2US :  ــف ــيارة موظـــــــ ســـــــ
)fonctionnaire(  

3US : ســـــــــــــــــــــــــــــــــيارة
  )commerce(تجارية

4US :  تعلــــيم الســــياقة أو
 Auto-école  taxi(سيارة أجرة

location(  
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بعدما تعرضنا من خالل  :عقوبة -ونموذج تحفيزطبيق نماذجبواسون وثنائي الحدين السالبت - 3
نمـوذج  هذا الفصل لنمـاذج التـي تسـمح لنـا بتقـدير احتمـال التعـرض لخطـر حـوادث المـرور وإلـى            

، ومن ثم التعريف بالعينة وتوضيح كيفية اختيارها و (Système Bonus-malus)عقوبة  -تحفيز
التعريف بمتغيراتها، سنحاول من خالل هـذا المبحـث تطبيـق هـذه النمـاذج علـى معطيـات العينـة         

  .STATA09محل الدراسة باستخدام برنامج 
عند تقدير نموذج بواسون باستخدام كل المتغيرات التي رأينها : تقدير نموذج بواسون - 1- 3

 : ة محل الدراسة، نخلص إلى النتائج الموضحة في الجدول التاليتفسر الظاهر
 نتائج تقدير معلمات نموذج بواسون): 02(الجدول رقم 

 

  Coef  t-Stat  Prob  المتغيرات   Coef  t-Stat  Prob  المتغيرات

sexe  0.36  3.58  0.00    2agv
 

0.92-  4.55-  0.00  

1aga
  

0.80  2.97  0.00    3agv
  

0.95-  3.67-  0.00  

2aga
  

0.91-  2.98-  0.00    4agv
  

1.11-  4.56-  0.00  

3aga
  

0.00-  0.02-  0.99    1PV  
0.30-  2.42-  0.01  

4aga
  

0.41-  2.61-  0.01    3PV  
0.20  1.86  0.06  

6aga
  

0.00-  0.02-  0.99    4PV  
0.93  5.82  0.00  

7aga
  

0.04 -  0.28-  0.78    2US  
0.32-  1.23-  0.22  

8aga
  

0.18 -  1.15-  0.25    3US  
1.07-  2.92-  0.00  

1agp
 

0.22  1.77  0.08    4US  
1.61-  2.27-  0.02  

3agp
  

0.09  0.76  0.45    cons  1.14-  9.21-  0.00  

4agp
  

0.39-  1.79-  0.07     PRML ̂
  

1267-      

5agp
  

0.13-  1.01-  0.31            
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عند تقدير نموذج ثنائي الحدين السالب باستخدام :تقدير نموذج ثنائي الحدين السالب - 2- 3
كل المتغيرات التي رأينها تفسر الظاهرة محل الدراسة، نخلص إلى النتائج الموضحة في الجـدول  

 : التالي
  :نتائج تقدير معلمات نموذج ثنائي الحدين السالب): 03(الجدول رقم 

أن مــن خــالل تقــديرنا لكــل مــن نمــوذج بواســون ونمــوذج ثنــائي الحــدين الســالب نالحــظ    
هناك بعض المتغيرات قد أهملت أو حذفت من النموذج، وذلك مـن أجـل تفـادي مشـكل التعـدد      

بين المتغيرات المستقلة، مما يـؤثر   الذي يؤدي إلى وجود إرتباط قوي) Multicolinéarité(الخطي 
  .16سلبا على نتائج  عملية التقدير

بعد تقديرنا لكل من نموذج بواسون ونمـوذج ثنـائي الحـدين السـالب فإننـا سـنقوم باختيـار أحـد         
  :الفرضية التالية النماذج حسب

  

على إحصائية  الفرضية التاليةسنعتمد في اختبار 
2Gالتالي نجد،وب:  

  

فــإن إحصــائية   0Hعنــد فرضــية العــدم  
2G   ــع توزيــع كــي دو تتب  841,312  وعنــد ،

  :ألن 0Hالفرضية  نرفضفإن  المستوى المعنوية 

      841,31749,113 2
%95

2  G  .  

اختبار من خالل النتائج المتحصل عليها بعد إجراء .نموذج ثنائي الحدين السالبوبالتالي نختار 
، نقــوم بتقــدير النمــوذج ثنــائي الحــدين الســالب  )LR test(المعقوليــةنســبة اختبــار ودنت و يســت

  :الموضحة في الجدول التالي

  

  

  








négativeBinomialH
PoissonH

.0:
0:

1

0




     749,1139577,12670832,121122 G
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نتائج تقدير معلمات نموذج ثنائي الحدين السالب بعد إجراء اختبارات معنوية ): 04(الجدول رقم 
  .المعلمات

