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 ستراتيجيـة والتنميـةة االـمجل
 متخصصة في الميدان االقتصاديمحكمة  دولية  مجلة  علمية  

 

 
 

 رـــــاييس النشــــمق
 

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

املواضيع املتعلقة باالقتصاد بأحد ها باملسامهة فضاء جلميع أصحاب القدرات العلمية يف اجلزائر وخارج
 .وى الدويلومستجداته، ال سيما يف اجلزائر، يف الدول العربية وعلى املست

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

 عن البحث؛

  ؛اإللكرتوين للمجلةربيد عن طريق المكتوبا بالوارد ث يرسل البحأن 

  تقبل إال البحوث اليت مل يسبق نشرها؛ال 

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

 البحث والنتائج املتوصل إليها؛

 صفحة إتباعا للمقاييس التالية 02صفحة وأال يقل عن  30وز البحث أال يتجا: 

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

 ؛13حبجم ( T. New Roman)مكتوبا بالوارد وخبط األجنبية البحث املنجز باللغة  -
  ؛ 1,15: بني األسطر ؛  1,5: يسار/ ،  ميني1,5:سفلي/ علوي: بالسنتمرت اهلوامش -
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 .02:طول/  71:عرض: حجم الورقة -

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

 حتديد أهداف البحث ومنهجيته؛: مقدمة البحث -

 ؛الصفحة اهلوامش أوتوماتيكيا يف أسفل كتابة -

 ؛حدةترقيم األشكال واجلداول والرسومات ترقيما متسلسال ولكل على  -

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

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

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

 ال تردو  .ال تقبل إال البحوث املرسلة من طرف أصحاهبا عن طريق الربيد اإللكرتوين الشخصي 
 ؛البحوث اليت مل تنشر

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

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

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

   أصحاهباتلزم إال ال املفاهيم واآلراء املعرب عنها يف املقاالت. 

 

والية -جامعة مستغامن –موقع خروبة  –جملة االسرتاتيجية والتنمية، كلية العلوم االقتصادية  :المراسالت واالشتراك
 ، اجلزائر 00222 منستغام

 strg.devp@gmail.com :الربيد اإللكرتوين  /   421150 45 00213   :الفاكس

  www.revuesd.net  :املوقع اإللكرتوين

mailto:strg.devp@gmail.com
http://www.revuesd.net/
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 ة االستراتيجيـة والتنميـةـمجل
 متخصصة في الميدان االقتصاديمحكمة  ة دولية  مجلة  علمي

  0072-2890  :الترقيم الدولي

 0200-3784  :رقم اإليداع القانوني

 Impact Factor: SJIF 2014= 4.712 :معامل التأثير

 

 1025  ويليةج  – تاسعالعدد ال
 الفهـرس

 

 الصفحة (ان)اسم ولقب الباحث  عنوان المقال
السياسة المالية في الدول تطاير أسعار البترول ودورية 

 دراسة حالة الجزائر ،المصدرة للبترول
 07 (جامعة تلمسان)بن رمضان أنيسة . د

أهمية تغيير الثقافة التنظيمية لتحسين تطبيق متطلبات ضمان 
كلية العلوم االقتصادية : دراسة حالة ، الجودة بالجامعة

 والتجارية وعلوم التسيير بجامعة باتنة

 (باتنةجامعة )يحياوي إلهام . د.أ
 42 (باتنةجامعة )بركة مشنان . أ

 محددات الفقر في الجزائر
دراسة قياسية باستخدام نماذج أشعة اإلنحدار الذاتي 

(VAR)  4102-0891خالل الفترة 

 (جامعة عنابة)بن جلول خالد . أ
 70 (جامعة عنابة)سالمي جمال . د

أخالقيات المهنة عامل أساسي لنجاح مهمة مدقق 
الحسابات في تدقيق النظام المحاسبي المالي في المؤسسة 

 الجزائرية االقتصادية
 105 (جامعة مستغانم) قادري عبد القادر. أ

الرقابة على الجودة وأثرها على تحفيز اإلبداع في المؤسسة 
 (الجزائريةدراسة حالة عينة من المؤسسات االقتصادية )

 (                           جامعة مستغانم)الكسي فوزية . أ
 132 (جامعة بشار)قارة مصطفى فاطمة الزهرة . أ

 060 (                           جامعة مستغانم)برواين شهرزاد . أ العوامل المحددة للصادرات الصناعية الجزائرية

 (دراسة ميدانية)المشاريع إستراتجية التنويع إلدارة مخاطر 
 (                           جامعة سعيدة) صرصار فاطمة .أ
 (                           جامعة سعيدة) بن حميدة محمد .د

080 
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ة االستراتيجيـة والتنميـةـمجل  
 1025  ويليةج  –تاسعالعدد ال

 (تابع)الفهـرس 
  

 الصفحة (ان)اسم ولقب الباحث  عنوان المقال
 تأثير دوافع اللجوء الخراج النشاطات

(outsourcing ) على العوامل المحددة الختيار
 المورد

 (                           جامعة معسكر) عبيد اهلل فطيمة .أ
 213 (                           جامعة معسكر) مختاري فيصل .د

استراتيجي لالنتقال االستثمار في الطاقات المتجددة خيار 
نحو االقتصاد االخضر في اطار االستغالل المستدام 

 للنفط العربي

 (   جامعة مستغانم)بلهادف رحمة . أ
 033 ( جامعة مستغانم) يوسفي رشيد. د.أ

فاعلية نظام المعلومات التسويقية في استمرارية نشاط 
دراسة ميدانية على عينة من المؤسسات ، المؤسسة

 الجزائريةاالقتصادية 

 (جامعة مستغانم) بن يمينة كمال .أ
 078 (جامعة تلمسان) مليكي سمير بهاء الدين.د.أ

 الجباية العادية كمصدر هام لإليرادات العامة في الجزائر
 دراسة اقتصادية وقياسية

 420 (جامعة مستغانم)بكريتي  بومدين  .أ

حالة  :نموذج التوازن الحسابي العام لالقتصاد الجزائري
 الشراكة األوروجزائرية

 442 (جامعة مستغانم) قدال زين الدين .د



 بن رمضان أنيسة. د
دراسة  ،تطاير أسعار البترول ودورية السياسة المالية في الدول المصدرة للبترول

 حالة الجزائر
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 دراسة حالة الجزائر ،تطاير أسعار البترول ودورية السياسة المالية في الدول المصدرة للبترول
 بن رمضان أنيسة. د

 ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري)ب( ةأستاذ حماضر 
  جامعة تلمسان

 :ملخص
هندف يف هذه الورقة البحثية إىل اختبار أثر تطاير أسعار البرتول على السياسة املالية اجلزائر ومعرفة 

 . 1104-0791 أسباب دورية السياسة املالية يف اجلزائر وذلك باستخدام بيانات سنوية للفرتة

اجلزائر يرجع باألساس إىل  أن سبب دورية السياسية املالية يفوقد توصلنا يف الدراسة التطبيقية إىل 
. الالمساواة االجتماعية املمثلة يف التفاوت يف توزيع الدخلو  ضعف البيئة املؤسساتية، بريوقراطية اإلدارة

كما أن العالقة بني تطاير أسعار البرتول واإلنفاق العام هي عالقة غري مباشرة حيث أن تدين املؤشرات 
املالية، وبالتايل فأن تطاير أسعار البرتول وضعف اإلطار املؤسسايت يؤدي املؤسساتية تسبب دورية السياسة 

 .إىل إضعاف النمو االقتصادي يف اجلزائر وليس وفرة البرتول يف حد ذاهتا
 .السياسة املالية، تطاير أسعار البرتول، البيئة املؤسساتية، النمو االقتصادي :الكلمات المفتاحية

Abstact : 
In this paper, we aim to test the impact of oil prices volatility on fiscal 

policy and find out reasons for procyclicality of fiscal policy in Algeria 
using annual data over the period 1970-2014.  

Our results indicate that the procyclicality of fiscal policy in Algeria, 
is mainly due to institutional weakness and social inequality represented at 
inequality in income distribution. Then, the relationship between oil prices 
volatility and public spending is an indirect relationship, so we argue that 
oil price volatility and lower institutions quality, rather than oil abundance 
per se, weakes economic growth in Algeria. 
Keywords : procyclicality of fiscal policy, oil price volatility, institutional 
quality, growth. 



 بن رمضان أنيسة. د
دراسة  ،تطاير أسعار البترول ودورية السياسة المالية في الدول المصدرة للبترول

 حالة الجزائر
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 :مقدمة
السياسة املالية يف حتقيق االستقرار والنمو االقتصاديني تزايد اجلدل حول الدور الذي تلعبه 

خصوصا يف اآلونة األخرية، بعدما تزايد التدهور يف عجز امليزانية احلكومية لكل من االقتصادين األمريكي 
 وقد ترجع عدم فاعلية السياسة املالية يف التأثري على. واألورويب، ومل خيتلف األمر بالنسبة إىل الدول النامية

أداء االقتصاد الكلي يف هذه الدول إىل تذبذب سلوك حكوماهتا وغياب املصداقية لدى هذه احلكومات 
يف حتقيق تطور ملحوظ يف عملية اإلصالح االقتصادي، حيث أن القرارات املتعلقة بالسياسة املالية ناجتة 

 .عن صانعي القرار السياسي
إن اإلنفاق احلكومي يف العديد من الدول املنتجة واملصدرة للمحروقات ذو ارتباط طردي مع 
أسعارها وهو األمر الذي يؤدي إىل تذبذب اإلنفاق تبعا لتذبذب األسعار، وهذا يعين أن التقلبات يف 

لدراسات ولقد أثبتت ذلك العديد من ا. قيمة الصادرات تنعكس بشكل مباشر يف تقلبات الدخل الوطين
أن  Roberto Perottiو Micheal Gavinالتطبيقية ويف مقدمتها دراسة كل من االقتصاديني 

ولقد أثبتت  ،Procyclicalالسياسة املالية يف الدول النامية تكون مواكبة لتقلبات الدورات االقتصادية 
اق احلكومي أكثر من الدراسة اليت طبقت على دول أمريكا الالتينية أنه يف وقت الرخاء يزداد اإلنف

 automaticاإليرادات، وهذا ما يؤثر سلبا يف استقرار االقتصاد الكلي ويف أداء املثبتات التلقائية 

stabilizers ولقد تزايدت تقلبات أسعار البرتول بصفة كبرية يف . وخصوصا يف ظل سيادة السياسة املالية
توقعة يف أسعار املوارد الطبيعية وخصوصا احملروقات هلا السنوات األخرية، حيث أن التقلبات الكبرية وغري امل

نفط وهو ما وضحه لنا تأثريات كبرية على التوازنات املالية العامة يف اقتصاديات الدول النامية املنتجة لل
 .10الشكل 

حيث أن االهنيار الطفيف ألسعار البرتول يؤدي إىل زيادة كبرية يف احتياجات التمويل حيث أن 
ات وصادرات هذه الدول ال تتميز بالتنوع االقتصادي، وأن اإليرادات اإلمجالية للدولة تتكون اقتصادي

 . أساسا من الصادرات النفطية
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 .من الناتج المحلي اإلجمالي للدول المنتجة للنفط ةأسعار النفط والموازنة المالية بالمائ :01الشكل رقم 

 
Source : Nese Erbil, Is fiscal policy procyclical in developing oil-producing countries ?, 

IMF Working Paper, July 2011, p 3. 

يف اجلزائر، حيتل البرتول مكانة هامة فقد اعتمدت منذ االستقالل على الثروة البرتولية اعتمادا كبريا 
النفط احملرك األساسي لالقتصاد بالنظر إىل الضعف املسجل يف خالل مسريهتا التنموية حبيث يعترب قطاع 

مستويات منو القطاعات غري النفطية خاصة قطاعي الصناعة والزراعة من جهة، ومن جهة ثانية إىل وترية 
النمو اليت يسجلها قطاع احملروقات عن طريق استخدام الفوائض املالية املرتاكمة نتيجة تزايد الطلب العاملي 

حيث مسحت . وتدعيم القدرات اإلنتاجية اجلزائرية جراء دخول الشراكة األجنبية إىل هذا القطاععليه 
الزيادة يف عائدات النفط الناجتة عن الزيادة يف حجم اإلنتاج وأسعار البرتول بارتفاع معدل منو الناتج احمللي 

نمو املتزايد على طلبه ال يتفق وتوفره قابل للنفاذ وال -البرتول-إال أن هذا املورد االسرتاتيجي . اإلمجايل
احملدود، لذلك فالكل يراقب ويتابع ما يرتدد عن احملروقات بشكل عام والبرتول بشكل خاص واحتياطاته 
واكتشافاته، وتشريح مشاكله يعترب من الضروريات احلتمية خاصة يف ظل املنافسة املتزايدة من الشركات 

تساؤالت كثرية تدور يف أذهان الكثريين منها ما يرتدد حول حقيقة  البرتولية العاملية، ويعرب عن ذلك
  .مستقبل االحتياطي للبرتول وهل سينضب خالل فرتة زمنية حمدودة

كما أن ارتفاع أسعار البرتول وتضاعف اإليرادات املتأتية من إنتاج وتصدير احملروقات قد حدثت 
، وتكمن أمهية هذه املرحلة يف كوهنا [0111]جلديدة يف مرحلة هامة ومتميزة متثلت يف سنوات األلفية ا

جاءت بعد سنوات صعبة مر هبا االقتصاد اجلزائري متأثرا بأزمة الدفع اخلارجي اليت أملت به منذ سنة 
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وما تالها من شح يف املوارد وتعرضه لضغوطات خارجية بسبب مشكلة املديونية، مما دفع  0891
اق العام خاصة يف شقه االستثماري وختفيض اإلعانات احلكومية خاصة السلطات اجلزائرية إىل ضغط اإلنف

تلك املقدمة للقطاع اإلنتاجي، مما سبب ركود اقتصادي وتسجيل معدالت منو سالبة مما أدى إىل تأخر  
كبري طال مجيع القطاعات، كما انعكست نتائجها على املستوى التسيريي بالتخلي عن االقتصاد املخطط 

وهكذا استغلت اجلزائر تلك املوارد . ل الدولة لصاحل اقتصاد قائم على آليات السوقمركزيا من قب
والبحبوحة املالية جراء ارتفاع أسعار احملروقات يف التخلص أوال من الضغوط اخلارجية وثانيا بتبين سياسة 

القطاع إنفاق عام توسعية لبعث مشاريع مست بشكل خاص البين التحتية، قطاع األشغال العمومية، 
الفالحي والسكن قصد تدارك التأخر الذي حدث يف سنوات األزمة إضافة إىل إعادة تأهيل اجلهاز 

 .اإلنتاجي
  :لية كنقطة رئيسية نعاجلها يف هذه الورقة البحثيةمما سبق ذكره ارتأينا طرح اإلشكالية التا

 كيف يؤثر تطاير أسعار البترول على السياسة المالية في الجزائر؟
 :ية السياسة الماليةدور   .1

تكون تقلبات الدورات االقتصادية أكثر وضوحا يف الدول النامية منها يف الدول املتقدمة 
وباخلصوص يف الدول اليت تعتمد بشكل أساسي على عوائد املوارد الطبيعية من نفط، موارد معدنية، 

التقلبات الكبرية يف أسعار النفط اخل، حيث أن الطابع الدوري للنشاط االقتصادي يرجع يف الغالب إىل ...
إن التقلب يف املداخيل يصاحبه التقلب يف اإلنفاق . واليت تؤدي بدورها إىل التقلب يف مداخيل الدولة

احلكومي العام والذي يؤدي بدوره إىل التقلبات يف سعر الصرف احلقيقي للدولة واليت من شأهنا تشكيل 
 .بلة للتبادل التجاريخطر عدم استقرار رحبية قطاع السلع القا
 :لقد توصل العديد من االقتصاديني أمثال

Cuddington(1989), Tornel and Lane(1999), Kaminsky, Reinhart and 
Vegh(2004), Talvi and Vegh(2005), Alesina, Campante and 
Tebellini(2008), Mendoza and Oviedo(2006), Ilzetski and Vegh(2008)  
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سياسة املالية متيل إىل أن تكون مسايرة لالجتاهات الدورية يف البلدان النامية مقارنة مع الدول إىل أن ال
 Gelb(1986), Gavin, Hausmann, Perotti :املتقدمة، كما بينت الدراسات اليت قام هبا كل من

and Talvi(1996), Gavin and Perotti (1997), Calderon and Schimdt-
Hebbel(2003), Medas and Zakharova (2009), Lopez-Murphy and 

Ossowski(2010)  أن تقلبات الدورات االقتصادية تكون أكثر وضوحا يف الدول الغنية باملوارد
 .الطبيعية حيث مييل الدخل الناتج عن تلك املوارد إىل اهليمنة على الدورة االقتصادية

احلكومي ألن العائدات اجلبائية تعد متغريا  هذا وتركز معظم الدراسات على دورية سياسة اإلنفاق
داخلي املنشأ نسبة إىل الدورة االقتصادية، ومن بني األسباب الرئيسية لدورية سياسة اإلنفاق احلكومي جند 
ارتفاع العائدات الضريبية يف فرتات االزدهار مما يؤدي إىل زيادة اإليرادات العامة للدولة وبالتايل زيادة 

 1.سبالنفقات بالتنا
أول من أثبت دورية السياسة املالية يف دول  Gavin and Perotti (1997) يعترب االقتصاديني

 إىل 0891 أمريكا الالتينية، حيث الحظا أن عجز امليزانية يف أمريكا الالتينية خالل الفرتة املمتدة بني
امليزانية التقديرية استخدمت فشلت إىل حد كبري يف االستجابة للنمو االقتصادي مما يدل على أن  0881

على حنو مساير لالجتاهات الدورية وذلك بغرض التكافؤ مع عوامل االستقرار التلقائية على سبيل املثال 
زيادة النفقات ملوازنة اإليرادات غري املتوقعة يف األوقات اجليدة، وقد توصل االقتصاديني إىل أن السياسة 

تكون دورية مقارنة بالدول الصناعية، حبيث تكون توسعية يف األوقات املالية يف هذه الدول تتجه إىل أن 
  2.اجليدة وانكماشية يف األوقات السيئة

                                                 
1 Jeffrey Franckel, Comment les producteurs de produits de base peuvent-ils rendre les 

politiques budgétaire et monétaire moins procycliques ?, Séminaire sur les ressources 
naturelles, les finances et le développement, Institut du FMI et banque centrale 
d’Algérie, Alger 4-5 novembre 2010, p 03. 

2 Micheal Gavin, Roberto Perotti, Fiscal Policy in Latin America, NBER 
Macroeconomics Annual 1997, Volume 12. 
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كيف  Talvi and Vegh (2000) فلقد بني كل من 3،باستخدام خمتلف مناهج االقتصاد القياسي
الرخاء يكون عن طريق زيادة أن صانعي القرار وجدوا أن االستغالل األمثل للفوائض املالية األولية يف حالة 

إىل استنتاج أن دورية  Braun (2001) اإلنفاق احلكومي وختفيض معدالت الضرائب، كما توصل
 Lane كما أن. OECD السياسة املالية هي القاعدة يف معظم الدول النامية، وأهنا غري دورية يف دول

املالية يف الدول النامية باملقارنة مع دول قدم عدة أدلة على طبيعة االجتاهات الدورية للسياسة  (2003)
 .OECD منظمة التعاون االقتصادي

باستعمال مقاربة  Kamnsky, Reinhart and Vegh (2004) لقد بني االقتصاديون
قياسية هبدف إعادة النظر يف األدلة حول طبيعة مسايرة االجتاهات الدورية للسياسة املالية، وذلك 

 بلدا جلها تنتمي ل 011 سعة من املؤشرات املالية، ضمن عينة مشلتباالعتماد على جمموعة وا
OECD مقسمة حسب  0112-0811 والبلدان النامية من بينها اجلزائر يف الفرتة املمتدة بني

مستويات الدخل، حيث أن البلدان الغنية لديها الوصول املستمر إىل أسواق رأس املال الدولية، يف حني 
الدخل لديها عالقة غري مستقرة ومتقلبة مع أسواق رأس املال الدولية أما يف البلدان أن البلدان املتوسطة 

وقد خلص الباحثني اخلصائص الدورية لتدفقات . املنخفضة الدخل فهي مغلقة تقريبا يف مجيع األوقات
 :رأس املال يف اجلدول التايل

 خصائص الدورية لتدفقات رأس المالال :11الجدول رقم 
 τمعدل الضرائب  gاإلنفاق الحكومي  الماليةالسياسة 

 + - غير دورية
 - + دورية
 1 1 حيادية

Source : G. L. Kaminsky et al , op. cit, p :14. 

                                                 
3 G. L. Kaminsky, C. M. Reinhart and C. A. Vegh, When It Rains, It Pours : Procyclical 

Capital Flows and Macroeconomic Policies, Goerge Washington University and NBER 
Macroeconomics Annual 2004, p :02. 
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 السياسة المالية غير الدورية countercyclical fiscal policy : تكون السياسة املالية يف
هذه الدول غري دورية عندما يكون االرتباط بني عناصر الدورة االقتصادية من صايف تدفقات رأس املال 

، وبعبارة [االرتباط بني الدورة االقتصادية واإلنفاق احلكومي سالب]سالبا  GDPوالناتج احمللي اإلمجايل 
ويٌقرض أو [ تدفق رأس املال حنو الداخل]أخرى فإن االقتصاد يقرتٌض من اخلارج يف األوقات الصعبة 

ق أي أهنا تكون توسعية يف األوقات الصعبة فريتفع فيها اإلنفا[. خروج رأس املال]يسدد يف حالة الرخاء 
احلكومي وبالتايل حدوث عجز يف امليزانية وانكماشية يف حالة الرخاء واالزدهار يرتاجع فيها اإلنفاق 
احلكومي وبالتايل اخنفاض العجز يف امليزانية، ويتجه هذا النوع من السياسات إىل حتقيق االستقرار يف 

سيكيني اجلدد والكينزيني الذين يرون وميثل هذا النوع من السياسة املالية مقاربة الكال. الدورة االقتصادية
 .بضرورة أن السياسة املالية املثلى جيب أن غري دورية

 السياسة المالية الدورية Procyclical fiscal policy : تكون السياسة املالية مواكبة
ا، لالجتاهات الدورية عندما يكون االرتباط بني الدورة االقتصادية ومكونات اإلنفاق احلكومي موجب

واخنفاضه يف األوقات [ سياسة توسعية]وبالتايل ارتفاع اإلنفاق احلكومي يف أوقات الرخاء واالزدهار 
، وتسمى هذه السياسة بالدورية ألهنا تؤدي إىل تقلبات مستمرة يف الدورة [سياسة انكماشية]الصعبة 

 .االقتصادية
 السياسة المالية المستقرة Acyclical fiscal policy : فيها االرتباط بني الدورة يكون

 .االقتصادية واإلنفاق احلكومي معدوما، وتتميز السياسة املالية املستقرة باالستقرار يف اإلنفاق احلكومي
أما الشكل التايل فيبني لكل دولة عالقة االرتباط بني اإلنفاق احلكومي والناتج احمللي اإلمجايل، هذه 

لسلطنة عمان  0+مشريا إىل سياسة مالية غري دورية  و الفنلندبالنسبة  0-األخرية ختتلف بني مستوى  
 .مشريا إىل سياسة مالية دورية
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إن الغالبية العظمى من البلدان املتقدمة املمثلة باألشرطة السوداء يف الشكل، يكون اإلنفاق احلكومي  
، يف حني أن الغالبية املتبقية تعكس سياسة مالية acyclicalفيها مستقرا أي تتميز بسياسة مالية مستقرة 

 . دورية
أما اجلدول التايل يقدم بيانات خمتارة حول مؤشر دورية السياسة املالية حيث يظهر مدى االرتباط 
بني عناصر اإلنفاق احلكومي والعناصر الدورية للناتج الداخلي اخلام، فيكون االرتباط موجبا يف معظم 

ملتوسطة الدخل ويكون مؤشر دورية السياسة املالية مرتفعا مما يؤكد على دورية السياسة الدول املنخفضة وا
 .املالية يف هذه البلدان، والعكس صحيح بالنسبة للدول الصناعية

 نخفضة، المتوسطة والمرتفعة الدخلمؤشر دورية السياسة المالية في الدول الم :10الجدول رقم 

 الدول

مؤشر دورية السياسة  و مسار دورة سياسة اإلنفاق العام و GDPاالرتباط بين مكونات 
 المالية

0.4*(1)+0.4*(4)-
0.2*(4) 

اإلنفاق احلكومي 
 [0]احلقيقي 

 [2]املستوى  [0]التضخم 
النسب املئوية 

[1] 

 الدول الضعيفة الدخل
 أنغوال

 التشاد 
 الكونغو

 غانا
 اهلند
 مايل
 روندا

 الدول متوسطة الدخل

 
1.00 
1.90 
1.11 
1.01 
1.12 
1.21 
1.91 

 

 
-1.11 
-1.02 
-1.02 
-1.00 
-1.08 

1.01 
-1.11 

 

 
9.11 
01.00 
2.19 
01.00 
0.11 
9.01 
01.18 

 

 
1.09 
1.11 
1.00 
1.11 
1.11 
1.00 
1.18 

 

 
1.21 
1.10 
1.01 
1.22 
1.01 
1.09 
1.12 

 

                                                 
   مسار دورة سياسة اإلنفاق العامthe amplitude of the fiscal policy cycle  يعرب عن الفرق بالنقط

بني منو اإلنفاق احلكومي احلقيقي يف أوقات الرخاء وأوقات االنكماش، ويتم حتويله  percentages pointsاملئوية 
هبدف املقارنة بني مستويات مؤشر االرتباط وباستخدام النسب املئوية لتوزيع [ 0-، 0]+إىل مؤشر ترتاوح قيمته بني 

 .دورة سياسة اإلنفاق العام املوجب والسالبمسار 
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 اجلزائر
 مصر

 كولومبيا
 إيران

 األردن
 املغرب
 تونس

 بستوانا
 الشيلي
 ماليزيا
 عمان

 السعودية
 الدول المرتفعة الدخل

 أسرتاليا
 كندا

 النرويج
 فرنسا

 اململكة املتحدة
الواليات األمريكية 

 املتحدة
 اليابان

1.21 
1.09 
1.90 
1.11 
1.01 
1.01 
1.21 
1.90 
1.00 
1.01 
1.99 
1.29 

 
-1.01 
-1.00 
-1.00 
-1.11 
-1.19 
-1.29 

 
1.11 

-1.19 
1.12 

-1.11 
-1.10 
-1.29 

1.11 
-1.19 
-1.00 
-1.10 

1.01 
-1.19 

1.22 
 

1.09 
1.20 

-1.11 
1.00 
1.00 
11 
 

1.09 

1.19 
0.20 
1.91 
01.21 
0.09 
0.09 
1.19 
1.22 
2.18 
0.91 
01.00 
1.29 

 
-1.20 
-1.99 

0.10 
-1.10 

0.10- 
-1.91 

 
1.82 

1.09 
1.19 
1.01 
1.20 
1.19 
1.19 
1.09 
1.01 
1.00 
1.11 
1.19 
1.01 

 
-1.11 

1.00 
1.18 
1.19 

-1.00 
-1.00 

 
1.01 

1.02 
1.01 
1.21 
1.29 
1.01 
1.19 
1.00 
1.12 
1.01 
1.00 
1.12 
1.01 

 
-1.01 
-1.01 
-1.11 
-1.01 
-1.29 
         -1.08 

 
1.11 

Source : G.L.Kaminsky, C.M.Reinhart and C.A.Vegh, op.cit, p:58. 

فرتات تدفقات رؤوس األموال وخالصة فإنه يف البلدان النامية وباخلصوص األسواق الناشئة، ترتبط 
مع السياسات االقتصادية الكلية التوسعية وفرتات تدفقات رؤوس األموال حنو اخلارج مع السياسات 

 when it االقتصادية الكلية االنكماشية، وبالتايل فإنه عندما متطر يف هذه الدول فإنه ال يصب يف الواقع
rain, it does indeed pour. 
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دولة  11 فقد بينا يف دراستهما باالعتماد على عينة متكونة من Talvi and Vegh (2005)4 فأما
فرنسا، أملانيا، إيطاليا، اليابان، اململكة املتحدة، ]دولة صناعية من ضمنها جمموعة السبعة  01 من بينها

، 0881-0891 دولة نامية خالل الفرتة الزمنية املمتدة من 21و[ الواليات املتحدة األمريكية، كندا
وقدما تفسريا آخر لظاهرة دورية السياسة املالية يرتبط بالسلوك األمثل جملاهبة القيود السياسية، مما يؤدي إىل 
رفع تكلفة تشغيل الفوائض املالية يف األوقات اجليدة وبالتايل خلق عدة ضغوط لزيادة اإلنفاق العام، ونظرا 

ات كبرية يف القاعدة الضريبية سوف ختتار ختفيض هلذا التشوه السياسي فإن احلكومة اليت تواجه تقلب
الضرائب وزيادة اإلنفاق احلكومي يف األوقات اجليدة، وزيادة الضرائب وختفيض اإلنفاق احلكومي يف 

وقد توصال إىل . أوقات االنكماش، ويف ظل هذا التشوه السياسي فإن السياسة املالية املثلى تكون دورية
ردية بني مكونات اإلنفاق العام والناتج الداخلي اخلام يف الدول النامية حبيث إثبات وجود عالقة ارتباط ط

أما بالنسبة للدول . مما يثبت دورية السياسة املالية يف هذه الدول 1.11 قدر االرتباط يف املتوسط ب
 5.اليةالصناعية فقد وجدا أن معامل االرتباط يف املتوسط كان معدوما مما يثبت عدم دورية السياسة امل

فقد عمال يف حبثهما على اإلجابة على عدد من  Ilzetzki and Vegh (2008) أما
هل السياسة املالية تكون دورية فعال يف الدول النامية؟ أم أن العالقة السببية أخذت منحى : التساؤالت

الكينزيني أو ] التوسعيةآخر وبالتايل فإن الباحثني السابقني يف امليدان قد أخطأ يف التعرف على السياسة 
للسياسة املالية؟ وبغرض اإلجابة على هذه التساؤالت قام الباحثني باالستعانة ببيانات ربع [ النيوكالسيك

دولة صناعية يف الفرتة الزمنية  00دولة نامية و 09 دولة تنقسم إىل 18 سنوية بدال من البيانات السنوية ل
لف االختبارات القياسية توصل الباحثني إىل استخالص وباستخدام خمت، 0111-0811 املمتدة بني

العديد من األدلة القياسية القاطعة اليت تثبت دورية السياسة املالية يف البلدان النامية هي حقيقة وتعرفها 
على أهنا استجابة إجيابية لإلنفاق احلكومي لصدمة توسعية خارجية يف الدورة االقتصادية، حيث أن نتائج 

                                                 
4 Ernesto Talvi, Carlos.A.Vegh, Tax base variability and procyclical fiscal policy in 

developing countries, Journal of Development Economies, ELSEVIER, 2005. 
5 Alberto Alesina, Guido Tabellini, Why is fiscal policy often procyclical ?, NBER 

Working Paper Series, Working Paper 11600, September 2005. 
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للسببية ودوال االستجابة  Engel-Granger اختبار،  OLSو GMM استخدام طريقيتالتقدير ب
أما بالنسبة للدول الصناعية ذات الدخل . الدفعية تؤكد حقيقة وجود دورية السياسة املالية يف الدول النامية

 . املرتفع فإن السياسة املالية فيها مستقرة
 .والنمو االقتصادي العالقة بين اختالف األفضليات :10الشكل رقم 

 
 
 
 
 

      
 

Source : Woo Jeajoon, Why do more polarized countries run more procyclical 
fiscal policy ?, The Review of Economics and Statistics, 2009, Vol.91, Issue 4, 
p :23. 

 
وبالتايل نستخلص مما سبق دكره أنه قد مت وضع العديد من الفرضيات لشرح وتفسري دورية 

يلخص لنا  03السياسة املالية وباخلصوص يف الدول النامية اليت تكون أكثر عرضة هلذه الظاهرة، والشكل 
 . الفرضيات الثالثة املتاحة لتفسري ظاهرة دورية السياسة املالية

ن املصدرة للبرتول وغريه من املوارد الطبيعية، فإن تذبذب األسعار العاملية أما فيما خيص البلدا
للبرتول وصعوبة التوقع باجتاهاهتا يؤدي إىل تذبذب اإليرادات العامة للدولة اليت تشكل صادرات البرتول 

األسعار أما اجلزء األكرب منها، وبالتايل تذبذب اإلنفاق احلكومي حيث يزداد هذا األخري يف فرتات ارتفاع 
إما اقتطاع : يف فرتات اخنفاض األسعار العاملية فتضع احلكومة أمام خيارات صعبة ملواجهة هذا االخنفاض

جزء كبري من اإلنفاق احلكومي أو البحث عن مصدر بديل لإليرادات مثل فرض الضرائب أو االستدانة 

 
 [الالمساواة يف توزيع الدخل والتعليم]عدم المساواة االجتماعية 

 دورية وتطاير في السياسة المالية: استجابة السياسة المالية

 تباطؤ النمو االقتصادي
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ادة ما ترجع إىل خيار االستدانة خمافة من اخلارج، ولكل خيار من هذه اخليارات تكلفته، إال أن الدول ع
أن يؤدي ختفيض اإلنفاق احلكومي أو الزيادة يف الضرائب إىل تيارات معارضة للدولة وهو األمر الذي 

 6.يوقع الدول البرتولية يف مشكلة املديونية
 .أسباب دورية السياسة المالية في الدول النامية :3الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .من إعداد الباحثة بناء على الدراسات السابقة :المصدر
 

دولة مصدرة  01 يف دراسة أجرهتا على 7ويف هذا الصدد أشارت االقتصادية أماين األنشازي
وذلك باستخدام طريقة الفروق العامة  0111-0891للبرتول باستخدام البيانات املدجمة يف الفرتة املمتدة 

وذلك ملا هلذه الطريقة من مزايا أمهها تدنية التحيز الناتج عن تقدير منوذج ]يف التقدير  GMM للعزوم
حظة بكل بلد باإلضافة إىل تصحيح التحيز البانل الديناميكي، السيطرة على اآلثار اخلاصة وغري املال

، إىل أنه يف معظم الدول املصدرة للبرتول يعتمد [الناتج عن التأثري الداخلي املمكن للمتغريات املفسرة

                                                 
6 Randall Dodd, Protecting development economies from price shocks in Svetlana Tasalik 

and Anya Schiffrin, A Reporter’s guide to Energy & Development, New York 2005, 

p :90. 
7 Amany A. El Anshazy, Oil Prices and Economic Growth In Oil-Exporting Countries, 

Working Paper, Collage Of Business and Economics, United Arab Emirates University, 
2009. 

 

 دورية السياسة المالية

أو /القيود املفروضة على االئتمان احمللي و
أسواق املال الدولية وصعوبة الوصول إليها 

Gavin and Perotti(1997), 
Kaminsky and all(2004) 

اهلياكل املؤسساتية واالقتصاد السياسي 
Lane(2003), Talvi and 

Vegh(2005), Alesina and 
Tabellini(2005) 

االستقطاب االجتماعي لألفضليات 
الناشئ عن الالمساواة االجتماعية 

 Wooيف توزيع الدخل والتعليم 

(2009) 
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على قطاع النفط وبالتايل فإن اإليرادات احلكومية متيل إىل أن تكون جد  التمويل احلكومي اعتمادا كبريا
برتولية املستمرة واليت ال ميكن التنبؤ بأسعارها، إن هذه اخلصائص جتعل من متذبذبة بسبب الصدمات ال

عملية إدارة السياسة املالية جد صعبة يف هذه البلدان ويرتتب عليها انعكاسات هامة على أداء النمو 
 . االقتصادي هبا

 :تطاير أسعار البترول وانعكاساتها على االقتصاد الجزائري .0
 :البترولتطاير أسعار . 1.0

من االقتصاديني األوائل الذين قاموا  Valerie A.Rameyو Garey Ramey يعترب كل من
بدراسة العالقة اليت تربط بني ظاهرة تطاير األسعار والنمو االقتصادي، وقد تعرضا يف حبثهما إىل االنشطار 

ورة االقتصادية وذلك املعياري يف االقتصاد الكلي والذي يفصل بني النمو االقتصادي عن تقلبات الد
وتوصل . من بينها اجلزائر OECD دولة تنتمي إىل 80 باستخدام بيانات مدجمة لعينة تتكون من

الباحثني إىل أن البلدان اليت تتسم بتطاير األسعار يكون فيها مستوى النمو االقتصادي أضعف، وقد نتج 
ي وتطاير األسعار يرتبطان بشكل كبري وبالتايل عن تقدير منوذج اآلثار الثابتة أن التقلب يف اإلنفاق احلكوم

بينا أنه توجد عالقة عكسية قوية بني التطاير والنمو االقتصادي، وقد تفاجآ كون أن االستثمار ليس له 
أي تأثري يف تفسري هذه العالقة حيث أن إضافته كمتغري مفسر يف املعادلة مل تغري العالقة بني تطاير 

 8.ياألسعار والنمو االقتصاد
 Steven Poelhekkeو Frederic van der Ploeg لقد أظهرت نتائج دراسة كل من

واستخدام منوذج االحندار  0112-0891 دولة يف الفرتة املمتدة بني 12 باستخدام عينة ل[ 0119]
الختبار أمهية تطاير أسعار السلع األساسية على وفرة املوارد  ARCH الذايت املشروط بعدم تبات التباين

وقد توصال . الطبيعية، أن لعنة املوارد الطبيعية هي يف املقام األول مشكلة تعكس تطاير أسعار املواد األولية
 :يف حبثهما إىل النتائج التالية

                                                 
8 Garey Ramey, Valerie A. Ramey, Cross-country evidence on the link between volatility 

and growth, The American Economic Review, Vol 85 N°5, December 1995. 



 بن رمضان أنيسة. د
دراسة  ،تطاير أسعار البترول ودورية السياسة المالية في الدول المصدرة للبترول

 حالة الجزائر
 

20 
 

الدول اليت تتسم بتطاير يف أسعار السلع األساسية املصدرة واليت تكون االحنرافات عن متوسط : أوال
السنوي جد عالية يكون فيها اخنفاض يف مستوى النمو االقتصادي معرب الناتج احمللي اإلمجايل للفرد 

 :عنه بالناتج احمللي اإلمجايل للفرد، والشكل التايل يبني ذلك
 .العالقة بين تطاير األسعار والنمو االقتصادي :10الشكل رقم 

  
 
 
 
 
 

Source : Frederic van der Ploeg, Steven Poelhekke, Volatility and natural 
resource curse, OxCarre Research Paper, N° 2008-03, 2008, p :28. 
 

 تعاين الدول النامية من تطاير النمو االقتصادي أكثر من الدول املتقدمة، حيث أن أوربا الغربية : ثانيا
على التوايل من منو الناتج %  0.81و % 0.22 حنراف معياري يقدر بوأمريكا الشمالية لديهما ا

ومتلك كل من الصحراء اجلنوبية اإلفريقية، الشرق ، GDP per capita احمللي اإلمجايل للفرد السنوي
أعلى معدالت التطاير إذ بلغ مستوى االحنراف املعياري عن  MENA دول مشال أفريقياو  األوسط

 . على التوايل% 9.00و %1.10 اإلمجايل للفردمتوسط الناتج احمللي 
 الدول ذات األنظمة املالية غري املتطورة تكون أكثر عرضة للتطاير، حيث أن التطور املايل يقلل : ثالثا

من تقلب منو الناتج غري املتوقع ويساهم يف التخفيف من اآلثار السلبية لصدمات عائدات تصدير 
 .مي ومعدالت التبادل التجارياملواد األولية، اإلنفاق احلكو 
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 الدول اليت يعتمد اقتصادها على املوارد الطبيعية هي أكثر عرضة للتطاير، حيث أن الدول اليت : رابعا
من الناتج احمللي اإلمجايل لديها مستوى احنراف %  08 تفوق حصة صادراهتا من املوارد الطبيعية
أما الدول اليت تبلغ حصة صادراهتا من املوارد ، %9.29 معياري جد عايل عن منو الناتج إذ يبلغ

 من الناتج احمللي اإلمجايل يكون مستوى االحنراف املعياري فيها مقاربا ل% 1 الطبيعية أقل من
ويبني الشكل املوايل أن األسعار العاملية للمواد األولية هي جد متطايرة وهو السبب الرئيسي ، 0.92%

صادرات املوارد الطبيعية، كما أن أسعار البرتول اخلام هي أشد تطايرا الذي يؤدي إىل تطاير عائدات 
 .من أسعار املواد الزراعية وخامات املعادن

 0119 عام Benedikt Goderisو Paul Coller ويف نفس السياق، جند دراسة كل من
ل باستخدام منهجية الذين قاما بدراسة آثار ازدهار قطاع السلع األساسية يف املدى القصري واملدى الطوي

وتوصال إىل وجود أدلة قطعية على ، 0112-0812 التكامل املتزامن للبيانات املدجمة للفرتة املمتدة بني
وجود ظاهرة لعنة املوارد الطبيعية، ويف الواقع فقد قام الباحثان بتحليل آثار أسعار صادرات املواد األولية 

القصري واملدى الطويل باالعتماد على منوذج تصحيح األخطاء  على الناتج احمللي اإلمجايل للفرد يف املدى
الذي يتضمن على شعاع من املتغريات األخرى اليت تؤثر على النمو االقتصادي ومتجه من املتغريات 

 9:وقد خلص الباحثان إىل. الصماء اإلقليمية على املدى الزمين
 يكون هلا آثار إجيابية على املدى القصري [ لطبيعيةاملوارد ا]ازدهار قطاع السلع القابلة للتبادل التجاري

 .ولكن آثار سلبية على املدى الطويل
 تقوم الدول بتجنب ومواجهة معضلة نقمة املوارد الطبيعية باالعتماد على مؤسسات قوية. 

                                                 
9 Paul Coller, Benedikt Goderis, Cmmodity prices, Growth and the Natural Resource 

Curse : Reconcilling a Conundrum, Department of Economics, University of Oxford, 
2008. 
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  إن اإلفراط يف تقييم قيمة سعر الصرف، ارتفاع كل من االستهالك العام واخلاص، اخنفاض معدل
ثمار أو عدم فعاليته، تقلب أسعار السلع األساسية بدرجة أقل باإلضافة إىل تباطؤ النمو قطاع االست

 .اخلدمات تفسر جزءا كبريا من لعنة املوارد الطبيعية
 0118 فقد قدما يف حبثهما عام Havard Hallandو Micheal Bleany أما االقتصاديني

 91 ناقلة للعنة املوارد الطبيعية، وذلك باستخدام عينة تضمنمفهوم تطاير السياسة املالية باعتبارها قناة 
وقد خلصا إىل أن الدول اليت تتميز مبعدل مرتفع ، 0111-0891 دولة يف الفرتة الزمنية املمتدة بني

لصادرات املوارد الطبيعية يكون معدل النمو االقتصادي فيها بطيئا باإلضافة إىل تطاير اإلنتاج واالستهالك 
 10:وقد استنتج الباحثان أن .احلكومي
   كل من تطاير اإلنتاج والسياسة املالية ذو أثر سليب على النمو االقتصادي، إال أن تطاير اإلنتاج

 .يتضاءل عندما يتم ضم كال املتغريين واستخدامهما يف نفس معادلة االحندار
 القتصادي بإضافة صادرات املوارد عندما يتم ضم متغري تطاير السياسة املالية يف معادلة احندار النمو ا

وهذا يعين أن ربع ظاهرة لعنة املوارد الطبيعية سببها %  01 الطبيعية فإن تأثري هذه األخرية يكون بنسبة
 .تطاير السياسة املالية

فقد قاما بدراسة أثر تطاير  Thorvaldur Gylfasonو Rabah Arezki أما االقتصادين
 وذلك باستخدام عينة تضم 0100 النمو االقتصادي يف حبثهما املنشور عامأسعار املواد األولية على 

توصال إىل  GMM وباستخدام طريقة املقدرات املعممة، 0119-0891 دولة خالل الفرتة 019
 11: النتائج التالية

  زيادة تطاير أسعار املوارد األولية تؤدي إىل زيادة كبرية يف منو الناتج احمللي اإلمجايل خارج املوارد
 .الطبيعية يف الدول ذات األنظمة الدميقراطية على غرار الدول ذات األنظمة األوتوقراطية أو االستبدادية

                                                 
10 Micheal Bleaney, Havard Halland, The resource curse and fiscal policy volatility, 

CREDIT Research Paper, N°09/09, 2009. 
11 Rabah Arezki, Thorvaldur Gylfason, Commodity price volatility, democracy and 

economic growth, CESifo Working Paper N°3619, 2011. 
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 السياسية تساهم بشكل فعال  استخدام متغريات جودة املؤسسات االقتصادية عوضا عن املؤسسات
 .يف تشكيل تطاير األسعار كقناة للعنة املوارد الطبيعية

باملشاركة مع االقتصادي مصطفى نابلي، فقد قاما بدراسة  0100 أما يف الدراسة املنشورة عام
حيث قاما بتقييم األداء االقتصادي للبلدان الغنية ، MENA على منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا

لموارد الطبيعية يف هذه املنطقة على مدى األربعني سنة الفارطة، وتناوال عالقة النمو االقتصادي الشامل ل
 12: وتوصل البحث إىل النتائج التالية .بتطاير املتغريات االقتصادية الكلية

   كان األداء االقتصادي للدول الغنية باملوارد الطبيعية ضعيفا عند تقييم التدابري املعيارية ملستوى الدخل
 .على الرغم من أهنا حافظت على مستويات عالية لدخل الفرد

 تتميز الدول الغنية باملوارد الطبيعية مبستويات عالية من تطاير يف االقتصاد الكلي ومعدالت منخفضة
مو االقتصادي باإلضافة إىل عدم مشوليته، كما أن وجود التطاير يعقد من قرارات من الن
االستثمار من قبل خمتلف الفاعلني االقتصاديني وهذا ما يؤثر على األداء االقتصادي يف املدى /االدخار
 .الطويل
 :تطاير أسعار البترول انعكاسات.  0.0

رتول تشهد تطايرا شديدا، وازداد هذا التطاير بشكل كبري منذ هناية احلرب العاملية الثانية وأسعار الب
يف السنوات األخرية، فأسعار البرتول هي األكثر تطايرا من أي سلعة أخرى، فخالل الفرتة املمتدة بني 

كانت أسعار البرتول حتدد إداريا من قبل شركات التكرير اليت سجلت أعلى  0801و 0912 سنيت
وإذا عوجل هذا السعر مبعامل التضخم  $ 9.11 سعر الربميل إىل حيث وصل 0911 مستوياهتا سنة

للربميل وهو أعلى  $ 011.21 كمستوى للقياس فإنه يصل إىل سعر 0111 بالنسبة ألسعار سنة
 .يف ذلك احلني Standard Oilمستوى يف تاريخ البرتول، ويرجع ذلك إىل االحتكار الشديد لشركة 

                                                 
12 Rabah Arezki, Mustapha K.Nabli, Natural resources, volatility and inclusive 

growth :Perspective from the Middle East and North Africa, IMF Working Paper, April 
2012. 
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رى يف الساحة العاملية تسببت يف فك االحتكار فأخذ سعر وبعد ذلك ظهرت شركات برتولية أخ
للربميل، واستمر هذا احلال إىل  $ 0البرتول يف االخنفاض إىل غاية هناية احلرب العاملية األوىل حيث بلغ 

ملبادرة حتديد  OPEC تاريخ أخذ منظمة 0891و 0892 غاية الصدمة البرتولية األوىل املوجبة لسنيت
ت حينها السوق البرتولية ما يعرف مبرحلة الصدمات النفطية من أمهها الثورة اإليرانية ما سعر البرتول ودخل

ودخوهلا  0899 إىل غاية 0891 واحلرب اإليرانية العراقية اليت امتدت من 0898-0899 بني سنيت
حيث بلغ سعر  0891 حرب األسعار اليت سجلت أعلى مستوياهتا خالل الصدمة النفطية الثانية سنة

للربميل  $ 01 اخنفضت األسعار إىل ما دون 0891 وبتعرضها إىل صدمة نفطية عام $ 21.92 الربميل
بعد العصر الذهيب الذي عاشته املنظمة خالل فرتة هناية السبعينات ومطلع الثمانينات بعد وقوعها يف فح 

الختالفها بني األوىل والثانية اخنفاض األسعار ملستويات مل تكن تتوقعها فسميت باألزمة البرتولية العكسية 
اللتان نتجتا عن نقص العرض البرتويل أما هذه فتميزت بفائض العرض، وقد شكلت هذه األزمة أسوأ أزمة 
وقعت فيها منظمة األوبك كادت تؤدي إىل تالشيها بالرغم من اسرتجاعها التدرجيي حلصتها يف السوق 

ل األعضاء واليت جلأت إىل املديونية اخلارجية مثل العاملية حيث متخض عنها تدهور اقتصاديات الدو 
وهذا بعد الصدمة . واحتالل العراق للكويت 0880-0881 اجلزائر، تلتها حرب اخلليج بني سنيت

بدأ النظام البرتويل العاملي يشهد تكوينا لتحكيم آليات السوق حبيث أصبحت  0891البرتولية لعام 
قتصادي العاملي بطريقة إجيابية سواء من حيث املستوى املعقول منظمة األوبك ستجيب حلاجات النمو اال

لألسعار وإمداده بالكميات الكميات الكافية، إال أن منظمة األوبك وقعت يف عدة أخطاء منها القرار 
اخلاطئ بزيادة حصصها يف مواجهة الكساد االقتصادي يف آسيا نتج عنها اخنفاض سعر البرتول إىل ما 

 . 0899ل سنة للربمي $ 02 دون
ومع مطلع األلفية اجلديدة بدأت األوبك العمل بآلية لضبط أسعار البرتول واليت تقتضي بأن 
تتدخل يف السوق عن طريق زيادة حجم اإلنتاج من البرتول كلم جتاوز السعر مستوى السقف احملدد 

وقد . للربميل $00 بللربميل وختفيض حجم اإلنتاج كلما اخنفض السعر دون احلد األدىن احملدد  $09ب
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ودخول  0112 عرف العامل أزمة برتولية أخرى بسبب احتالل الواليات املتحدة األمريكية للعراق عام
ليواصل  0111 للربميل سنة $11 نيجرييا يف حالة عدم االستقرار االقتصادي، مث ارتفع سعر البرتول ليبلغ

األوىل اليت بلغ فيها هذا السعر، لينخفض مرة  وهي املرة 0119 للربميل سنة $001 االرتفاع إىل أن فاق
 $011 للربميل يف هناية السنة بسبب األزمة املالية لريتفع جمددا إىل ما يقارب $22 ثانية إىل ما يقارب

كما عرفت العشرية احلالية حتوال اقتصاديا غري . بسبب ما يعرف بربيع الثورة العربية 0100 للربميل سنة
املتمثلة يف الصني، اهلند واليابان حيث أن النمو االقتصادي احملقق لديهم اعترب  مسبوق لدول انتقالية

 . عامال خارجيا تسبب يف ارتفاع أسعار البرتول
لقد تعددت البحوث اليت عمدت إىل دراسة تطاير أسعار البرتول وعالقته بالنمو االقتصادي حبيث 

 Nkomo بذلك، ففي حبث قدمه االقتصادي أخذت األحباث عدة أوجه من حيث احملددات اليت تتأثر
دولة من دول جنوب أفريقيا  00 تضمن قراءة ألثر ارتفاع أسعار البرتول على اقتصاديات 0111 عام

ومدى حترك هذه األسعار حنو الرفع من عملية التنمية االقتصادية، وباستخدام خنتلق الطرق القياسية قام 
ولقد ، Bacon and Mattar [0111] يف ذلك منهج كل من ببناء منوذج رياضي يفسر الظاهرة متبعا

املستورة للبرتول تبعية كبرية خارجية للتطاير [ دول جنوب أفريقيا]بينت نتائج البحث أن لدى هذه البلدان 
احلاصل يف األسعار البرتولية وبشكل خاص يف حالة ارتفاع األسعار، وقد أوصى يف هناية البحث بضرورة 

بعية املفرطة السترياد البرتول والعمل على ضمان النمو االقتصادي وفق اسرتاتيجيات االبتعاد عن الت
 13.حكيمة تنوط بقطاع الصناعة

أما خبصوص البلدان املصدرة للبرتول فدارت حوهلا العديد من الدراسات تضمنت عدة حمددات 
 Kamranو Mohsen Mehrara اقتصادية كما هو احلايل يف الورقة البحثية اليت قدمها كل من

Oskoui حيث تبني الدراسة أن التغريات احلاصلة يف اقتصاديات الدول املصدرة ، 0119 واملنشورة عام
للبرتول واليت تضم كل إيران، اململكة العربية السعودية، الكويت أندونيسيا وذلك باستخدام بيانات سنوية 

                                                 
J. 13 C. Nkomo, The impact of higher oil prices on Southern African Countries, Journal of Energy 

Southern Africa, N°01, Vol 17, 2006.in  
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واستعان االقتصاديني باملتغريات التفسريية  VAR باستخدام منوذج 0111-0891 يف الفرتة املمتدة بني
الطلب االمسي، الطلب احلقيقي، العرض وصدمات أسعار البرتول، معرب عنها باللوغاريتم النيبريي : التالية

لسعر البرتول احلقيقي، اإلنتاج، سعر الصرف احلقيقي مقارنة بالدوالر ومؤشر أسعار االستهالك، وبينت 
جية تؤدي دورا مهما تفسري التغريات احلاصلة يف اإلنتاج يف كل من إيران الدراسة أن الصدمات اخلار 

مما أبدى التبعية ملورد البرتول وخصوصا سياستيهما املالية املتأصلة يف الصدمات   واململكة العربية السعودية
نتيجة صدمات  البرتولية اليت تتحكم يف تطاير الناتج، أما الكويت أندونيزيا فتبني أن التطاير لديهما هو

 14.الطلب الكلي وأن الصدمات البرتولية هي حمدودة
بدراسة العالقة بني تقلبات أسعار  0119 مافقد قاما ع Lescarouxو Mignonأما الباحثان 

، املتوسط العام لألسعار، الناتج احمللي اإلمجايل] البرتول وجمموعة من املتغريات االقتصادية الكلية واملالية 
جملموعة من الدول قسمت إىل ثالث فئات، جمموعة األوبك، الدول [ العائلي، معدل البطالةاالستهالك 

املصدرة للبرتول والدول املستوردة للبرتول، وباستخدام عدة طرق قياسية متثلت يف اختبارات السببية 
ت املدجمة يف املدى اختبار التكامل املتزامن للسالسل الزمنية للبياناو  واالرتباط يف املدى القصري التكامل

الطويل، وقد اختلفت النتائج حسب خصوصية اهليكل البنيوي القتصاديات الدول املدروسة حيث أنه يف 
املدى القصري يوجد عدة عالقات سببية بني سعر البرتول وخمتلف املتغريات االقتصادية واملالية وارتباط قوي 

 أن أثر تقلبات أسعار البرتول على املتغريات بني سعر البرتول وأسهم البورصة، وقد خلص البحث إىل
 15.االقتصادية يكون بشكل خاص لدى الدول املصدرة للبرتول

 Shuddhasawtta Rafiq, Ruhul Salim, Harry ويف حبث آخر لالقتصاديني
Block والذي اهتم بدراسة أثر تطاير أسعار البرتول على احملددات املفتاحية  0118 املنشور سنة

                                                 
14 Mohsen Mehrara, Kamran N. Oskoui, The sources of macroeconomic fluctuations in 

oil exporting countries : A comparative study, Economic Modelling Review, N°24, 
2007. 

15 Valerie Mignon, Françoit Liscaroux, On the influence of ol prices on economic growth 
and other macroeconomics ad financial variables, CEPPI N° 2008-05, Avril 2008. 
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 0882باستخدام بيانات ربع سنوية للفرتة املمتدة بني الفصل األول لسنة  دد الكلي لدولة تايالنلالقتصا
 اختبار السببية ل، VAR وباستخدام شعاع االحندار الذايت، 0111 إىل غاية الفصل الرابع لسنة

Granger ، البرتول يؤثر على دوال االستجابة الدفعية وتقسيم التباين، أظهرت النتائج أن تطاير أسعار
حمددات االقتصاد الكلي مثل البطالة، االستثمار، معدل الفائدة وامليزان التجاري يف اجتاه واحد، وأن أثر 

   16.تطاير أسعار البرتول ينتقل إىل العجز يف امليزانية
حول املوضوع نفسه قامت الباحثة األكادميية أماين األنشازي بدراسة أثار كل من الصدمات 

 01ولية وتطاير أسعار البرتول على النمو االقتصادي من خالل قناة السياسة املالية على عينة تضم البرت 
وباعتماد منوذج بانل ، 0111-0891 دولة وباستخدام بيانات مدجمة سنوية يف الفرتة املمتدة بني

 17: خلص البحث إىل النتائج التالية. يف التقدير GMM ديناميكي وإتباع طريقة
 غري املتوقعة يف أسعار البرتول تؤدي إىل رفع معدالت النمو االقتصادي إال أن هذا التأثري  الزيادة

 ؛يبقى ضئيال إىل حد ما
 ؛ال يبدو أنه لتطاير أسعار البرتول أثر على النمو االقتصادي 
  السياسة املالية ال تؤدي دورا هاما يف نقل الصدمات البرتولية إىل باقي االقتصاد، وأن ازدهار

 .عائدات النفط تعمل على تأخري النمو االقتصادي يف املدى الطويل
لقد ترتب على ارتفاع أسعار البرتول جمموعة من التداعيات االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
خاصة اقتصاديات الدول النامية الذي يعاين اقتصادها اختالال على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، إال أن 

عامل كانت قادرة على التكيف مع أسعار البرتول املتصاعدة وذلك بفضل االنتعاش معظم دول ال

                                                 
16 Shuddhasawtta Rafiq, Ruhul Salim, Harry Bolck, Impact of crude oil price volatility on 

economic activities :An empirical investigation in the Thai economy, Resource Policy 
Journal, N°34, 2009. 

17 Amany El Anshasy, Oil prices and economic growth in oil-exporting countries, Collage 
of Business and Economics, United Arab Emirates University, P.O.Box 17555, 2012. 
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االقتصادي العاملي وتبين غالبية الدول النامية برامج إصالحية ومالية مكنتها من امتصاص الزيادة يف أسعار 
 . $011 حيث جتاوز سعر الربميل 0100و 0101 البرتول، إال أن االرتفاع يف األسعار سنيت

 .لشكل التايل يوضح لنا انعكاسات ارتفاع أسعار البرتول على االقتصاد الكلي للدول املصدرة للبرتولوا
 انعكاسات ارتفاع أسعار البترول على التوازنات االقتصادية الكلية :10الشكل رقم 
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 .أثر تقلبات أسعار البترول على السياسة المالية في الجزائر  .3
تزخر اجلزائر بإمكانيات ضخمة من املوارد الطبيعية واليت تشكل عنصرا هاما يف إثراء االقتصاد 
اجلزائري ودعمه، إال أن تسيري هذه املوارد خارج قطاع احملروقات يبدو ضعيفا نظرا لنقص احلوافز التشجيعية 

السياسة املالية يف اجلزائر وبشكل لتنمية إنتاج السلع خارج القطاع املزدهر، وهذا ما كان له أثر واضح على 
 . خاص اهليكل الضرييب نظرا لكبح تنمية موارد دخل بديلة

لقد كان لتدفق اإليرادات النفطية غري املتوقع على اخلزينة العمومية واقرتان ذلك بزيادة حجم 
كما نتج عنه   اإلنفاق العام تأثري بالغ على الدولة، حيث عمل الريع على توسيع نفوذها وجماالت تدخلها

ويؤدي اإلنفاق العام كما هو معروف دورا رئيسيا يف حتفيز النشاط االقتصادي . توسيع قاعدة القطاع العام
من خالل إجياد طلب جديد انطالقا من آلية املضاعف وهذا ما جتسد يف اجلزائر على الرغم من االستبعاد 

ى اإلنفاق العام إىل إعادة توزيع الدخل اإليديولوجي للقطاع اخلاص من النشاط االقتصادي، حيث أد
والثروة لصاحل فئات معينة كما أدى إىل ارتفاع األجور مبعدالت فاقت معدالت منو اإلنتاج، كما حقق 
اإلنفاق العام حتسنا يف مستوى معيشة السكان من خالل التوسع يف توفري السلع واخلدمات األساسية 

خالل % 9.0ل استهالك العائالت نسبة منو سنوية قدرت بوالسلع االستهالكية املدعمة، وبذلك سج
 .0899-0819 الفرتة

 .0110-1791وأسعار البترول خالل الفترة  GDPمن %تطور اإلنفاق العام  :10الشكل رقم 

 
 .من إعداد الباحثة بناء على معطيات من البنك العاملي وصندوق النقد الدويل :المصدر
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السابق أن أهم ما ميز تطور امليزانية الوطنية تبعيتها الكلية لتقلبات  شكلنالحظ من خالل ال
 GDPمن % 2 عجزا موازنيا أساسيا قد ب 0881-0891 أسعار البرتول حيث شهدت الفرتة

كمتوسط سنوي هلذه الفرتة وهذا ما أعطى ديناميكية غري حمتملة للدين العام إىل غاية بداية السبعينات 
 للفرتة% 0.2 يزانية دورا مهما يف حتويل هذا العجز األساسي إىل فائض قدر بأين أدت تعديالت امل

وعليه فإن معظم . وقد ساهم يف ظهور هذا الفائض االرتفاع املستمر يف أسعار البرتول، 0881-0111
ة مؤشرات التبعية توحي بأن عدم استقرار اإليرادات البرتولية كان هو املصدر األساسي للتقلبات التوازني

 0891-0890 بني% 9، 0891-0891 خالل الفرتة% 2.8 باجلزائر، حيث بلغ عجز امليزانية
وبالتايل يتضح لنا جليا ، 0111-0881 بني% 1.1و 0881-0880 بني% 1.9، 0881-0898و

مع  أن مدى تأثر عجز املوازنة األساسي باإليرادات البرتولية مما جعل التوازنات املوازنية باجلزائر تتغري دوريا
إىل ارتفاع حجم الدين العمومي  0891 كذلك أدت الصدمة البرتولية املعاكسة لعام. أسعار البرتول

إىل  0891 سنة% 9.09من  GDP خاصة املديونية اخلارجية حبيث انتقلت نسبة خدمة املديونية من
حتمل  مما انعكس سلبا على مالئمة الدولة ومدى القدرة على االستمرار يف، 0880عام % 00.19

 . السياسة املالية والعجز املوازين يف ذلك الوقت
أن السياسة املالية باجلزائر اعتمدت بشكل كبري على  0881-0891 كما نالحظ خالل الفرتة

 0891سنة % 11 إىل حوايل 0891 من إمجايل اإليرادات عام% 01.9 اجلباية البرتولية اليت انتقلت من
نظرا الرتفاع أسعار البرتول خالل هذه الفرتة  0890و 0891، 0891أعوام % 11 مع جتاوزها لنسبة

للربميل على الرتتيب، باملقابل عرفت اجلباية العادية $ 11.11و$ 21.92، $21.82 حيث بلغت
مع حتقيق  0891سنة % 11 إىل حوايل 0891 من إمجايل اجلباية سنة% 91.2 اخنفاضا إذ انتقلت من

وهذا ما أدى إىل االحتفاظ بنفس هيكل اجلباية خارج ، %22.1 بنسبة 0890 أدىن مستوى سنة
$ 09.11من  0891 احملروقات مع الرفع النسيب لنسب الضرائب، غري أن اخنفاض أسعار البرتول إثر أزمة

% 01 أدى إىل اخنفاض اإليرادات اجلبائية للبرتول حبوايل 0891 للربميل سنة$ 01.1إىل  0891عام 
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-0890بني  GDPمن % 29 دولة ككل حبيث اخنفضت هي األخرى منوانعكس هذا على إيرادات ال
والستحالة ختفيض اإلنفاق العام الذي كان يف معظمه مكونا من ، 0881-0891بني % 09إىل  0891

 إىل عجز ب 0891-0890 خالل% 2.1 النفقات الرأمسالية فقد حول الرصيد املوازين من فائض بنسبة
 . 0881-0891بني % 0.9-

بتبين النهج االشرتاكي   0891 خيص اإلنفاق العام فنعلم بأن اجلزائر قامت خالل الفرتة أما فيما
كمنهج للتنمية االقتصادية ركزت فيه على القطاع الصناعي هبدف إحداث تنمية شاملة وهذا ما استدعى 

 0819ة سن% 01.89 تدخال قويا للدولة يف احلياة االقتصادية عرب عنه ارتفاع حجم اإلنفاق العام من
وقد تطلب هذا النموذج استمارات ضخمة حققت معدل منو اقتصادي ، 0891سنة % 12 إىل حوايل

وامتصت عدد ال بأس به العمالة لتنخفض معدالت البطالة إىل  0899سنة % 8.00 إجيابية إذ بلغ
الرفع من وهذا ما دفع الدولة إىل توجيه سياستها املالية حنو هذا اجملال ب، 0892سنة % 02.09 حدود

 .إنفاقها الرأمسايل معتمدة يف ذلك على اجلباية البرتولية
لقد عرفت اإليرادات العامة بداية التسعينات نوعا من التحسن نتيجة ارتفاع أسعار البرتول بسبب 

وقد اخنفضت نسبة اإلنفاق خالل ، 0880 حرب اخلليج وكذا نتيجة خفض قيمة الدينار اجلزائري سنة
على الرتتيب ويرجع ذلك إىل ختلي الدولة عن النهج % 01.1إىل % 21.10من  0880-0899 الفرتة

االشرتاكي واالنتقال إىل اقتصاد السوق من خالل التخلي التدرجيي عن التدخل يف االقتصاد خاصة فيما 
ويرجع ذلك إىل رفع األجور % 11ب 0882-0880 يتعلق بدعم األسعار، وقد ارتفاع جمددا سنيت

 . باإلضافة إىل تكاليف التطهري املايل 0880 نفقات الشبكة االجتماعية ابتداء من فيفري والرواتب وكذا
ونظرا لإلصالحات اجلوهرية اليت مست مجيع قطاعات االقتصاد الوطين على إثر توقيع اتفاقية 

 بةستاند باي وتطبيق خمطط التعديل اهليكلي باجلزائر، عرفت السياسة اإلنفاقية اخنفاضا ملحوظا بنس
ويفسر االخنفاض يف نفقات التجهيز باخنفاض نسبة اإلنفاق ، 0889 إىل غاية 0882 من سنة% 1.0
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أما ارتفاع نفقات ، 0889سنة % 01إىل  0882سنة % 10.0 الرأمسايل من جمموع اإلنفاق الكلي من
 . التسيري فيمكن ترمجته بارتفاع نسب األجور والرواتب وفوائد الديون

 ار البرتول إىل االرتفاع إىل املسامهة بشكل مستمر منذ الثالثي األخري لعامولقد أدت عودة أسع
إىل التأثري بشكل إجيايب على مدى قدرة امليزانية الوطنية على التحمل، ونلمس ذلك من خالل  0888

% 01.1 إىل فائض قدر ب 0889سنة % 1.18 حتسن الرصيد املوازين الكلي الذي انتقل عجزه من
د مت استغالل هذا الفائض يف بعث النشاط االقتصادي من خالل سياسة مالية تنموية عرب وق، 0111سنة 

عنها ارتفاع حجم اإلنفاق العام ضمن ما مسي مبخطط دعم اإلنعاش االقتصادي، حبيث ارتفعت نسبة 
الذي $ مليار  011 فمبلغ، 0112عام % 21.99 إىل حوايل 0111سنة % 09.20 اإلنفاق العام من

اده خارج ميزانية الدولة لتمويل هذا الربنامج يعرب بوضوح عن رغبة الدولة يف انتهاج سياسة مالية مت اعتم
تنموية ذات طابع كينزي هتدف إىل تنشيط الطلب الكلي من خالل حتفيز املشاريع االستثمارية العمومية 

ية ظاهرا، لعل أمهها الكربى، وقد سامهت السياسة املالية يف حتسني بعض املؤشرات االقتصادية الكل
كما أدى إنشاء صندوق ضبط ، 0119سنة $ مليار  1.99 اخنفاض حجم املديونية اخلارجية إىل حدود

إىل استغالل تلك البحبوحة املالية يف ختفيض خدمة الدين العام اليت انتقلت من  FRR اإليرادات
 . 0119عام % 1.9 إىل حدود[ GDPنسبة من ] 0881سنة % 2.0

 Alesina et all مدى دورية السياسة املالية سنستعني بالنموذج القياسي لكل منوملعرفة 
 :كالتايل Woo(2009)و (2008)

                                        
                                     

 :على حنصل[ 0] يف املعادلة رقم[ 0] وبتعويض املعادلة رقم
                                        

                          
 :إذا كانcounter-cyclical  تكون السياسة املالية غري دورية
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 :حيث أن
GSt  النفقات احلكومية املوجهة لالستهالكgouvernment consumption expenditure 

  GDPمن % ب
GDPt معدل النمو االقتصادي احلقيقي 

Credit إمجايل الدين اخلارجي إىل الناتج احمللي اإلمجايل ب% 
  FOلتحرير األسواق املالية                               املؤشرات املالية  koapenمؤشر 

SMF انسيابية النظام النقدي 
Corrup مؤشر الفساد 
Demo  مؤشر الدميوقراطية                                           مؤشرات تعرب عن نوعية املؤسساتQI  

LC مؤشر احلرية املدنية 
PR مؤشر احلقوق السياسية 

INE  تعرب عن املساواة االجتماعية ويعرب عنها مبعاملGINI لقياس التفاوت بني توزيع الدخل 
وبعد دراسة استقرارية السالسل الزمنية تبني أن كل السالسل الزمنية املدروسة مستقرة من الدرجة 

-0891 سالسل زمنية سنوية خالل الفرتةل  األوىل، ننتقل إىل التقدير باستخدام طريقة املربعات الصغرى
 :وكانت النتائج كالتايل، 0101

              
           (0.020)        

وهو أقل  1.120يقدر ب  إن هذا النموذج مقبول إحصائيا حيث أن احتمال املعلمة املقدرة
 0.19بتقدر  DW كما أن إحصائية، %1بعند مستوى املعنوية احملدد  t من احتمال إحصائية

 .  وبالتايل فإن النموذج مقبول لغياب ارتباط األخطاء
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وبالتايل فإن اجلزائر ال تعاين من دورية يف  =-3.830 أصغر من الصفر  نالحظ أن قيمة
السياسة املالية اليت يعرب عنها بارتفاع اإلنفاق العام يف أوقات الرخاء واخنفاضه يف أوقات الركود، وإمنا هي 

 :وهذا ما يؤكده الشكل البياين التايل، counter-cyclical fiscal policy دوريةغري 
 0011-1791خالل الفترة % معدل نمو النفقات العامة في الجزائر ب: 19الشكل رقم

 
 .من إعداد الباحثة بناء على معطيات البنك الدويل :المصدر

عن حدوث زيادة يف الدخل، فقد أدت إىل باعتماد أن ارتفاع أسعار النفط يف أغلب األحيان تعرب 
ويرجع هذا االرتفاع إىل ظاهرة التصنيع  0891-0891 حتسن يف اإلنفاق العام خالل الفرتة املمتدة بني

يف اجلزائر وما تتطلبه من ازدياد حجم االستثمارات الصناعية، بالرغم من الرتاجع يف حجم اإليرادات 
إىل  0890 مليون دج سنة 11811  اجع اجلباية البرتولية منالناتج عن تر  0890و 0890 العامة سنة

-0891 وبالرغم من اخنفاض مستوى اإلنفاق العام سنيت. 0890 مليون دج سنة 10119 حوايل
 بسبب األزمة البرتولية العكسية إال أنه ارتفع يف السنة املوالية بالرغم من تراجع األسعار من 0899

 .0899 للربميل سنة/$01.01إىل  0899 للربميل سنة/09.92$
 إال أنه مع اخنفاض أسعار البرتول سنة 0881 لقد عرفت اإليرادات العمومية حتسنا يف بداية الفرتة

للربميل على التوايل شهد اإلنفاق العام $ 01.12و$ 01.22، $09.10إىل  0882و 0880، 0880
إىل  0880 مدج عامليون  000011 حيث انتقل من 0880 ارتفاعا كبريا وبشكل خاص سنة
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من الناتج احمللي اإلمجايل لتواصل االرتفاع % 28.18 ، أي ما نسبته0880 مليون دج سنة 101020
من الناتج احمللي % 11.11 لتمثل بذلك 0882 مليون دج مع حلول عام 191101 إىل حدود

اليت مرت هبا [ لبرتولاخنفاض أسعار ا]اإلمجايل، وهذا يبني أن اإلنفاق العام ارتفع يف األوقات السيئة 
للربميل /$01.1 للربميل مقارنة ب/$01.08 انتقلت أسعار البرتول إىل 0881 ومع حلول عام. اجلزائر
 918109 مليون دج مقابل 901119 وقد اخنفض اإلنفاق العام يف هذه الفرتة إىل حدود 0881سنة 

 .0881 مليون دج سنة
 0888 للربميل عام/$09.19 إذ انتقلت من  عرفت أسعار البرتول قفزة 0111 ومع حلول سنة

 ومع هذا االنتعاش نسجل تراجع يف معدل اإلنفاق العام حيث مثل 0111 للربميل سنة/$09.11 إىل
كذلك اخنفض معدل منو ، 0888سنة % 22.20من الناتج احمللي اإلمجايل مقارنة ب% 09.20

 لعامة إىل الناتج احمللي اإلمجايلحيث قدرت نسبة النفقات ا 0111و 0111 اإلنفاق العام سنيت
وهذا بالرغم من االنتعاش  0112سنة % 21مقابل  0111سنة % 21.99و 0111سنة % 09.00ب

ومع الرتاجع يف أسعار . 0111 للربميل عام/$11.1 الذي عرفته اجلزائر نتيجة الرتفاع أسعار البرتول إىل
ارتفع ، 0119 للربميل سنة/$011 ل مقابلللربمي/$10.2 حيث قدر ب 0118 البرتول الذي عرفته سنة

كما . 0118 مليار دج سنة 01101إىل  0119 مليار دج سنة 9809 معدل اإلنفاق العام من حوايل
 مليار دج حبلول سنة 9119إىل  0101 مليار دج سنة 1128 ارتفعت النفقات العامة من حوايل

هذا إىل اتباع سياسة التقشف يف ظل ويعود ، 0101 مليار دج سنة 1988 لتنخفض إىل حوايل، 0100
وبالتايل نستنتج أن السياسة املالية يف اجلزائر عموما هي . للربميل/$81 اخنفاض أسعار البرتول إىل ما دون

  غري دورية لكن هذا ال مينع كوهنا اتسمت بالدورية أين اخنفض اإلنفاق العام باخنفاض أسعار البرتول سنيت
 .0118و 0891

ات التطبيقية اليت تستعمل السالسل الزمنية أن تكون هذه األخرية ساكنة أو تفرتض الدراس
 ADF ،PP مستقرة، والختبار استقرارية السالسل الزمنية املستخدمة يف الدراسة سنستعني باختبارات
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مت احلصول على ، 0101-0891 للسالسل الزمنية للفرتة Eviews 6 وباستعمال برنامج، KPSSو
 :يف اجلدول النتائج املبينة

 اختبار االستقرارية :13الجدول رقم 
 

 النموذج
ADFstat 

P=5% 
PPstat 

P=5% 
KPSSstat 

P=5% 
 

 القرار

Level 1st dif level 1st dif level 1st dif 

GDPC 
   LMإحصائية  0.0084 1.000 0.0052 1.000 [0]

مستقرة من الدرجة 
 األولى

[0] 0.71 0.0000 0.72 0.0000 0.82 1.01 
[0] 0.63 0.0002 0.74 0.0002 0.083 1.19 

Oilpr 
[0] 1.20 1.111 1.19 1.111   

مستقرة من الدرجة 
 األولى

[0] 1.90 1.111 1.19 1.111 1.11 1.09 
[0] 1.90 1.111 1.01 1.111 1.01 1.00 

gs 
[0] 1.92 1.111 1.92 1.111   

مستقرة من الدرجة 
 األولى

[0] 1.00 1.111 1.00 1.111 1.22 1.00 
[0] 1.01 1.111 1.01 1.111 1.19 1.19 

 Eview6من إعداد الباحثة باالعتماد على برنامج  :المصدر
 

 وبغرض معرفة أثر البيئة املؤسساتية واالنفتاح التجاري على سريورة السياسة املالية يف اجلزائر قدرنا املعادلة
 :، حيث حتصلنا على اآليت(1أنظر اجلدول )
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 ورية السياسة المالية في الجزائرنتائج تقدير نموذج االنحدار الختبار د :10الجدول رقم 
T (prob) Variable dépendent GS 
0.0403 -14.98 GDP growth 
0.0311 3.71 GDP*FO 
0.0202 25.84 GDP*QI 
0.0102 11.84 GDP*INE 
0.8975 0.04 FO 
0.0132 3.61 QI 
0.0000 -0.67 GSt-1 
0.0002 15.48 Constant 

 0.80 R2 
0.00038 F(prob) 

 .Eview6من إعداد الباحثة باالعتماد على برنامج  :المصدر
 

من خالل النتائج املوضحة أعاله أن نوعية املؤسسات واالنفتاح التجاري تؤثر على سري نالحظ 
السياسة املالية يف اجلزائر، حيث أن هذه األخرية تتميز بنوعية مؤسسات ضعيفة ومعدل فساد مرتفع 

لعام إىل ارتفاع اإلنفاق ا% 0 باإلضافة إىل ضعف مؤشرات االنفتاح التجاري، فيؤدي ارتفاع الفساد ب
 يؤدي إىل ارتفاع اإلنفاق العام ب% 0وزيادة االقرتاض ب كذلك ارتفاع االنفتاح التجاري، %3.21ب

% 0كذلك احلال بالنسبة ملؤشر العدالة االجتماعية فارتفاع مؤشر تفاوت توزيع الدخل ب% 2.90
 . يف حجم اإلنفاق العام االستهالكي% 00.11يؤدي إىل ارتفاع قدره 

تفاع الفساد، الدميقراطية وضعف البيئة املؤسساتية يؤدي إىل دورية السياسة املالية وهذا يعين أن ار 
وبالتايل فإن سبب دورية السياسة املالية  =-14.98+3.71+25.48+11.44=25.040 يف اجلزائر

الريعي يف اجلزائر هو ارتفاع معدالت الفساد والرشوة بالدرجة األوىل وهذا ما يؤدي إىل تأصيل السلوك 
 .لدى الدولة

GS=-5.14GDP+5.60 Corrup 
 (0.0233)               (0.0228) 

DW=1.70      R2=0.33      
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 tإن النموذج مقبول إحصائيا حيث أن احتمال املعلمتني املقدرتني أصغر من احتمال اإلحصائية 
لالستهالك، وبالتايل فإن من اإلنفاق احلكومي % 22 كما أن النموذج يفسر، %1 عند مستوى معنوية
        وحلساب معامل الدورية، %1.11يؤدي إىل رفع النفقات العامة ب% 0 ارتفاع الفساد ب

=0+1=-5.11+5.69 وبالتايل =0.580  وبالتايل وجود دورية يف السياسة املالية سببها
 .الفساد

 :فنحصل علىأما يف حالة إدخال متغري الدميقراطية إىل جانب متغري الفساد 
GS=-3.32GDP+5.34 Corrup-1.19demo 

 (0.0427)            (0.0297)              (0.0365)    
DW=1.75       R2=0.37 

 tإن النموذج مقبول إحصائيا حيث أن احتمال املعلمتني املقدرتني أصغر من احتمال اإلحصائية 
، %1.11يؤدي إىل رفع النفقات العامة ب% 0 الفساد بوبالتايل فإن ارتفاع ، %1 عند مستوى معنوية

وبالتايل . =0.840 وبالتايل =0+1+2=-3.32+5.34-1.19 وحلساب معامل الدورية
 .البيئة املؤسساتية والبريوقراطية ضعفنستنتج وجود تقلبات دورية يف السياسة املالية يف اجلزائر سببها 

ومن خالل كل ما سبق تقدميه آنفا نستنتج أن مشكل اجلزائر هو مشكل سياسي انعكس يف 
صيغة ضعف البيئة املؤسساتية، ونتج عن ضعف وهشاشة هذه البيئة تداعيات اقتصادية جتلت يف دورية 

 . السياسة املالية
 :اتمةــــخ

يف حتقيق توازنات كلية  أن اجلزائر جنحت إىل حد بعيد استنتاجعلى ما سبق ميكننا  اعتمادا
 الداخلي املستوى على سواء اقتصاديا استقرارا 0101و 0111 الفرتة ما بني سنة عرفت لالقتصاد، حيث

 النفط بارتفاع أسعار األوىل بالدرجة االستقرار كان مرتبطا هذا أن التأكيد عليه هوميكن  وما اخلارجي، أو
 اليتو  الكربى االقتصادية املؤشرات مستوى على احملققة اإلجيابية النتائج من رغمبالو  .الدولية األسواق يف

إال أن هذا  ،اجلزائر يف ملسار اإلصالح املتابعةو  املراقبة اهليئات العاملية استحسان جمموعها يف نالت
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يف ظل غياب النوعية املؤسساتية ذات اجلودة العالية وهذا  التحسن مشل املؤشرات االقتصادية الكمية فقط،
 يف االستثمار مناخو  األعمال بيئة حتسني حنو املوجهةو  التسعينات بداية منذ املبذولة اجلهود منبالرغم 
وإن دل ذلك  ،كافيا مؤهلة تأهيال بأهنا غري توصف اجلزائر يف االستثمار بيئة تزال ال حيث أنهاجلزائر، 

ستعمد للتالشي  هشة السابقة الذكر عبارة عن توازنات كليةالتوازنات ال يدل على أن على شيء فإمنا
البرتول إن مل تقم الدولة بتنويع االقتصاد الوطين من خالل بناء قطاع خاص نشط  أسعار تراجع مبجرد

  .األعمالوحتسني نوعية اإلطار املؤسسايت لتوفري املناخ املناسب لبيئة 
ولقد بينا بالعرض والتحليل تطور السياسة املالية يف اجلزائر وبينا أن سبب دورية السياسية املالية يف 
اجلزائر يرجع باألساس إىل ضعف البيئة املؤسساتية، بريوقراطية اإلدارة باإلضافة إىل الالمساواة االجتماعية 

أن العالقة بني تطاير أسعار البرتول واإلنفاق العام هي  باإلضافة إىل. املمثلة يف التفاوت يف توزيع الدخل
ومما سبق ذكره نستنتج . عالقة غري مباشرة حيث أن تدين املؤشرات املؤسساتية تسبب دورية السياسة املالية

أن تطاير أسعار البرتول وضعف اإلطار املؤسسايت يؤدي إىل إضعاف النمو االقتصادي يف اجلزائر وليس 
 .يف حد ذاهتا وفرة البرتول
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  إلهام يحياوي. د.أ
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري  ،التعليم العايل أستاذ 

 جامعة باتنة
 بركة مشنان .أ

 ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري )أ( ةمساعد ةأستاذ
 جامعة باتنة

 ملخص 
الدراسة إىل معرفة مدى تأثري أبعاد الثقافة التنظيمية يف حتسني تطبيق متطلبات ضمان  هدفت

اجلودة بالكلية، من خالل استطالع آراء عينة من األساتذة ومتت هذه الدراسة من خالل وضع فرضية 
 .(SPSS, V20)رئيسية ومخس فرضيات فرعية ومن مث مناقشتها وحتليلها باستخدام برنامج 

دراسة امليدانية إىل أن تطبيق أبعاد الثقافة التنظيمية يسمح بتحسني تطبيق متطلبات خلصت ال
ضمان اجلودة بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جبامعة باتنة يف بعدين مها اهلياكل والنظم، 

 .وهذا راجع اىل أهنا يف بداية تطبيق نظام ضمان اجلودة
 افة التنظيمية، ضمان اجلودة، اجلودة يف التعليم العايل الثق: الكلمات المفتاحية

Abstract 
This study aimed to determine the effect of organizational culture 

dimensions in improving application quality faculty assurance 
requirements, through a survey sample of professors views and has this 
study through the development of a major premise and five hypotheses 
subset is then discussed and analyzed using software (SPSS, V20). 
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The field study concluded that the application of organizational 
culture dimensions allows for improved application quality faculty of 
economic and commercial sciences and management at the University of 
Batna guarantee in two dimensions: structures and systems requirements, 
and this is due to it in the beginning of the application of quality assurance 
system. 
Keywords: Organizational culture, Quality assurance, Quality in Higher 
Education. 