  Coef  t-Stat  Prob  المتغيرات   Coef  t-Stat  Prob  المتغيرات

sexe  0.39  3.08  0.002    4PV  0.94  4.11  0.000  

1aga  1.38  3.46  0.001    3US  1.13-  2.53 -  0.011  

2aga  0.89-  2.69-  0.007    4US  1.74-  2.21-  0.027  

4aga  0.38  2.31-  0.021    cons  1.21-  16.03-  0.000  

234agv 1.01-  6.39-  0.000            

النتائج المتحصل من خالل تقدير نموذج ثنائي الحدين السالب توضح أن المتغيرات ذات   
، والمتغيرات عمر ) sexe(الجنس: هي 5%عند المستوى المعنوية ) لها داللة إحصائية(معنوية 

، والمتغيـــرة قـــوة الســـيارة234agv، والمتغيـــرة عمـــر الســـيارة1aga ،2aga ،4agaالســـائق 
4PV 3، والمتغيــرات اســتعمال الســيارةUS ،4US ،  وبالتــالي ســنعتمد علــى هــذه النتــائج فــي

  .التقدير تسعيرة التأمين

 لقد علمنا فيما سبق أن :األمثل على العينة محل الدراسةعقوبة  -نموذج تحفيزتطبيق    - 3- 3
هـو بنـاء نمـوذج مـن أجـل ضـبط تسـعيرة        ] G. Dionne]  [J. Lemaire]-C. Vanasseهدف كل مـن  

المـؤمن  (التأمين الفرديـة بداللـة الـزمن اسـتنادا إلـى عـدد الحـوادث الماضـية وخصـائص األفـراد           
ديرنا لنموذج ثنائي الحدين السـالب لحسـاب التسـعيرة    ، وبالتالي فإننا سنعتمد على نتائج تق)لهم

 :والتي تعطى بالعالقة) المؤمن له(البعدية التي يجب أن يدفعها كل فرد 
)32(  

  :            بحيث
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 : ص17يتم تقديرها كما يلي aأما المعلمة

)33(
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: أي) بواقي التقدير(يمثل خطأ تقدير  ~iuبحيث ̂exp~
iii xYu   .  

هو  فراد المؤمن لهمالمرتكبة من طرف األ ولنفترض على سبيل المثال، أن متوسط عدد الحوادث
فــإن القســط أو تســعيرة التــي   ،دينارا 40000وإذا كــان متوســط تكلفــة الحــادث الواحــد هــو   10%

ويسـاوي القسـط    دينـارا  4000الزبون الجديد لشركة يسـاوي  سيدفعها 

  .P1المدفوع خالل الفترة األولى

  :تعطى بالعالقة Mوبالتالي فإن 

  .تمثل العدد اإلجمالي لألفراد المؤمن لهم n: بحيث

  :نجد )32(في العالقة M بتعويض قيمة 

  

  

)34(  

  : تحسب بالعالقة 0tوبالتالي فإن تسعيرة التأمين خالل الفترة األولى
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  :  تحسب بالعالقة 1tأما تسعيرة التأمين خالل الفترة الثانية

  

)35( 

  

ــم   ــة رقـ ــق العالقـ ــم أن     )35(وبتطبيـ ــع العلـ ــأمين مـ ــعيرة التـ ــدرة لتسـ ــيم المقـ ــى القـ ــلنا علـ : تحصـ

1240.6a  

تسعيرة التأمين بالنسبة للمؤمن له ذو الخصائص                                           ): 05(الجدول رقم 

  ) 1aga،234agv ،4PV ،3US، ذكر(

3 2 1 0 Yt  

-  -  -  4000  0  

5135  4572  4009  3447  1 

  

                        تسعيرة التأمين بالنسبة للمؤمن له ذو الخصائص                            ): 06(الجدول رقم 

  ) 2aga،234agv ،4PV ،3US، ذكر(

3 2 1 0 Yt  

-  -  -  4000  0  

5180  4612  4044  3477  1 

  

  

   
  




















i

i
n

i
i

it
iii

a

Ya

x

xn
yyPP




ˆ

exp

exp4000
,...,

1

2009

2009
120092



  األطرش عبدالوهاب. د
  ريمي رياض. أ
 ريمي عقبة. أ

 نموذج باستخدام السيارات تأمين لتسعيرة قياسية نمذجة
 )Système Bonus-malus Optimal: (عقوبة األمثل -تحفيز

 

298 –05052012 
 

الخصائص                                                    تسعيرة التأمين بالنسبة للمؤمن له ذو ): 07(الجدول رقم 

  ) 1aga،234agv ،4PV ،4US، ذكر(

3 2 1 0 Yt  

-  -  -  4000  0  

5125  4563  4001  3440  1 

  