 مقدمة
يشهد التعليم العايل حتوال جذريا يف أساليب التدريس وأمناط التعليم وجماالته وقد أتى هذا التطور 

ور تقنيات التعليم  وزيادة استجابة جلملة من التحديات اليت واجهت التعليم العايل واليت متثلت يف تط
اإلقبال عليه، واالنفجار املعريف اهلائل، هذا األمر الذي جعل خمتلف مؤسسات التعليم العايل تسعى اىل 
زيادة قدراهتا االبتكارية واالبداعية، كي حتقق حاجات اجملتمع ومتطلبات التنمية والتغيري يف الثقافة  

ام اجلودة، والتخلص من النظم التقليدية والبريوقراطية يف إدارة التنظيمية الداعمة للتوجه حنو تطبيق نظ
اجلامعة والتوجه حنو النظم احلديثة واملعاصرة حىت تتمكن من الدخول يف طور املنافسة والتفوق وحتقيق 

 . متطلبات اجملتمع والتنمية وسوق العمل
ميثل نظامًا وقائيًا يركز على اكتشاف اخلطأ ومينعه قبل وقوعه، حيث جند أن نظام ضمان اجلودة  

ويؤكد على ضرورة الوصول إىل آليات ونظم معتمدة لضمان جودة التعليم يف اجلامعات، وإىل إجياد 
منظومة متكاملة من املعايري القياسية وقواعد املقارنات التطويرية ومقاييس األداء احلقيقية وفقًا للمعايري 

هذا األمر يتطلب كذلك وجود قيادات تغيري ذات رؤية استشرافية حنو املستقبل إلحداث تطور ة، الدولي
شامل يف اجملال املعريف والثقايف واملهين والبحثي واجملتمعي وتعزيز ثقافة اجلودة والتميز والرتكيز على وضع 

ر املهارات والقيم املشرتكة واألمناط االسرتاتيجيات وحتديث اهلياكل التنظيمية وتغيري النظم التقليدية وتطوي
 .القيادية الفاعلة
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 الدراسة إشكالية -أ
إن ضمان اجلودة يف اجلامعات أصبح ميثل مدخاًل مهمًا لتحقيق اجلودة وإحداث التطوير التنظيمي 

مد للجامعة ككل، فهو الوسيلة الفعالة لتحقيق املعايري احملددة وتدعيم وتعزيز مواصفات اجلودة، كونه يعت
على فكرة حتمية التغيري لصاحل حتقيق األهداف ودعم اإلجيابيات وجتاوز السلبيات وتشجيع التميز ودعم 

 .عملية التحسني والتطوير املستمر ملختلف الوظائف والربامج األكادميية واإلدارية يف اجلامعة
ايري قياسية كما يسعى إىل حتقيق ضمان احلكم على اجلامعات والربامج التعليمية يف ضوء مع

لقياس األداء ومنح االعرتاف هبا مث املراجعة الدورية لرفع كفاءهتا، وبذلك فإنه ميكن من خالل تطبيق هذا 
النظام مساعدة اجلامعات على حتقيق ذاهتا وحتسني أدائها، وضمان جودة خمرجاهتا، وتوفري معلومات 

ة واجملتمع باجلامعة وبراجمها وخدماهتا، مما تقدم واضحة ودقيقة للجهات املعنية بأهدافها مبا يعزز ثقة الدول
 : الرئيسي التايل السؤالتربز مشكلة الدراسة يف صيغة 

 الثقافة التنظيمية لتحسين تطبيق متطلبات ضمان الجودة بالجامعة؟ما أهمية تغيير 
 :فرعية أسئلةوتندرج حتت هذه اإلشكالية عدة 

 ومتطلبات تطبيقها؟ماذا يقصد بضمان جودة التعليم العايل  -
 ما هو مفهوم الثقافة التنظيمية وأمهيتها يف التعليم العايل؟ -
 ما هي خمتلف العوامل املؤثرة يف تغيري ثقافة املنظمة وأهم وسائل تغريها ؟ -
 ماهي الثقافة التنظيمية املالئمة لتحسني تطبيق ضمان جودة التعليم العايل؟ -

الدراسة يف توضيح أهم األبعاد  ذات العالقة بتغيري الثقافة التنظيمية  تربز أمهية هذه: أهمية الدراسة -ب
لتطبيق متطلبات ضمان اجلودة يف املؤسسة التعليمية، كما أن فهم الثقافة التنظيمية والقدرة على تغيريها 

ط وفقا ملتطلبات ضمان اجلودة يساعد اجلامعات على حتقيق أهدافها وحتديد نقاط القوة وتعزيزها ونقا
 .الضعف والعمل على جتنبها
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 :تسعى الدراسة لتحقيق األهداف التالية: أهداف الدراسة -ج
- باتنة-التعرف على متطلبات ضمان اجلودة جبامعة احلاج خلضر -
تغيري الثقافة التنظيمية لتحسني تطبيق متطلبات ضمان اجلودة وفقا ملتغريات  مقارنة مدى مالئمة -

 .اجلنس، العمر، املؤهل العلمي، الرتبة، سنوات اخلربة
التعرف على االسرتاتيجيات اليت تتبعها جامعة احلاج خلضر يف تغيري ثقافة الكلية لتحسني وتطوير  -

 .خمرجات التعليم العايل
صد الوصول اىل معرفة دقيقة لعناصر اإلشكالية ولفهم أفضل وأدق مت االعتماد على ق: منهج الدراسة -د

 .التحليليو الوصفي  نياملنهج
 :ملعاجلة إشكالية الدراسة وألجل بلوغ األهداف املسطرة مت اعتماد الفرضية التالية: فرضية الدراسة  -ه

ضمان الجودة بكلية العلوم يسمح تطبيق أبعاد الثقافة التنظيمية بتحسين تطبيق متطلبات 
 االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 : االطار النظري: أوال
 عموميات حول تطبيق متطلبات ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي: 1
لقد لقي مصطلح اجلودة اهتمام العديد من الباحثني ووضعت له العديد  :مفهوم ضمان الجودة : 1-1

 :من التعاريف حيث 
جمموعة األنشطة  اليت تتخذها مؤسسة أو منظمة لضمان معايري « :بأنه  ROBINSON عرفه

حمددة وضعت مسبق ملنتج ما أو خدمة ما يتم بالفعل الوصول إليها بانتظام، وهدف هذه األنشطة هو 
  » 1 جتنب وقوع عيوب يف املنتجات أو اخلدمات

                                                 
، املوقع (11/60/3612)جامعة الكوفة، ، التطبيقات اإلجرائية لضمان اجلودة يف التعليم اجلامعي حممد جرب دريب، 1

 http://www.uokufa.edu.iq/qac/qac_1_2/10/draib.doc: االلكرتوين
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هو نظام فاعل لتحقيق التكامل بني اجلهود اليت تبذل لتطوير وإدامة «: بأهنا Feigenbaum وعرفها 
وحتسني مستوى اجلودة الذي يتحقق من تضافر مجيع وحدات املنظمة حبيث تكون قادرة على اإلنتاج 

 » 2وتقدمي اخلدمة باملستوى الذي حيقق الرضا الكامل والتام للمستفيد
القوة املوجهة واملرشدة « :العايل فتعرف على أهنا أما يف ما خيص ضمان اجلودة يف قطاع التعليم

وراء جناح أي برنامج أو نظام أو مقرر دراسي، وهذا يتطلب أن تندمج آليتها مع مجيع نشاطات املؤسسة 
  » 3التعليمية

لقد تعددت التعاريف اليت أعطيت ملفهوم اجلودة يف التعليم نذكر : مفهوم الجودة في التعليم: 1-2
 :منها 

هي اليت تستطيع أن و  اخلصائص اليت تتعلق باخلدمة التعليميةو  جممل السمات"اجلودة يف التعليم هي  أن
 4"تفي باحتياجات الطالب

كما تعرف اجلودة بأهنا مجلة من املعايري واخلصائص اليت ينبغي أن تتوافر جلميع عناصر العملية 
ومتطلباته  اجملتمعملخرجات اليت تليب احتياجات التعليمية باجلامعة سواء منها ما يتعلق باملدخالت أو ا

                                                 
اجلامعي مؤمتر النوعية يف التعليم ، دراسة حتليلية لواقع ضمان جودة التعليم يف جامعة القدس،يوسف أمحد أبو فارة 2

 .5/7/3662-2الفلسطيين، جامعة القدس،
ياسر حممد حمجوب محد السيد، برنامج مقرتح لتطبيق معايري ضمان جودة التعليم العايل السودانية يف ضوء التصنيف  3

أفريل  IACQA’2013 ،3-2 العاملي للجامعات، املؤمتر العريب الدويل الثالث لضمان جودة التعليم العايل
 .06.جامعة الزيتونة األردنية ، األردن، ص، 3612

: ، املوقع االلكرتوين(2/60/3662)دمحاين يونس، استخدام إدارة اجلودة الشاملة لتمكني اإلبداع يف التعليم العايل،  4
http:// valrocha. Com/web/quality/13.htm. 
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ورغبات املتعلمني وحاجاهتم وتتحقق من خالل االستخدام الفعال جلميع العناصر البشرية واملادية 
 5.باجلامعة

اليت و  اخلواص اليت تتعلق باجملال التعليميو  وعليه فإن مفهوم اجلودة يف التعليم يتعلق بكافة السمات
هي ترمجة احتياجات توقعات الطالب إىل خصائص حمددة تكون و  ج املراد حتقيقها،تظهر جودة للنتائ

 6.أساسا يف تعليمهم وتدريبهم لتعميم اخلدمة التعليمية ميا يوافق تطلعات الطلبة
ميكن حتديد األمهية من اعتماد : أهمية تطبيق ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي: 1-3

 7:العايل يف النقاط التالية اجلودة يف مؤسسات التعليم
 ؛ضمان الوضوح والشفافية للربامج الدراسية املعتمدة يف مؤسسات التعليم العايل -
معلومات واضحة ودقيقة للطلبة، وحتديد أهداف واضحة ودقيقة للربامج الدراسية والتحقق  توفري -

من توفر الشروط الالزمة لتحقيق هذه األهداف بفاعلية وأهنا ستستمر يف احملافظة على هذا 
 ؛املستوى

واملشرفني االرتقاء بنوعية اخلدمات اليت تقدمها اجلامعة وضمان مستوى أداء مرتفع جلميع اإلداريني  -
 ؛والعاملني يف املؤسسات التعليمية

                                                 
دراسة حتليلية، املؤمتر العلمي ، جلامعي املصريفتحي درويش عشيبة، اجلودة الشاملة وإمكانية تطبيقها يف التعليم ا 5

، كلية الرتبية، 1222مايو  30/37تطوير نظم إعداد املعلم العريب وتدريبه مع مطلع األلفية الثالثة، : السنوي السابع 
 .22.ص.جامعة حلوان

: للمشرفني األكادمييني يف التعليم اجلامعي يف ضوء مفهوم إدارة اجلودة الشاملة، مؤمتر دويل مجيل نشوان،تطوير كفايات 6
 .03.ص. ، جامعة القدس املفتوحة3662النوعية يف التعليم اجلامعي الفلسطيين، جويلية 

ضوء املعايري الدولية،  عماد الدين شعبان على حسن، اجلودة الشاملة ونظم االعتماد األكادميي يف اجلامعات العربية ىف 7
 http://faculty.ksu.edu.sa/alisaad/DocLib: .، املوقع االلكرتوين(60/60/3612)
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التمكن من توفري آليات يتم من خالهلا مساءلة مجيع املعنيني باإلعداد والتنفيذ واإلشراف على  -
   ؛الربامج الدراسية يف اجلامعات

ضمان أن األنشطة املعتمدة يف مؤسسات التعليم العايل تليب متطلبات االعتماد األكادميي وتتفق  -
 ؛عايري العامليةمع امل

 .يكلة واضحة وحمددة وشاملة ومتكاملة وعلمية ومستقرة للمؤسسة التعليميةه -
يستلزم تطبيق إدارة اجلودة يف : متطلبات ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي:  1-4

 8 :التاليةاملؤسسات التعليمية وخصوصا التعليم العايل العديد من املتطلبات اليت ميكن إجيازها يف النقاط 
 .دعم وتأييد اإلدارة العليا لنظام إدارة اجلودة يف املؤسسة التعليمية -
ترسيخ ثقافة اجلودة لدى خمتلف العاملني يف مؤسسات التعليم العايل مما يسهل عملية تطبيقها  -

 ؛وااللتزام هبا
العمليات وذلك من خالل توحيد أسلوب العمل مما يرفع من مستوى جودة األداء ودرجة  توحيد -

 ؛املهارة داخل مؤسسات التعليم العايل
 ؛املتابعة واليت جيب أن تكون شاملة ومستمرة من أجل التقييم ومعاجلة االحنرافات -
 ؛استخدام وتطوير أساليب ومناذج حل املشكالت وتدريب املديرين والعاملني -
 ؛تأسيس نظام معلومات دقيق إلدارة وضمان اجلودة داخل املؤسسة التعليمية -
 .حتديث اهلياكل التنظيمية إلحداث التجديد املطلوب من خالل حتديد املهام واملسؤوليات وتفعيله -

 
 

                                                 
عريب يف قطاع التعليم العايل وانعكاساته على ضمان اجلودة  يف  -رمحة بلهادف، عبد احلكيم فراحي، التعاون األورو 8

معايري ضمان اجلودة وتطوير آليات مبؤسسات : ملتقى دويل ،« ALTAIR »اجلامعات العربية، دراسة تقييمية ملشروع 
 .60.، جامعة عبد احلميد بن باديس، جامعة مستغامن اجلزائر، ص3612أكتوبر  26-32التعليم العايل، 
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 تحسين تطبيق متطلبات ضمان الجودة من خالل تغيير الثقافة التنظيمية  -2
 تعريف الثقافة التنظيمية : 2-1

انبثق مفهوم الثقافة التنظيمية من أدبيات اإلدارة ومع ظهور املنظمات احلديثة وتزايد مشاكلها وتأثر 
 : هذا املفهوم بكل هذه التطورات ، وفيما يلي عرض لبعض التعاريف

  يعرف كل من(A.A.kennedy. T.E.deal) بأهنا جمموعة املعارف واملفاهيم :"ثقافة املنظمة
 9؛"والقيم والشعائر اليت متكن من يعمل يف املنظمة من أن يكون عضوا فيها

 ويعرفها(Shermerhorn)" : بأهنا نظام من القيم واملعتقدات يشرتك هبا العاملون باملنظمة، حيث
 10؛"ينموا هذا النظام ضمن املنظمة الواحدة

  أما تافنيت(M.Thevenet) بأهنا تراث مشرتك من القيم واملعتقدات تسمح ألفراد : "يعرفها
املنظمة بالتماثل والرتابط ، مما يؤدي إىل استقرار النظام ، بتوجيه وتعديل السلوكيات وقرارات التسيري 

 11؛"اهلامة
 يعرف( (Ouchiمن خالهلا بأهنا تتألف من الرموز والطقوس واألساطري اليت تنتقل : ثقافة املنظمة

القيم واملعتقدات التنظيمية إىل العاملني يف املنظمة أو يكون إميان موظفيها هبذه املعتقدات إميانا  
 ؛كامال، كما متثل ثقافة املنظمة نظاما

  يعطي(E.Schein ) على أهنا جمموعة املبادئ والقيم "تعريفا، والذي يعد أكثر مشوال حيث عرفها
اعة أو اكتشفتها أو طورهتا أثناء محل مشكالهتا املتعلقة بالتكيف األساسية اليت اخرتعتها اجلم

                                                 
 .2.، ص(3662دار الوراق، : عمان)جنم عبود جنم، املدخل الياباين يف اإلدارة، 9 
 .211.، ص(3660دار وائل للنشر، : األردن) ي يف منظمات األعمال، السلوك التنظيم، حممود سلمان العميان 10

11
Maurice Thevenet, la culture d’entreprise, puf, paris, 2003, p .5. 
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اخلارجي واالندماج الداخلي واليت أثبتت فعاليتها، واليت يتم تعليما لألعضاء اجلدد واعتبارها أفضل 
 12".طريقة مبعاجلة املشكالت وإدراكها وفهمها

القيم واملعتقدات والعادات  هي نظام من: ىل تعريف الثقافة التنظيمية كما يليإوبذلك خنلص 
والتقاليد املشرتكة بني األعضاء واليت حتكم سلوك الفرد، وتنظم تفاعالته داخل املؤسسة، وهي رابطة 

 .الوصل بني املؤسسة والبيئة االجتماعية، باإلضافة اىل جانبها الفكري واملعنوي
 أهمية الثقافة التنظيمية: 2-2

 13:لى حتقيق العديد من املزايا أمههايساعد وجود ثقافة تنظيمية مميزة ع
  تعمل ثقافة املنظمة على حتديد أبعاد االختالفات بني املنظمة واملنظمات األخرى مبا مينح أفراد

 ؛املنظمة املعنية شعورا باهلوية التنظيمية وحتقيق االستقرار التنظيمي
  بشيء ما، أكثر من تنمية الوالء واالنتماء للمنظمة، وتسهل بناء االلتزام لدى األفراد

 ؛االهتمامات الشخصية األخرى للفرد
  التنبؤ بأمناط التصرفات اإلدارية يف املواقف الصعبة ، وحتديد األولويات اإلدارية، فالثقافة الواضحة

 ؛والقوية متد املوظفني برؤية واضحة ،للطريقة اليت تتم هبا األشياء
  تؤدي إىل وجود نظام اجتماعي ثابت وتضيق الفجوة بني معتقدات األفراد وأفعاهلم ، فالثقافة

 14؛تعمل كاملادة الالصقة اليت تساعد على ربط املنظمة ببعضها البعض

                                                 
12

 Pascal Laurnt, Economic d’entreprise , (tome2, édition d’organisation, Paris ,1997), 
p.240. 

 . 12-10 .، ص(3660الدار اجلامعية، : االسكندرية) الثقافة التنظيمية والتغيري، مجال الدين املرسي،13
قياس اثر عوامل الثقافة التنظيمية يف تنفيذ إدارة املعرفة يف (سامي املدان، صباح حممد مرسي، شوقي ناجي اجلواد، 14

 .65.، عمان، ص(3616)، 22جملة العلوم اإلنسانية ،العدد ، )(اورنج)جمموعة االتصاالت األردنية 
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  الثقافة التنظيمية قوة دافعة وحمركة توحد الطاقات واإلمكانات حنو حتقيق األهداف املشرتكة
 ؛التغيري والتجديد واالبتكاروتوجه اجلهود حنو 

  تعترب الثقافة التنظيمية قاعدة ثابتة وقوية تقف عليها املنظمات ملواجهة التغريات املتسارعة عامليا
 .وحمليا يف ظل التطور التكنولوجي والتكتالت العاملية والتجمعات اإلقليمية واندماج املنظمات

 ية العوامل المؤثرة في تغيير الثقافة التنظيم: 2-3
إن التغيري يف الثقافة التنظيمية يتضمن تغيريات يف القيم واالجتاهات اليت تسود املنظمة ،ويتسم هذا 
التغيري بنوع من الصعوبة والتعقيد،وال يتم ذلك بإحالل ثقافة حمل أخرى، ألن ذلك يعترب أمرا مستحيال 

مع، وكل ما ميكن عمله هو إجراء تعديالت طاملا أن الفرد أو اجلماعة املعنيني يعيشون يف نفس البيئة واجملت
ثقافية عن طريق التغيري يف بعض االجتاهات أو القيم أو املهارات، أو مصادر املعرفة واخلربة املتصلة 
باملؤثرات املختلفة يف البيئة احمليطة، والبد إلحداث التغيري الثقايف من حدوث تراكمات تغريية يف مجيع 

 .15لى أن تكون مقبولة من معظم أفراد املنظمةعناصر الثقافة التنظيمية ع
ن ثقافتها القدمية ال تتماشى مع أوتلجا املنظمات إىل تغيري ثقافتها التنظيمية عندما تشعر ب

التطورات اجلديدة اليت حتدث يف البيئة الداخلية واخلارجية،ومن بني األسباب اليت تدعو إىل تغيري ثقافة 
 16:املنظمة
 التغري شديدة بيئتها مع تتناسب ال اليتو  القيم ببعض العميق املنظمة إميان. 
 النشاط هذا يف السريع التغري معدل إىل إضافة املنظمة، نشاط جمال يف شديدة منافسة وجود. 

                                                 
هيثم عبد اهلل أبو خدجية،املناخ التنظيمي وعالقته بثقافة املنظمة دراسة ميدانية على شركات التامني املسامهة العامة يف  15

 .112-112. ص ،3667أطروحة دكتوراه غري منشورة يف إدارة األعمال، جامعة دمشق، سوريا ،، األردن
التسيري الفعال يف : امللتقى الدويل ،ثقافة املؤسسة وأثرها على األداء العام للمؤسسة  حسن بلعجوز، وحممد العريب عزي، 16

، جامعة حممد بوضياف ،املسيلة، 62/62/3665املؤسسات االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،
 .60-67.ص.ص
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 للمنافسني التنافسي املوقع من أقل تنافسي مبوقع ملنظمة متتعا. 
 احلجم كبرية املنظمات عامل إىل الدخول أعتابى عل املنظمة وجود. 
 التغيري عليها أوجب  متسارع  بشكل منوها مع املنظمة حجم صغر. 
 17.االندماج وشراء املنظمات األخرى 

رغم وجود األسباب اليت تدعو إىل تغيري ثقافة املنظمة، إال أن هناك جمموعة من العوامل املوقفية 
والواجب مراعاهتا لتغيري الثقافة الواجب توفرها لتغيري ثقافة املنظمة بنجاح، ومن بني العوامل املؤثرة 

 :التنظيمية ما يلي
 وتعترب فرصة تغيري القيادة مناسبة لتغيري القيم السائدة وفرض قيم جديدة، وعليه  :التغيير في القيادة

فان القائد املطلوب لقيادة التغيري يف الثقافة التنظيمية للمنظمة هو القائد التحويلي الذي يعمد إىل 
 18.يز أفراد مجاعته ،من اجل حتقيق التغيري الذي يضمن النجاح والفعالية للمنظمةشحذ اهلمم وحتف

 تغيري الثقافة يف املنظمات صغرية احلجم أكثر سهولة من تغيري الثقافة يف املنظمات : حجم المنظمة
 .الكبرية، حيث أن العدد القليل من أعضاء املنظمة أعلى قدرة على التكيف مع الثقافة اجلديدة

 تغيري الثقافة يف املنظمات حديثة التأسيس أقل صعوبة من املنظمات األخرى، وذلك :  المنظمة عمر
 .بسبب أن القيم واملعتقدات واألمناط السلوكية تكون أقل ترسخا يف املنظمات حديثة التأسيس 

 غيريها، كلما كانت الثقافة السائدة قوية ومنتشرة كلما كان من الصعب ت: درجة قوة الثقافة السائدة
 .قليلة االنتشار فيكون من األسهل تغيريهاو  أما الثقافة الضعيفة

                                                 
رجة ممارسة إدارة اجلودة الشاملة يف املكتبات اجلامعية إميان عبد الرحيم داوود  اخلاليلة، الثقافة التنظيمية وعالقتها بد17

مذكرة ماجستري غري منشورة يف علم املكتبات واملعلومات، جامعة ، احلكومية يف األردن من وجهة نظر العاملني فيها
 .32.، ص3616عمان ،األردن، 

 .50.جاسم حفيان الدوسري ، مرجع سبق ذكره، ص 18
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 إن انتشار الثقافات الفرعية غري املنسجمة واملتعارضة مع الثقافة السائدة يعيق من : الثقافات الفرعية
 19.جهود تغيري الثقافة

 هذه األزمة اليت تقّوض احلالة الراهنة، وتتطلب التساؤل حول مدى مناسبة  :حدوث أزمة قوية جدا
التقليص املفاجئ للتنموي، أو خسارة عميل : الثقافة احلالية، ومن هذه األمثلة على هذه األزمات

 20.أساسي أو تغري تكنولوجي أساسي
 ك دخول املنظمة مرحلة التوسع وكذل/مرحلة انتقال املنظمة إىل النمو: مرحلة دورة حياة المنظمة

 21.االحندار، تعتربان مرحلتان تشجعان على تغيري الثقافة التنظيمية
 .مة الثقافة التنظيمية لتطبيق إدارة الجودة في مؤسسات التعليم العالي ءأهمية مال  -3

يتوقف جناح تطبيق ضمان اجلودة على التهيئة الشاملة واجليدة  لثقافة املنظمة من مجيع جوانبها 
تكون متوافقة متاما مع متطلبات اجلودة واجلدير بالذكر أن خلق ثقافة تنظيمية تتفق مع هذه اإلدارة يعد ل

من أهم التحديات لتطبيقها، إذا تعد الثقافة التنظيمية السائدة باملنظمات مبختلف أنواعها، معيارا للحكم 
ا تعكس قدرة املنظمة على التكيف على مدى قبول بيئة التنظيم إلدخال فكرة أو منوذج جديد، كما أهن

 . 22مع أساليب وممارسات جديدة كممارسات إدارة اجلودة الشاملة

                                                 
 .112.جع سبق ذكره، صهيثم عبد اهلل أبو خدجية،مر  19
الثقافة التنظيمية وعالقتها باالنتماء التنظيمي، دراسة ميدانية على منسويب كلية امللك خالد  "أمحد بن فرحان الشلوي،  20

مذكرة ماجستري غري منشورة يف العلوم اإلدارية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، " العسكرية املدنيني والعسكريني
 .27.، ص3665السعودية ،

 .300.، ص(3616دار حامد، ،: عمان)، ليحسني حرمي ،إدارة املنظمات منظور ك 21
بن غرم اهلل بن حممد احلقيب الغامدي، مالئمة الثقافة التنظيمية السائدة يف الكليات التقنية لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة  22

أم القرى  مذكرة ماجستري غري منشورة يف اإلدارة الرتبوية والتخطيط، جامعة، دراسة ميدانية على الكلية التقنية بالباحة
 .77.، ص3660،السعودية، 
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وتعمل الثقافة التنظيمية املالئمة لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة،على مساعدة مجيع العاملني يف 
، على التعامل والتكيف مع املتغريات البيئية (قادة،مديرين،عاملني سواء كانوا إداريني أو أساتذة)املنظمة 

فاملنظمات اليت ترغب يف تطبيق الداخلية واخلارجية للمنظمة، وذلك يف سبيل جعل املنظمة قائمة ومستمرة 
، 23منهجية إدارة اجلودة الشاملة يتوجب عليها وضع ثقافة تنظيمية جديدة بشكل يوافق هذه املنهجية،

والتعرف على النواحي االجيابية الدافعة واألخرى السلبية املعوقة، وهبذا يتوافر للمنظمة املعرفة الكاملة 
ة والثقافة التنظيمية اليت تتالءم مع متطلبات إدارة اجلودة الشاملة بالشكل الذي يتعني أن تكون عليه البيئ

    24.ومسببات جناحها، دون إغفال التحديات اليت ميكن أن تقف يف مواجهة هذا التطبيق
ومبا أن إدارة اجلودة الشاملة هي عملية تغيري ثقايف فان جناحها ونشرها يتطلب نوعا من الرتويج 

 . األفراد حبرية املشاركة بأفكارهم واملشاركة يف حل املشاكل واختاذ القرار للثقافة اليت يشعر فيها
وبوجه عام تكمن أمهية مالئمة الثقافة التنظيمية لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة من خالل الفوائد اليت حتققها 

 25:هي على النحو التايلو  الثقافة التنظيمية واليت ختدم إدارة اجلودة الشاملة
  احلديث والعمل والسلوك داخل املنظمة واحدة؛جعل لغة 
  ،ربط اجلماعات واألفراد داخل املنظمة يف نسق ورباط واحد لتحقيق غاية مشرتكة لدى اجلميع

 وهي رسالة املنظمة؛

                                                 
دار وائل للنشر :  األردن)مدخل إىل املنهجية املتكاملة إلدارة اجلودة الشاملة  وجهة نظر،  عمر وصفي عقيلي، 23

 .00.، ص(3661والطباعة 
يف املكتبات اجلامعية  إميان عبد الرحيم داوود  اخلاليلة ، الثقافة التنظيمية وعالقتها بدرجة ممارسة إدارة اجلودة الشاملة 24

مذكرة ماجستري غري منشورة يف علم املكتبات واملعلومات، جامعة عمان  ،احلكومية يف األردن من وجهة نظر العاملني فيها 
 .27.، ص3616،األردن ،

 .05.عمر وصفي عقيلي، مرجع سابق، ص 25



 إلهام يحياوي. د.أ
 بركة مشنان.أ

 أهمية تغيير الثقافة التنظيمية لتحسين تطبيق متطلبات ضمان الجودة بالجامعة
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة باتنة: دراسة حالة 

 

55 
 

 
 
 

 روابط املودة بني العاملني وذلك من خالل اعتناق اجلميع لقيم ومعتقدات تنظيمية واحدة  تنمية
 تشتمل عليها الثقافة التنظيمية؛

 حتقيق رسالة املنظمة اجلديدة بفاعلية كبرية. 
 

 أبعاد الثقافة التنظيمية المالئمة  لمتطلبات ضمان جودة التعليم العالي  -2
سيتم تناوهلا يف هذه الدراسة احلالية واليت تتالءم مع متطلبات ضمان ميكن توضيح األبعاد اليت 

 :جودة التعليم العايل واليت ميكن توضيحها فيما يلي
 ينبغي أن ينصب اهتمام القيادة واإلدارة العليا على بناء وتكوين ثقافة اجلودة،  : بعد القيادة اإلدارية

فراد وتنسيق جهودهم، وتوضيح طرق االتصال، كما هتدف قيادة اجلودة اىل التأثري على سلوك األ
الرؤيا االسرتاتيجية والتخطيط بعيد املدى، كما جيب على مسؤويل اإلدارة العليا التميز بقيم 
وسلوكيات، وأن تتمتع بالتواصل املستمر مع العاملني، والتأكيد على استخدام املوارد املتاحة هلا 

 . بكفاءة وفعالية لضمان اجلودة
 حيدد اهليكل التنظيمي خطوط السلطة واملسؤولية وعالقات اإلدارات واألقسام : ياكل والنظمبعد اله

ببعضها، كما يوضح ثقافة خطوط االتصاالت وأمناطها وطريقة عمل األفراد وقيامهم بأدوارهم 
 .باملنظمة، والثقافة السائدة بني األفراد حول طبيعة العالقات فيما بينهم

 والذي يعترب حلقة من التغيريات الصغرية واملتكررة واليت ال هناية هلا مع  :بعد التحسين المستمر
استمرارية التغيري والتطوير، وتتطلب مستوى وعي وإدراك كبريين  من طرف األفراد مبفهوم اجلودة 

لذلك جند أن الثقافة التنظيمية عنصر مهم للتحسني املستمر فإذا قام  والسلوكيات االجيابية يف األداء، 
 .كل فرد يف املنظمة بالرقابة الذاتية ومواكبة كل التغريات التكنولوجية

  أي الرتكيز على فهم رغباته وحاجاته وتوقعاته، ويشمل ذلك مجهور العمالء : بعد التوجه بالزبون
اخلارجيني املتمثلني يف الطالب وخمتلف املؤسسات اليت تتعامل معها اجلامعات واملعاهد العليا، إضافة 
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العمالء الداخليني الذين هم األساتذة والباحثني واإلداريني وكافة العاملني ضمن قطاع التعليم اىل 
 .26العايل

 الستمرار جناح تطبيق ضمان اجلودة باجلامعة ال بد من  :بعد قياس جودة التعليم وجمع المعلومات
ديثة يف معاجلة هذه بناء نظام للمعلومات يعتمد على قاعدة بيانات فعالة، وذلك بتطبيق أساليب ح

البيانات مثل العصف الذهين، أسلوب استقصاء االجتاهات، حبوث العمليات واألساليب اإلحصائية 
 .املختلفة الختاذ قرارات إدارية سليمة مبنية على حقائق ودعم التحسني املستمر يف العملية التعليمية

 االجراءات المنهجية للدراسة الميدانية:  نياثا
 :الدراسة مجتمع وعينة -1

يتكون جمتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس باجلامعة، ولقد مت توزيع استمارة االستبيان على 
أستاذ من كلية العلوم االقتصادية والتجارية  26عينة مستهدفة مت اختيارها بصفة عشوائية تتكون من 

 (1)وعلوم التسيري، كما يوضحه اجلدول 
 ة وفقا للمتغيرات الشخصيةتوزيع أفراد العين(: 11)الجدول 

 النسب المئوية التكرار الخيارات المتغير

 الجنس
 %43.3 13 ذكر
 %56.7 17 أنثى

 %100 30 المجموع

 العمر

 %13.3 4 سنة 35-26
 %46.7 14 سنة 21-26
 %13.3 4 سنة 21-56

 %26.7 8 سنة 56أكثر من 

                                                 
إدارة اجلودة : ، ملتقى وطين العالي في الجزائرإدارة الجودة الشاملة مدخل لتطوير أداء التعليم بن عيشاوي أمحد،  26

 .17.، ص3616، جامعة د الطاهر موالي ، سعيدة، 3616ديسمرب  12-12الشاملة وتنمية املؤسسة، 
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 %100 30 المجموع

 المؤهل العلمي
 %66.7 20 ماجستير 

 %33.3 10 دكتوراه
 %100 30 المجموع

 الرتبة العلمية

 %10 3 أستاذ التعليم العالي
 %40 12 أستاذ محاضر
 %50 15 أستاذ مساعد

 %100 30 المجموع

 سنوات الخبرة

 %20 6 سنوات 1-5
 %50 15 سنوات 0-16

 %30 9 سنوات 16أكثر من 
 111 30 المجموع

 اعتمادا على نتائج االستبانات :المصدر
 

 وصف متغيرات الدراسة وتشخيصها  -2
 أسلوب جمع البيانات .1.2

يعرررررررض هررررررذا احملررررررور وصررررررفا تشخيصرررررريا ألبعرررررراد الثقافررررررة التنظيميررررررة املسررررررامهة يف حتقيررررررق متطلبررررررات 
 .ضمان جودة التعليم العايل واليت مت اإلشارة إليها يف اإلطار النظري

، ومبا جبودة التعليم العايلباالستفادة من بعض الدراسات واألدبيات املتعلقة  :استمارة االستبانة -
 :ينسجم وخصوصية جامعة باتنة بوصفها منظمة خدمية، فقد صممت االستمارة لتغطي جزأين رئيسني

 .ويتعلق بالبيانات الشخصية لعينة البحث :القسم األول -
لتحسني تطبيق متطلبات ضمان اجلودة بكلية العلوم ضرورة تغيري الثقافة التنظيمية : القسم الثاني -

 االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
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مث مت لقد مت استخدام مقياس ليكرت اخلماسي كم توضيح ذلك سابقا لإلجابة على فقرات االستبيان 
، ومن مث تقسيمه على عدد خاليا املقياس للحصول على طول اخللية (2=1-5)احتساب املدى 

( الواحد الصحيح) ، بعد ذلك مت إضافة القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس(6.06=5/2)أي الصحيح 
 :وذلك لتحديد احلد األعلى هلذه اخللية، وهكذا أصبح طول اخلاليا كما يلي

إىل  3.01) ، منضعيفميثل ( 3.06إىل  1.01)،  ومنضعيف جًداميثل ( 1.06إىل  1)من  -
 (.5إىل  2.31)من مرتفع جدا ، ومرتفعميثل ( 2.36 إىل 2.21)ومن  متوسط،ميثل ( 2.26

ميثل اجلدول التايل املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  :المقاييس الوصفية للمتغير المستقل -
 .63يف اجلدول  للمتغري املستقل، وهي موضحة 

 المتغير المستقلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات (: 12)الجدول 

 الرتبة الدرجة
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 العبارات الحسابي

 3.73 1.552 8 مرتفع
دور اإلدارة في تحديد األهداف االستراتيجية وتبني ثقافة 

 الجودة
 إنشاء وحدة لتطبيق نظام الجودة بالكلية  3.77 1.406 6 مرتفع
 نمط قيادة خاص بالتغيير إتباع 3.83 1.117 4 مرتفع
 وجود اتصال بين أقسام الكلية وبين اإلدارة والموظفين والطلبة 3.67 1.446 11 مرتفع
 توفير مناخ يدعم العمل الجماعي بين أفراد الجامعة 3.66 1.370 13 مرتفع
 يوجد تحديد واضح لمهام كل وظيفة 3.77 1.331 7 مرتفع
 التعليم المستمر وبرامج التدريب للموظفينتوفير فرص  3.67 1.124 12 مرتفع
 تحقيق رضا جميع الزبائن  3.28 1.222 19 متوسط
 حل المشاكل المشتركة الموجودة في الكلية  3.03 1.245 21 متوسط
 اختيار الموردين القادرين على تلبية حاجات الزبائن 3.48 1.243 16 مرتفع
 مثل نظام لدعم التغيير اعتماد أنظمة للقياس  3.80 1.064 5 مرتفع
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 تفهم العملية التعليمية من أجل تعظيم المخرجات 3.63 1.159 14 مرتفع
 فحص دقيق للخطوات المتبعة في العملية التعليمية 3.67 1.184 10 مرتفع

 3.83 1.367 3 مرتفع
تعديل نظام العمل السائر في الكلية ضمانا لتحقيق األهداف 

 المسطرة
مرتفع 
 جدا

 استثمار رأس المال الفكري 5.03 5.423 1

 التخطيط لعملية التغيير في ثقافة الكلية  3.87 1.106 2 مرتفع
 القيام بعملية المراجعة والتقييم لتحسين األداء  3.70 1.422 9 مرتفع

 االجمالي 3.5.2 1.0 متوسط
 SPSSبرنامج خمرجات  اعتماد على: المصدر 

، (قافة التنظيميةأبعاد الث)أن املتوسط احلسايب العام جلميع فقرات املتغري املستقل  حيث اتضح
، وهي قيمة مقبولة تشري إىل قبول متوسط (2.60)والذي يقع ضمن جمال التقييم متوسط يساوي 

استثمار رأس  "واملتمثلة يف  10ونالحظ أن الفقرة رقم . للمستجوبني لتطبيق أبعاد الثقافة التنظيمية
، وهو مرتفع 5.232واحنراف معياري قدره  5.62يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب  ،"المال الفكري

جل أجدا ضمن الفئة اخلامسة ملقياس ليكرت أي أن األساتذة مستعدون الستثمار رأس املال الفكري من 
 .ضمان التحسني املستمر

للمتغري ت املعيارية املتوسطات احلسابية واالحنرافا 62ميثل اجلدول  :المقاييس الوصفية للمتغير التابع -
متطلبات ضمان اجلودة )أن املتوسط احلسايب العام جلميع فقرات املتغري التابع يوضح حيث  .التابع

إىل قبول مرتفع  ، وهي قيمة مقبولة تشري(2.55)، والذي يقع ضمن جمال التقييم مرتفع يساوي (باجلامعة
واملتمثلة  62ونالحظ أن الفقرة رقم  .للمستجوبني لضرورة حتسني تطبيق متطلبات ضمان اجلودة باجلامعة

، يف املرتبة األوىل مبتوسط " توفر الكلية جو عمل يسعى فيه الجميع إلى تحسين األداء"يف 
، وهو مرتفع ضمن الفئة الرابعة ملقياس ليكرت أي أن 1.107واحنراف معياري قدره  2.07حسايب

 .األساتذة مستعدون للعمل يف جو يسعى فيه اجلميع إىل حتسني األداء
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات المحور التابع(:13)لجدول ا

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

 مرتفع . 1.133 3..3 استعداد اإلدارة لتبين نظام اجلودة بالكلية
تسعى الكلية إىل توفري نظم اتصاالت مفتوحة لتبادل اآلراء 

 واألفكار
 مرتفع 11 1.133 3.53

 متوسط 13 1.313 3.31 ختلق اإلدارة ثقافة اجلودة بالكلية وتعمل على نشرها
 مرتفع 1 1.1.3 3.03 عمل يسعى فيه اجلميع إىل حتسني األداء توفر الكلية جو

 مرتفع 2 1.113 3.03 مشاركة املوظفني يف اختاذ القرارات
 مرتفع 12 1.134 3.43 توفري الظروف املساعدة على تنفيذ برنامج اجلودة بالكلية
 مرتفع 11 1.133 1..3 عدم وضوح الزبون الذي يستهدف باخلدمات اجلامعية

الرتكيز على الزبون من أجل حتقيق امليزة التنافسية املستدامة 
 والتحسني املستمر

 مرتفع 5 1.213 3..3

توفري نظام معلومايت للجودة يسمح مبقارنة األداء املنجز باألداء 
 املخطط

 مرتفع 4 .1.44 3..3

يتم تصميم العملية التعليمية يف ضوء مضامني ضمان اجلودة 
 الكلية

 مرتفع 3 1.331 3.33

جترى عملية تصميم العملية التعليمية مبشاركة إدارة الكلية 
 واألكادمييني واملستفيدين

 مرتفع . 1.124 3..3

 مرتفع 0 .1.12 3..3 توجد أنظمة لقياس وتطوير جودة التعليم بصورة مستمرة
اعتماد الكلية أساليب علمية للقياس من أجل التحسني 

 املستمر
 متوسط .1 1.245 3.13

 مرتفع 1.301 3.545 اإلجمالي
 SPSSاعتمادا على نتائج برنامج : المصدر 
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 : اختبار الفرضيات ونتائجها -3
التنظيمية بتحسني تطبيق متطلبات ضمان  يسمح تطبيق أبعاد الثقافة: اختبار الفرضية الرئيسية.1.3

 .وعلوم التسيري اجلودة بكلية العلوم االقتصادية والتجارية
فرضية العدم والفرضية البديلة على : أجل اختبار الفرضية الرئيسية حنتاج إىل وضع فرضيتني مها من

اعتبار أن فرضية العدم خاضعة لالختبار أي أهنا قد تكون غري صحيحة، مما يتطلب وضع الفرضية 
 . البديلة

ات ضمان اجلودة ال يسمح تطبيق أبعاد الثقافة التنظيمية بتحسني تطبيق متطلب:1Hفرضية العدم  -
 بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

يسمح تطبيق أبعاد الثقافة التنظيمية بتحسني تطبيق متطلبات ضمان اجلودة : H1الفرضية البديلة  -
ومن أجل اختبار صحة هذه الفرضية الرئيسية قامت بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، 

 تبار صالحية النموذج وقدرته التفسريية من خالل معامالت االرتباط والتحديد واالحندار الطالبة باخ
 :يتم اختبار هذه الفرضية يف مرحليتني

 

 اختبار الفرضيات الجزئية.2.3
 (T)من أجل اختبار الفرضيات اجلزئية األوىل والثانية فقد مت اعتماد االحندار املتعدد واختبار 

، كم هو يف 5%الختبار معنوية كل معلمة من معلمات النموذج على حدى، وذلك عند مستوى معنوية 
 :اجلدوا التايل

 
 
 



 إلهام يحياوي. د.أ
 بركة مشنان.أ

 أهمية تغيير الثقافة التنظيمية لتحسين تطبيق متطلبات ضمان الجودة بالجامعة
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة باتنة: دراسة حالة 

 

62 
 

 
 
 

لتأثير تطبيق أبعاد الثقافة التنظيمية ( T)اختبار معنوية معامالت االنحدار وفقا إلحصائية (: .1)الجدول
 لتحسين تطبيق متطلبات ضمان الجودة

 المتغيرات
 معامل
 (B)االنحدار

الخطأ 
 المعياري

االنحدار 
 المعياري

اختبار 
(T) 

مستوى 
 المعنوية

الداللة 
 اإلحصائية

 معنوية 6.656 3.650 / 6.335 6.203 الثابت
 غري معنوية 6.312 1.370 6.105 6.161 6.126 القيادة االدارية
 معنوية 6.661 2.616 6.032 6.132 6.227 الهياكل والنظم

 غري معنوية 6.137 1.506 6.110 6.652 6.622 بالزبونالتوجه 
 غري معنوية 6.123 1.510 6.157 6.626 6.102 العملية والقياس

التحسين 
 المستمر

 غري معنوية 6.067- 6.327 -6.612 6.622- 6.660

 SPSSبرنامج  خمرجات اعتمادا على: المصدر
 HAالفرضية الجزئية األولى  -أ

يسمح تطبيق بعد القيادة االدارية بتحسني تطبيق متطلبات ضمان اجلودة ال :HA0فرضية العدم  -
 بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

يسمح تطبيق بعد القيادة االدارية بتحسني تطبيق متطلبات ضمان اجلودة  :HA1الفرضية البديلة  -
 .بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

( 6.126)بعد القيادة اإلدارية يساوي  بالنسبة( B)أن معامل االحندار ( 60)يتضح من اجلدول
 (T)أن قيمة اختبار و  العالقة بني القيادة االدارية وتطبيق متطلبات ضمان اجلودة طردية، وذلك يعين أن

وهذا ( %5)، وهي غري معنوية عند مستوى (6.312)ومستوى املعنوية املقابلة هلا ( 1.370)تساوي 
تقبل  ، وهذا يعينالقيادة االدارية وتطبيق متطلبات ضمان اجلودة  يدل على عدم وجود عالقة تأثري بني
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بتحسني تطبيق متطلبات يسمح تطبيق بعد القيادة االدارية الاليت تنص على أهن( HA0)الفرضية العدم 
 .ضمان اجلودة بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

 HBالفرضية الجزئية الثانية  -ب
يسمح تطبيق بعد اهلياكل والنظم بتحسني تطبيق متطلبات ضمان اجلودة ال: HB0فرضية العدم -

 .بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
يسمح تطبيق بعد اهلياكل والنظم بتحسني تطبيق متطلبات ضمان اجلودة : HB1البديلة  الفرضية -

 .بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
وهذا يعين أن العالقة بني ( 6.227)يساوي ( B)معامل االحندار  أن (60)يتضح من اجلدول 

تساوي  (T)أن قيمة اختبار و . عالقة طرديةبعد اهلياكل والنظم وتطبيق متطلبات ضمان اجلودة 
، وهذا يدل على (%5)، وهي معنوية عند مستوى (6.661)ومستوى املعنوية املقابلة هلا ( 2.616)

تقبل الفرضية البديلة  ، وهذا يعيناهلياكل والنظم وتطبيق متطلبات ضمان اجلودة  وجود عالقة تأثري بني
(HB1 )بعد اهلياكل والنظم بتحسني تطبيق متطلبات ضمان اجلودة يسمح تطبيق  اليت تنص على أنه

 بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
 HCالفرضية الجزئية الثالثة -ج
يسمح تطبيق بعد التوجه بالزبون بتحسني تطبيق متطلبات ضمان اجلودة ال :HC0فرضية العدم  -

 التسيريبكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 
يسمح تطبيق بعد التوجه بالزبون بتحسني تطبيق متطلبات ضمان اجلودة  :HC1الفرضية البديلة  -

 .بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
( 6.622)بعد القيادة اإلدارية يساوي  بالنسبة( B)أن معامل االحندار ( 60)يتضح من اجلدول 

 (T)أن قيمة اختبار و  العالقة بني التوجه بالزبون وتطبيق متطلبات ضمان اجلودة طردية، وذلك يعين أن
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، وهذا (%5)، وهي غري معنوية عند مستوى (6.137)ومستوى املعنوية املقابلة هلا ( 1.506)تساوي 
تقبل  ، وهذا يعينالتوجه بالزبون وتطبيق متطلبات ضمان اجلودة  يدل على عدم وجود عالقة تأثري بني

يسمح تطبيق بعد التوجه بالزبون بتحسني تطبيق متطلبات الاليت تنص على أهن( HC0)الفرضية العدم 
 ضمان اجلودة بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

 HDالفرضية الجزئية الرابعة -د
ضمان اجلودة يسمح تطبيق بعد العملية والقياس بتحسني تطبيق متطلبات ال :HD0فرضية العدم  -

 .بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
يسمح تطبيق بعد العملية والقياس بتحسني تطبيق متطلبات ضمان اجلودة  :HD1الفرضية البديلة  -

 .بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
( 6.102)بعد القيادة اإلدارية يساوي  بالنسبة( B)أن معامل االحندار ( 60)يتضح من اجلدول 

 (T)أن قيمة اختبار و  العالقة بني العملية والقياس وتطبيق متطلبات ضمان اجلودة طردية، وذلك يعين أن
، وهذا (%5)، وهي غري معنوية عند مستوى (6.123)ومستوى املعنوية املقابلة هلا ( 1.510)تساوي 

تقبل  ، وهذا يعينالعملية والقياس وتطبيق متطلبات ضمان اجلودة  يدل على عدم وجود عالقة تأثري بني
يسمح تطبيق بعد العملية والقياس بتحسني تطبيق متطلبات ال اليت تنص على أنه( HD0)الفرضية العدم 

 ضمان اجلودة بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
 HEالفرضية الجزئية الخامسة -ه
يسمح تطبيق بعد التحسني املستمر بتحسني تطبيق متطلبات ضمان اجلودة ال :HE0فرضية العدم  -

 .بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
يسمح تطبيق بعد التحسني املستمر بتحسني تطبيق متطلبات ضمان اجلودة  :HE1الفرضية البديلة  -

 .بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
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بعد التحسني املستمر يساوي  بالنسبة( B)أن معامل االحندار ( 60)ن اجلدول يتضح م
أن و  العالقة بني التحسني املستمر وتطبيق متطلبات ضمان اجلودة طردية، وذلك يعين أن( -6.660)

، وهي غري معنوية عند (6.067)ومستوى املعنوية املقابلة هلا ( -6.327)تساوي  (T)قيمة اختبار 
التحسني املستمر وتطبيق متطلبات ضمان  ، وهذا يدل على عدم وجود عالقة تأثري بني(%5)مستوى 

يسمح تطبيق بعد التحسني املستمر الاليت تنص على أهن( HE0)تقبل الفرضية العدم  ، وهذا يعيناجلودة
 .بتحسني تطبيق متطلبات ضمان اجلودة بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

غري صحيحة، إذ ال يسمح بعد القيادة ( 5، 2، 2، 1)خالل ما سبق نستنتج أن الفرضياتمن 
اإلدارية، التوجه بالزبون، العملية والقياس والتحسني املستمر بتحسني تطبيق متطلبات ضمان اجلودة أما 

 .دةالفرضية الثانية فهي صحيحة أن بعد اهلياكل والنظم يسمح بتحسني تطبيق متطلبات ضمان اجلو 
 

 :خاتمة
إن حتدي بقاء اجلامعات اجلزائرية وأدائها ألدوارها بكفاءة يف جمتمع املعرفة املعاصر أوجب عليها 
تبين مفهوم ضمان جودة التعليم العايل، والذي يتطلب من اجلامعة تغيريا يف ثقافتها التنظيمية من مجيع 

التغيري، ذلك أن تغري املبادئ والقيم واملعتقدات جوانبها، إضافة اىل اختيار القيادات اليت متلك فكرة إدارة 
التنظيمية السائدة بني أفراد املؤسسة الواحدة وجعلهم ينتمون اىل ثقافة تنظيمية جديدة تلعب دورا بارزا يف 

 .خدمة التوجهات اجلديدة يف التطوير لدى مؤسسات التعليم العايل
 :ما يليالدراسة نتائج هذا؛ وقد بينت 

 من املستخدمة واملعلومات واملوارد األنظمة لوصف مجيع أسلوبا جودة التعليم العايلضمان يعد  -
،كما يرتبط بتوفري املهارات واخلربات األكادميية واإلدارية دون إغفال مسألة توفري جلامعاتا لقب

مناخ مالئم يقوم على امتالك األسرة اجلامعية قيم أخالقية تنسجم مع أهداف املؤسسة اجلامعية 
 .ورسالتها
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دعم وتأييد اإلدارة العليا والعمل على ترسيخ ثقافة  فيتتمثل متطلبات ضمان جودة التعليم العايل -
اجلودة بني مجيع األفراد وإشراكهم يف اجلهود املبذولة، االهتمام بالعملية التعليمية والتعرف على 

بناء أنظمة تسمح جبمع و  احتياجات الزبائن لتحقيق التحسني املستمر يف اخلدمات املقدمة
 .املعلومات وقياس جودة التعليم

 .تتبىن اجلامعة الثقافة التنظيمية اخلاصة هبا وتعمل على تغيريها وفقا لألهداف املسطرة -
للثقافة التنظيمية عدة أبعاد تعمل هبا اجلامعات من أجل ضمان جودة خمرجاهتا مثل بعد القيادة  -

 .والقياساإلدارية، اهلياكل والنظم والعملية 
ال تسمح أبعاد القيادة اإلدارية، التحسني املستمر، التوجه بالزبون والعملية والقياس بتحسني تطبيق  -

 –تسيري جبامعة احلاج خلضر متطلبات ضمان اجلودة بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ال
 .باتنة

ة وعلوم التسيري تسعى اىل تطبيق نتوصل إىل أن كلية العلوم االقتصادية والتجاريذلك، ومن خالل 
نظام اجلودة يف كل أقسامها، ولكن حتسني تطبيقه يواجه صعوبة التغيري يف الثقافة التنظيمية السائدة يف 

 .الكلية
 

 :قائمة المراجع
 :مؤلفات

 (.3660الدار اجلامعية، : االسكندرية) ،الثقافة التنظيمية والتغييرمجال الدين املرسي،  .1
دار وائل للنشر، : األردن) ، ، السلوك التنظيمي في منظمات األعمالحممود سلمان العميان .3

3660. 
 (.3662دار الوراق، : عمان)، المدخل الياباني في اإلدارةجنم عبود جنم،  .2
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خالل  (VAR)دراسة قياسية باستخدام نماذج أشعة اإلنحدار الذاتي : محددات الفقر في الجزائر
 4102-0891الفترة 

 بن جلول خالد. أ
 ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري )أ( مساعدأستاذ 

 عنابة - باجي خمتارجامعة 
 سالمي جمال. د

 ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري )ب( ار أستاذ حم
 عنابة -جامعة باجي خمتار 

 : الملخص

هدف الدراسة هو حتديد أهم املتغريات املفس ة لظاه ة الفق  يف اجلزائ  لذلك رمت الدراسة عدد 
التضخم، النفقات اجلارية، النمو االقتصادي والنمو السكاين ممثلة يف البطالة، : من املتغريات واملتمثلة يف

 (VAR)وباعتماد على تقنية متجهات اإلحندار الذايت ( 2014-0891)بيانات سنوية  للفرتة 

بينما  ،التضخم والنمو السكاين مها أهم حمدد للفق  يف املدى القصري يالدارسة بأن متغري  بينتو 
لسكاين احسن احملددات يف املدى املتوسط والطويل فحني جند أن النمو االقتصادي يعترب التضخم والنمو ا

 .والبطالة اقل حتديد ملعدالت الفق 
 .، اقتصاد اجلزائ ي، املتغريات االقتصادية(VAR)الفق ، مناذج : الكلمات الدالة

 
Abstract:  

The objective of the study is to identify the most important 
explanatory variables of the phenomenon of poverty in Algeria, the study 
included a number of variables and of unemployment, inflation, current 
expenditures, economic growth and population growth represented in the 
annual data for the period (1980-2014) and the adoption of the Vector 
Autoregression models (VAR). 
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Study and Oadan that variable inflation and population growth are the 
most important determinant of poverty in the short term while the inflation 
and population growth, the best determinants in the medium and long term. 
When we find that economic growth and lower unemployment rates to 
determine poverty. 
Key words: poverty, models (VAR), the Algerian economy, economic 
variables 

  :مقدمة
تعترب ظاه ة الفق  ظاه ة معقدة وهذا راجع لكث ة العوامل املسببة هلا باإلرافة إىل اختالف طبيعة 
هذه العوامل فقد جند العوامل االقتصادية والعوامل االجتماعية والعوامل البيئية وحىت السياسة والعسك ية 

اه ة الفق  لذلك فإن عالج على ظوختتلف هذه العوامل فيما بيتها من حيث درجة ارتباطها وتأثريها 
إن . مشكلة الفق  والتقليل منها تكون أوال بتحديد مسبباهتا واملتغريات الـأساسية اليت تؤدي إىل تفاقمها

اه ة الفق  من اصوهلا وذلك مبعاجلة مسبباهتا فاحلل األجنع يف ظحتديد هذه املتغريات يكون مبثابة التحكم 
 .النتائج جلعالج الفق  هو عالج االسباب ال عال

 :اشكالية البحث
ظلت مشكلة الفق  يف اجلزائ  مرتبعة على املشاكل اليت حاولت والزالت حتاول كل احلكومات  

املتعاقبة عالجها أو التخفيف منها وذلك باختاذ مجلة من التدابري اهلادفة إىل حتسني مستوى معيشة 
نة مبستوى اجملهودات وهذا رغم بعض السكان إال أهنا بقيت ت اوح مكاهنا مع اخنفاض رعيف مقار 

التحسن يف بعض املؤش ات االقتصادية واالجتماعية ولعلى سبب هذا االخفاق يعود إىل عدم الرتكيز 
 : التايل سؤالوبشكل جدي على املتغريات األساسية اليت تؤث  يف معدالت الفق  من هنا ميكن ط ح ال

 فقر في الجزائر؟ماهي المتغيرات والمحددات المفسرة لمعدالت ال
 :هدف البحث

  حتديد أهم العوامل االقتصادية وغري اقتصادية احملددة لسلوك ظاه ة الفق  يف اجلزائ. 

  حتديد طبيعة العالقة واجتاه التأثري بني املتغريات املدروسة وظاه ة الفق  يف اجلزائ. 
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تنبع أمهية املوروع من امهية حماربة ظاه ة الفق  وحتسني مستوى املعيشة للسكان وهذا  :همية الموضوعأ
اهلدف الميكن الوصول إليه إال اذا مت حتديد املتغريات القادرة على التأثري على الفق  واليت من خالهلا ميكن 

 .الفق ورع سياسات اقتصادية واجتماعية مناسبة قادرة على حتقيق هدف التقليل من حدة 
 

 :الفقر وعالقته ببعض المتغيرات: المحور األول
 :ظاهرة الفقر: أوال

 مفهوم الفقر .1
جتمع معظم األدبيات اليت تتحدث عن الفق  على أنه عبارة عن حالة تعرب عن النقص أو العجز 

التعليم، الغذاء، ال عاية الصحية، : يف االحتياجات األساسية والض ورية لإلنسان، وأهم هذه االحتياجات
السكن أو املأوى، متلك السلع املعم ة وتوف  االحتياط املادي ملواجهة األمور الطارئة أو األزمات اليت قد 

إن الفق  هو الورع الذي يعمل مجيع الناس على اهل وب منه، الفق  هو . تتع ض هلا األس ة أو الف د
يضا وغري قادر على زيارة الطبيب، الفق  هو اجلوع، الفق  هو االفتقار إىل املأوى، الفق  هو أن تكون م  

 1.عدم القدرة على الذهاب إىل املدرسة ومع فة الق اءة، الفق  هو فقدان طفل بسبب تلوث مياه الش ب
 2:بعض المصطلحات التي تتعلق بالفقر

 هي عبارة عن السلع الغذائية وغري الغذائية الالزمة لإلنسان حبيث : (الحاجات األساسية لإلنسان
 .يبقى حيا وحتفظ ك امته اإلنسانية وحتقق قدرته على مزاولة نشاطاته االعتيادية بصورة مقبولة

                                                 
، سلسلة دراسات مكافحة الفق  قياس الفقر في دول اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي أسياحممد حسني باق ،  1

 .2، ص2991، األمم املتحدة، نيويورك، (األسكوا)واالجتماعية لغ يب آسيا ، اللجنة االقتصادية (3)
 .23-22ص -، ص2993، عمان، -الواقع والخصائص –تقرير دراسة الفقر وزارة التنمية االجتماعية،  2
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 هي حالة من حاالت الفق  اليت ال يستطيع اإلنسان معها احلصول على احلد األدىن  :الفقر المدقع
لبقائه حيا من احلاجات الغذائية األساسية الالزمة للحصول على احلد األدىن من السع ات احل ارية 

 .يزاول نشاطاته االعتيادية
 هي حالة من حاالت الفق  اليت ال يستطيع اإلنسان معها احلصول على احلد األدىن : الفقر المطلق

 .من احلاجات األساسية الغذائية وغري الغذائية معا
 ق ا نسبيا، ع ف البعض الفق  النسيب باعتبار أن من يقل دخله عن الوسيط يعترب فقريا ف: الفقر النسبي

 . من مدى الدخل من األسفل %04يف حني ع فه آخ ون بأنه الدخل الذي يعادل 
 3:قياس الفقر .1
هو احلد الفاصل بني دخل أو استهالك الفق اء عن غري الفق اء، ويعترب الف د فقريا اذا كان  :خط الفقر . أ

استهالكه أو دخله يقع حتت مستوى احلد األدىن للحاجات األساسية الالزمة للف د، ويع ف احلد 
دخلها  فاألف اد أو األس  اليت يكون إنفاقها أو. األدىن حلاجات الف د األساسية على أنه خط الفق 

حتت خط الفق  تصنف على أهنا فقرية واألس  أو األف اد اليت يكون إنفاقها أو دخلها فوق خط الفق  
 :4وهناك من خطوط الفق . تصنف على أهنا غري فقرية

 ع ف خط الفق  املدقع على أنه مستوى الدخل أو اإلنفاق الالزم لألس ة أو الف د :خط الفقر المدقع
الغذائية األساسية اليت تؤمن له السع ات احل ارية الالزمة ملمارسة نشاطاته االعتيادية لتأمني احلاجات 

  .اليومية

                                                 
 .3، ص سابقحممد حسني باق ، م جع  3
، 1424، دار ج ي ، عمان،الوطن العربي قياس مؤشرات ظاهرة الفقر فيعدنان داود العذاري، هدى زوي  الدعمي،  4

 .04 -04ص 
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 يع ف خط الفق  املطلق على أنه مستوى الدخل أو اإلنفاق الالزم لألس ة أو  :خط الفقر المطلق
األساسية هي اليت تتعلق الف د لتأمني احلاجات الغذائية وغري الغذائية األساسية، واحلاجات غري الغذائية 

 .باملسكن وامللبس والتعليم والصحة واملواصالت
 الذي يعتمد على أن من يقل دخله عن قيمة حمددة يف سلم الدخل يعترب فقريا،  :خط الفقر النسبي

واختلف على قيمة هذه القيمة حيث اعتربها البعض الوسيط والبعض اآلخ  اعتربها العشري ال ابع، 
وخيتلف خط الفق  النسيب عن خط الفق  املطلق بأن . يمة احملددة هي خط الفق  النسيبوتعترب هذه الق

خط الفق  النسيب خيتلف أو يتغري مع التغريات يف مستوى املعيشة بينما يعترب خط الفق  املطلق بأنه 
 .قيمة حقيقية ثابتة يف زمان ومكان معينني

الفق  باختالف نوع خط الفق  امل اد تقدي ه، ختتلف أساليب تقدي  خط  :أساليب قياس خط الفقر . ب
 :وتنقسم ط ق تقدي  خط الفق  من حيث نوع البيانات املستخدمة يف التقدي  اىل نوعني

 ؛الط ق املباش ة لتقدي  خط الفق  :ولاأل 
 الط ق غري املباش ة لتقدي  خط الفق  :الثاين. 
نفاق االستهالكي لتقدي  خط الفق  يف ول عن الثاين هو استخدام بيانات االوما مييز النوع األ 

النوع االول، أما النوع الثاين من أساليب تقدي  خط الفق  فيميزه استخدام بيانات الدخل كمتغري بديل 
ن بيانات ومتتاز الط ق املباش ة بدقتها عن الط ق غري املباش ة وذلك أل. لبيانات اإلنفاق االستهالكي

من بيانات الدخل، ونع ض بعض أساليب التقدي  ألهم خطوط  اإلنفاق واالستهالك أكث  مصداقية
  5:الفق 

I. هناك أسلوبان رئيسيان لتقدي  خط الفق  املطلق  :خط الفقر المطلق 
يعتمد هذا االسلوب على سلة غذائيـة متوازنة ومالئمـة حلاجة  : أسلوب النمط الغذائي المقترح: األول

 يف التغذية،  م حتسب قيمـة تكلفة تلك السلة بأقل اجلسم وتكون عادة مقرتحة من قبل أخصائيني

                                                 
 .04-09عدنان داود العذاري، هدى زوي  الدعمي، م جع  سابق، ص   5
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وحلساب خط الفق  املطلق نض ب تكلفة السلة الغذائية املقرتحة مبقلوب نسبة اإلنفاق . األسعار الدارجة
معامل إجنل، حيث يع ف معامل إجنل على أنه )على السلع الغذائية اىل امجايل اإلنفاق االستهالكي 

أما نسبة اإلنفاق على السلع الغذائية (. املواد الغذائية اىل امجايل االنفاق العام مقلوب نسبة اإلنفاق على
فتأخذ باالعتماد على بيانات إنفاق االس  كافة أو باالعتماد على بيانات إنفاق الفئة اليت يكون إنفاقها 

 .على السلع الغذائية هو االق ب لتكلفة السلة الغذائية املقرتحة
يعتمد هذا االسلوب على متوسط حصة الف د الفعلية من  : نمط الغذائي الفعليأسلوب ال:  الثاني

السع ات احل ارية احملسوبة من خالل بيانات االستهالك الفعلي للف د ويتم تقدي  خط الفق  املطلق هبذا 
االسلوب من خالل حساب متوسط حصة الف د االمجالية من السع ات احل ارية لفئات دخل يتم حتديدها 

سبقا، ومن  م تعتمد فئة الدخل املقابلة أو االق ب ملا حيتاجه الف د من السع ات احل ارية وأخريا حيدد م
  . متوسط اإلنفاق االمجايل املقابل لفئة الدخل ليكون تقدي ا خلط الفق  املطلق

II. يعترب من الط ق غري املباش ة ويتم تقدي  خط الفق  النسيب من خالل بيانات  :خط الفقر النسبي
الدخل وحسب التع يف الذي يتفق عليه للفق  النسيب، فمن املمكن أن يكون خط الفق  النسيب 

 . الوسيط أو أي مئني يعتقد بأنه القيمة الفاصلة بني دخل الفق اء ودخل غري الفق اء
III. مى خبط فق  ليدين ، ويعتمد تقدي  هذا اخلط على اجابات ويس  :خط الفقر االجتهادي

ن كان أعلى أو أقل أو أاملستجوبني أنفسهم حيث يطلب منهم تصنيف مستوى دخلهم أو استهالكهم 
ويقدر خط الفق  من خالل . مطابقا ملستوى الدخل أو اإلنفاق الذي ي ونه مناسبا ومقبوال اجتماعيا

ن دخلهم أو إنفاقهم مساويا ملستوى الدخل او اإلنفاق أيعتقدون ب اجابات االس  أو االف اد الذين
وهناك ط ق أخ ى لتحديد خط الفق  االجتهادي كاالعتماد على احلد االدىن . املناسب واملقبول اجتماعيا

 .لل واتب واالجور أو على احلد االعلى ملستوى الدخل املعفي من الض يبة
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ق  وأمهها مؤش  خط الفق  الذي مت احلديث عنه سابقا، هناك عدة مؤش ات للف  :مؤشرات الفقر .3
وتكمن أمهية مؤش  خط الفق  لكون العديد من مؤش ات الفق  تعتمد عليه عند تقدي ها ومن هذه 

 6:املؤش ات
I.  ويسمى مبؤش  تعداد ال ؤوس ويع ف بأنه النسبة الناجتة عن قسمة عدد السكان : مؤشر نسبة الفقر

الكلي، وميكن حسابه من خالل قسمة عدد االس  الفقرية على أعداد مجيع   الفق اء على عدد السكان
 .وهو من أكث  مؤش ات الفق  شيوعا(. الفقرية وغري الفقرية يف اجملتمع)االس  

II. حيث يعكس هذا املؤش  حجم الفجوة النقدية االمجالية الالزمة لدخول الفق اء : مؤشر فجوة الفقر
وا غري فق اء، وألغ اض املقارنة يتم حساب هذه الفجوة كنسبة مئوية لورعهم على خط الفق  أي ليصبح

 . من القيمة االمجالية الستهالك كافة السكان عندما يكون مستوى استهالكهم مساو خلط الفق 
III. يقيس هذا املؤش  مدى التفاوت يف درجات الفق  بني الفق اء أنفسهم وبنفس : مؤشر شدة الفقر

يتم حسابه باعتباره يساوي الوسط احلسايب جملموع م بعات فجوات الفق  الوقت يقيس فجوة الفق ، و 
 .النسبية

هناك مقاييس أخ ى من املمكن استخدامها كمؤش ات للفق  تعىن بعدالة توزيع الدخول بني االف اد أو 
 7:االس ، ومن هذه املقاييس

IV.  من املقاييس اليت تعىن بقياس عدالة التوزيع بني االف اد أو االس  من خالل رسم منحىن : منحنى لورنز
بياين احملور السيين فيه ميثل اجملموع الرتاكمي لنسب االس  أو االف اد واحملور الصادي ميثل اجملموع الرتاكمي 

عدد أف ادها، دخلها )وتأخذ هذه النسب بعد ت تيب بيانات االس ة . أو االس  لألف ادلنسب الدخل 
وكلما زاد احنناء منحىن لورنز  . تصاعديا نسبة اىل دخل االس ة أو دخل الف د( ومتوسط دخل الف د هبا

                                                 
السياسات االقتصادية الكلية والفقر مع إشارة خاصة إلى الوطن سامل توفيق النجفي، أمحد فتحي عبد اجمليد،  6

 .02-04، ص 1444ة األوىل، ، م كز دراسات الوحدة الع بية، بريوت، الطبعالعربي
دراسة لظاهرة عجز الموازنة وآثارها االقتصادية –الحكومة والفقراء واإلنفاق العام عبد ال زاق الفارس،  7

 .34، ص 2994، م كز دراسات الوحدة الع بية، بريوت، الطبعة األوىل، واالجتماعية في البلدان العربية
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كلما قلت عدالة التوزيع، ويعترب توزيع الدخل متساو بني مجيع أف اد اجملتمع اذا شكل منحىن لورنز خطا 
 .بياين للمنحىنيف ال سم ال (0،0)مستقيما بني نقطة االصل والنقطة 

V. يعترب معامل جيين من املقاييس اهلامة واالكث  شيوعا يف قياس عدالة توزيع الدخل، : معامل جيني
وتعتمد فك ته على منحىن لورنز، وميتاز معامل جيين بأنه يعطي قياسا رقميا لعدالة التوزيع، وتتلخص فك ته 

اخلط القط ي الواصل بني نقطة االصـل )وبني خط املساواة  حبساب املساحة احملصورة بني منحىن لورنز
، وذلك ألن مساحة املثلث احملصورة بني 4.0يف ال سم البياين وقسمة هذه املساحة على  (0،0)والنقـطة 

، لذا فأن معامل جيين ينحص  بني الصف  4.0خط التساوي واالحداثيني االفقي والعمودي تساوي 
عندما ينطبق منحىن لورنز على خط التساوي وتكون املساحة مساوية للصف  والواحد، حيث يكون صف ا 

، بينما يكون معامل جيين (التوزيع االمثل للدخل)ويكون عندها توزيع الدخل متساويا جلميع أف اد اجملتمع 
مساويا للواحد عندما ينطبق منحىن لورنز على اخلط االفقي واخلط العمودي وتكون املساحة بني خط 

وتكون عندها قيمة معامل جيين مساوية للواحد الصحيح ويف هذه  4.0ساوي ومنحىن لورنز تساوي الت
اذن كلما كانت قيمة معامل جيين صغرية كلما كانت عدالة . احلالة يكون توزيع الدخل يف أسوأ أحواله

 .توزيع الدخل أفضل
 

 :عالقة الفقر بالمتغيرات: ثانيا
تشري الدراسات إىل قدرة النمو االقتصادي على احلد من الفق  : االقتصاديعالقة الفقر بالنمو . 0

حيث ت اجع الفق  مبعدالت وارحة يف ظل النمو االقتصادي الس يع لعدة بلدان ومنها ام يكا الالتينية 
 . 8ومنطقة الكارييب وش ق أسيا حيث مت إعادة توزيع الدخل وتوفري اخلدمات االجتماعية للسكان

                                                 
، جملة -دراسة تطبيقية-في معدالت النمو الالزمة لصالح الفقراء العراق  ، دراسة توفيق عباس عبد عون املسعودي 8

 .30ص ،  1424، نيسان 4، اجمللد  12العلوم االقتصادية ، العدد 
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االث  االجيايب للنمو االقتصادي على الفق  يبقى حمور خالف بني الباحثني حيث يؤكد البعض إن وروح 
منهم على أن النمو االقتصادي ال يقضى على الفق  بل على العكس متاما حيث أنه ميكن أن يزيد من 

فاه يف أن النمو االقتصادي الينتج عنه م دود حيسن ال  دزيز وسين مشاكل الفق اء حيث أشار كل من 
العديد من اإلج اءات غري املالية، حيث تكن نقطة اخلالف يف فعالية النمو االقتصادي يف التقليل من 

 9.الفق  هو الدعوة إىل زيادة اإلنفاق احلكومي أو إعادة توزيع الث وة
 حىت القول بوجود عالقة اجيابية بني النمو االقتصادي والفق  الميكن أن يكون قوال مطالقا وبصورة
دائمة حيث أن النمو االقتصادي الس يع اليؤدي دائما إىل اثار س يعة للحد من تفاقم الفق  كما أن النمو 
االقتصادي البطيء اليؤدي يف مجيع االحوال إىل تباطؤ احلد من الفق   لدى فإن  حتليل العالقة بني النمو 

) حمدد للنمو االقتصادي او مايسمى االقتصادي والفق  البد أن تشمل احلد من الفق  مقارنة باي معدل 
وعلى السياسة العامة أن تعمل على تعزيز االس اع مبعدل النمو واحلد من الفق  على ( بمرونة نمو الفقر

حد سواء فالنمو االقتصادي قد اليؤث  على الفق  بشكل فعال إال إذا أتيحت ف ص العمل اليت ينشأها 
ة دخول الفق اء والذي بدوره يتوقف على مدى ت كز النمو يف هذا النمو االقتصادي مما يؤدي إىل زياد

 .القطاعات اليت تستوعب العمالة غري ماه ة واعتماد التقنيات الالزمة
هذا باإلرافة إىل إمكانية عدم قدرة الفق اء من االستفادة من ف ص العمل اليت أتيحت لدى فالبد 

ت اليت ينتش  فيها الفق  مثل االقتصاد غري رمسي من توجيه الزيادة يف النمو االقتصادي حنو القطاعا
الصناعات الصغرية واألحياء الفقرية ومع ذلك يبقى النمو االقتصادي من أساسيات ختفيض الفق  رغم و 

 10.أنه غري كايف حبد ذاته

                                                 
، 11، جملة كيتو، اجمللد النمو االقتصادي والفقر، بحث عن انسياب الفوائد إلى األسفلسيث ديليو نورتن،  9

 www.misbahalhuria.org، 2، ص1441، خ يف 1العدد
 32توفيق عباس عبد عون املسعودي، م جع سبق ذك ه، ص 10

http://www.misbahalhuria.org/
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يكون تأثريا مباش ا إمنا يكن عن  إن تأثري التضخم على معدالت الفق  ال :عالقة الفقر بالتضخم. 2
التأثري على بعض املتغريات االقتصادية األخ ى إال أنه يعد التضخم أحد أهم املتغريات املفس ة للفق   ط يق

يف معظم االقتصاديات العاملية وخاصة تلك اليت شهدت ارتفاعا شديدا يف معدالت التضخم فهو يشكال 
االقتصادية يف تفسري  عامال رئيسيا مهما ميكن أن يسهم يف رفع معدالت الفق  وتشري معظم األدبيات

للعالقة بني التضخم والفق  إىل أنه تتم عن ط يق ثالثة قنوات األوىل من خالل تأثري التضخم يف معدالت 
النمو االقتصادي والبطالة، والثانية منة خالل تأثري التضخم يف مستويات التفاوت يف توزيع الدخل أما 

خم يف الدخل احلقيقي ألصحاب الدخول الثابتة بصورة القناة الثالثة لتأثري فهي من خالل تأثري التض
 :خاصة

كما أكدت العديد من الدراسات التج يبية االرتباط : معدل النمو االقتصادي والبطالة: القناة األولى. أ
الدقيق بني معدالت التضخم ومعدالت النمو االقتصادي حيث أظه ت دراسة أج اها البنك الدويل على 

سنويا قد سبب  %22إىل  %21إن ارتفاع التضخم مبا يرتاوح بني  (0882-0891)دولة للفرتة  021
قد  % 01إىل %22خفيفا يف متوسط النمو االقتصادي إال أن ارتفاع معدالت التضخم مابني اخنفارا

وأصبحت سالبة عند مستويات التضخم اليت تزيد عن   و كان له انعكاسا وارح يف إحندار معدالت النم
 .تلك النسبة

) أن هناك ت ابطا سلبيا وارحا بني التضخم والنمو االقتصادي كما أشار ( شاري) كما أثبت 
ن هناك أب( بانو)إىل أن ملعدل التضخم أثار سلبية يف معدل الناتج احمللي اإلمجايل كما قدر ( فيش 

 11.نقطة زيادة يف التضخم %01 لكل %1.0-%1.2اخنفاض يف معدل النمو االقتصادي ما بني 
ويلعب التضخم دورا أساسيا يف تعميق التفاوت يف توزيع :  التفاوت في توزيع الدخل: القناة الثانية .ب

الدخول وارتفاع درجة الالمساواة فيه حيث يعمل على إعادة توزيع الدخل بني الفئات والش ائح 

                                                 
جملة حبوث اقتصادية، م كز  التضخم وآليات تأثيره في معدالت الفقر،أمحد فتحي عبد اجمليد، بشار أمحد الع اقي،  11

 .40-43، ص 1444، 01دراسات الوحدة الع بية، بريوت، العدد
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اجملتمع حيث يكونون أقل االجتماعية وغالبا ما يكون التوزيع يف غري صاحل الطبقات الضعيفة اقتصاديا يف 
أن التضخم ( شيل )قدرة على محاية دخوهلم احلقيقية من التآكل من ج اء الصدمات التضخمية كما يشري 

سيعمل على خفض مستويات املعيشة لألف اد خصوصا ذوى الدخول احملدودة اليت غالبا ما تأيت 
ار مبعدالت أقل من معدالت االرتفاعات اليت تصيب دخوهلم نتيجة ارتفاع مستوى العام لألسع

  12.التضخم
أن تأثري األول واملباش   :التأثير على الدخول الحقيقي ألصحاب الدخول الثابتة:  القناة الثالثة. ج

 .13من معدلة الدخل احلقيقي انطالقاللتضخم يكون على حساب الدخول احلقيقية وذلك 
 لألسعارمستوى العام (/ النقدي) الدخل االسمي = الدخل الحقيقي 

يعين أن أي ارتفاع يف مستوى العام لألسعار والذي يعرب عنه بالتضخم مع بقاء الدخل اإلمسي  
 .الدخل احلقيقي اخنفاضثابت سيؤدي إىل 

من هذه املعادلة فإن التأثري السليب الكبري سوف يكون على دوى الدخل الثابت والذي  وانطالقا
ليس لديهم القدرة على زيادة دخوهلم النقدية وهم يف الغالب موظفون حكوميون أو آخ ون ذوى الدخل 

س يف الثابت وعليه سيكون التضخم القدرة غلى إحداث تباينات هائلة يف الدخول احلقيقية واليت ستنعك
  .14ارتفاع معدالت الفق 

                                                 
 .44محد فتحي عبد اجمليد، بشار أمحد الع اقي، امل جع السابق ، ص   12
 .10، ص 1444، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائ ، الطبعة السادسة، ، التحليل االقتصادي الكليعم  الصخ ي 13
تحليل الفقر في العراق مع التركيز على دور التفاوت والتضخم في زيادة اإلفقار بعد عام قصي اجلاب ي،   14

 .10، ص1449، 12، اجمللة الع اقية للعلوم االقتصادية، اجلامعة املستنص ية، السنة السابعة، العدد 3002
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هناك عالقة وطيدة بني الفق  والبطالة حيث تعترب البطالة املكون : عالقة الفقر بمعدالت البطالة. 0
إن الكثري من االقتصاديني يش ون إىل ان ازالة البطالة سوف تزيل الفق  حيث تؤدي  15،ال ئيسي للفق 