التأمين بالنسبة للمؤمن له ذو الخصائص                                                    تسعيرة ): 08(الجدول رقم 

  ) 2aga،234agv ،4PV ،4US، ذكر(

3 2 1 0 Yt  

-  -  -  4000  0  

5173  4606  4039  3472  1 

  

الجـنس  : ذو الخصـائص ) المـؤمن لـه  (بالنسـبة للفـرد   من خالل الجداول السابقة نالحـظ    
، أمـا  7سنواتو قوة السيارة أكثر مـن   5سنة، و عمر السيارة أكثر من  25-20، عمر السائق )ذكر(

ــ )  1Yو 1tعند()commerce(استعمال السيارة لغرض تجاري   دج 4009يدفع قسط يقدر ب
-25، عمـر السـائق   )ذكـر (الجنس : ذو الخصائص) المؤمن له(أما الفرد ، ))05(أنظر الجدول رقم(

، أمـا اسـتعمال السـيارة لغـرض     7سنوات و قوة السيارة أكثر من  5سنة، و عمر السيارة أكثر من  30

أنظــر الجــدول  ( دج   4044يــدفع قســط يقــدر بـــ )  1Yو 1tعنــد(،)commerce(تجــاري 
فالقسط المدفوع من طرف الفرد األول يختلف عن الفرد الثـاني نتيجـة االخـتالف فـي     . ))06(رقم

وبالتالي يمكن القول أن تسـعيرة التـأمين المقـدرة تختلـف مـن فـرد آلخـر نتيجـة اخـتالف          . العمر
  .مللمؤمن له الخصائص الفردية
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كما يمكن أن نالحظ أن تسعيرة التأمين ترتفع قيمتهـا بزيـادة الحـوادث المرتكبـة مـن      
وبالتالي فإن كل مؤمن له سوف يدفع قسط يتناسب مع درجة أو احتمال تعرضه طرف المؤمن له،  

سـنة، و   25-20، عمـر السـائق   )ذكـر (الجـنس  : ذو الخصـائص ) المؤمن له(فالفرد لخطر الحوادث، 
، أمــا اســتعمال الســيارة لغــرض تجــاري  7ســنواتو قــوة الســيارة أكثــر مــن   5أكثــر مــن  عمــر الســيارة

)commerce()1عندt 1وY  (وبالنسبة لنفس الفـرد  دج 4009يدفع قسط يقدر بـ ،) عنـد

1t 2وY  (دج 4572يدفع قسط يقدر بـ  )05(أنظر الجدول رقم(( .  

  : الخاتمة

حاولنا إعطاء أساس علمي أو نموذج إحصائي تعتمد عليه  فمن خالل الدراسة التي قمنا بها
الشركات الوطنية للتأمين لتحديد التسعيرة المثلى، ولعل أهم نموذج مستخدم في مجال التأمين 

الـذي يعتمـد فـي     (Système Bonus-malus) عقوبـة   -ضد خطـر حـوادث السـيارات نمـوذج تحفيـز     

تقـدير تســعيرة التـأمين علــى وضـع نمــاذج كيفيـة لقيــاس خطـر الحــوادث المرتكبـة مــن طــرف        
، ألن عمليـة التسـعير يجـب أن تكـون     )نموذج بواسون، نموذج ثنائي الحدين السـالب (المؤمن لهم 

  . وفقاً لخبرة المؤمن له حتى يكون سعر التأمين كافياً وعادالً

  :على ضوء هذا العرض توصلنا إلى بعض االستنتاجات

سـعر تنافسـي وغيـر    هـو  الذي تتبعه أو تضعه شركات التـأمين الجزائريـة   سعر تأمين السيارات  -
مبني على أسـس علميـة، وبالتـالي فـإن هـدف شـركات التـأمين الجزائريـة هـو تحقيـق الـربح دون            

  .له أو المراعاة هل أن هذا السعر يكون عادال بالنسبة للمؤمن 
لتقـدير القسـط الصـافي     (Système Bonus-malus)عقوبة  -تطبيقنا لنموذج تحفيزمن خالل  -
، توصـلنا إلـى أن هـذا النمـوذج يسـتند علـى عـدد الحـوادث الماضـية وخصـائص           )تسعيرة التـأمين (

 . ةفي عملية تقدير تسعيرة التأمين الفردي) المؤمن لهم(األفراد 
األمثل ألنه يحقـق التـوازن المـالي     (Système Bonus-malus)عقوبة  -يعتبر نموذج تحفيز

كما يضمن لكل مؤمن له أن يدفع قسط يتناسب مع درجة أو احتمـال  ، بالنسبة لشركة التأمين
  .تعرضه لخطر الحوادث
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