دامه مما يؤدي إىل زيادة حدة الفق  لدى جند معظم الدول البطالة بكل انواعها إىل اخنفاض الدخل او انع
حتاول التأكيد يف ب اجمها على احلد من الفق  والبطالة معا نظ ا لرتابط الوثيق بينهما وتؤكد على اطالق 
ب امج تنمية ومتويل املش وعات الصغرية وب امج دعم التدريب والتشغيل لكي يتم احلد من البطالة والتقليل 

 .ياهتا ومن  م يؤدي هذا إىل دعم ب امج احلد من الفق من مستو 
غري ان هناك تقاري  للبنك الدويل حول تقييم الفق  تؤكد ان شكلة الفق  ليست دائما مشكلة 
البطالة وإمنا يف اغلب األحيان هي مشكلة اخنفاض األجور بالدرجة األوىل حيث انه ميكن الفصل بسهولة 

فقط من جمموع الفق اء يف األردن هم  %9 حيث يؤكد البنك الدويل انبني البطالة واخنفاض االجور 
 .عاطلني عن العمل ويصل إىل استنتاج بان تدين اجلور هو السبب رئيسي للفق  وليس البطالة

ويعود كل هذا إىل ارتفاع الطلب على اليد العاملة املاه ة وهذا نظ ا ملا تف زه العوملة والتكنولوجيا، 
الرتكيز على اليد العاملة غري ماه ة وغري م نة فالبطالة هي إىل االن يف اعلى معدالت هلا يف م حلة مما قلل 

 16.بعد احل ب العاملية الثانية يف كثري من البلدان وهي اخدة يف االزدياد كذلك ما
عوامل يعترب النمو السكاين حمددا أساسيا للقف  باإلرافة إىل ال: عالقة الفقر بالنمو السكاني. 4

السكانية األخ ى وس عته تؤدي إىل زيادة الفق  بزيادة مضط دة إذ ان الزيادة السكانية تعترب من القوى 
املضادة للنمو يف اجملتمع بصورة أساسية مما يسبب تزامنا لكال احلالتني فزيادة النمو السكاين يؤدي إىل 

القتصادي متباطئا جتاه النمو السكاين مما زيادة الفق  ومن اجل التوسع واالصالح االقتصادي ظل النمو ا

                                                 
البطالة –جتماعي في ظل الطفرة المالية ظاهرة الفقر في الجزائر واثارها على النسيج االقورين حاج قويدر،  15

، االكادميية للدراسات االجتماعية واالنسانية، قسم العلوم االقتصادية والقانونية، جامعة الشلف، العدد -والتضخم
 .14، ص 1420،  21

جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية  ،السياسات االقتصادية الكلية ودورها في الحد من الفقرصاب  بلول،  16
 .104-102، ص 1449 ، العدد األول،10والقانونية، اجمللد
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يساعد يف زيادة عوامل الفق  وبالتايل تفوق معدالت النمو السكاين اليت تعيق النمو االقتصادي للسري 
وفقا للسياسات املوروعة يف جمال حتسني مستوى معيشة السكان ودعم ب امج ختفيف الفق  مما يتسبب 

 17.يف توسيع وتعميق الفق  والبطالة
إن النمو السكاين املتسارع يف الدول النامية يؤدي إىل اعاقة التنمية االقتصادية اجلارية مما حيافظ 
على تدين  الدخول فيها كما يعترب مانعا أساسيا لتخفيض مجوع الفق اء مع احملافظة على البيئة الطبيعية بل 

بل تطال حىت الدول املتقدمة إذ جند تقتص  النتائج السلبية للنمو السكاين على الدول النامية فقط  ال
 18.الفيض السكاين بسبب ح كات اهلج ة غري ش عية

يقصد بتوزيع الدخل، توزيع الدخل الوطين على اف اد اجملتمع من خالل : عالقة الفقر بتوزيع الدخل. 2
كرب حتديد نصيب كل فئة من فئات اجملتمع من الدخل الوطين حيث يعترب الكسب من العمل النسبة اال 

من العوامل املكونة للدخل وحىت وإن مت التوزيع بالتساوي بني األف اد فإنه سيكون هناك قدرا من حالة 
عدم املساواة وهذا راجع إىل عدة عوامل تتسبب يف التفاوت يف توزيع الدخل ويستخدم عدة مقاييس 

 19.لقياسه امهها منحىن لورنز، معامل جيين
ع الدخول يف اجملتمعات الفقرية نظ ا حملدودية املوارد يؤدي إىل ميل إن ارتفاع درجة التفاوت يف توزي

قلة املوسورة على تعزيز استثارها بالنصيب االكرب من الث وة والدخل القومي مما ي فع من درجة عدم العدالة 

                                                 
،  قياس اثر المؤثرات السكانية على الفقر في الوطن العربي، عدنان داود العذاري، هدى زوي  خملف الدعيمي 17

 .140، ص1440آب  ،22، العدد 3، جملة جامعة ك بالء، اجمللد 1771-1790دراسة تحليلية للمدة 
، العدد األول، 24، جملة جامعة دمشق، اجمللد الفقر ودوره في تفسير النمو السكاني المتسارعمطانيوس خمول،  18

 .110، ص1422
حماولة للقياس  –راجي حميل اخلفاجي، قصي اجلاب ي ، الفق  والتفاوت يف توزيع الدخل يف االقتصاد الع اقي  19

 .0، ص1422، 14للعلوم االقتصادية، السنة التاسعة، العدد ، جملة الع اقية -والتحليل
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يف توزيع  الدخل، حيث تدل الدراسات ان درجة عدم العدالة ت تفع كلما اخنفض متوسط نصيب الف د 
 20.الناتج احمللي االمجايل إي كلما اخنفض مستوى الناتج احمللي االمجايل مقارنة حبجم السكانمن 

 ريكاردولقد ارتبط توزيع الدخل والفق  ببعض مناذج النمو االقتصادي امثال مناذج كل من 
الذي يعترب من اكث   كوزنتوكذلك منوذج  ،(0824) لويس، ومنوذج (0994) ماركس، (0901)

النماذج شيوعا يف دراسة العالقة بني النمو االقتصادي وتوزيع الدخل وفقا هلذه النماذج تبني ان للنمو 
االقتصادي اث  يف هيكل توزيع الدخل فبعض م احل النمو يصحبه عدم عدالة يف التوزيع والبعض االخ  

الفق  فالتفاوت يف توزيع الدخل املصاحب للنمو يصحبه عدالة يف التوزيع وهذا بدوره يؤث  يف معدالت 
االقتصادي يؤدي إىل ت كز النمو يف يد الطبقة الغنية يف حني يعيش اف اد الطبقة الفقرية عند حد الكفاف 
أما اقرتاب التوزيع من العدالة فيؤدي إىل توزيع مثار النمو على كل فئات اجملتمع وهذا من شانه ان خيفض 

  21.من معدالت الفق 
إن تزايد دور الدولة وتعاظم جماالت تدخلها يف االقتصاد جعلها تتحمل : عالقة الفقر باإلنفاق. 9

نفقات ارافية أدت إىل تزايد النفقات العامة للدولة حيث تنوعت نفقات الدولة غري ان اكث ها ارتباطا 
هي تلك النفقات اليت الت جوا حبالة الفق اء واكث ها تأثريا على مظاه  الفق  هي التحويالت االجتماعية و 

منها الدول حتقيق عائد مادي او م دود اقتصادي مباش  او احلصول على سلعة او خدمة وإمنا يكون 
هدفها ذو بعد اجتماعي تسعى احلكومة من خالهلا للتخفيف ولو جزئيا على الفئات ذوى الدخل احملدود 

 :ل هذه التحويالت علىواملتدين او الذين يعانون من حالة البطالة، حيث تعم
ال فع من القدرة االستهالكية لألس  مما يؤدي إىل حتسني مستوى املعيشة وزيادة الطلب الكلي مما يؤدي  -

 .إىل زيادة الطلب على العمالة
                                                 

جملة حبوث اقتصادية ع بية،  نظرة أساسية إلى الفقر وتوزيع الدخل في المجتمع العربي،حممد عبد الشفيع عيسى،  20
 .30، ص1449، ربيع02م كز دراسات الوحدة الع بية، بريوت، العدد

، جملة حبوث اقتصادية ع بية، م كز في الفقر مع اشارة خاصة إلى مصراثر الركود االقتصادي عزة حممد حجازي،  21
 .40، ص1424، صيف02دراسات الوحدة الع بية، بريوت، العدد
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محاية الفئات احمل ومة يف اجملتمع من خالل رفع القدرة الش ائية لصاحل الفئات الفقرية وذوي الدخل  -
 .احملدود

هم التحويالت يف القضاء على الفق  من خالل التحسن الوارح  ملستوى معيشة الفئات احمل ومة تسا -
 .وبتايل حتسني مستوى التنمية البش ية

إال ان هناك من يعيب على توسع الدولة يف الزيادة من نسبة التحويالت االجتماعية ملا ختلفه من 
رة الش ائية مما يعمل على زيادة الطلبة الكلي على ارتفاع معدالت التضخم وهذا راجع إىل ارتفاع القد

  22.خنتلف املنتجات مما يؤدي يف ظل عدم جتاوب اجلهاز االنتاجي إىل ارتفاع املستوى العام لألسعار
تعترب هذه املتغريات وحسب النظ ية االقتصادية من اكث  املتغريات اليت هلا تأثريا مباش ا على 

الوثيق بالفق اء وشدة تأثريها على حياهتم اليومية غري ان هناك متغريات  معدالت الفق  نظ ا الرتباطها
أخ ى هلا تأثري على معدالت الفق  ولكن يكون تأثريها غري مباش  مثال ان تؤث  على احد املتغريات اليت 

ص ف وتثري االستثمار نظ ا لتأثريه على البطالة، سع  ال: هلا تأثري مباش  على الفق  ومن بني هذه املتغريات
 23.اخل....على االسعار وخاصة السلع املستوردة، جند كذلك سع  الفائدة

 
 :تطور معدالت الفقر ومؤشراته في الجزائر: المحور الثاني

 2112 اجلزائ  لسنة يفبناء على تق ي  السنوي حول التنمية البش ية  :تطور معدالت الفقر في الجزائر
الذي أصدره اجمللس االقتصادي واالجتماعي بالتعاون مع خرباء ب نامج األمم املتحدة للتنمية وقد مت 

 م  2110سنة% 20.8 إىل 0882سنة  %20.22التوصل إىل أن مؤش  الفق  يف اجلزائ  قد ت اجع من 

                                                 
ثارها على ذوى آة في االنفاق الحكومي الجزائري و التحويالت االجتماعيبن موسى كمال، عية عبد ال محن،  22

ياسات االقالل من الفق  يف الدول الع بية يف ظل العوملة، كلية العلوم ، امللتقى الدويل حول تقييم سالدخول المحدودة
 .444، ص1420ديسمرب  4/9، 3االقتصادية التجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائ  

السياسة االقتصادية الكلية والفقر مع سامل توفيق النجفي، احدم فتحي عبد اجمليد، : للمزيد من التفاصيل انظ  23
 .242-244ص -، ص1444، م كز دراسات الوحدة الع بية، بريوت، إلى الوطن العربي اشارة خاصة
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سنة  %2ويستق  عند  %2.9حيث بلغ  2119ليواصل االخنفاض سنة  2112سنة  %09.9إىل 
ت اجع  8811من عدد السكان الذين كانوا يعشون حتت خط الفق  الغذائي سنة  %0.9 ، وأن2119

 .4002سنة % 8.1 إىل
ومن خالل هذا التطور ملعدالت الفق  يالحظ أهنا كانت م تفعة خالل أوائل التسعينات وهذا 

بعد ذلك  فأسعار البرتول لتع   راجع إىل أثار األزمة االقتصادية اليت م ت هبا اجلزائ  واليت خلفها اخنفاض
ت اجع خالل السنوات املوالية وهذا بسبب حتسني الورعية االقتصادية واملالية للجزائ  من جهة باإلرافة 
إىل ب امج اإلنعاش االقتصادي والربامج التكميلي لدعم النمو والذي كانا متضمنني لسياسات مكافحة 

 24.الفق 
 4119-0881الفقر وعدد الفقراء في الجزائر خالل الفترة  تطور معدل(: 0) جدول رقم

 4119 4112 4111 4112 4111 0881 0899 نوع الخط 

معدل 
 %الفقر

    0.9 2.1 0.0 0.9 (SA)الخط الغذائي

خط الفقر 
 (SPG)العام

9.0 04.0 02.0 9.9 2.1 2.9 2 

عدد الفقراء 
 باآلالف

    201 0900 820 209 (SA)الخط الغذائي

خط الفقر 
 (SPG)العام

202 0899 2211 0912    

source : gouvernement algérien , Algérie 2°rapport national sur les millénaire pour 
 développement, septembre 2010, p 41 

يالحظ من خالل اجلدول أن ظاه ة الفق  أخذت طابعا ريفيا أكث   : التوزيع الجغرافي للفقر .1
من حض يا حيث يالحظ أن نسبة الفق  يف ال يف تساوي ثالثة أرعاف نسبتها يف احلض  غري أهنا 

 .وهذا ناتج عن ب امج املوجهة لدعم املناطق ال يفية 4000تناقصت يف السنة 
                                                 

، امللتقى الوطين حول ظاه ة الفق  بني مشكلة الفقر في الجزائر آليات محاربتهوداد ب صاص، أمال بن ناص ، 24
لوم االقتصادية ، كلية الع1423سبتمرب  24/24، -رؤية اقتصادية إسالمية–إشكالية التنظري وحتديات الواقع 

 .24والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاملة، ص 
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 4111-0899جزائر خالل الفترة التوزيع الجغرافي للفقر في ال(: 4)جدول رقم 
  1711 1771 3000 

 نوع الخط 
الح
 ضر

 المجموع الريف
الح
 ضر

 المجموع الريف
الح
 ضر

 الريف
المجم

 وع

توزيع 
 %الفقر

 4249 2144 011 3043 2942 011 1248 2140 011 (SA)الخط الغذائي

 4944 2049 011 3043 2942 011 2841 1141 011 (SPG)خط الفقر العام

Source : commissariat la planification et la prospective , la pauvreté en Algérie , Alger 
2004 ,p 13 

ويعرب عن مقدار الدخل الالزم للخ وج من حالة  (P1)ويأخذ ال مز  :الفقر( عمق)تطور فجوة  .2

 25.الفق  إىل مستوى خط الفق  احملدد
معدل احن اف نفقات الفق اء عن عتبة الفق  النسيب احملسوبة على أساس معامل امليزانية  سجل
أما باستخدام خط الفق  ملطلق فنالحظ أن فجوة الفق   %22.2معدل يساوي  2112الغذائية لسنة 

لتنكمش يف السنوات  %1.1 ،%1.4حيث بلغت على التوايل  (0882-0899)اتسعت يف الفرتة األوىل 
أما  (SA)وهذا إذا ما أخدنا بعني اإلعتبار خط الفق  الغذائي  2111سنة % 1.2لية لتسجل حوايل املوا

-0882-0899فإن فجوة الفق  قد ع فت ارتفاعا خالل السنوات  (SPG)حبساب خط الفق  العام 

حدة يف  كما يالحظ أن عمق الفق  أكث   ،%(2.2، %0.1، %1.1)حيث بلغت على التوايل  2111

 26.املناطق ال يفية
 
 

                                                 
، أحباث اقتصادية وإدارية، جامعة حممد خيض  ، الفقر التعريف ومحاولة القياسالطيب حليلح، حممد جصاص 25

 .242، ص 1424، جوان 4بسك ة، العدد 
أط وحة دكتوراه غري منشورة، ختصص  ،-حالة خميس مليانة –نمذجة ظاهرة الفقر في الجزائر عم  بوزيد حممد،  26

 .101، ص 1421اقتصاد، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أيب بك  بلقايد تلمسان، 
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 4111-0899الفقر خالل الفترة ( عمق) تطور مؤشر فجوة(: 3)لجدول رقم ا

  0899 0881 4111 

 المجموع الريف الحضر المجموع الريف الحضر المجموع الريف الحضر نوع الخط 

مؤشر 

فجوة 

 %الفقر

 144 142 142 142 0 142 1422 1412 141 (SA)الخط الغذائي

الفقر  خط
 0141 0041 0040 0040 04491 0443 0144 0148 0141 (SPG)العام

Source : commissariat la planification et la prospective , la pauvreté en Algérie , Alger 
2004 ,p 13  

 

يقيس هذا املؤش  عدم املساواة يف توزيع الدخل الفق اء ويساوي الوسط  :(P2) مؤشر شدة الفقر .3

 27.احلسايب جملموع م بعات فجوات الفق 
 4111-0899تطور مؤشر شدة الفقر خالل الفترة (: 4)الجدول رقم 

Source: commissariat la planification et la prospective, la pauvreté en Algérie , Alger 
2004, p 13 

باستخدام خط الفق  النسيب إىل وجود تفاوت كبري بني  2112تشري قيمة مؤش  شدة الفق  لعام 
وهو نفسه تق يبا يف الوسط احلض ي وال يفي غري أنه عند % 8.0مداخيل العائالت اجلزائ ية حيث بلغت 

  0899-0882نالحظ أن شدة الفق  ع فت ارتفاعا بني السنتني  (SA)استخدام خط الفق  الغذائي 

                                                 
 .01ص ،مرجع سبق ذكرهسامل توفيق النجفي، أمحد فتحي عبد اجمليد، 27

 
 0899 0881 4111 

 المجموع الريف الحضر المجموع الريف الحضر المجموع الريف الحضر نوع الخط 

شدة  مؤشر
 %الفقر

الخط 
 (SA)الغذائي

140 143 140 140 142 144 1404 1402 1403 

 خط الفقر العام

(SPG) 
140 141 143 142 0 142 1428 1492 1422 
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باستخدام خط الفق   %0.0إىل 2111على التوايل لتنخفض سنة % 1.2، % 1.0لتبلغ حوايل 
، %1.0بـ  2111، 0899،0882فإن شدة الفق  ع فت ارتفاعا متواصال خالل السنوات  (SPG)العام 

على التوايل مما يعين زيادة التفاوت بني العائالت اجلزائ ية الفقرية من سنة ألخ ى كما ،  1.19%، 11%

 28.املناطق ال يفية يزداد التفاوت أكث  يف
ي كز دليل الفق  البش ي لدول النامية على احل مان من : تطور مؤشرات الفقر البشري في الجزائر  .4

ثالثة أبعاد للحياة البش ية وهي العم ، معدل اإلملام بالق اءة والكتابة لدى البالغني وتأمني مستوى معيشي 
احلصول املستدام على مصدر حمسن للحياة ومن  ويقاس كنسبة مئوية من السكان احمل ومني من) الئق 

 .29األطفال دون الوزن السوي ألعمارهم
اخنفارا متفاوتا حيث ت اجعت  2119و  0889 لقد ع ف دليل الفق  البش ي ومكوناته مابني

كما ت اجعت نسبة   %00.80نسبة السكان احمل ومني من احلصول على مص  حسن للمياه بنسبة 
 %1.0وت اجع معدل األمية بنسبة  %8.01الذين يعانون من نقص الوزن بنسبة  األطفال دون اخلامسة

وبشكل عام ت اجع دليل  %2.22أما احتمال عند الوالدة عدم العيش حىت سن األربعني فرتاجع بنسبة 
وهو  2119سنة  %09.82 إىل 0889سنة  %24.91أي انتقلت قيمته من %2.12الفق  البش ي بـ 

 .دليل على حتسن مستوى املعيشة يف اجلزائ 
 94صنف ب نامج األمم املتحدة للتنمية اجلزائ  يف امل تبة  2101فحسب تق ي  التنمية البش ية لسنة 

من هذه الدول هلا  40دولة ، واليت تصنف إىل  098فيما خيص مؤش  التنمية البش ية يف قائمة تضم 
دولة رعيفة، وعلى هذا األساس مت  42دولة متوسطة و  42و  عالية دولة جد 42تنمية بش ية عالية و 

، أعلى من مؤش  التنمية البش ية 2101واحد سنة  من 1.9111تقيم مؤش  التنمية البش ية باجلزائ  بـ 
                                                 

 .102، ص مرجع سبق ذكرهعم  بوزيد حممد، 28
مذك ة  ، -دراسة حالة الجزائر –دور الجيل الثالث من اإلصالحات اإلقتصادية في تحقيق التنمية زوين إميان ،  29

ماجستري، ختصص التحليل واالستش اف االقتصادي، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة منتوري، قسنطينة، 
 .209، ص 1422
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وأكرب من مؤش  التنمية البش ية العاملي واملقدر بـ  1.281املتوسطة جملموع الدول الع بية والذي يقدر بـ 
1.942. 

 2119-0889الفقر خالل الفترة ( عمق) تطور مؤشر فجوة(: 1)الجدول رقم           
 الفرق 4112 0898 السنة

IPH 42.12 81.81 -1.24 

 4.11- 1.06 1.11 %االحتمال عند الوالدة بعدم العيش حتى سن األربعين

 2.60- 42.40 62.1 %معدل األمية لدى البالغين

 88.86- 1.00 81.86 %من الحصول على مصدر حسن للمياهنسبة السكان المحرومين 

 8.60- 6.20 86.00 %نسبة األطفال دون الخامسة الذين يغانون من نقص الوزن 
             
Source : CNES , PNUD, rapport national le développement humain, Algérie 2007, p22 

 
 الدراسة القياسية لمحددات الفقر في الجزائر  :المحور الثالث

 :األسس المنهجية للدراسة: أوال
جل حتديد عالقة وألث  بعض املتغريات االقتصادية واالجتماعية على الفق  مت االستعانة أمن 

مبعطيات سنوية خلمسة متغريات مستقلة واليت نصت النظرية االقتصادية على اث ها املباش  على الفق  
 31:ليةولقد مشل النموذج على املتغريات التا (VAR)30وذلك باستخدام تقنية اشعة االحندار الذايت 

                                                 
للوظيفة االقتصادية على شكل معادالت، كل منها تعطي  النظ يةبالصياغة  VARتعطى مناذج األشعة االحندارية    30

تفسريات سببية لظواه  اقتصادية، حيث ميثل النموذج يف جممله أداة قابلة لالختبار للنظ ية االقتصادية، و يعترب 
كل   نظام معادالت جملموعة متغريات، اليت هي عبارة عن، VARسيمس أول من جاء بفك ة شعاع اإلحندار الذايت 

 .(متغرية هي عبارة عن دالة خطية للقيم املارية اخلاصة هبا و قيم املتغريات األخ ى، باإلرافة إىل قيم عشوائية
حاولنا خالل هذه الدراسة ادراج متغري سابع وهو معامل اجليين الذي يقيس مدى التفاوت يف توزيع الدخل والذي   31

اسات، لكن الشح الكبري يف املعطيات اخلاص به ادى إىل استبعاده نصت معظم النماذج على أمهيته يف مثل هذه الدر 
 (من الدراسة
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  معدل الفقر(POV) :وهو نسبة الفق اء من إمجايل عدد السكان. 
 النمو االقتصادي (Pib) :وهو ميثل زيادة نصيب الف د من الناتج احمللي االمجايل. 
 التضخم ( Inf) : والذي ميكننا من قياس أث  زيادة مستوى العام لألسعار على الفق. 
  البطالة(Chom) :سنويا ممثلة يف نسبة البطاليني. 
  النمو السكاني(Pop) :هو الزيادة السكانية السنوية كنسبة من عدد الكلي للسكان. 
  النفقات(G) : احصائيات النفقات اليت مت اعتمادها يف الدراسة هي منو النفقات التسيري

سنويا، ولقد مت االعتماد عليها نظ ا لعد احلصول على سلسلة كاملة من بيانات ( اجلارية)
لتحويالت االجتماعية، ونظ ا لكون التحويالت االجتماعية جزء من نفقات التسيري النفقات ا

 .فلقد مت استبداهلا مبعطيات نفقات التسيري
 :ومنه ميكن صياغة النموذج كالتايل

Pov =( Pib, Inf, Chom, Pop, G) 

بالنماذج التجميعية ولقد مت اختيار ط يقة اشعة االحندار الذايت نظ ا لبساطة استعماهلا مقارنة 
تقدمه  القياسية األخ ى حيث تستخدم القليل من القيود وفقا ملا متليه النظ ية االقتصادية باإلرافة إىل ما

هذه التقنية من معلومات حول اث  الصدمات اهليكلية، حيث يقصد بالصدمات اهليكلية تقلبات النظام 
، الناجتة عن املتجهات ذات االحندار (البواقي) وائي الديناميكي املدروس واليت تظه ها حدود اخلطأ العش

الميكن تشبيه البواقي القانونية املتحصل عليها بالصدمات اهليكلية ألهنا متثل اجلزء غري  (VAR)الذايت 
متوقع الذي يأخذ بعني االعتبار املعلومات املتأتية من احلقائق املارية ملتغريات النموذج الداخلية لذلك 

إىل صدمات هيكلية ميكن تفسريها اقتصاديا هذا   VARنتقال من البواقي القانونية لنموذج البد من اال
  32.مع ر ورة استقاللية البواقي القانونية لنتمكن من استخدام تفكيك التباين البواقي القانونية

                                                 
، دراسة تطبيقية، منتدى االثار االقتصادية الكلية لصدمات السياسة المالية بالجزائرشييب عبد ال حيم واخ ون،   32

 .20-23ص  1424، مص ، اوت 032البحوث االقتصادية، ورقة عمل رقم 
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السالسل الزمنية لكل  إنه من ر وري التأكد من استق ارية: اختبار استقرارية متغيرات النموذج.8
املتغريات الداخلة يف الدراسة ومن أجل هذا فأول خطوة يف الدراسة القياسية هي اختبار استق ارية 

 .(PP) واختبار فيليبس بريون (ADF)السالسل الزمنية وذلك باستخدام اختباري ديكي فول  املطور 
 Chwarz و Akcaik قيمة ملعياري وبعد حتديد درجة التأخري بالنسبة لكل سلسلة بناًء على أقل 

وهذا  %2تبني لنا أن السالسل الزمنية مجعيها غري مستق ة عند مستوياهتا وذلك عند مستوى معنوية 
ماقادنا إىل اج اء نفس االختبارات على الف وق من الدرجة األوىل وأورحت النتائج اخلاصة مبقارنة القيم 

احل جة أن السالسل الزمنية لكل املتغريات مستق ة عند الف ق االحصائية لالختبارات واليت فاقت القيمة 

 .األول كما يورح اجلدول املوايل
 PP واختبار  ADF اختبار االستقرارية للسالسل الزمنية باستخدام اختبار (: 6)جدول رقم

 (2.11-تساوي % 1القيمة الحرجة عند مستوى معنوية  ) 

 المتغيرات

 PP اختبار  ADF اختبار  درجة التأخير
 القرار

 المستوى الفروق األولى المستوى الفروق األولى المستوى
الفروق 
 األولى

Pov 1 2 -2.06 -4.5 -1.60 -4.09 مستقرة عند الفرق األول 
Chom 1 0 -1.40 -3.77 -0.84 -3.70 مستقرة عند الفرق األول 

G 0 0 -1.22 -7.96 -1.22 -7.96 مستقرة عند الفرق األول 
Inf 0 1 -1.91 -4.19 -1.01 -5.00 مستقرة عند الفرق األول 

Pop 0 0 -2.72 -9.17 -2.72 -8.93 مستقرة عند الفرق األول 
Pib 0 1 -2.72 -5.74 -2.72 -7.80 مستقرة عند الفرق األول 

 Eviews .8من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر 

وهذا يؤكد احتمال وجود تكامل  I(1)مستق ة وهي متكاملة من الدرجة  ومنه كل السالسل الزمنية
مشرتك بني املتغريات وقبل اج اء اختبار التكامل املشرتك جلوهانسن البد من حتديد درجة تأخري مسار 

(VAR). 
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ومن أجل اختيار العدد املثل لفرتات  التباطؤ نستخدم اختبار : (VAR)تحديد درجة تأخير المسار . 4
 VAR LAG ORDER SELECTIR GRITERIO  والذي بدوره يعتمد على جمموعة من املعايري

هي درجة  (VAR)جند أن معظم املعايري اختارت درجة التأخري القصوى لنموذج( 1)وما يورح اجلدول 
 . 33(سنة واحدة) واحدة 

 (VAR)نتائج اختبار اختيار درجة تأخير المسار(: 2)جدول رقم 
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -506.2273 NA 9063762. 33.04692 33.32447 33.13740 

1 -403.4159 159.1919 2559.144* 21.15056* 28.08920* 23.41238* 

2 -372.5677 54.35932* 236161.2 29.06888 32.67698 30.24503 

3 -302.3536 35.82368 62449.72 26.86152 32.13489 28.58051 
4 -177.8336 48.20127 127613.5 28.73651 30.67933 29.36982 

* indicates lag order selected by the criterion 

 Eviews.8 من إعداد الباحث اعتماد على ب نامج االحصائي: المصدر                      

السالسل الزمنية للمتغريات الدراسة  بعد التأكد من استق ارية: اختبار جوهانسون لتكامل المشترك. 3
ميكننا اختبار امكانية وجود عالقة توازنية بني السالسل  I(1)وأهنا متكاملة من نفس الدرجة وهي الدرجة 

والذي يعترب اختبار  (johansen 1988 )الزمنية على اآلجال الطويلة عن ط يق اختبار التكامل املشرتك 
 .(r)ل تبة املصفوفة 

 :ميكننا اختاذ الق ارات التالية املوايل النتائج املورحة باجلدولخالل من 
  ن فض الف رية الصف ية وبتايل نقبل الف رية البديلة واليت تنص على وجود أكث  من عالقيت تكامل

حيث أن القيمة االحصائية لألث  أكرب من  %2متزامن بني املتغريات النموذج عند مستوى معنوية 
 (Tr(2) =65.26903> 47.85613)القيمة احل جة 

                                                 
باختبار أربع دراجات تأخري لتفادى فقدان الكثري من املعلومات الناجتة عن عملية املبالغة يف تضخيم عدد مت االكتفاء  33

املعلمات املط وحة للتقدي  باإلرافة إىل أن معظم الدراسات التطبيقية ت اوحت فيها درجة التأخري اربع فرتات على اقصى 
 .تقدي 
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  نقبل الف رية الصف ية واليت تنص على وجود ثالثة عالقات تكامل متزامن(r=3)  وذلك عند
    (Tr(3) =26.9964< 29.79707)نظ ا ألن  %2مستوى معنوية 

أي  ومنه ميكننا القول بوجود ثالثة عالقات تكامل توازنية طويلة األجل بني املتغريات النموذج ،
 .تبتعد كثريا عن بعضها البعض يف املدى الطويل حبيث تظه  سلوكا مشاهبا أهنا ال

 لتكامل المشترك اختبار جوهانسننتائج :  (9) جدول رقم
Hypothesized 
No. of CE(s) 

 Trace 
Statistic 

0.05  

Eigenvalue Critical Value Prob.** 

None * 0.955697 199.7235 95.75366 0.0000 

At most 1 * 0.744650 106.2226 69.81889 0.0000 

At most 2 * 0.720782 65.26903 47.85613 0.0005 

At most 3 0.547760 26.99614 29.79707 0.1017 

At most 4 0.099587 3.189852 15.49471 0.9577 

At most 5 0.001426 0.042801 3.841466 0.8361 

Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 

 Eviews.8من إعداد الباحث اعتماد على ب نامج : المصدر

   
غري مقيد للمتغريات  (VAR)ميكن التمييز بني ط يقتني للتقدي  النموذج وهي منوذج  :تقدير النموذج. 4

شعاعي التصحيح الذايت، غري أن هناك بعض االنتقادات  (VECM)يف شكل مستويات، ومنوذج 
والذي يعتمد على الف وقات اليت قد تؤدي إىل مشاكل قياسية حقيقية باإلرافة إىل  (VECM)لنموذج 

ف وقات تف ض إىل املتغريات غري مستق  التخلص من جزء مهم من املعلومات الض ورية، فحني أن ط يقة ال
غري مقيد  يف شكل مستويات  ويعتقدون بأنه مالئم  (VAR)جند أن االقتصاديني يؤيدون فك ة استخدام 

النموذج لدراسات نظ ا لكون اهلدف االساسي هو اب از وحتديد شبكة العالقات املوجودة بني متغريات 
 .وليس حتديد قيمة املعلمات
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يف حتديد النموذج ونظ ا لتحديد درجة التأخري يف  (VAR)وعليه سوف نعتمد يف دراستنا هذه على تقنية 
 :VAR (1)واليت كانت درجة واحدة وبالتايل سيتم تقدي  النموذج ( 1)سبق جدول رقم  ما

 

  
 
 

 

 
 :من خالل المعادلة نالحظ: التقييم االحصائي للنموذج. أ

 بلغت قيمة معامل التحديدR2= 0.837   وهي قيمة كبرية جدا مما يدل على القوة التفسريية
كبرية من قبل املتغريات املدرجة  مفس  بدرجة( الفق ) اجليدة للمتغريات املستقلة وبأن املتغري التابع 

 .راجعة إىل متغريات أخ ى مل تدرج يف النموذج% 09.0يف النموذج إال أنه تبقي نسبة 

 عدم معنوية بعض املتغريات وذلك حسب اختبار ستودنت. 

  معنوية النموذج ككل وذلك حسب اختبار فيش  حيث أن( Fc>Ft)  (.20.20> 0.90)أي 

  موافقة إشارة املعلمات ملا تنص عليه النظ ية االقتصادية ماعدا اشارة النمو االقتصادي على العالقة
 .العكسية بني الفق  والنمو االقتصادي فحني النموذج قد اظه  عالقة ط دية 

 عدم معنوية الثابت حسب اختبار ستودنت. 

 :التفسير  االقتصادي للنموذج. ب
 وهي منطقية حيث من املفرتض أن يكون ملعدل  1.411وقيمته تساوي  إشارة احلد الثابت موجبة

 .وذجمالفق  قيمة موجبة حىت ولو انعدمت قيم باقي املتغريات يف الن

  العالقة بني معدل الفق  يف السنة احلالية والسنة السابقة عالقة ط دية وهو مقبول من الناحية
السنوات السابقة من الفق اء إرافة إىل فق اء االقتصادية فعدد الفق اء احلاليني حيسب مبخزون 

 .السنة احلالية

Pov=0.4774  +0.1709 Chom(-1) - 0.0078 G(-1) +0.0829pib(-1)  +0.1239 

Inf(-1)  
          (0.173)             (1.605)               (-0.245)              (7.623)                  
(-4.011) 
+0.4884 pop(-1)  + 0.6764 Pov(-1) 
             (3.983)          (4.622) 
                                             R2= 0.837       F 21.51  
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   العالقة بني معدالت الفق  ومعدالت البطالة عالقة ط دية وهي توافق النظ ية االقتصادية حيث أن
كل من مل جيد عمل او يفقد عمله فمصريه إىل الفق  حيث تعد البطالة من اهم خصائص الفق اء 

 .1.0118الة يف معدالت الفق  ولقد بلغ قيمة مسامهة البط

  هي غالقة عكسية حيث أن زيادة االنفاق ( التسيري) العالقة بني معدالت الفق  واالنفاق اجلاري
اجلاري وباألخص التحويالت االجتماعية سوف يؤدي إىل ختفيض اعداد الفق اء وكانت قيمة 

الستخدامنا تطور االنفاق  وهي قيمة صغرية جدا نظ ا 1.1119مسامهة االنفاق يف ختفيض الفق  
توجه كلها للفق اء والطبقة احملتاجة وهذا نظ ا لقلة معطيات التحويالت  اجلاري بأكمله وهي ال

 .االجتماعية

  العالقة بني الفق  والناتج  الداخلي اخلام عالقة ط دية وهي م فورة حسب النظ ية االقتصادية
الناتج الداخلي اخلام سوف تؤدي إىل زيادة  حيث تنص النظ ية االقتصادية على أن الزيادة يف

الدخل وزيادة االستثمار والقضاء على البطالة وحتسني ظ وف الفق اء وكذلك زيادة النفقات 
 املوجهة للفق اء إال أنه ميكن تفسري هذه العالقة الط دية بأن جم د الزيادة يف الناتج الداخلي اخلام ال

 اء فالبد من اتباع سياسة رشيدة ووسائل واساليب تعمل على تؤدي مباش ة إىل اخنفاض اعداد الفق
استفادة الفق اء من هذه الزيادة أما أن زيادة الناتج الداخلي اخلام واستفادة منه األغنياء فقط 

 .فستعمل هذه الزيادة على ارتفاع اعداد الفق اء وليس تقليلهم

   ية االقتصادية إذ أن ارتفاع األسعار عالقة التضخم بالفق  عالقة ط دية وهي منطقية حسب النظ
 .سواف يؤدي مباش ة إىل تدين املستو املعيشي للسكان 

  عالقة النمو السكاين بالفق  عالقة ط دية وهي موافقة للنظ ية االقتصادية فالزيادة السكانية وخاصة
ستوى اليت تكون غري متوافقة مع الزيادة يف الناتج الداخلي اخلام سوف تعمل على تدهور امل

املعيشي وزيادة الطلب وارتفاع االسعار وقلة مناصب الشغل وكل هذه الظ وف تعمل على ارتفاع 
 .اعداد الفق اء
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إن عدم استق ارية النموذج يؤدي إىل احلصول على نتائج خاطئة وغري : اختبار استقرارية النموذج. 1
 l’inverse des racines ختبار صحيحة لذلك البد من إج اء اختبار االستق ارية وذلك باستخدام ا

associés  ان مقلوب اجلذور احلادية لكثري احلدود  (0)والذي يورح لنا كما هو مبني يف الشكل رقم
من مشكلة يف  داخل الدائ ة األحادية وأن مجيع املعامالت اقل من الواحد وهذا يعىن أن النموذج اليعاين

 .مستق  var(1)االرتباط اخلطي أو عدم جتانس التباين ومنه فالنموذج 

 المقدر VAR(1)نتائج اختبار استقرارية نموذج  :(1) الشكل رقم
 
 
 
 
 
   

 Eviews.8خم جات ب نامج : المصدر                                 

ن هناك عالقة سببية يف االجتاهني بني أ granger ظه ت نتائج اختبار السببية لـأ: السببيةاختبار . 9
 %82مما يعىن ان هناك احتمال قدره  %2النموذج عند مستوى معنوية  معدالت الفق  وكل متغريات

لكون تغريات هذه املتغريات تسبق التغريات اليت حتدث يف معدالت الفق  وميكن تفسريها كذلك على أن 
هذه املتغريات املدروسة تساهم مسامهة معنوية يف حتسني القدرة التنبؤية مبعدالت الفق  وذلك عند مستوى 

 .%(82)ثقة قدره 
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 Grangerاختبار السببية حسب مفهوم (: 8)الجدول رقم 
                       

 
 
 

 

 EVIEWSمن إعداد الباحث اعتمادا على خم جات ب نامج : المصدر

تفيد حتليل دوال االستجابة يف الكشف عنة خمتلف العالقات املتشابكة  :تحليل دوال االستجابة. 2
والتفاعالت اليت حتدث بني املتغريات املعنية بالدراسة، سوف حناول يف هذه الدراسة حتليل نتائج صدمات  

بتها هلذه الصدمات خالل متغريات النموذج على معدالت الفق  يف اجلزائ  ومدى استجاكل متغرية من 
 .(0)واليت يورحها امللحق رقم  ية لعش  سنوات مقبلةفرتة تنبؤ 

إن حدوث صدمة هيكلية اجيابية يف معدالت البطالة :  (Chom)أثار صدمة في معدالت البطالة. أ 
، لكن (%1.2-)سوف يكون هلا اثار معنوية سلبية ابتداء من السنة األوىل اليت تلي الصدمة بقيمة 

ة وذلك ابتداء من السنة الثانية واليت سجلت ئييالحظ تسجيل استجابات اجيابية خالل طول الفرتة التنب
 %(1.4)وتستم  يف االرتفاع خالل املدى املتوسط ويكون اعلى قيمة هلا  %(1.0)فيه استجابة بقية 

خالل السنة السادسة لتع ف بعد ذلك اخنفاض متتايل خالل املدى الطويل إىل ان تسجل اقل قيمة 
 .خالل السنة العاش ة %(1.0)

ورية استجابة معدالت الفق  لصدمات النفقات تكون ف: (G)اثار صدمة في معدالت النفقات . ب
%( 0.0)واجيابية ومعنوية ابتداء من السنة األوىل حيث نالحظ تسجيها اكرب قيمة استجابة قدرت بـ 

 Prob.  
 F-
Statistic 

  Null Hypothesis: 

0.012 4.142 POV does not Granger Cause CHOM 

0.023 3.957 CHOM does not Granger Cause POV 

0.021 3.646 POV does not Granger Cause G 

0.020 3.674 G does not Granger Cause POV 

0.005 4.207 POV does not Granger Cause INF 

0.004 4.510 INF does not Granger Cause POV 

0.009 4.430 POV does not Granger Cause PIB 

0.011 3.389 PIB does not Granger Cause POV 

0.000 7.320 POV does not Granger Cause POB 

0.000 6.260 POB does not Granger Cause POV 
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لتع ف بعدها اخنفاض متتايل بقيم متناقصة على املدى املتوسط والطويل وتسجل اقل قيمة يف السنة 
 .%(1.2)العاش ة 

ة يف معدالت الضخم سوف إن حدوث صدمة هيكلي: (Inf) اثار صدمة في معدالت التضخم . ج
تقابلها استجابة فورية معنوية واجيابية يف معدالت الفق   هذه االستجابة واليت سوف تكون متزايدة خالل 
املدي القصري واملتوسط وحىت الطويل لكن يالحظ اخنفاض طفيف يف خالل املدى الطويل كما تسجل 

لتتناقص بعدها حىت السنة العاش ة وتسجل قيمة  (%0.0)أعلى قيمة هلا يف السنة السابعة بقيمة 
(0.0)%. 
استجابة معدالت الفق  لصدمة يف النمو :  (Pib)اثار صدمة في معدالت النمو االقتصادي. د

االقتصادي سيكون هلا اثار اجيابية يف املدى القصري وتنعكس لتكون استجابة سلبية يف املدى املتوسط 
كما سجلت اعلى استجابة سلبية   %(1.2)يف السنة الثانية بقيمة  والطويل حيث سجلت اعلى استجابة

 .هذه القيمة اليت تبقى شبه ثابتة خالل طول مدة الباقية%( 1.2-)يف السنة اخلامسة بقيمة 
ان صدمة النمو السكاين  قابلتها استجابة اجيابية : (Pop) اثار صدمة في معدالت النمو السكاني . هـ

وفورية ومعنوية من جابن معدالت الفق  خالل طول مدة التنبؤ، حيث سجلت أعلى قيمة استجابة يف 
هذه ، %(1.9)ويف املدى الطويل قيمة  (%1.1)ويف املدى املتوسط بقيمة  %(1.9)املدى القصري  بـ 

 .  القيم اليت تبقى ثابتة خالل كل مدى
والذي يبني نتائج حتليل تباين خطأ التنبؤ  (01)يالحظ من خالل اجلدول رقم  :تحليل التباين. 9

ملعدالت الفق  لفرتة عش  سنوات مقبلة ان معظم التقبات الظ فية اليت تشهدها معدالت الفق  يف املدى 
قيمته  تسمح بتفسري ماالقصري تكون ناجتة عن الصدمات الذاتية للمتغري نفسها إذا أن هذه الصدمات 

من تغريات معدالت الفق  خالل السنة األوىل اليت تلي حدوث الصدمة إال أن هذه النسبة  %(91.14)
عند السنة العاش ة وباملوازاة  %(22.24)تع ف ت اجعا مستم ا مع م ور السنوات إىل أن حتصل إىل حدود 

  يف تفسري تقلباهتا جند أن الصدمات الناجتة عن مع تناقص األمهية النسبة للصدمات الذاتية ملعدالت الفق
باقي املتغريات تكتسب امهية اكرب مع الزمن وخاصة بالنسبة للتضخم والنمو السكاين حيث جند أن نسبة 
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عند السنة العاش ة  %(01.94)عند السنة األوىل لتصل إىل  %(0.19)مسامهة صدمة التضخم ت تفع من 
والذي ت تفع نسبة مسامهته يف تفسري تقلبات معدالت الفق  من وكذلك بالنسبة للنمو السكاين 

يف السنة العاش ة فحني جند العكس بالنسبة لصدمة النفقات  %( 09.40)يف السنة األوىل إىل  %(2.19)
ية اين سجلت أعلى نسبة مسامهة هلا خالل السنة األوىل ؤ واليت نالحظ تناقص  نسبتها خالل الفرتة التنب

يم متناقصة حىت تصل إىل قيمة قلتستم  يف االخنفاض ب %(21.10)اليت تلت الصدمة بنسبة 
 .خالل السنة العاش ة %(02.01)

ما فيما يتعلق مبتغريي النمو االقتصادي ومعدالت الفق  فكانت مسامهة رعيفة لكن متزايدة أ
يف السنة  %(0.29)سامهة النمو االقتصادي يف تفسري تقلبات معدالت الفق  ارتفعت من حيث جند أم م

يف السنة العاش ة، اما البطالة فكانت مسامهتها يف السنة األوىل  %(2.90)األوىل لتصل إىل نسبة 
أن ميكن أن يؤكد نتيجة البنك الدويل ب يف السنة العاش ة وهذا ما %(2.28)لتصل إىل غاية  %(1.90)

 .مشكلة اجور ق اء ليست مشكلة بطالة يقدر ماهيمشكلة الف
 نتائج تحليل خطأ التنبؤ بمتغير الفقر(: 01)جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 

 Eviews .8خم جات ب نامج : المصدر
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 :خـــاتمة
إن ظاه ة الفق  ظاه ة متعددة البعاد ومتنوعة املصادر حيث تلعب جمموعة من املتغريات 
االقتصادية وغري اقتصادية على تغذيتها ومنوها وزيادة اعدادها هذه املتغريات واليت حاولت هذه الدراسة 

يادة أو تقليل حتديدها  ودراسة مدى عالقتها مبعدالت الفق  وذلك من اجل حتديد كيفية مسامهتها يف ز 
من معدالت الفق  واستخدمنا يف هذه الدراسة منهجية شعاع االحندار الذايت  معتمدين على عدد من 
املتغريات واملتمثلة يف البطالة، التضخم، النفقات اجلارية، النمو االقتصادي والنمو السكاين ممثلة يف بيانات 

 :من خالل الدراسة مت الوصول إىل النتائج التاليةلالقتصاد اجلزائ ي و  (2104-0891)سنوية خالل الفق ة 
   تعترب كل من البطالة والنمو االقتصادي والتضخم والنفقات والنمو السكاين اهم احملددات املسؤولة

عن تفسري سلوك معدالت الفق  يف اجلزائ  لكن نسبة مسامهتها خمتلفة من متغرية إىل أخ ى وحسب 
 .املدى املدروس

 مو السكاين اهم املتغريات التفسريية من بني املتغريات السابقة حيث بلغت قيمة يعترب متغري الن
 .كأكرب قيم املعلمات املتحصل عليها يف النموذج  1.94معلتمه 

  النفقات العمومية هلا امهية كبرية يف تفسري سلوك الفق  يف املدى القصري لكن تتناقص امهيتها يف
ىل النتائج السلبية اليت تف زها زيادة النفقات من ارتفاع املدى املتوسط والطويل وهذا راجع  إ

 .مستويات االسعار الناجتة عن زيادة الطلب على السلع واخلدمات

  يعترب  التضخم والنمو السكاين اكث  املتغريات امهية يف تفسري سلوك الفق  يف املدى املتوسط
 .والطويل

 ا يف تفسري سلوك الفق  وهذا ما جيعلنا ينجزم بأن البطالة والنمو االقتصادي مسامهتها بسيطة نوعا م
مشكلة الفق  يف اجلزائ  هي مشكلة اجور وليس مشكلة بطالة كما أهنا مشكلة العدالة يف توزيع 

 .الدخل
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أخالقيات المهنة عامل أساسي لنجاح مهمة مدقق الحسابات في تدقيق النظام المحاسبي المالي 
 الجزائرية االقتصاديةفي المؤسسة 

 قادري عبد القادر. أ
 وعلوم التسيريكلية العلوم االقتصادية والتجارية ،  (أ)أستاذ مساعد 

 اجلزائر/  مستغامنجامعة 

 :ملخص
من قبل  اهلدف الرئيسي هلذه الدراسة هو التعرف على أهم أخالقيات املهنة الواجب اإللتزام هبا

مدققي احلسابات واليت هلا أثر إجيايب على تدقيق النظام احملاسيب املايل، واستجابة للهدف املنشود من هذه 
الدراسة تضمنت هذه األخرية جمموعة من أخالقيات املهنة ملدققي احلسابات املتعارف عليها يف مهنة 

وهي النـزاهة، املوضوعية، الكفاءة ، سيب املايلالتدقيق مرتبة حسب أمهيتها وتأثريها على تدقيق النظام احملا
 .املهنية والعناية الواجبة، السرية وأخريا السلوك املهين

ضرورة إن الدراسة املعمقة للمسؤوليات السابقة جعلت الباحث يتوصل إىل نتيجة هامة تنص على 
كل فعال يف تدقيق النظام إعداد ميثاق للمسؤوليات األخالقية ملدققي احلسابات يف اجلزائر للمسامهة بش

جمموعة أخالقيات املهنة الواجب ، احملاسيب املايل يف املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية، هذا امليثاق يتضمن
توافرها يف مدقق احلسابات اخلارجي، التهديدات املؤثرة على هنج اإللتزام بأخالقيات مهنة التدقيق، آلية 

 .وأدوات احلماية ملواجهة تلك التهديدات وأساليب تطبيقها حتديد تلك التهديدات وتقييم أمهيتها،
سابات، حمافظ حسابات، نظام حماسيب مايل، أدوات حأخالقيات مهنة التدقيق، مدقق  :الكلمات الدالة

 .محاية، املوضوعية، الكفاءة املهنية، التدقيق احملاسيب
Abstract: 

The main objective of this study is to identify the most important 
Professional ethics should commitment by the auditors which have a 
positive effect on the audit of accounting system of financial, and in 
response to the objective target of this study, this latter included set of 
Professional ethics of auditors which generally accepted in the audit 
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profession arranged by relevance and impact on the audit of financial 
accounting system, the Integrity, objectivity, Professional Competence and 
Due Care, Confidentiality and Professional Behavior. 

 The in-depth study of the previous ethics made the researcher come to 
an important result states need to prepare a charter of Professional ethics of 
auditors in Algeria to contribute effectively in the audit of accounting 
system of financial Algerian economic enterprises, this Charter contains a 
set of Professional ethics should be available in the external auditor, the 
threats affecting commitment approach to the Professional ethics, a 
mechanism to identify the threats and assess their relevance, and security 
tools to meet those threats and methods of their application. 
Key words: Ethics audit profession, the auditor, governor of accounts, 
financial accounting system, protection tools, objectivity, professional 
competence, auditing. 

 :مقدمة 
لقدت عرفت اجلزائر يف العقود األخرية إصالحات هامة بغرض حتقيق أهداف اقتصادية ختدم 
مصاحلها ومنوها اإلقتصادي، ويعترب إصالح النظام احملاسيب من أهم اإلصالحات اليت خاضت فيها اجلزائر 

هذا األخري يعترب  ملا له من دور هام يف املنظومة اإلقتصادية ألي دولة تسعى إىل النمو والتنمية، كون أن
اإلقتصادية اليت يرتكز عليها أي قرار اقتصادي، ووعيا منها بأن أي قرار و  املمون الرئيسي باملعلومات املالية

إقتصادية نوعية، قامت اجلزائر بإصدار و  مناسب ميس اإلقتصاد الوطين جيب أن يرتكز على معلومات مالية
واملستقبلية من حيث نوعية املعلومات اليت جيب أن يستند  نظام حماسيب مايل يتواكب والتطورات احلالية

 .عليها أي قرار اقتصادي
مؤسسات، بنوك، ) ونظرا ألن املنافع اإلقتصادية تشرتك فيها عدة أطراف أو متعاملني إقتصاديني

 ، تلك األطراف تتعامل مع بعضها البعض مما ينتج عنه تعارض مصاحل، فإذا(إخل......نيمستثمرين، مورد
البنوك للحصول على قرض حتتاجه  أحدحدى الشركات جتري مفاوضات مع افرتضنا مثال أن إدارة إ

يرغب مدير االئتمان بالبنك دراسة أحدث قوائم مالية قامت الشركة ، الشركة لإلستمرار يف عملياهتا
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من مقاييس بإصدارها قبل اختاذ قرار مبنح القرض كما أنه مهتما بصفة خاصة بنسبة التداول وغريها 
والشك أن مدير الشركة يفهم ، (هذه املعلومات ستستخدم الختاذ قرار مبنح القرض من عدمه ) السيولة 

القرض ولالحتفاظ بوظيفته كمدير أن ارتفاع نسبة التداول يف امليزانية يعترب أمرا ضروريا للحصـول على 
، ومن (قد ينتج عنه قوائم مالية متحيزة هذا تعارضا بني مصاحل مدير الشركة ومدير منح االئتمان والذي)

هنا ظهرت احلاجة إىل خدمات مدقق حسابات خارجي يتمتع جبميع مسؤولياته األخالقية من استقاللية 
إخل، للقيام بدور فعال يف مراقبة تطبيق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسة اإلقتصادية ...وكفاءة مهنية

 .اجلزائرية
 :طرح اإلشكالية التالية ومن خالل ما سبق ميكن

ما هي أهم أخالقيات املهنة الواجب اإللتزام هبا من قبل مدقق احلسابات اخلارجي واليت تكفل له القيام 
 بدوره يف تدقيق النظام احملاسيب املايل على النحو املناسب؟

 :ولإلجابة على اإلشكالية السابقة مت تناول البحث يف احملاور التالية
 أخالقيات مهنة التدقيق : احملور األول 
 التهديدات املؤثرة على هنج إلتزام املدقق اخلارجي بأخالقيات املهنة: احملور الثاين 
 أدوات محاية أخالقيات مهنة التدقيق : احملور الثالث
 قياس مدى تبين اإللتزام بأخالقيات مهنة التدقيق يف اجلزائر : احملور الرابع

 :أهمية البحث
 :البحث أمهيته مما يلي بشكل عام يستمد

 ؛زيادة حجم األزمات املالية العاملية بسبب ضعف الرقابة على النظم احملاسبية -
تعرض العديد من املؤسسات والشركات الكربى لإلفالس بسبب عدم إلتزام مدققي احلسابات  -

 ؛مبسؤولياهتم األخالقية
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الدويل املتزايد وعلى رأسه اإلحتاد الدويل للمحاسبني بأخالقيات املهنة  للمدققني، وهذا  اإلهتمام -
 .يدل على الوعي املتزايد باألثر اإلجيايب  لإللتزام املدقق بتلك املسؤوليات يف ازدهار مهنة التدقيق

جلزائرية بصدور نظام وبشكل خاص يستمد البحث أمهيته من التغريات اليت حدثت يف البيئة احملاسبية ا   
حماسيب مايل يعوض املخطط احملاسيب الوطين والذي حيتاج إىل تغيري يف املتطلبات األخالقية للمدقق 
احملاسيب نفسه باعتباره أحد الفاعلني الرئيسيني يف تفعيل تطبيق هذا النظام احملاسيب اجلديد يف املؤسسات 

  . اإلقتصادية اجلزائرية
 :أهداف البحث

على أهم أخالقيات املهنة  الواجب اإللتزام هبا من قبل مدققي احلسابات واليت هلا أثر التعرف  -
 ؛إجيايب على تفعيل تطبيق النظام احملاسيب املايل

التعرف على أهم العوامل اليت تعزز من إلتزام مدققي احلسابات مبسؤولياهتم األخالقية اليت  -
 ؛تتطلبها مهنة التدقيق

ملنظمة ملهنة التدقيق واليت تلزم مدققي احلسابات باإللتزام بأخالقيات املهنة  التعرف على القوانني ا -
 .اليت تتطلبها مهنة التدقيق

 
 أخالقيات مهنة التدقيق : أوال
من أجل حتقيق أهداف مهنة تدقيق احلسابات، جيب على أعضائها أن يلتزموا بعدد من املسؤوليات     

 السريــة، الكفاءة املهنية والعناية الواجبة، املوضوعيــة، النـزاهة :يههذه املسؤوليات األساسية ، األساسية
 .السلوك املهينو 
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 : النـزاهة. 1
يفرض مبدأ النزاهة إلتزاما على كافة املدققني بأن يتصفوا باإلستقامة واألمانة يف كافة عالقاهتم 

وتطبيقا هلذا املبدأ، يتعني على املدقق عدم  1،العملية واملهنية، وتعيت النـزاهة ضمنا التعامل العادل والصدق
 2:االشرتاك يف أي تقارير أو إقرارات أو مكاتبات أو غريها من املعلومات إذا كانت هذه املعلومات

 .تتضمن بيانات كاذبة أو مضللة بصورة جوهرية(  1)
 .الالمباالةو  تتضمن بيانات مت تقدميها بصورة تتسم باإلمهال( 2)أو 
 .ف منها معلومات يتعني إدراجها إذا كان هذا احلذف يؤدى إىل التضليلحمذو ( 3)أو 
 :الموضوعية. 2

يفرض مبدأ املوضوعية إلتزامًا على مجيع املدققني بعدم التخلي عن احلكم املهين السليم بسبب أي 
 3.حتيز أو تعارض مصاحل أو تأثري من الغري ال مربر له

يشرتط على املدقق الذي يقدم خدمة التدقيق أن يتمتع باالستقاللية عن عميل التدقيق،  وبالتايل
حيث أن استقاللية املدقق عن العميل حتمي قدرته على تكوين رأي دون أن يتأثر بتأثريات قد تضعف 

  4.ذلك الرأي

                                                 
1
 International Ethics Standards Board of Accountants(IESBA), Code de Déontologie 
des Professionnels Comptables (en ligne), New York : the International Federation of 
Accountants (IFAC), 2009, disponible  sur: 

<http://www.cncc.fr/download/traduction_francaise_code_of_ethics_ifac_revised_july20
09_v01072010.ok.ka.2608.pdf >, date de consultation 08/10/2013, p12.  

، مجعية احملاسبني واملراجعني املصرية، متاح (على اخلط)العام املصري آلداب وسلوكيات مهنة احملاسبة واملراجعة امليثاق 2
 ، http://www.esaaegypt.com/esaa/page.asp?page_type=the_ge_ covenant :على

 .5.4، ص90/09/3902تاريخ اإلطالع
، جملة احملاسب،مجعية احملاسبني واملراجعني املصرية، متاح (على اخلط)̏معايري املراجعة والسلوك املهين̋سلوى حلمى،  3

 .2ص ،90/09/3902تاريخ اإلطالع ،http://www.esaaegypt.com: على
إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى اإلحتاد الدويل للمحاسبني،  4

 اإلحتاد الدويل: ، ترمجة مجعية اجملمع العريب للمحاسبني القانونيني، نيويورك(على اخلط)والخدمات ذات العالقة

http://www.cncc.fr/download/%20traduction_francaise_code_of_ethics_ifac_revised_july2009_v01072010.ok.ka.2608.pdf
http://www.cncc.fr/download/%20traduction_francaise_code_of_ethics_ifac_revised_july2009_v01072010.ok.ka.2608.pdf
http://www.esaaegypt.com/esaa/page.asp?page_type=the_ge_%20covenant
http://www.esaaegypt.com/esaa/page.asp?page_type=the_ge_covenant


 قادري عبد القادر. أ
أخالقيات المهنة عامل أساسي لنجاح مهمة مدقق الحسابات في تدقيق النظام 

 المحاسبي المالي في المؤسسة االقتصادية الجزائرية
 

110 
 

ث يقصد وتنقسم اإلستقاللية إىل استقاللية من حيث اجلوهر واستقاللية من حيث الشكل، حي
حالة من صفاء الذهن تسمح بإبداء رأى بدون أية ضغوط قد تؤثر : باالستقاللية من حيث اجلوهر بأهنا

أما ، ممارسة الشك املهينو  موضوعيةو  تسمح له بالعمل بنـزاهةو  على احلكم الشخصي املهين للفرد
رية اليت قد يستخلص منها الظروف اجلوهو  فيقصد هبا االبتعاد عن الوقائع: االستقاللية من حيث الشكل 

أنه  –على دراية بكل املعلومات ذات العالقة مبا فيها أدوات احلماية املطبقة و  موضوعي –طرف خارجي 
الشك املهين للمدقق أو مؤسسة التدقيق أو لعضو من أعضاء فريق و  قد مت التأثري على نزاهة وموضوعية

 5.تنفيذ خدمة التدقيق
ية يف حد ذاته أن يتنـزه املدقق للحكم الشخصي عن كل املنافع قد يفهم من مصطلح اإلستقالل

اإلقتصادية واملالية وأية عالقات أخرى، وبالطبع فإن هذا غري واقعي حيث أن كل فرد يف اجملتمع له 
عالقات ترتبط باألطراف األخرى، ولذلك جيب تقييم مدى جوهرية هذه املنافع اإلقتصادية أو املالية أو 

 موضوعي وعلى دراية بكل املعلومات  ذات -خرى وذلك يف ضوء ما قد يعتقد طرف خارجيالعالقات األ
 6.بأنه غري مقبول-العالقة

 الكفاءة المهنية والعناية الواجبة. 3
كما يتعني ،  يتعني على املدقق أن يقوم باخلدمات املهنية بالعناية الواجبة والكفاءة والدقة واملثابرة

باالستمرار يف اكتساب املعلومات واملهارات املهنية واحملافظة عليها على املستوى املطلوب عليه أن يلتزم 

                                                                                                                                      
: ، متاح على3909للمحاسبني،

http://www.ascajordan.org/UploadFiles/Audit/Audit%20Part%20I.pdf  تاريخ
 .48اجلزء األول، ص ،90/09/3902:اإلطالع

، جملــة احملاســب، (علــى اخلــط)̏كأحــد أركــان آداب وســلوكيات مــزاويل مهنــة احملاســبة واملراجعــة  اإلســتقاللية̋حممــد حيــي،  5
ـــــــــــاح علـــــــــــى ـــــــــــة احملاســـــــــــبني واملـــــــــــراجعني املصـــــــــــرية، مت ـــــــــــاريخ اإلطـــــــــــالع ،http://www.esaaegypt.com: مجعي  ت

 .1ص ،01/09/3902
 .0، صنفسه ، مرجعحممد حيي 6

http://www.ascajordan.org/UploadFiles/Audit/Audit%20Part%20I.pdf
http://www.esaaegypt.com/esaa/page.asp?page_type=the_ge_covenant
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أساليب و  للتأكد من أن العميل يتلقى خدمات مهنية بكفاءة متميزة تواكب أحدث التطورات والتشريعات
الفنية املعمول هبا عند و  يةيتعني على املدقق التصرف بالعناية الواجبة وفقًا للمعايري املهن، و املمارسة املهنية

 7.تقدمي اخلدمات املهنية
 :الكفاءة المهنية-3-1

املهارات و  تتطلب اخلدمات املهنية اليت تتسم بالكفاءة إصدار أحكام سليمة عند تطبيق املعرفة
 8:ميكن تقسيم الكفاءة املهنية إىل مرحلتني مستقلتنيو  املهنية أثناء أداء هذه اخلدمات،

 :فاءة املهنيةاحلصول على الك ( أ)
 9:ميكن احلصول على الكفاءة بطرق متنوعة من بينها

 .التعليم املهين -
 .التطور املهين املستمر، مبا يف ذلك التدريب -
 .اخلربة العملية -
 .التدرب على أيدي كادر عمل أكثر خربة، مثل األعضاء اآلخرين يف فريق العملية -
 .للموظفني الذين يتعني عليهم أن يكونوا مستقلني التعليم يف جمال اإلستقاللية -

                                                 
 .1، صسابق، مرجع حممد حيي7
 دليــل قواعــد الســلوق األخالقــي للمحاســبي  المهنيــي جملــس معــايري الســلوك األخالقــي الدوليــة للمحاســبني املهنيــني،  8
 :، متاح على3909للمحاسبني،اإلحتاد الدويل : ، ترمجة مجعية اجملمع العريب للمحاسبني القانونيني، نيويورك(على اخلط)

    Code%20of%20Ethics_.pdfhttp://www.ascajordan.org/UploadFiles/Audit/،  تاريخ
 .01ص ،39/09/3902 اإلطالع

9
 International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), Handbook of 
International Quality Control, Auditing, Review, other Assurance, and related 
services Pronouncements(on line), New York : the International Federation of 
Accountants (IFAC),2010, available on: http://www.ifac.org/sites/default/files/ 
publications/files/2010-handbook-of-internatio-3.pdf, date de consultation 
08/10/2013,part 1, p58. 

 

http://www.ascajordan.org/UploadFiles/Audit/Code%20of%20Ethics_.pdf
http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/2010-handbook-of-internatio-3.pdf
http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/2010-handbook-of-internatio-3.pdf
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  :احملافظة على الكفاءة املهنية( ب)     
تتطلب احملافظة على الكفاءة املهنية وعيا وفهما مستمر للتطورات املهنية والعملية الفنية ذات 

اء بشكل كفؤ ضمن العالقة، حيث أن التطوير املهين املستمر يساعد على تنمية واحملافظة على قابلية األد
 .البيئة املهنية

 :العناية الواجبة-3-2
تتطلب العناية املهنية الواجبة إلتزاما بأداء اخلدمات املهنية على أكمل وجه يستطيع املدقق تقدميه 
مع اإلهتمام مبصاحل العمالء أفضل اهتمام ومبا يتفق مع مسؤولية املهنة جتاه اجملتمع بصفة عامة، وجيب أن 

دققني يف الوفاء مبسؤولياهتم جتاه العمالء، وأصحاب العمل، واجملتمع، والتفاين يف العمل يفرض يتفاىن امل
 .اإللتزام باملعايري الفنية واألخالقية الواجبة التطبيقو  مسئولية أداء اخلدمات يف وقتها وبطريقة متقنة

ول ؤ نشاط مهين هو مس والعناية الواجبة تتطلب من العضو التخطيط واإلشراف بطريقة كافية على أي
 10.عنه
 السرية. 4

،  جيب على املدقق أن حيافظ علي سرية املعلومات اليت حيصل عليها من خالل أدائه لعمله املهين
كما جيب عليه أال يستخدم أو يكشف عن أي من هذه املعلومات دون ترخيص صريح وحمدد أو عندما 

بالكشف عنها، وجيب عدم استخدام املعلومات يكون هناك حق قانوين أو مهين أو واجب يعطيه احلق 
السرية اليت مت احلصول عليها نتيجة لعالقات مهنية أو عالقات عمل لتحقيق مزايا شخصية للمدقق أو 

 11.الغري
 12:وحىت يفي املدقق بقدر كاف من السرية علية مراعاة ما يلي

                                                 
10
، ال يوجد تاريخ النشر، متاح على        (على اخلط)̏قواعد سلوك وآداب املهنة̋السعودية للمحاسبني القانونيني، اهليئة 

 www.socpa.org.sa،  01ص.05/10/2013 االطالعتاريخ. 
11
 .1حممد حيي، مرجع سابق، ص 
 .5.6سابق، ص امليثاق العام املصري آلداب وسلوكيات مهنة احملاسبة واملراجعة، مرجع 12
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ليه االنتباه إىل إمكانية اإلفصاح عو  يتعني على املدقق احلفاظ على السرية حىت يف أي بيئة اجتماعية –
خاصة يف األحوال اليت تنطوي على ارتباط ملدة طويلة مع زميل عمل أو أحد األقارب و  غري املتعمد

 ؛أو أحد أفراد األسرة
 ؛يتعني على املدقق أيضاً احلفاظ على سرية املعلومات اليت أفصح عنها عميل مرتقب –
 ؛ىل احلفاظ على سرية املعلومات داخل املؤسسةيتعني على املدقق أيضاً دراسة احلاجة إ –
األشخاص الذين و  يتعني على املدقق اختاذ كافة اخلطوات املعقولة لضمان أن فريق العمل التابع له –

 ؛املساعدة حيرتمون الواجب املنوط باملدقق بشأن احلفاظ على السريةو  حيصل منهم على املشورة
، افظة على مبدأ السرية حىت بعد انتهاء عالقته بالعميلجيب على املدقق أن يراعى باستمرار احمل –

عندما حيصل على عميل جديد فله احلق يف استخدام اخلربة السابقة إال أنه ال جيب استخدام أو و 
 .عليها نتيجة لعالقة مهنية سابقةاإلفصاح عن املعلومات السرية اليت مت احلصول 

 13:عن معلومات سرية يف األحوال التاليةقد يسمح للمدقق اإلفصاح  ملا سبق، واستثناء
 .أن يسمح القانون باإلفصاح مع تفويض العميل بذلك ( أ)
 : أن يكون اإلفصاح مطلباً قانونياً، على سبيل املثال ( ب)

 .إلنتاج مستندات أو احتياطات أخرى لألدلة يف سياق دعاوى قانونية  -
 .تظهراإلفصاح للسلطات العامة املختصة عن تعديات القانون اليت  -

 :وجود واجب أو حق مهين لإلفصاح مع عدم حظر القانون لذلك يف األحوال التالية ( ت)
 .االلتزام مبراجعة اجلودة  هليئة عضو أو هيئة مهنية( 1)

 .االستجابة إىل استفسار أو حتقيق جتريه هيئة عضو أو جهة تنظيمية( 2)أو 

                                                 
13

 International Ethics Standards Board for Accountants(IESBA), Handbook of The 
Code of Ethics for Professional Accountants(on line), New York : the International 
Federation of Accountants (IFAC),2013, available on: 

   http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/3902-IESBA-Handbook.pdf, 
date de consultation 08/10/2013, p2-.21. 

http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/2013-IESBA-Handbook.pdf
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 .نيةحلماية املصاحل املهنية للمدقق يف الدعاوى القانو ( 3)أو 
 .املتطلبات األخالقيةو  أو بغرض االلتزام باملعايري الفنية( 4)أو 

  :السلوق المهني. 5
األنظمة ذات الصلة وجتنب أي و  على املدققني للتقيد بالقوانني التزامايفرض مبدأ السلوك املهين 

إىل مسعة املهنة، وهذا يتضمن األعمال اليت يعتربها  يءدقق أو ينبغي أن يعرف أنه قد يسعمل يعرف امل
طرف ثالث عاقل ومطلع بعد تقييم كافة احلقائق والظروف احملددة املتوفرة للمدقق يف ذلك الوقت، أنه 

 14.تؤثر بشكل سليب على السمعة اجليدة للمهنة
عليه أن يتحلى و  لسمعة املهنة، الرتويج لنفسه وألعماله عليه أال يسئو  وعليه عند قيام املدقق بالتسويق    

 15:مع جتنب ما يلي، الصدقو  باألمانة
القيام بادعاءات مبالغ فيها عن اخلدمات القادرين على تقدميها أو املؤهالت اليت ميتلكوهنا (  أ)

 .واخلربات اليت يكتسبوهنا
 .مقارنات ال أساس هلا من الصحة مع أعمال الغري القيام بإملاح استنقاصي أو عمل(  ب)

 
 التهديدات المؤثرة على نهج إلتزام المدقق الخارجي بمسؤولياته األخالقية: ثانيا
 هذا النهج قد يواجه هتديدات يف ظروف متعددة، هناك هنج عام لإللتزام بأخالقيات مهنة التدقيق    

 : ميكن تصنيف هذه التهديدات على النحو التايلو 
 ؛وجود مصلحة شخصية للمدقق(  أ) 

                                                 
 .22الدولية للمحاسبني املهنيني، مرجع سابق، ص جملس معايري السلوك األخالقي 14

15 International Ethics Standards Board of Accountants(IESBA), handbook of  the Code 
of Ethics for Professional Accountants(on line), New York : the International 
Federation of Accountants (IFAC) the International Federation of Accountants 
(IFAC),2010, available on: http://www.ifac.org/sites/default/files/ publications/ 
files/2010-handbook-of-the-code-o.pdf, date de consultation 08/10/2013, p20. 

 

http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/%20files/2010-handbook-of-the-code-o.pdf
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 ؛القيام بتدقيق ما مت إعداده مبعرفة نفس املدقق ( ب)
 ؛الدفاع عن مصاحل العميل أمام الغري( ج)
 ؛التآلف غري املهين مع العميل( د)
 .الضغوط اليت يفرضها العميل( هـ)

وقد جيد املدقق أن هناك حاالت تنشأ عنها هتديدات فريدة من نوعها بشأن اإللتزام بواحد أو 
أكثر من أخالقيات مهنة التدقيق، وهذه التهديدات ال ميكن تصنيفها إىل أنه يتعني على املدقق توخي 

 .العملية و  التهديدات يف عالقاته املهنيةو  احلذر بشأن هذه احلاالت
 : شخصية للمدقق  وجود مصلحة(  أ)

نتيجة لتأثري مصاحل مالية أو غريها من املصاحل على حكم أو سلوك املدقق على حنو غري 
من أمثلة احلاالت اليت قد تنشأ عنها هتديدات بسبب املصلحة الشخصية للمدقق ما يلي على 16.مالئم
 سبيل 

 17:املثال وليس احلصر
 .اإلشرتاك مع العميل يف مصلحةوجود مصلحة مالية مباشرة لدى العميل أو  –
 .اإلعتماد بصورة غري مناسبة على إمجايل األتعاب من عميل واحد –
 .وجود عالقة عمل وثيقة مع العميل –
 .القلق الناتج عن إمكانية فقدان العميل –
 .احتمال وجود فرصة عمل مستقبلية لدى العميل –
 .ربط األتعاب بتحقيق شروط معينة –

                                                 
16 International Ethics Standards Board of Accountants (IESBA), handbook of  the Code 

of Ethics for Professional Accountants(on line(, op.cit, p12. 
 .2حممد حيي، مرجع سابق، ص 17

 



 قادري عبد القادر. أ
أخالقيات المهنة عامل أساسي لنجاح مهمة مدقق الحسابات في تدقيق النظام 

 المحاسبي المالي في المؤسسة االقتصادية الجزائرية
 

116 
 

 .مقدم من أو ممنوح إىل العميل أو أي مدير أو مسئول عنه وجود قرض أو ضمان –
 : القيام بتدقيق ما تم إعداده بمعرفة نفس المدقق  ( ب) 

يتمثل هذا التهديد يف إمكانية عدم قيام املدقق بشكل مالئم بتقييم نتائج حكم سابق اختذه أو 
ق على تقييمه لذلك احلكم أو تلك خدمة منجزة من قبله أو زميله يف مؤسسة التدقيق، حيث يعتمد املدق

 .18اخلدمة السابقة عند تكوين رأيه كجزء من توفري اخلدمة احلالية
من أمثلة احلاالت اليت تنشأ فيها هتديدات ناجتة عن تدقيق ما مت إعداده مبعرفة نفس املدقق على و 

 19:ليس احلصر ما يلي و  سبيل املثال
 ملدققاكتشاف خطأ هام أثناء إعادة تقييم أعمال ا. 
 إعداد تقارير عن تشغيل النظم املالية بعد املشاركة يف تصميمها أو تنفيذها. 
  إعداد البيانات األساسية اليت تستخدم يف إعداد القوائم املالية أو إعداد سجالت أخرى تكون

 .هي نفسها موضوع عملية اخلدمة املهنية املؤداة 
 حاليًا كمدير أو مسئول لدى عميل خدمة  أن يكون أحد أعضاء فريق خدمة التدقيق قد إلتحق

 .التدقيق أو إنه كان كذلك خالل فرتة وجيزة سابقة 
  أن يكون أحد أعضاء فريق خدمة التدقيق قد إلتحق حاليًا كموظف لدى عميل خدمة التدقيق

أو إنه كان  ، جوهري على موضوع عملية خدمة التدقيقو  يف موقع يسمح له مبمارسة نفوذ مباشر
 .ل فرتة وجيزة سابقة كذلك خال

 القيام خبدمات أخرى للعميل تؤثر بشكل مباشر على موضوع عملية خدمة التأكد. 
 
 

                                                 
18 International Ethics Standards Board of Accountants(IESBA), handbook of  the Code 
of Ethics for Professional Accountants(on line), op.cit, p12. 

 .4امليثاق العام املصري آلداب وسلوكيات مهنة احملاسبة واملراجعة، مرجع سابق، ص 19
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 :الدفاع ع  مصالح العميل أمام الغير( ج)
من أمثلة احلاالت اليت و  ،20أي مساندة العميل يف موقفه  إىل الدرجة اليت تؤثر قد على موضوعيته

ليس و  الدفاع عن مصاحل العميل أمام الغري ما يلي على سبيل املثالتنشأ فيها التهديدات الناجتة عن 
 21 :احلصر 
الرتويج لألسهم أو األوراق املالية اخلاصة بشركة مقيدة عندما تكون هذه الشركة عميل تدقيق  –

 .للقوائم املالية
 .وحل املنازعات مع الغري القيام بدور احملامى نيابة عن عميل التدقيق يف القضايا –

 : التآلف غير المهني مع العميل ( د)
حيدث هذا يف حالة وجود عالقة طويلة األمد أو عالقة وثيقة مع العميل حبيث يتعاطف املدقق و 

 22.مع مصاحل العميل أو يوافق على أعماله
من أمثلة احلاالت اليت تنشأ فيها هتديدات ناجتة عن التآلف غري املهين مع العميل ما يلي على و 
 23:ليس احلصر و  السبيل املث
 والؤ راد عائلته املقربني يعمل كمديرا  أو مسعندما يكون ألحد أعضاء فريق التدقيق واحداً من أف –

 .لدى العميل
عندما يكون ألحد أعضاء فريق العمل قريبًا من أفراد أسرته أو أحد أفراد عائلته املقربني يعمل   –

 .مباشر جوهري بشأن موضوع املهمةكموظفاً لدى العميل يف موقع يسمح له مبمارسة نفوذ 
وجود شريك سابق باملؤسسة يعمل مديرًا أو مسئواًل لدى العميل أو يعمل موظفًا لديه يف موقع  –

 .جوهري على موضوع املهمة و  يسمح له مبمارسة نفوذ مباشر
                                                 

 .2سلوى حلمى، مرجع سابق، ص 20
 .223، ص2222الدار اجلامعية،: ، اإلسكندريةفلسفة المراجعةأمني السيد لطفي،  21

22 International Ethics Standards Board of Accountants(IESBA), handbook of  the 
Code of Ethics for Professional Accountants(on line), op.cit, p12. 

 .2حممد حيي، مرجع سابق، ص 23
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 .قبول هدايا أو حماباة من عميل ما مل تكن قيمة اهلدية ضئيلة للغاية  –
 .فريق العمل لفرتة طويلة بالعميل ارتباط املسئولني عن  –
عندما يكون للمدقق أو ألحد أعضاء فريق العمل قريبًا من أفراد أسرته أو أحد أفراد عائلته  –

املقربني يعمل كموظف لدى العميل يف موقع يسمح له مبمارسة نفوذ مباشر جوهري بشأن 
 .موضوع املهمة

 .للغايةقبول هدايا من عميل ما مل تكن قيمة اهلدية ضئيلة  –
 : الضغوط التي يفرضها العميل ( هـ)

نع املدقق من التصرف مبوضوعية عن طريق التهديدات الفعلية أو املتوقعة من العميل،  ومن  24أي ميم
 األمثلة عن احلاالت اليت تنشأ فيها التهديدات الناجتة عن الضغوط اليت يفرضها العميل على احملاسب 

 25:ليس احلصرو  املدقق ما يلي على سبيل املثال
 ؛التهديد باستبداله أو االستغناء عنه –
 ؛التهديد مبقاضاته –
 .ليل نطاق العمل بغرض خفض األتعابممارسة ضغوط عليه لتق –
 أدوات حماية أخالقيات مهنة التدقيق : ثالثا
فضها إىل (خبالف غري املؤثرة ) من شأن أدوات احلماية التخلص من التهديدات السابقة     ، أو ختم
 :تصنف أدوات احلماية على النحو التايلو  وى معقول،مست

 ؛أدوات محاية تنشأ عن املهنة أو التشريعات أو اللوائح  
 .أدوات محاية موجودة يف بيئة العمل  
  

                                                 
 .2حلمى، مرجع سابق، صسلوى  24
 .338، صمرجع سابقأمني السيد لطفي،  25
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 : أدوات حماية تنشأ ع  المهنة أو التشريعات أو اللوائح(  أ)
 :أدوات محاية تنشأ عن املهنة أو التشريعات أو اللوائح -1-أ

ليس و  املهنة أو التشريعات أو اللوائح ما يلي على سبيل املثال تتضمن أدوات احلماية الناشئة عن    
 26 :احلصر

 .التكوين النظري والتطبيقي واخلربة املشرتطة لدخول املهنة 
 .متطلبات التكوين املهين املستمر 
 .لوائح حوكمة الشركات 
 .املعايري املهنية 
 .التأديبية من قبل املهنة أو األجهزة التنظيميةو  اإلجراءات الرقابية 
املراجعة اخلارجية من قبل طرف ثالث مؤهل قانونيا للتقارير، البيانات، البالغات أو املعلومات  

 .املعدة من قبل املدقق
أو ردع /إضافة إىل ما سبق هناك بعض أدوات احلماية اليت قد تزيد من إجراءات حتديد و

تتضمن أدوات احلماية املشار إليها الناشئة عن املهنة أو التشريعات أو اللوائح و  قية،السلوكيات غري األخال
 27:ليس احلصر و  ما يلي على سبيل املثال

معروف للكافة بشأن رفع الشكاوى صادر من املنظمات املهنية أو اجلهات و  وجود نظام فعال 
 .لسلوكيات غري املهنية أو غري األخالقيةاجلمهور من االنتباه لو  العمالءو  الرقابية مما ميكن الزمالء

 .وجود نص صريح يلزم باإلبالغ عن أي خمالفات للمتطلبات األخالقية 
 
 

                                                 
26 International Ethics Standards Board of Accountants(IESBA), Code de Déontologie 

des Professionnels Comptables(en ligne),op. cit. p 10. 
 .4امليثاق العام املصري آلداب وسلوكيات مهنة احملاسبة واملراجعة، مرجع سابق، ص 27
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 :جتربة اجلزائر يف وضع أدوات احلماية الناشئة عن التشريعات  -2-أ
تعترب أدوات احلماية الناشئة عن التشريعات من أهم األدوات املستخدمة يف اجلزائر قصد إلزام 
املدققني اخلارجيني باإللتزام مبسؤولياهتم األخالقية اليت تفرضها عليهم مهنة التدقيق احملاسيب، حيث جند أن 

املعتمد تتضمن عدة أدوات محاية  مواد القانون املتعلق مبهن اخلبري احملاسيب وحمافظ احلسابات واحملاسب
 28:ميكن حصرها يف املواد التالية

 :ملمارسة مهنة حمافظ احلسابات يشرتط :20املادة
 .حيازة الشهادة اجلزائرية حملافظ احلسابات أو شهادة معرتفا مبعادلتها  -
 .أن يتمتع الشخص جبميع احلقوق املدنية والسياسية -
 .ال يكون قد صدر يف حقه حكم بارتكاب جناية أو جنحة خملة بشرف املهنة أن -

ال ميكن حمافظ احلسابات أن يتلقى أي أجرة أو امتياز مهما يكن شكله، باستثناء األتعاب  :33املادة
 .والتعويضات املنفقة يف إطار مهمته

املالية احملققة من الشركة أو  وال ميكن احتساب األتعاب، يف أي حال من األحوال، على أساس النتائج
 .اهليئة املعنية

 :مينع حمافظ احلسابات من ممارسة ما يلي :54املادة
 .كل نشاط جتاري، ال سيما يف شكل وسيط أو وكيل مكلف باملعامالت التجارية واملهنية -
 .كل عمل مأجور يقتضي قيام صلة خضوع قانوين -
ؤسسات التجارية املنصوص عليها يف القانون كل عهدة إدارية أو العضوية يف جملس مراقبة امل -

 .من هذا القانون 45التجاري، غري تلك املنصوص عليها يف املادة 

                                                 
، يتعلق مبهن اخلبري 3909يونيو سنة  30املوافق  0820رجب عام  01مؤرخ يف  90-09قانون رقم ̋. اجلزائر 28

: متاح على. 00/91/3909، 83اجلريدة الرمسية عدد (.على اخلط)̏احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد
www.joradp.dz، 14، 11، 11، 11، 18، 21،94:املواد. 90/09/3902 تاريخ اإلطالع. 
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اجلمع بني ممارسة مهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد لدى نفس الشركة أو  -
 .اهليئة

 :مينع حمافظ احلسابات من :56املادة
 .ات الشركات اليت ميتلك فيها مسامهات بصفة مباشرة أو غري مباشرةالقيام مهنيا مبراقبة حساب -
 .القيام بأعمال تسيري سواء بصفة مباشرة أو باملسامهة أو اإلنابة عن املسريين -
 .قبول ولو بصفة مؤقتة، مهام املراقبة القبلية على أعمال التسيري -
 .اإلشراف عليهاقبول مهام التنظيم يف حماسبة املؤسسة أو اهليئة املراقبة أو  -
 .ممارسة وظيفة مستشار جبائي أو مهمة خبري قضائي لدى شركة أو هيئة يراقب حساباهتا -
 .سنوات من انتهاء عهدته( 3)شغل منصب مأجور يف الشركة أو اهليئة اليت راقبها بعد أقل من ثالث -

أجور أو أتعاب أو  ميكن تعيني األشخاص الطبيعيني أو املعنويني اللذين حتصلوا على ال :55املادة
امتيازات أخرى، ال سيما يف شكل قروض أو تسبيقات أو ضمانات من الشركة أو اهليئة خالل 

 .سنوات األخرية كمحافظي حسابات لدى نفس الشركة أو اهليئة( 3)الثالث
غري مينع حمافظ احلسابات القيام بأية مهمة يف املؤسسات اليت تكون له فيها مصاحل مباشرة أو  :53املادة

 .مباشرة
مينع حمافظ احلسابات السعي بصفة مباشرة أو غري مباشرة لدى الزبون لطلب مهمة أو وظيفة  :50املادة

 .تدخل ضمن اختصاصاهتم القانونية
كما مينعون من البحث عن الزبائن بتخفيض األتعاب أو منح تعويضات أو امتيازات أخرى وكذا استعمال 

 .مهورأي شكل من أشكال اإلشهار لدى اجل
    :أدوات حماية موجودة في بيئة العمل(  ب)

 : وتنقسم إىل
 : أدوات احلماية العامة يف بيئة العمل -1-ب
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هي جمموعة من األدوات اليت تتعلق مبؤسسات التدقيق اليت تتضمن جمموعة من فرق العمل 
 29:واملوظفني، وتتضمن ما يلي ليس على سبيل احلصر

أنه من املنتظر أن يقوم أعضاء فريق خدمات و  أمهية االستقالليةتركيز قادة املؤسسة على  .1
 .التدقيق بالعمل مبا حيقق الصاحل العام 

 .قيام قادة املؤسسة بغرز روح التصرف وفقاً للصاحل العام يف فريق العمل .2
 .اإلشراف عليهاو  إجراءات لتنفيذ رقابة اجلودة على املهمةو  وجود سياسات .3
تقييم جوهرية اآلثار املرتتبة على هذه و  بتحديد التهديدات وجود سياسات موثقة خاصة .4

 -خبالف غري املؤثرة-التهديدات، وتطبيق أدوات احلماية إلزالة أو لتخفيض أثر التهديدات
 .إىل مستوى مقبول

بالنسبة للمؤسسات اليت تؤدي خدمات تدقيق وجود سياسات موثقة خاصة باالستقاللية  .6
عة التهديدات اليت تواجهها، وتقييم مدى جوهرية اآلثار وذلك فيما يتعلق بتحديد طبي

 –املرتتبة على هذه التهديدات، وتطبيق أدوات احلماية إلزالة أو ختفيض أثر التهديدات
 .إىل مستوى مقبول  –خبالف غري املؤثرة 

 . إجراءات املؤسسةو  إجراءات داخلية موثقة للتحقق من االلتزام بسياساتو  وجود سياسات .5
إجراءات فعالة متكن من حتديد املصاحل أو العالقات بني املؤسسة أو و  ياساتوجود س .3

 .العمالء و  أعضاء فريق العمل
إجراءات لرقابة مدى اعتماد املؤسسة يف إيراداهتا على عميل واحد وكيفية و  وجود سياسات .0

 .مواجهة ذلك
خبالف خدمات فرق عمل خمتلفة لتقدمي اخلدمات األخرى و  خمتلفني استخدام شركاء .2

 .التدقيق لعميل خدمة التدقيق

                                                 
 .2حممد حيي، مرجع سابق، ص 29
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إجراءات ملنع األفراد خبالف أعضاء فريق العمل من التأثري على نتيجة و  وجود سياسات .12
 .املهمة 

املوظفني املهنيني باملؤسسة بأية تغيريات تطرأ على سياسات و  إخطار مجيع الشركاء .11
 .التعليم املناسبو  الالزم مبا يف ذلك تقدمي التدريب، وإجراءات املؤسسة أوالً بأول

كفاءة أدوات و  حتديد عضوًا من اإلدارة العليا باملؤسسة ليكون مسئواًل عن مراقبة فعالية .12
 .احلماية 

املهنيني بأمساء عمالء خدمات التدقيق  العاملنيو  وجود وسائل فعالة إلخطار الشركاء .13
 .ها اليت ينبغي أن يكونوا مستقلني عنو  واملنشآت ذات العالقة هبا

 .اإلجراءات و  وجود آليات لفرض العقوبات مبا يضمن االلتزام بالسياسات .14
إجراءات من شأهنا منح العاملني صالحية االتصال بالرؤساء واملستويات و  وجود سياسات .16

، املوضوعيةو  العليا داخل املؤسسة بشأن أي موضوع يثري اهتمامهم فيما يتعلق باالستقاللية
 .العاملني علماً باإلجراءات املتاحة هلممبا يف ذلك إحاطة 

 : أدوات احلماية اخلاصة يف بيئة العمل -2-ب
 30:من أمثلة أدوات احلماية يف بيئة العمل اخلاصة مبهمة معينة ما يلي     

 .إشراك مدقق حماسيب آخر لفحص األعمال اليت متت أو تقدمي املشورة عند الضرورة –
 .من املديرين املستقلني أو جهة تنظيمية مهنية أو مدقق آخر جلنة، مثل، التشاور مع الغري –
 .مناقشة القضايا األخالقية مع املسئولني عن احلوكمة لدى العميل –
اإلفصاح للمسئولني عن احلوكمة لدى العميل عن طبيعة اخلدمات املقدمة ونطاق األتعاب  –

 .املطلوبة
                                                                                                                                      

 الشريك هو أي شخص  لديه الصالحية وحق متثيل املؤسسة بشأن اإلرتباطات املتعلقة بأداء مهام اخلدمات املهنية. 

 ركاء، ويشمل ذلك أية خرباء تعينهم املؤسسةكل املهنيني، خبالف الش. 

 329-330ص صأمني السيد لطفي، مرجع سابق، 30
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 .ة إشراك مؤسسة أخرى ألداء أو إعادة أداء جزء من املهم –
 .كبار املسئولني عن فريق التدقيقو  تغيري وتدوير الشركاء –

 : أدوات احلماية لدى العميل-3-ب
هي أدوات مساعدة ولكن من غري املمكن اإلعتماد عليها فقط لتقليل التهديدات إىل حد مقبول،     

 31:وكمثال على ذلك
ملوافقة على تعيني عندما يطلب العميل من أشخاص ال ينتمون إىل اإلدارة اإلقرار أو ا –

 .مؤسسة تدقيق ألداء مهمة التدقيق
 .عندما يكون للعميل موظفني أكفاء وذوي خربة إلختاذ القرارات اإلدارية –
اإلتصال املناسب بشأن و  يتوفر لدى العميل هيكل حلوكمة الشركات يضمن اإلشراف –

 .اخلدمات اليت تقدمها مؤسسة التدقيق
 بأخالقيات مهنة التدقيق في الجزائر  قياس مدى تبني اإللتزام: رابعا

سوف هتتم دراستنا بقياس مدى إلزام مدققي احلسابات يف اجلزائر باملعايري األخالقية حىت تفي 
هذه املهنة بأهدافها اليت من أمهها املسامهة بقسط كبري يف تفعيل تطبيق النظام احملاسيب املايل يف خمتلف 

 :ن أجل ذلك مت حصر متغريات الدراسة من خالل ثالثة حماور التاليةاملؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية، وم
النزاهة، املوضوعية، الكفاءة املهنية والعناية ) ويتضمن ( تبين اإللتزام باملعايري األخالقية (:احملور األول

 (.الواجبة، السرية، السلوك املهين
 وجود مصلحة ) ويتضمن( عايري األخالقيةاإلهتمام بالتهديدات على هنج اإللتزام بامل) :احملور الثاين

شخصية للمدقق، تدقيق ما مت إعداده مبعرفة نفس املدقق، الدفاع عن مصاحل العميل أمام الغري، التآلف 
 .(الغري املهين مع عميل التدقيق، الضغوط اليت يفرضها العميل

                                                 
31 International Ethics Standards Board of Accountants(IESBA), handbook of  the Code 

of Ethics for Professional Accountants(on line), op.cit, p28. 
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ات تستهدف محاية النزاهة، أدوات أدو ) ويتضمن ( وجود أدوات حلماية املعايري األخالقية)  :احملور الثالث
تستهدف محاية املوضوعية، أدوات تستهدف محاية الكفاءة املهنية والعناية الواجبة، أدوات تستهدف 

 .(محاية السرية، أدوات تستهدف محاية السلوك املهين
= ، قليل 1= غري موجود ) متغريات كمية وتعطى األوزان التالية لدرجة التقييم متغريات الدراسة ستكون

 :وميكن تلخيص ما سبق يف اجلدول التايل (.4= ، موجود بشدة 3= ، موجود 2
 ملخص الدراسة القياسية(: 1)الجدول رقم

 العبارة المحور م
موجود 
 بشدة

 قليل موجود
غير 

 موجود
1 

 تبني اإللتزام
بالمعايير 
 األخالقية

     النزاهة
     املوضوعية 2
     الكفاءة املهنية والعناية الواجبة 3
     السرية 4
     السلوك املهين 6
اإلهتمام  5

بالتهديدات 
على نهج 

اإللتزام 
بالمعايير 
 األخالقية

     وجود مصلحة شخصية للمدقق
     ما مت إعداده مبعرفة نفس املدقق تدقيق 3
     الدفاع عن مصاحل العميل أمام الغري 0
     التآلف الغري املهين مع عميل التدقيق 2

     الضغوط اليت يفرضها العميل 12

11 
وجود أدوات 

لحماية 
المعايير 
 األخالقية

     أدوات تستهدف محاية النزاهة
     تستهدف محاية املوضوعية أدوات 12

13 
أدوات تستهدف محاية الكفاءة املهنية والعناية 

 الواجبة
    

     أدوات تستهدف محاية السرية 14
     أدوات تستهدف محاية السلوك املهين 16

 استنادا إىل الدراسة النظرية من إعداد الباحث: المصدر
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موجود بشدة، موجود، قليل، ) مبا أن املتغري الذي يعرب عن اخليارات :توضيح مقياس ليكارت الرباعي
، 3= ، موجود 4= موجود بشدة )مقياس ترتييب، واألرقام اليت تقابلها تعرب عن األوزان وهي( غري موجود

، مث حنسب بعد ذلك املتوسط احلسايب ويتم  ذلك حبساب طول الفرتة أوال (1=، غري موجود 2=قليل 
مسافة  2إىل  1من) متثل عدد املسافات 3، حيث 4على  3ستنا عبارة عن حاصل قسمة وهي يف درا
 3متثل عدد اإلختيارات، وعند قسمة  4، (مسافة ثالثة 4إىل  3مسافة ثانية، ومن  3إىل  2أوىل، من 

 :ويصبح التوزيع حسب اجلدول التايل 2.36ينتج طول الفرتة ويساوي  4على 
 

 ليكارت الرباعيجدول (: 2)الجدول رقم
 المستوى المتوسط الحسابي

 غري موجود 0.18إىل  0من 
 قليل 3.80إىل  0.11من 
 موجود 2.38إىل  3.19من 
 موجود بشدة 8إىل  2.31من 
 استنادا إىل مقياس ليكارت من إعداد الباحث: المصدر

 

 21-12رأسها قانون رقم على ) ومن خالل الدراسة املعمقة للقوانني اليت تنظم مهنة التدقيق يف 
، يتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ 2212يونيو سنة  22املوافق  1431رجب عام  15مؤرخ يف 

، مت احلصول (مراقبة شركات املسامهة: احلسابات واحملاسب املعتمد، وكذا القانون التجاري يف قسمه السابع
 :على النتائج التالية
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 األولنتيجة المحور (: 3)الجدول رقم
عبارات المحور 

تبين اإللتزام باملعايري )األول
 (                  األخالقية

موجود  المقياس
 بشدة

 غير قليل موجود
 موجود

 النتيجة الوزن

 قليل 2 - × - - النزاهة
 موجود 3 - - × - املوضوعية

 موجود 3 - - × - الكفاءة املهنية والعناية الواجبة
 قليل 2 - × - - السرية

 قليل 2 - × - - السلوك املهين
 قليل 2.4 2 3 2 2 نتيجة المحور األول

  من إعداد الباحث: المصدر
جند أنه حصل على ( تبين اإللتزام باملعايري األخالقية)بعد دراسة اجلدول السابق لنتائج احملور األول

 .أي قليل حسب مقياس ليكارت الرباعي 2.4
 الثانينتيجة المحور (: 4)الجدول رقم

عبارات المحور 
اإلهتمام بالتهديدات )الثاني

على هنج اإللتزام باملعايري 
 (األخالقية

 المقياس
موجود 
 بشدة

 غير قليل موجود
 موجود

 النتيجة الوزن

 موجود 3 - - × - وجود مصلحة شخصية للمدقق
 قليل 2 - × - - تدقيق ما مت إعداده مبعرفة نفس املدقق

 قليل 2 - × - - العميل أمام الغريالدفاع عن مصاحل 
 موجود 3 - - × - التآلف الغري املهين مع عميل التدقيق

 قليل 2 - × - - الضغوط اليت يفرضها العميل
 قليل 2.4 2 3 2 2 نتيجة المحور الثاني

  من إعداد الباحث: المصدر
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بالتهديدات على هنج اإللتزام باملعايري  اإلهتمام) بعد دراسة اجلدول السابق لنتائج احملور الثاين
 .أي قليل حسب مقياس ليكارت الرباعي 2.4جند أنه حصل على  (األخالقية

 نتيجة المحور الثالث(: 5)الجدول رقم
عبارات المحور 

وجود أدوات )الثالث
 (حلماية املعايري األخالقية

 المقياس
موجود 
 بشدة

 غير قليل موجود
 موجود

 النتيجة الوزن

 قليل 2 - × - - أدوات تستهدف محاية النزاهة
 قليل 2 - × - - أدوات تستهدف محاية املوضوعية

أدوات تستهدف محاية الكفاءة املهنية 
 والعناية الواجبة

 موجود 3 - - × -

 قليل 2 - × - - أدوات تستهدف محاية السرية
 قليل 2 - × - - أدوات تستهدف محاية السلوك املهين

 قليل 2.2 2 4 1 2 المحور الثالثنتيجة 
   من إعداد الباحث: المصدر

جند أنه  (وجود أدوات حلماية املعايري األخالقية) بعد دراسة اجلدول السابق لنتائج احملور الثالث
 .أي قليل حسب مقياس ليكارت الرباعي 2.2حصل على 

 
 :خاتمة

من أجل قيام مهنة التدقيق احملاسيب بدور هام يف تفعيل تطبيق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسة 
وليات األخالقية املتعارف ؤ وا بعدد من املساإلقتصادية اجلزائرية، جيب على مدققي احلسابات أن يلتزم

 .لواجبة، السرية والسلوك املهينعليها واليت تشمل كل من النـزاهة، املوضوعية، الكفاءة املهنية والعناية ا
إال أنه قد ينتج عن العالقات أو الظروف اليت يعمل يف ظلها مدقق احلسابات هتديدات حمددة 
ميكن أن تقابله يف طريقه حنو إلتزامه مبسؤولياته األخالقية أو بأي من تلك املسؤوليات، وبناء على ذلك 
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ت اليت تؤثر على هنج إلتزامه مبسؤولياته األخالقية، وعندما فإن على املدقق حتديد وتقييم ومواجهة التهديدا
تكون هذه التهديدات على درجة واضحة من األمهية واجلوهرية عندئذ يتعني على املدقق تطبيق أدوات 
محاية للتخلص من هذه التهديدات أو تقليلها إىل مستوى مقبول عندما يكون هذا األمر مناسب، كما 

الكمية عند تقدير مدى أمهية أي هتديد، ويف حالة عدم و  يدرس العوامل النوعيةيتعني على املدقق أن 
 .اإلعتذار عن تقدمي اخلدمةو  استطاعة املدقق تطبيق أدوات احلماية املناسبة، عندئذ عليه عدم اإلستمرار

 :التوصيات
باملعايري األخالقية يف اجلزائر غري كايف،  بعد التحليل للمحاور الثالثة وجدنا بأن هنج اإللتزام

وبالتايل ميكن التوصية بتدعيم هنج اإللتزام باملعايري األخالقية وذلك من خالل إعداد ميثاق للمسؤوليات 
 :األخالقية ملدققي احلسابات يف اجلزائر يتضمن

 ؛جمموعة أخالقيات املهنة  الواجب توافرها يف مدقق احلسابات اخلارجي –
 ؛ات املؤثرة على هنج اإللتزام بأخالقيات مهنة التدقيقالتهديد –
 ؛آلية حتديد تلك التهديدات وتقييم أمهيتها –
 .أدوات احلماية ملواجهة تلك التهديدات وأساليب تطبيقها –

 

 :قائمة المراجع 
 : المراجع باللغة العربية

 .3990 الدار اجلامعية،: ، اإلسكندريةفلسفة المراجعةأمني السيد لطفي،  .1
، ال يوجد تاريخ (على اخلط) قواعد سلوق وآداب المهنةاهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني،  .3

 .http://www.socpa.org.sa  :النشر، متاح على

، مجعية احملاسبني واملراجعني (على اخلط)امليثاق العام املصري آلداب وسلوكيات مهنة احملاسبة واملراجعة .2
 :املصرية، متاح على
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http://www.esaaegypt.com/esaa/page.asp?page _type=the_ge_covenant. 

، إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة اإلحتاد الدويل للمحاسبني .8
، ترمجة مجعية اجملمع العريب (على اخلط)لخدمات ذات العالقةوعمليات التأكيد األخرى وا
 : ، متاح على3909اإلحتاد الدويل للمحاسبني،: للمحاسبني القانونيني، نيويورك

http://www.ascajordan.org/UploadFiles/Audit/Audit%20Part%20I.pdf ، اجلــــــــــــــــــــــــــزء
 .األول

دليل قواعد السلوق األخالقي جملس معايري السلوك األخالقي الدولية للمحاسبني املهنيني،  .1
د اإلحتا: ، ترمجة مجعية اجملمع العريب للمحاسبني القانونيني، نيويورك(على اخلط) للمحاسبي  المهنيي 
    :، متاح على3909الدويل للمحاسبني، 

Code%20of%20Ethics_.pdfhttp://www.ascajordan.org/UploadFiles/Audit/  
، (على اخلـط)̏كأحد أركان آداب وسلوكيات مزاويل مهنة احملاسبة واملراجعة  اإلستقاللية̋حممد حيي،  .1

  http://www.esaaegypt.com :، مجعية احملاسبني واملراجعني املصرية، متاح علىجملة احملاسب

، مجعية احملاسبني جملة احملاسب، (على اخلط)اجعة والسلوق المهنيمعايير المر سلوى حلمى،  .1
 .http://www.esaaegypt.com :واملراجعني املصرية، متاح على

 
 : المراجع باللغة األجنبية
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 في المؤسسة  الجودة وأثرها على تحفيز اإلبداع الرقابة على
 (دراسة حالة عينة من مؤسسات اقتصادية جزائرية)

 الكسي فوزية. أ
 ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيريطالبة دكتوراه

 مستغامنجامعة 
 قارة مصطفى فاطمة الزهرة. أ
 ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيريطالبة دكتوراه

 جامعة مستغامن

 :الملخص
هتدف هذه الدراسة إىل إبراز دور عملية الرقابة على جودة املنتوج يف حتفيز اإلبداع من خالل 

اإلنتاج باستخدام خمتلف األدوات واألساليب حتسني املنتوج وتصحيح األخطاء الناجتة عن عملية 
 .اإلحصائية، حيث مت إجراء دراسة ميدانية على مستوى عينة من مؤسسات اقتصادية جزائرية

وحتاول الدراسة إثبات إمكانية وجود عالقة ارتباط بني الرقابة على اجلودة واإلبداع، إضافة اىل 
و دلك باستخدام النتائج اإلحصائية كداللة على ,اإلبداع  دراسة أمهية تطبيق عملية مراقبة اجلودة لتحفيز

، إذ متكن عملية الرقابة (الرقابة على اجلودة، اإلبداع)وجود عالقة ذات داللة معنوية بني هذين العنصرين 
 .جودة املنتوج من اكتشاف العيوب وبالتايل تصحيحها من خالل إبداعات جديدة أو حمسنةعلى 

 .جلودة، اإلبداع، مراقبة اجلودة، حتسني املنتوج، األساليب اإلحصائيةا :الكلمات المفتاحية
Résumé : 

Cette étude a pour finalité de clarifier le rôle du processus de contrôle 
de qualité des produits dans la stimulation de la créativité à travers 
l'amélioration du produit et de la correction  des défauts résultants du 
processus de production en utilisant divers outils et méthodes statistiques, 
dans la mesure où il a été réalisé  une étude empirique sur un échantillon 
d'entreprises économiques algériennes. 
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Cette étude vise également par les résultats de son analyse de mesurer 
la corrélation entre le contrôle de la qualité et la créativité, et l'importance 
de l'application du processus contrôle qualitatif pour motiver la créativité. 
Ainsi que la possibilité que le processus du contrôle qualitatif du produit 
permette la découverte de défauts et donc la proposition des correctifs 
nécessaires à travers des innovations nouvelles ou améliorées. 
Mots clés : Qualité, créativité, contrôle de la qualité, amélioration du 
produit, les méthodes statistiques. 

 :المقدمـة
تواجه املؤسسات خالل تقدميها ملنتجاهتا من سلع أو خدمات حاجات، رغبات وتوقعات متغرية 
ومتنامية باستمرار للعميل متاشيا مع متغريات البيئة اخلارجية اليت تشهد تسارعا يف التغري والنمو، فأصبحت 

اليت تساهم يف تعزيز مسعتها ومكانتها السوقية، هذه األخرية تدرك أمهية وقيمة االهتمام جبودة املنتج 
فأصبحت اجلودة من أهم متطلبات املنافسة يف العصر احلايل، بالرغم من أن حتقيق مستوى عال من 
اجلودة ليس باألمر اهلني، إذ ينبغي على املؤسسة حتمل تكاليف خاصة لضمان توفري منتجات باملواصفات 

الرقابة على اجلودة عن طريق خمتلف أساليب ضبط اجلودة على مستوى املطلوبة، وهذا ما يستدعي عملية 
 .مجيع مراحل ووحدات اإلنتاج لتحسني املنتج وتفادي العيوب

فلقد أصبح العامل اليوم عصرا ختتلف مالحمه وآلياته ومعايريه عن كل العصور السابقة، ومن أهم 
لي والدويل كحقيقة أساسية حتدد اجا  أو فشل مالمح هذا العصر اجلديد شدة التنافسية على املستوى احمل

املؤسسات االقتصادية بدرجة غري مسبوقة، وبتزايد حدة املنافسة أصبح اللجوء إىل اإلبداع أمرا حتميا 
حيث يعترب من العوامل األساسية لكسب التفوق التنافسي وعامل اسرتاتيجي لنجا  املؤسسة، فأصبحت 

العمل اجلاد واملستمر الكتساب امليزات التنافسية من أجل حتسني  هذه األخرية يف موقف حيتم عليها
وحتسني جودة املنتج  موقفها النسيب يف األسواق احمللية والدولية، وأصبحت عملية اإلسراع يف تبين اإلبداع

ا من السمات البارزة واملميزة هلذا العصر، فال بد من عملية مراقبة جودة املنتج لتحفيز اإلبداع، وهذا م
 :يدعو إىل طر  اإلشكالية التالية



 الكسي فوزية .أ
 قارة مصطفى فاطمة الزهرة .أ

 في المؤسسة  الجودة وأثرها على تحفيز اإلبداع الرقابة على
 (حالة عينة من مؤسسات اقتصادية جزائرية دراسة)

 

134 
 

 اإلبداع يف املؤسسة االقتصادية؟ ما أثر عملية تطبيق مراقبة اجلودة على  حتفيز
 :سيتم معاجلة اإلشكالية املطروحة من خالل ثالثة حماور     
 مفهوم الرقابة على اجلودة، أدواهتا وأمهيتها؛: احملور األول 
 املؤسسة، حمفزاته وأهم معوقاته؛تعريف اإلبداع يف : احملور الثاين 
 حماولة دراسة العالقة اليت جتمع بني الرقابة على اجلودة واإلبداع: احملور الثالث. 

 :أهداف البحث
يهدف البحث إىل إبراز أمهية عملية مراقبة جودة املنتج يف حتفيز اإلبداع على مستوى املؤسسات 

وبيع منتجات ذات جودة رديئة بدون أي قانون أو قيد مينع االقتصادية، واإلشارة إىل أنه إذا مت تسويق 
 .ذلك، فهذا لن حيفز املنتج على اإلبداع

 :منهجية البحث
تعتمد هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي حملاولة معرفة العالقة بني عملية مراقبة اجلودة 

ت والبيانات اإلحصائية املتعلقة واإلبداع يف املؤسسات االقتصادية من خالل حتليل خمتلف املتغريا
 .باملتغريين

 .مفهوم الرقابة الجودة، أدواتها وأهميتها: المحور األول
 تعريف عملية الرقابة على الجودة  -1
لقد تباينت األفكار واملفاهيم بني املفكرين والباحثني لتحديد مفهوم شامل ودقيق للرقابة على اجلودة    

(Quality control)  من حيث املضمون ال يرى اختالفا واسعا فقد عرف جوران الرقابة النوعية إال أنه
بأهنا عملية تنظيمية ميكن من خالهلا قياس األداء الفعلي للنوعية باملقارنة مع املعايري أو املواصفات احملددة 

الوظائف  واختاذ اإلجراءات التصحيحية على هذا التباين واالحنراف، وعرفها كابلن على أهنا جمموعة من
 .واألعمال اليت تقوم هبا املؤسسة لفرض ااجاز األهداف النوعية

 :ويالحظ أن مفهوم الرقابة على اجلودة يستند إىل حتقيق ثالث مرتكزات أساسية تتمثل يف
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 :جودة التصميم -1-1
جيب على إدارة املؤسسة حتديد مواصفات منتجاهتا املستقبلية، فالتصاميم العامة على املدى 

رتاتيجي يتم إقرارها عادة من قبل اإلدارة العليا يف املؤسسة االقتصادية أما اجلوانب التفصيلية تقنيا وفنيا االس
 .تقوم بإعدادها يف إطار السياسة العامة للمؤسسة( اهلندسية)فإن اإلدارة الفنية

 :دقة المطابقة -1-2
االلتزام هبا يف خمتلف املراحل توفري منتجات جبودة عالية يعتمد على دقة املطابقة للمواصفات و 

من قبل املؤسسة االقتصادية، فدقة املطابقة للمواصفات الفنية واهلندسية ( اإلنتاجية)التحضريية والتشغيلية
ضرورة تستلزمها احلاجة لتوفري منتجات بنوعية جيدة ومالئمة، نظرا ألن املنتجات املعيبة ترجع أسباهبا إىل 

 :عاملني هامني مها
 ؛ة يف التصميمعدم الدق 
  (.املطابقة)عدم الدقة يف تنفيذ التصميم 

 :دقة األداء -1-3
هذه الفعالية املمارسة أثناء النشاط اإلنتاجي من النشاطات احليوية واهلامة، واليت ال بد من  تعترب

توافر اإلرشادات الكفيلة بتقوميها وتدعيمها وفقا للتوجهات واإلرشادات الفنية واإلدارية من األجهزة املعنية 
 :يلي وتتضمن هذه اإلرشادات ما

  ؛اخلط اإلنتاجيحتديد حجم العينة اليت يتم سحبها من 
 ؛حتديد عدد مرات سحب العينات 
 ؛حتديد الفرتات الدورية املنتظمة اليت يتم سحب العينات خالهلا 
  تفسري النتائج اليت ميكن الرجوع إليها يف حالة حصول التباين أو االحنراف عن املواصفات

 .واملعايري القياسية
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يتطلبها االلتزام باألداء املتحقق وفق املتطلبات ومنه تعترب اإلرشادات من الضرورات األساسية اليت 
 .1املراد ااجازها

وتعرف أيضا مراقبة اجلودة بأهنا عملية استخدام األساليب واألنشطة يف حتقيق حتسني جودة املنتوج 
املواصفات، تصميم املنتوج ملقابلة : أو اخلدمة، وتشمل تكامل األساليب واألنشطة املرتبطة هبا منها

 .2ت، الفحص لتحديد مطابقة املواصفاتاملواصفا
وتعرف كذلك بأهنا مدى التزام املنتوج باملواصفات والرسومات والتصميمات، فكلما كان تطابق 
بني التصميمات وخصائص اإلنتاج الفعلي كلما كانت درجة اجلودة عالية وكلما احنرفت خصائص 

 .3دةاملنتجات عن املواصفات املعيارية كلما اخنفض مستوى اجلو 
فبالرغم من تعدد التعاريف إال انه ميكن القول بصفة عامة أن مراقبة اجلودة أو عملية الرقابة على 
اجلودة هي جمموعة من اخلطوات احملددة مسبقا واليت تقوم بتخطيطها إدارة املؤسسة االقتصادية هبدف 

 .االتأكد من أن املنتوج مطابق للمواصفات واخلصائص املوضوعة للمنتوج مسبق
 
 
 
 
 

                                                 
، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة األوىل، األردن، "،  "إدارة الجودة وخدمة العمالء"خضري كاظم محود،  1

 .202، ص2002
املكتبة األكادميية، الطبعة األوىل، القاهرة،  ،"سرور علي إبراهيم مسرورترجمة : الرقابة على الجودة"دال بسرت فيلد،  2

 .22، ص2991
مكتبة اإلشعاع، اإلسكندرية، ، ("مدخل تكاملي تجريبي)إدارة اإلنتاج والعمليات التكنولوجية"فريد راغب النجار،  3

 .511، ص2991
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 خمطط توضيحي ملفهوم الرقابة على اجلودة (:11)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .211مرجع سابق، ص  ،"إدارة الجودة وخدمة العمالء"خضري كاظم محود،   :المصدر
 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في عملية الرقابة على الجودة -2
هتدف عملية مراقبة اجلودة من خالل إجراء اختبارات للمنتج ومقارنة نتائج االختبارات مع 

مث اختاذ اإلجراءات التصحيحية متطلبات ومواصفات العمالء إىل اكتشاف االحنرافات واالختالفات، ومن 
 :الالزمة، وهناك عدة أدوات تستخدم للضبط اإلحصائي للجودة ونذكر منها

 :تحليل باريتو -2-1
يعترب من أهم وأكثر األدوات اإلحصائية املستعملة حديثا يف معاجلة املشاكل املتعلقة جبودة 

املشكالت، إذ أنه يساعد اإلدارة على  املنتجات واخلدمات، حيث يستخدم حتليل باريتو لتحديد أولوية
الرتكيز على املشكالت اليت تتميز بأمهية نسبية أكرب وحلها، ويرتكز هذا التحليل على قاعدة أساسية 

 ℅00من املشكالت ترجع إىل  ℅20من األسباب، وبالتايل  ℅20من املشكالت ترجع إىل  ℅00
سباب األكثر تكرارا من أجل لفت نظر وانتباه من األسباب، وتكمن أمهية حتليل باريتو يف إظهار األ

 .اإلدارة إليها مث األسباب األقل فاألقل تكرارا

 املقارنة
 

 املنتج احملقق

 التغذية العكسية
 

 االحنراف
 

 العمل التصحيحي
 

 املعايري املوضوعة
 

 العمليات
 

 لمدخالتا
 

 املخرجات
 



 الكسي فوزية .أ
 قارة مصطفى فاطمة الزهرة .أ

 في المؤسسة  الجودة وأثرها على تحفيز اإلبداع الرقابة على
 (حالة عينة من مؤسسات اقتصادية جزائرية دراسة)

 

138 
 

 :قائمة الراجعة -2-2
يتمكن املسؤولني بواسطة قائمة املراجعة من ترتيب وتنظيم املعلومات اخلاصة باألخطاء والعيوب 

ما يساعد املسؤولني يف دراسة املعلومات املوجودة يف املنتج أو يف العمليات وأسباب هذه األخطاء، وهذا 
وحتليلها، وتستخدم هذه القائمة لرتتيب املشكالت حسب األمهية النسبية هلا، فهي أداة تستخدم جلمع 
املعلومات وتساعد يف حتليلها مما يساهم بدرجة كبرية يف تنفيذ مشاريع التحسني املستمر يف املؤسسة، 

 :ة أمههاويوجد عدة أنواع من قوائم املراجع
 خاصة جبمع البيانات هبدف معرفة كيفية توزيع التكرارات  :قوائم المراجعة المتعلقة بالتوزيع

 ؛على متغري معني كأن يكون هذا املتغري متغري الزمن
 أين يتم الرتكيز على األخطاء واملشكالت حسب : قوائم المراجعة المتعلقة بمواقع العمل

 ؛أداء املواقع اليت تكثر فيها األخطاء أو املشكالت مواقع العمل هبدف العمل على حتسني
 تستعمل ملتابعة مدى تكرار كل سبب من أسباب املشكلة  :قوائم المراجعة المتعلقة باألسباب

 .هبدف الرتكيز على حل املشاكل ذات التكرار األعلى
 :شكل االنتشار -2-3

العالقة )لية عن هذه العالقة مثليستعمل هبدف عرض العالقة بني متغريين من أجل تكوين فكرة أو 
، ويرسم خط املالئمة األفضل والذي ميثل خط االحندار أو أقل مربع احنرافات عن (بني سعر اآللة وعمرها

الوسط احلسايب بغرض إجراء املقارنة املنظورة بينه وبني النقاط حوله واليت متثل التقاء قيم املتغريين موضوع 
النقاط قريبة من خط املالئمة األفضل كلما كانت العالقة بني املتغريين الدراسة، فكلما كانت جمموعة 

أقوى والعكس صحيح كلما كانت النقاط منتشرة أكثر حول اخلط كلما كانت العالقة بني املتغريين 
 .ضعيفة
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 :خريطة تدفق العمليات -2-4
التدفق أو خمطط تستعمل لتحديد طريقة أداء العمليات وحتليل خطواهتا، كما متثل خريطة 

العمليات توصيف خطوات األداء التشغيلي للعمليات، كما تسعى إىل حتديد عدة أهداف أمهها توضيح 
الصورة أمام العاملني لتوحيد طرق العمل وحتديد املواقع اليت ميكن أن تستفيد من مشاريع التحسينات 

الدوائر واخلطوط واألعمدة كوسائل متكن املستمرة، ويتم استخدام املخططات البيانية بأشكاهلا املختلفة ك
من التوصل والتعرف على طبيعة العمليات التشغيلية يف املؤسسة، كما ميكن استخدام خرائط التدفق 
لتوثيق العمليات يف نظم إدارة اجلودة عوضا عن طرق أخرى حتتاج إىل مدة أطول كوضع اإلجراءات لكل 

اخلريطة واملطلعون عليها أن يكون لديهم إملام بالرموز  نشاط وعملية يف املؤسسة، وينبغي على معدو
 .املستخدمة يف اخلريطة

 :خريطة السبب واألثر -2-5
حتدد هذه اخلريطة أسباب املشكلة وعالقة هذه األسباب باملشكلة نفسها، حيث يتم حتديد األثر 

الرئيسية هلذا اخلط، إذ يوضع أو املشكلة أوال وكأنه رأس السمكة، وتليها عملية رسم خط الوسط والفروع 
عليها األسباب الرئيسية للمشكلة، بعدها يتم رسم الفروع الثانوية املتفرعة من الفروع الرئيسية خلط الوسط 
ووضع األسباب الثانوية عليها، وبناء على ذلك تظهر خريطة السبب واألثر حيث متكن املطلع عليها من 

 .اذ اإلجراءات التصحيحيةحتليل األسباب الرئيسية والثانوية واخت
 :خريطة المتابعة -2-6

تستعمل خريطة املتابعة عند عرض بيانات ظاهرة يتم تتبعها من طرف مسؤول اجلودة لفرتة معينة 
وحمددة ويستطيع بواسطتها التأكد من استمرارية ثبات القراءات لظاهرة أو مشكلة معينة أو اختالف  هذه 

 4.القراءات بني فرتة وأخرى

                                                 
، 2000دار وائل للنشر، الطبعة الثالثة، عمان،  ،"إدارة الجودة الشاملة مفاهيم وتطبيقات"حمفوظ أمحد جودة،  4

 .222ص
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 :ميكن تقسيم اخلرائط اإلحصائية إىل نوعني رئيسيني كما
 :خرائط قياس المتغيرات -1

يرتكز هذا النوع من اخلرائط على القياسات الفعلية خلصائص املنتجات الرئيسية الطول، 
 :وتنقسم إىل ،إخل..الوزن،
 يرمز هلا بـ : خرائط املتوسطات احلسابيةX  حيث يتم حساب املتوسطات احلسابية للعينات

 .املسحوبة من املنتج
 قياس درجة التشتت بني قيم مشاهدات كل عينة ويرمز للمدى بالرمز : خرائط املدىR  وعليه

 :تكون العالقة الرياضية الحتساب املدى لكل عينة كالتايل
   

 ؛iتعين أكرب قيمة مشاهدة يف العينة  Xim: حيث         
         Xit  تعين أصغر قيمة مشاهدة يف العينةi. 

 :خرائط قياس الخصائص -2
تقوم على قياسات عامة ملدى املطابقة للوحدات املنتجة للمواصفات من عدمه دون اللجوء 

أساس مطابق أو غري للعمليات احلسابية كحساب املتوسطات أو املدى، ويتم تسجيل البيانات على 
مطابق، وتؤخذ املعلومة بشكل دقيق وقراءات صحيحة وتعامل على أساس حساب النسب املئوية وتتمثل 

 :يف
  خريطة النسب املعيبةP :؛هتتم بقياس النسبة املئوية للوحدات املعيبة يف العينة 
  خريطة عدم املعيبC :5.املطابقة للمواصفات يف العينة هتتم بعدد الوحدات الغري 

                                                 
، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، "الجودة في المنظمات الحديثة"مأمون الدرادكة وطارق الشبلي،   5

 .255، ص2002

Ri= Xim - Xit 
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كما تعترب العينات من أكثر األساليب والوسائل اإلحصائية استخداما يف جمال البحوث التطبيقية 
والعمليات التشغيلية نظرا الخنفاض تكلفتها واألوقات الالزمة يف استخدامها مقارنة بأسلوب الفحص 

 :ت التاليةالشامل، ويتم استخدام أسلوب العينات يف اجملاال
  فحص املواد األولية النصف مصنعة عند االستالم أو يف حالة التجهيز الداخلي للتأكد من

 مطابقة املواصفات لتلك املواد؛
 إلجراء الفحص واالختبار أثناء العمليات التشغيلية اجلارية يف املؤسسة؛ 
 ك النهائيإلجراء الفحص للمنتجات النهائية قبل أن يتم شحن تلك املنتجات للمستهل. 

 (:طريقة استخدام العينات للتأكد من جودة املنتج)والشكل املوايل يوضح أسلوب الفحص بالعينات 
 أسلوب الفحص بالعينات (:12)شكل رقم 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 .222مرجع سابق، ص، "إدارة الجودة وخدمة العمالء"خضري كاظم حممود،  :المصدر

 

 املنتج املراد فحصه

 اختيار عينة الفحص
 

 ترسل لإلنتاج أو املستهلك
 

 يتم القرار بشأن دفعة جديدة
 

 ترفض الدفعة
 

 يتم قبول الدفعة

 يتم فحص وحتليل العينة
 

نتائج الفحص باملقارنة مع معيار 
 القبول
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 :وميكن تقسيم أسلوب العينات إىل نوعني
  :أسلوب العينة الواحدة -1

قيام احمللل بسحب عينة واحدة من الدفعة املراد فحصها، ويتم على ضوئها اختاذ القرار  وهي
 :بالقبول أو الرفض ولذا فإن خطة العينة الواحدة تكون فعالة عادة باستخدام األسس التالية

  اليت سيتم أخذ العينة منها؛( الدفعة)عدد القطع أو الوحدات يف الكمية (ت)حتديد 
 عدد الوحدات يف العينة العشوائية؛ (ع)حتديد 
  عدد القبول؛( ق)حتديد 
  عدد الرفض( ر)حتديد. 

 :أسلوب العينتين المتتابعتين -2
من أجل اختاذ القرار املالئم ( مفردة)يقوم على أساس القيام بفحص عينتني بدال من عينة واحدة 

 :بصدد رفض الدفعة أو قبوهلا، وتعتمد على األسس التالية
  اليت سيتم أخذ العينة منها؛( الدفعة)عدد القطع الكمية ( ن)حتديد 
  عدد الوحدات يف العينة العشوائية األوىل؛ (2ع)حتديد 
  عدد الوحدات يف العينة العشوائية الثانية؛( 2ع)حتديد 
  عدد الوحدات املعابة يف العينة األوىل وهي عدد القبول؛( 2ق)حتديد 
 يف العينة الثانية وهي عدد القبول؛ عدد الوحدات املعابة( 2ق)حتديد 
  عدد الوحدات املعابة يف العينة األوىل وهي عدد الرفض؛ (2ر)حتديد 
 6.عدد الوحدات املعابة يف العينة الثانية وهي عدد الرفض( 2ر)حتديد 

                                                 
 .222مرجع سابق، ص، "إدارة الجودة وخدمة العمالء"،خضري كاظم محود  6
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لعملية الرقابة على اجلودة فوائد عديدة منها داخلية ومنها خارجية : أهمية الرقابة على الجودة -3
 :تكمن فيما يلي

 :فوائد خارجية تعود على المؤسسة -3-1
تساعد عملية مراقبة اجلودة على نشر االطمئنان وحتسني العالقة بني املورد وعمالئه ومنحهم الثقة بأن  -

 املنتجات الواردة منه ستكون بدرجة اجلودة املطلوبة؛
خالل مراقبة اجلودة، مما حيقق له وفرات يرتتب متكني املورد من ختفيض كمية املواد اهلالكة والتالفة من  -

 عليها ختفيض يف األسعار اليت يبيع هبا إىل العمالء؛
توفر عملية املراقبة ووجود نظام دقيق للمراقبة باملؤسسة على العميل القيام بالتفتيش الكامل على  -

 .املنتجات الواردة إليه، وزيادة رضا العميل ووالءه ملنتجات املؤسسة
 :فوائد داخلية تعود على المؤسسة -3-2
 ؛تساعد عملية مراقبة اجلودة على حتسني جودة املنتجات وتؤدي إىل زيادة إنتاجية املؤسسة -
كما تساعد الرقابة على اجلودة من تقليل التكاليف والذي يؤدي إىل االخنفاض يف أسعار املنتجات   -

 ؛يادة يف األربا  ويف احلصة السوقيةوبالتايل زيادة القدرة على املنافسة والذي حيقق ز 
وجود نظام واضح للرقابة على اجلودة ميكن للمؤسسة من توفر املعلومات الضرورية إلدارة العمليات  -

أنه لكي تكون قادرا على حل "لدى القائمني عليها، حبيث يقوم هذا النظام على افرتاض أساسي 
 ؛"والمشكلة ما فإنه جيب أن تكون قادرا على رؤيتها أ

ميكن نظام املراقبة من التعرف على أي احنراف أو عدم التطابق يف الوقت املناسب، وهذا ما يزيد يف  -
القدرة على التغلب عليه بسرعة وفعالية، وبالتايل تصبح أكثر حتكما وقدرة على منع حدوث 

 .مشكالت مماثلة يف املستقبل
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حصول هذا األخري على رضا املستهلك  يرتكز اهلدف األساسي ملراقبة  جودة املنتج يف كما
وإشباع حاجاته املتنامية من خالل مطابقة املنتج املتحقق مع املواصفات واملعايري القياسية املقررة من طرف 

 7.املؤسسة بواسطة التصميم لتلك املنتجات مبا ينسجم مع املتطلبات الفعلية للمستهلكني
 

 .اإلقتصادية، محفزاته وأهم معوقاتهاإلبداع في المؤسسة : المحور الثاني
 :تعريف اإلبداع -1

لقد شغل مفهوم اإلبداع العديد من الباحثني على مر العصور، وصار استخدام كلمة إبداع شائعا  
كثريا من قبل كافة املختصني والغري املختصني، مع أن أكثرهم ال ميلك تفسريا واضحا ملعىن اإلبداع، إال أنه 

 .يف ومفاهيمميكن حصر عدة تعار 
 :gowan (جوان)حسب تعريف العالم وذلك  وميكن إبراز أهم التعاريف املشهورة لإلبداع،

إلبداع مزيج من القدرات واالستعدادات واخلصائص الشخصية اليت إذا وجدت بيئة مناسبة ميكن أن ا»
 .«ترقى بالعمليات العقلية لتؤدي إىل نتائج أصلية ومفيدة للفرد أو الشركة أو اجملتمع أو العامل

عملية وعي مبواطن الضعف وعدم »: قد عرف اإلبداع بأنه Torranceكما أن العامل تورانس 
االنسجام والنقص باملعلومات والتنبؤ باملشكالت والبحث عن حلول، وإضافة فرضيات واختبارها، 

 8.«وصياغتها وتعديلها باستخدام املعطيات اجلديدة للوصول إىل نتائج جيدة لتقدم لآلخرين
العصور، وأول من اهتم  أما اصطالحا فقد شغل مفهوم اإلبداع العديد من الباحثني على مر

من  josephe schumpterوما يتعلق به هو االقتصادي النمساوي  2922مبفهوم اإلبداع سنة 
استخدام »: والذي عرف فيه اإلبداع على أنه  The theory of developmentخالل كتابه 

                                                 
، دار كنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، "الجودة وأنظمة اإليزو"وأمال كحيلة،  فريد كورتل  7

 .92، ص 2022
 .2، ص 2009، دار أسامة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، األردن، "اإلبداع اإلداري"مجال خري الدين،   8
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ألخري عبارة عن وقال بأن هذا ا 9،«املوارد املتاحة بطريقة جديدة هتدف إىل خلق سلع وخدمات جديدة
نتيجة نامجة عن إنشاء طريقة أو أسلوب جديد يف اإلنتاج، وكذا التغيري يف مجيع مكونات املنتج أو يف  

 10.كيفية تصميمه
« عملية جلب االبتكارات حنو االستخدام الفعلي»بتعريف اإلبداع على أنه  Aynesكما قام      

عملية جلب التكنولوجيا جديدة أو اإلشارة إىل تكنولوجيا جديدة تنتج عن هذه »مقابل أن االبتكار هو 
استخدام الرباعة واخليال لتوليد مدخل أو طريقة جديدة تتصف »يف حني أن اإلخرتاع هو « العملية
 11.«ةباألصال

أيضا بأنه الرباعة الفردية أو اجلماعية والقدرة على إنشاء أفكار ومفاهيم جديدة، أو  وعرف اإلبداع
، كما عرف على أنه عملية ليس هلا هناية، 12اكتشاف سبل جديدة هبدف تطوير أفكار جاهزة ومفيدة

ذلك من خالل تقدمي فنطاق اإلبداع ميكن أن يكون إضافيا يتضمن التغريات اخلفيفة أو يكون جذريا و 
 13.منتج جديد

بديع السموات واألرض وإذا قضي أمرا فإمنا يقول له كن » : قال اهلل تعاىل: وجاء يف القران الكرمي
 .أي خالقهما على مثال غري سابق 14،، صدق اهلل العظيم«فيكون

                                                 
9  Rodolphe Durant, " guide du management stratégique ", édition Dunod, paris,2003, 

p73. 
10 Yan Kerorguen, Anis Bouayad, " La face cachée du management", Dunod, Paris, 

2004, p197. 
11 C.Carrier, DJ Garand,  " Le concept d’innovation de débats et ambiguïtés", 5ème 

conférence internationale de management stratégique, Lille du 13 au 15 mai 1996, 
p03. 

، 2001دار النهضة العربية، بريوت، ، "المبادئ واالتجاهات الحديثة في إدارة المؤسسات"حسن إبراهيم بلوط،   12
 . 510ص

، 2000دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر،  ،"اإلبداع اإلداري في القرن الحادي والعشرين" أمحد املغريب،  13
 .200ص

 .221اآلية  ،"سورة البقرة"القرآن الكرمي،   14
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قبل القيام بعمل  ويعرف اإلبداع بأنه التفكري يف ما مل يفكر فيه اآلخرين أو رؤية ما مل يراه أحد من
مل يقم به آخرين من قبل، وهو عبارة عن أفكار تتصف بالتجديد وتكون مفيدة ومتصلة حبل أمثل 
للمشكالت أو تطوير أساليب وتعميق رؤية أوسع وإعادة تركيب األمناط املعروفة يف السلوكيات اإلدارية يف 

 15.أشكال مميزة ومتطورة تدفع بأصحاهبا إىل األمام
ميكن تعريف اإلبداع بأنه أفكار جديدة، مفيدة ومتصلة حبل مشكالت معينة أو جتميع بصفة عامة 

وإعادة تركيب لألمناط املعروفة من املعرفة يف أشكال فريدة، فاإلبداع ليس إال رؤية الفرد لظاهرة ما بطريقة 
لى التفكري جديدة فهو يتطلب القدرة على اإلحساس بوجود مشكلة تتطلب املعاجلة، ومن مث القدرة ع

  16 .بشكل خمتلف ومن مث إجياد احلل املناسب هلا
 :تتمثل يف النقاط التالية :فوائد اإلبداع -2
اإلبداع عمل أساسي يف زيادة اإلنتاج واملبيعات بنسبة مرتفعة، وبالتايل جذب املزيد من  يعترب -

االستثمارات خاصة من اخلارج وتوفري فرص عمل جديدة، وفتح أسواق جديدة عكس املؤسسات اليت 
 ؛تكون ضعيفة يف جمال اإلبداع

التنافسية ومن مث حتقيق الريادة يف  يتمثل اإلبداع احلافز األساسي خللق فرص عمل جديدة ودعم القدرة -
 ؛املؤسسات املبدعة

سنوات وهذا عكس ما حتققه  20خالل  ℅22حتقق املؤسسات املبدعة عائد لألسهم والذي يعادل  -
 ؛املؤسسات األقل إبداعا

 17؛ميثل اإلبداع العامل املشرتك األكثر أمهية يف حتقيق التنمية اإلقصادية ودم التنافسية -

                                                 
، دار الفكر ناشرون وموزعون، الطبعة األوىل، عمان، "قيادة اإلدارية وإدارة اإلبتكارال"عالء حممد سيد قنديل، 15

 .221، ص2020
دار املريخ، اململكة العربية  ،"إدارة أنشطة االبتكار و التغيير"نيل أندرسون، حممود حسن حسين ترمجة لنيجل  16

 . 22-20، ص 2002السعودية، 
 .209، ص2000، مرجع سابق، "اإلبداع اإلداري في القرن الحادي والعشرين"أمحد املغريب،  17
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بداع على دعم التنمية االقتصادية من خالل إجياد األساليب والتقنيات والتكنولوجيا املالئمة يعمل اإل -
 ؛اليت تدعم التنمية وتنهض هبا

اإلبداع يقود إىل التجديد والتطوير املستمر مما يساعد املؤسسات على مواكبة التطورات والتغريات  -
 ؛وقيادهتا

 18.ت العاملني والتأثري على اجتاهاهتم وسلوكياهتميساهم اإلبداع يف تنمية وتطوير مهارا -
 :محفزات اإلبداع -3

 :يرتبط اإلبداع يف املؤسسة بعدة عوامل نلخصها فيما يلي
تعترب طبيعة القيادة من أهم العوامل اليت تؤثر يف القدرة اإلبداعية للمؤسسة حبيث أن : القيادة -3-1

املؤسسات اليت تعمل على حتفيز املشاركة وهلا قادة يتمتعون بالصفات القيادية الكفأة تكون فيها القدرة 
بداع، وقد أثبتت على اإلبداع عالية، فالنمط القيادي التعاوين الدميقراطي يشجع اجملموعات على اإل

الدراسات يف هذا اجملال بأن الفرق ذات األداء اإلبداعي العايل كان هلا درجة عالية من الدعم القيادي 
 19.والرتكيز على األهداف و بناء الفريق وتسهيالت العمل

له أثر مباشر على مستوى القدرة على اإلبداع يف املؤسسة، وذلك من خالل : الهيكل التنظيمي -3-2
 .ريقة اليت يتم مبوجبها تنظيم املؤسسةالط
تؤثر ثقافة املؤسسة على القدرة اإلبداعية، وأصبح شيء مؤكد عند املختصني : ثقافة المؤسسة -3-3

وتشمل ثقافة املؤسسة على املعتقدات والعادات والقيم  20،أن التغيري التنظيمي يشمل التغيري الثقايف
 .الراسخة يف املؤسسة

                                                 
- 502، ص 2005، دار احلامد للنشر، الطبعة األوىل، األردن، "منظور كلي –إدارة المنظمات "حسني حرمي،  18

501. 
 اإلبداع في المؤسسة االقتصادية الجزائرية، دراسة لصفات ومعوقات ومحفزات»رة ماجستري عجيلة حممد، مذك19

 .09، ص 2001، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، جامعة البليدة، « اإلبداع
 .20، ص مرجع نفسه 20
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احمليط خمتلف املتغريات اخلارجية اليت تؤثر على قدرة املؤسسة على اإلبداع مثل  يشمل: المحيط -3-4
 .شدة املنافسة يف السوق، و مستوى التطور التكنولوجي

زيد من قدرته تساعد على التفكري اخلالق املشجع لإلبداع وتوهناك عدة عوامل حتفز اإلبداع و 
 :  تتلخص فيما يلي

  ؛طر  أفكارهم وآرائهمتدعيم و تشجيع األفراد على 
  ؛العمال أفكاروضع هيكل تنظيمي يشجع حرية التفكري وتنمية رو  املبادرة واملشاركة واحرتام 
 ؛األفراد ألفكارهم اإلبداعية، وذلك من خالل حوافز مادية و معنوية مكافأة 
  م إجيابا على أنشطة اإلبداع والتطوير حيث تساه ينعكستطور تكنولوجيا املعلومات والذي

  21؛اإلنرتنت مثال يف تقدمي خدمات يف جمال التصاميم والتحسني وغريها
 جيب أن تشجع املؤسسات أفرادها لالستفادة من أوقات الفراغ، : ختصيص وقت مناسب للتفكري

 ؛ألنه عامل أساسي يف احلث على إبداع أفكار جديدة
 ال ميكن أن تتواجد إال يف إن الفرصة اخلاصة باإلبداع : فهم احلاضر وعدم االنشغال باملاضي

الوقت احلاضر وذلك أفضل بقبول املوقف الذي نعيشه، وبذلك فإن الشرط األول لتحقيق اإلبداع 
هو أن ترى بوضو  أين تتواجد اآلن حبيث ال ختفي نفسك بعيدا عن احلقيقة الراهنة، فإذا وجدت 

تغيري املستقبل ال ميكن أن  بعض املظاهر السيئة ميكن التخلص منها، وبالتايل اجد أن إمكانية
 22.تتواجد إال يف الظرف احلايل

 
 

                                                 
، «نشاطات اإلبداع في منظمات األعمال مع إشارة لحالة المنظمات اليابانية» بورنان إبراهيم، بورنان مصطفى ، 21

 .00، ص  2009، جامعة عمار ثليجي باالغواط ، 22جملة دراسات، العدد 
        ، 2002، دار كنوز املعرفة، عمان، "إدارة المعرفة اإلبداع واالبتكار"سليم بطرس جلدة، زيد منري عبوي،  22
 .205-202ص 
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 :معوقات اإلبداع -4
رغم احلوافز السابقة إال أنه يوجد عدة معوقات حتد من التفكري اإلبداعي واليت ميكن تصنيفها إىل 

 : معوقات فردية وأخرى تنظيمية  كما يلي
 :ما يلي واليت تتمثل يف: المعوقات الفردية  -4-1
 .عدم توفر االستقرار الوظيفي واإلحساس بعدم األمان واخلوف من الرؤساء -
 23. عدم القدرة على املغامرة وحتمل املخاطرة -
 . اخلوف من اخلطأ والفشل، وامليل إىل االعتماد على الغري -
 :ما يلي واليت تتمثل يف: المعوقات التنظيمية  -4-2
وضو  األهداف التنظيمية وما يرتتب عليها من تدين الرو  املعنوية ورو  اإلبداع، ويعترب ذلك  عدم -

 24؛عائقا مينع األفراد من ممارسة اإلبداع يف النشاطات اإلدارية
 ؛اليب عمل موحدة املركزية الشديدةالروتني املستمر و إلزام األفراد بأس -
 ؛ط الثابتة يف التنظيم وعالقات العملعدم الرتحيب بالتجديد والتمسك باألمنا -
 ؛نقص املوارد املالية والبشرية والتقنية الذي يؤدي إىل تأخر املؤسسة يف جمال اإلبداع -
مقاومة التغيري حبيث هناك اجتاه يف العديد من املؤسسات ملقاومة التغيري حيث أنه إذا كان اإلبداع يعين  -

    25.ؤدي ذلك إىل وجود مقاومة من طرف العمالطرقا جديدة و تغيريا يف املراكز فقد ي
كما ركز العديد من الباحثني يف جمال اإلبداع على حبث معوقات اإلبداع وحتديد العوامل اليت تعيق 
أو تساعد على العملية اإلبداعية لدى األفراد والعاملني يف املؤسسات، واختلفوا يف دراستهم وتوصلوا إىل 

                                                 
 . 222، دار غريب، مصر، بدون سنة، ص «إدارة السلوك اإلنساني»علي السلمي، 23
 اإلبداع في المؤسسة االقتصادية الجزائرية، دراسة لصفات ومعوقات و محفزات»عجيلة حممد ، مذكرة ماجستري  24

 .92مرجع سابق، ص «  اإلبداع
  .522، ص 2002مصر،  الدار اجلامعية، ،"مبادئ اإلدارة"علي الشريف و حممد سلطان،  25
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اإلبداع، ولقد حدد كامبل عددا من املعوقات اليت من املمكن أن تعيق اإلبداع  نتائج متباينة حول معوقات
 :يف النقاط التالية

 .وتتعلق بإمكانيات املؤسسة املادية والبشرية: المعوقات المالية -4-3
وبالرجوع إىل األدبيات العربية اجد أن الباحثني العرب حاولوا حصر هذه املعوقات ودراستها يف 

 :سسات مت تقسيمها إىلخمتلف املؤ 
 :المعوقات االجتماعية والثقافية -4-4

واملتمثلة يف التعليم واألسرة واجملتمع ككل الذي حيارب التغيري، فتعود الطفل على التبعية وعدم 
االستقاللية سواء يف البيت أو املدرسة، وحماربة كل رغبة يف التطوير والتغيري فيصبح الطفل مقلدا آلبائه 

 26. مجيع تصرفاته يف مراحل منوه املختلفةومعلميه يف
إضافة إىل هذه العوائق هناك صعوبة إقناع األفراد بأن الطريقة اليت يعملون هبا ليست األفضل 

 .وكذلك اخلوف من توظيف األذكياء والذي يرى البعض أنه ميكن أن يشكل خطرا يف حالة توظيفهم
 

 .قابة على الجودة واإلبداع في المؤسسةمحاولة دراسة العالقة بين الر : المحور الثالث
حناول من خالل هذا احملور إجياد العالقات واختبارها بني متغريات الدراسة للتأكد من صحة أو 

الذي استعمل ( Spearman)عدم صحة الفرضيات وذلك عن طريق استخدام معامل ارتباط الرتب 
اقتصادية جزائرية لتحقيق هدف الدراسة أي يف عدة دراسات سابقة، ومت تطبيقه على مستوى مؤسسات 
 . إجياد العالقة بني عملية الرقابة على اجلودة واإلبداع يف املؤسسة

 :مجتمع البحث والعينة
مؤسسة )مؤسسة منها  20حدد جمتمع الدراسة يف عينة من مؤسسات اقتصادية جزائرية حوايل 

احلليب بالبليدة، مؤسسة محود بوعالم  نفطال إلنتاج زيوت السيارات مبستغامن، ترافل للمشتقات
                                                 

دور اإلبداع واالبتكار في إبراز الميزة التنافسية للمؤسسات المتوسطة » ،مسية برويب، مذكرة ماجستري  26
 .00 -01مرجع سابق، ص  ،«والصغيرة
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باجلزائر العاصمة، مؤسسة الدهن لسوق هراس، منتوجات سيفيتال، شركة صناعة  للمشروبات الغازية
كما مت توزيع االستبيانات على مفردات عينة   ،...(، مؤسسة إنتاج البوليسرتان،BRIDJاألجر األمحر

 . ℅90جابة استمارة وكانت نسبة االست 21البحث املقدرة بـ
 :األدوات اإلحصائية المستخدمة

مت االعتماد على جمموعة من األساليب واألدوات اإلحصائية يف حتليل ومعاجلة البيانات بغرض 
 :حتقيق أهداف البحث واختبار فرضياته ومن هذه األدوات

 (:Spearman)معامل ارتباط الرتب سبيرمان  -
أداة إحصاء تستخدم لقياس درجة العالقة بني متغريات الدراسة، وهو من ضمن اإلحصاءات غري 

 .املعلمية ذات التوزيع احلر وقيمته موجبة أقل أو تساوي الواحد الصحيح
 :معامل التحديد -

 يعرف بأنه مربع معامل االرتباط وهو أداة تستخدم ملعرفة مدى جدوى التوفيق خلط االحندار املقدر
للمتغري التابع على املتغري املستقل، ويقيس كذلك نسبة التغري يف املتغري التابع نتيجة تغري املتغري املستقل 

 .ويكون موجب حمصور بني الصفر والواحد وكلما اقرتب من قيمة الواحد كلما كان التقدير جيد
 :االنحدار البسيط -

بني متغريين على هيئة عالقة دالة حبيث هو عبارة عن أسلوب إحصائي يستخدم يف قياس العالقة 
 .الذي يتسبب يف تغري املتغري التابع( متغري مستقل)واألخر ( متغري تابع)يسمى أحد املتغريات 

 :الميل الحدي -
هو قيمة مسامهة وحدة واحدة من املتغري املستقل بتأثري على املتغري التابع، ويعرف كذلك بأنه قيمة 

 (.طردي أو عكسي)يتبني اجتاه متغريات وعالقات النموذج املعلمة اليت من خالهلا 
 :Fاختبار  -
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احملسوبة أكرب  (F)يستعمل لقياس أثر العالقة بني متغريات الدراسة املختلفة، فكلما كانت قيمة 
اجلدولية كلما كانت املتغريات املستقلة ذات أثر معنوي على املتغريات املعتمدة، والعكس ( F)من قيمة 
اجلدولية فهذا يعين أن املتغريات املستقلة ليس ( F)احملسوبة أقل من قيمة ( F)كلما كانت قيمة صحيح  

 .هلا أثر معنوي على املتغريات املعتمدة
 :حيتوي هذا البحث على نوعني من املتغريات: متغيرات البحث

 ؛وهو مراقبة اجلودة: املتغري املستقل 
 وهي اإلبداع املؤسسي، اإلبداع التكنولوجي، اإلبداع اإلداري، اإلبداع التقين: التابعة املتغريات. 

 اختبار عالقات االرتباط بين متغيرات الدراسة -1
اختبار عالقة االرتباط ما بين مراقبة جودة المنتج واإلبداع : الفرضية الرئيسية األولى 2-2

 :المؤسسي
وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية موجبة عند مستوى ( 2)حيث يالحظ من خالل اجلدول رقم

للمؤسسة عينة ( 0.25)بني مراقبة جودة املنتج واإلبداع املؤسسي وبلغت قيمتها ( 0.02)معنوية 
تنص على أنه الدراسة، وهي قيمة عالية تؤشر قوة العالقة بني املتغريين، وهذا ما يثبت صحة الفرضية اليت 

توجد عالقة ذات داللة معنوية بني مراقبة جودة املنتج واإلبداع املؤسسي، كما تؤكد على أن عملية مراقبة 
 .اجلودة تعمل على حتفيز اإلبداع داخل املؤسسة

 يوضح نتائج االرتباط بين أنواع اإلبداع وتحسين الجودة( 1)جدول
 االرتباط المتغير المعتمد المتغير المستقل

 **1.63 اإلبداع المؤسسي 

 **1.55 االبداع التكنولوجي مراقبة جودة المنتج

 **1.61 االبداع اإلداري 

 **1.56 اإلبداع التقني 

 (.52)، ودرجة حرية (0.02)االرتباط ذو داللة معنوية عند مستوى معنوية **
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 من إعداد الباحثتني  :المصدر

عملية مراقبة اجلودة واإلبداع اختبار عالقة االرتباط ما بني  :الفرضية الفرعية األولى 1-1-1
وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية موجبة عند ( 2)، ويالحظ من خالل اجلدول رقم التكنولوجي

، وهي قيمة عالية  تؤشر (0.11)بني مراقبة اجلودة واإلبداع التكنولوجي وبلغت ( 0.02)مستوى معنوية 
بني املتغريين، كذلك تثبت حتقق الفرضية اليت تنص على وجود عالقة ذات داللة معنوية على قوة العالقة 

عملية مراقبة اجلودة تعمل على حتفيز  بني مراقبة جودة املنتج واإلبداع التكنولوجي، وهذا ما يشري إىل أن
 .اإلبداع داخل املؤسسة

عملية مراقبة اجلودة واإلبداع اإلداري بني  مااختبار عالقة االرتباط  :الفرضية الفرعية الثانية 1-1-2 
وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية موجبة عند مستوى ( 2)حيث يالحظ من خالل اجلدول رقم 

، وهي قيمة عالية (0.20)بني عملية مراقبة اجلودة واإلبداع اإلداري وبلغت قيمتها ( 0.02)معنوية 
عملية توجد عالقة ذات داللة معنوية ما بني )يثبت حتقق الفرضية  وهذا ماتؤشر قوة العالقة بني املتغريين، 
عملية مراقبة اجلودة تعمل على حتفيز اإلبداع داخل  ، وتدل على أن(مراقبة اجلودة واإلبداع اإلداري

 .املؤسسة
قين عملية مراقبة اجلودة واإلبداع التما بني اختبار عالقة االرتباط  :الفرضية الفرعية الثالثة 1-1-3 

وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية موجبة عند مستوى ( 2)حيث يالحظ من خالل اجلدول رقم 
، وهي قيمة عالية تؤشر (0.12)بني عملية مراقبة اجلودة واإلبداع التقين وبلغت قيمتها ( 0.02)معنوية 

عملية مراقبة ة معنوية ما بني توجد عالقة ذات دالل)وهذا ما يثبت حتقق الفرضية قوة العالقة بني املتغريين، 
عملية مراقبة اجلودة تعمل على حتفيز  ، وتشري كذلك على أن(اجلودة واإلبداع التقين داخل املؤسسة

 .اإلبداع داخل املؤسسة
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 :تحليل العالقة التأثيرية للمتغير المستقل في المتغير المتعمد باستخدام االنحدار البسيط -2
وقياس ( y)يف املتغري املعتمد( x)بغرض حتديد تأثري املتغري املستقل مت استخدام االحندار البسيط 

 .مستوى معنوية التأثري
مراقبة الجودة واإلبداع داخل اختبار العالقة التأثيرية ما بين  :الفرضية الرئيسية الثانية 2-1

 :(اإلبداع المؤسسي)المؤسسة 
اخلاص بتوضيح العالقة التأثريية بني عملية مراقبة اجلودة ( 2)من خالل اجلدول رقم يالحظ

واإلبداع داخل املؤسسة العالقة بني املتغري املستقل واملتغري املعتمد هي عالقة ذات تأثري معنوي ألن قيمة 
(f ) أكرب من قيمة ( 22.51)احملسوبة(f ) حديد ، ويتضح كذلك من معامل الت(0.2)اجلدولية(R2  )

يف حتفيز اإلبداع داخل املؤسسة، وكان منوذج ( 22.1℅)أن عملية مراقبة جودة املنتج تساهم بنسبة 
 Y=0.58+0.63: االحندار البسيط كاآليت

يوضح نتائج االنحدار البسيط للعالقة التأثيرية بين مراقبة جودة المنتج واإلبداع في (: 2)جدول رقم 
 المؤسسة

احلد  املتغري املعتمد املتغري املستقل
 الثابث

امليل 
 احلدي

( f)قيمة 
 احملسوبة

معامل 
 الداللة ( R2)التحديد

اإلبداع  
  ℅59.1 22.51 0.25 0.10 املؤسسي

مراقبة جودة 
 املنتج

اإلبداع 
وجود تأثريا ذا  ℅50.9 22.22 0.11 0.10 التكنولوجي

 داللة معنوية

اإلبداع  
  ℅51.2 19.79 0.20 0.12 اإلداري

  ℅20.2 22.90 0.21 2.22 اإلبداع التقين 
 (.0.2(=)52)، ودرجة حرية (0.02)اجلدولية حتت مستوى معنوية ( f)قيمة 

 من إعداد الباحثتني  :المصدر
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يف ( ℅32)يؤدي إىل زيادة مقدار ( x) قيمة مراقبة جودة املنتج أي أن زيادة وحدة واحدة يف
، (℅99)بالعلم من أن هذا النموذج مقبول إحصائيا بدرجة ثقة  ،(y)حتفيز عملية اإلبداع املؤسسي 

وهذا ما يثبت حتقق صحة الفرضية اليت تنص على أن هناك تأثري ذو داللة معنوية بني مراقبة جودة املنتج 
 .، ويؤكد كذلك على دور عملية مراقبة جودة املنتج يف حتفيز اإلبداع املؤسسي(واإلبداع املؤسسي

اختبار العالقة التأثيرية ما بين مراقبة جودة المنتج واإلبداع  :الفرعية األولىالفرضية  2-1-1
 :التكنولوجي

من خالل اجلدول أعاله الذي يوضح العالقة التأثريية بني مراقبة جودة املنتج واإلبداع  يالحظ
التكنولوجي للمؤسسة قيد الدراسة أن العالقة بني املتغري املستقل واملتغري املعتمد هي عالقة ذات تأثري 

يتضح من معامل  ، وكذلك(0.2)اجلدولية ( f)أكرب من قيمة ( 14.66)احملسوبة ( f)معنوية، ألن قيمة 
، (℅30.9)أن مراقبة جودة املنتج يساهم ويساعد يف حتفيز اإلبداع التكنولوجي بنسبة (  R2)التحديد 

 Y=0.58+0.55 :وكان منوذج االحندار البسيط كاأليت
يف ( ℅55)يؤدي إىل زيادة مقدار ( x) قيمة مراقبة جودة املنتجأي أن زيادة وحدة واحدة يف 

، وهذا (℅99)، علما أن هذا النموذج مقبول إحصائيا بدرجة ثقة ( y)اإلبداع التكنولوجي حتفيز عملية 
ما يدل على حتقق الفرضية اليت تنص على أن هناك تأثري ذو داللة معنوية بني عملية مراقبة جودة املنتج 

فيز اإلبداع واإلبداع التكنولوجي يف املؤسسة، كما تؤكد على دور عملية الرقابة على اجلودة يف حت
 .التكنولوجي داخل املؤسسة

 :اختبار العالقة التأثيرية ما بين مراقبة الجودة واإلبداع اإلداري :الفرضية الفرعية الثانية 2-1-2
العالقة التأثريية بني مراقبة جودة املنتج واإلبداع اإلداري  (2)يتضح من خالل اجلدول رقم 

للمؤسسة عينة البحث أن العالقة بني املتغري املستقل واملتغري املعتمد هي عالقة  ذات تأثري معنوية، ألن 
كما يالحظ من خالل معامل التحديد ،  (0.2)اجلدولية ( f)أكرب من قيمة ( 19.79)احملسوبة ( f)قيمة 
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(R2 )  يف اإلبداع اإلداري وقد كان النموذج االحندار ( ℅37.1)أن مراقبة جودة املنتج تساهم بنسبة
 Y=0.56+0.60 X    :البسيط كاآليت

يف حتفيز ( ℅60)تؤدي إىل زيادة مقدارها ( x)أي أن زيادة وحدة واحدة يف عملية مراقبة جودة املنتج 
، وهذا ما يثبت حتقق (℅99)مقبول إحصائيا بدرجة ثقة ، علما أن هذا النموذج (y)اإلبداع اإلداري

الفرضية واليت تنص على وجود تأثري ذو داللة معنوية بني مراقبة جودة املنتج واإلبداع اإلداري وتأكد دور  
 .عملية مراقبة جودة املنتج يف حتفيز اإلبداع اإلداري داخل املؤسسة

 :العالقة التأثيرية ما بين مراقبة الجودة واإلبداع التقنياختبار  :الفرضية الفرعية الثالثة 2-1-3
العالقة التأثريية بني مراقبة جودة املنتج واإلبداع التقين للمؤسسة ( 2)يتضح من خالل اجلدول رقم 

عينة البحث حيث أن العالقة بني املتغري املستقل واملتغري املعتمد هي عالقة ذات تأثري معنوية، ألن قيمة 
(f )أكرب من قيمة ( 64.98)سوبة احمل(f ) كما يالحظ من خالل معامل التحديد ،  (0.2)اجلدولية
(R2  ) يف حتفيز اإلبداع التقين وقد كان النموذج ( ℅48.1)أن مراقبة جودة املنتج تساهم بنسبة

 Y=1.22+0.69X   :االحندار البسيط كاآليت
يف ( ℅69)تؤدي إىل زيادة مقدارها ( x)أي أن زيادة وحدة واحدة يف عملية مراقبة جودة املنتج 

، وهذا ما يثبت حتقق (℅99)، علما أن هذا النموذج مقبول إحصائيا بدرجة ثقة (y)حتفيز اإلبداع التقين
الفرضية واليت تنص على وجود تأثري ذو داللة معنوية بني مراقبة جودة املنتج واإلبداع التقين وتأكد دور 

 .حتفيز اإلبداع التقين داخل املؤسسةعملية مراقبة جودة املنتج يف 
 :نتائج الدراسة

  الرقابة على )تبني من خالل النتائج اإلحصائية وجود عالقة تأثريية ذات داللة معنوية بني مراقبة اجلودة
وحتفيز اإلبداع يف املؤسسة، وهذا ما يؤكد على أن عملية مراقبة اجلودة تعترب عامل مهم ومالزم ( اجلودة

 ؛داع وتشجيعهلتحفيز اإلب
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  وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بني مراقبة اجلودة واإلبداع املؤسسي وذلك من خالل ما أظهرته
نتائج التحليالت اإلحصائية، وهذا ما يعين أمهية وجود مراقبة اجلودة يف حتفيز اإلبداع لدى العاملني يف 

 ؛املؤسسة
 يف املؤسسة عينة البحث أمهية مراقبة اجلودة النعكاسها املباشر على مستوى أداء  إدراك املسؤولني

عملهم وأمهية حتفيز اإلبداع يف ضوء هذا اإلطار، وبالتايل ميكن القول أن سعي أي مؤسسة لتحفيز 
 ؛رو  اإلبداع مبختلف أنواعه ال بد أن ترافقه عملية مراقبة جودة املنتوج

 اجلودة إحدى التحديات الرئيسية اليت تواجه املؤسسة قيد الدراسة ومعظم  متثل عملية الرقابة على
املؤسسات املنتجة، خاصة يف ظل التهديدات واملخاطر اليت تواجه خمتلف املؤسسات من قبل املنافسني 

 ؛بسبب تقادمها التقين وضعف مواكبتها للتجديد مما يؤثر على موقعها التنافسي يف األسواق
 بة اجلودة واإلبداع يعترب سلوكا حضاريا، كما يعد من مسات اإلدارة احلديثة لكونه وسيلة تبين مبدأ مراق

تؤدي إىل تفوق ومتيز املؤسسة عن منافسيها اآلخرين فضال على قدرهتا على تنويع منتجاهتا وحتسني 
 ؛جودهتا وبالتايل حتقيق حاجات ورغبات العمالء املتنامية

 ودة داخل املؤسسة وجتهيزه بكافة الوسائل التكنولوجية والتقنيات أمهية وجود قسم خاص ملراقبة اجل
املتطورة وتدعيمه مبوارد بشرية ذات إمكانيات وكفاءات متكنها من السيطرة على جودة املنتج 

 ؛واكتشاف العيوب وتصحيحها من خالل إبداعات جديدة أو حمسنة
 ضاعها إىل قوانني ووضع معايري خاصة وإلزام ضرورة قيام الدولة بعملية مراقبة اجلودة بصفة صارمة وإخ

املنتجني بتطبيقها حىت ال يباع كل ما ينتج، وبالتايل يصبح املنتج ليس حباجة إىل اإلبداع ألنه حر يف 
 .بيع أي منتوج حىت ولو كان ذو جودة رديئة

 :الخاتـمة
تبني من خالل هذا البحث أمهية كل من عملية الرقابة على اجلودة واإلبداع يف املؤسسة حيث 
يعتربان من أهم متطلبات هذا العصر وضرورة حتمية تفرضها التحوالت والظروف االقتصادية الراهنة، فال 
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ة أي على مستوى بد على املؤسسة أن تقوم مبراقبة مستوى اجلودة قبل وأثناء، وبعد العمليات اإلنتاجي
مجيع املراحل املرافقة لعملية اإلنتاج، وذلك من خالل استخدام أدوات ضبط اجلودة وخمتلف األساليب 

 .اإلحصائية املستعملة يف عملية الرقابة على اجلودة مبا فيها مراقبة التكاليف اخلاصة هبذه العمليات
ة تسمح للمؤسسة مبواكبة املستجدات كما أضحى اإلبداع خيارا اسرتاتيجيا ال غىن عنه وأداة هام

العاملية ومواجهة املخاطر اليت تشهدها، كما تتأكد لنا أمهيته حبيث يؤدي تفعيل اإلبداع إىل زيادة تنافسية 
املؤسسة من خالل تقدمي منتجات جديدة والعمل على حتسني جودهتا وتقليص أسعارها، مما جيعل 

ايل حتقيق مزايا تنافسية متكنها من البقاء والنمو رغم املنافسة املؤسسة متميزة يف طر  منتجاهتا، و بالت
الشديدة اليت يتميز هبا السوق، وعلى هذا األساس جيب على املؤسسة االهتمام باإلبداع وتوفري خمتلف 
املقومات والشروط الضرورية لتفعيله اليت من بينها االهتمام بعملية مراقبة اجلودة حىت يتم اكتشاف العيوب 

  .التايل حماولة تصحيحها وهذا ما حيفز على اإلبداعوب
 

 :المراجــعقائمة 
 :باللغة العربية مراجــع

، دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر، "اإلبداع اإلداري يف القرن احلادي والعشرين"أمحد املغريب،  .1
 ؛2000

 ؛2009األوىل، األردن، ، دار أسامة للنشر والتوزيع، الطبعة "اإلبداع اإلداري"مجال خري الدين،  .2
، دار النهضة العربية، بريوت، "املبادئ واالجتاهات احلديثة يف إدارة املؤسسات"حسن إبراهيم بلوط،  .3

  ؛2001
 ؛2005، دار احلامد للنشر، الطبعة األوىل، األردن، "منظور كلي –إدارة املنظمات "حسني حرمي،  .4
دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة ، "إدارة اجلودة وخدمة العمالء"خضري كاظم محود،  .5

 ؛2002األوىل، األردن، 
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 العوامل المحددة للصادرات الصناعية الجزائرية
 برواين شهرزاد. أ

 ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري )أ( ةمساعد ةأستاذ
 مستغامنجامعة 

 :الملخص
هتدف الدراسة إىل حتليل وقياس العوامل احملددة واملؤثرة يف حجم منو الصادرات الصناعية خالل 

عن طريق وضع منوذج قياسي يفسر تغري حجم الصادرات الصناعية  2102-0991الفرتة املمتدة مابني 
ايا اليت خالل فرتة الدراسة، وذلك باعتبار أن قضية تنمية الصادرات الصناعية أصبحت من أهم القض

 تواجه االقتصاد اجلزائري نظرا العتماده بشكل كلي على الصادرات النفطية
من التغري احلاصل يف الصادرات الصناعية تفسره التغريات % 10وقد أظهرت النتائج أن ما نسبته

ى مع األجنيب املباشر وسعر الصرف والناتج احمللي اخلام، وهذه النسبة تتماش راحلاصلة يف كل من االستثما
 .ما جاء يف النظرية االقتصادية 

الصادرات الصناعية، إسرتاتيجية التصدير، الصادرات اجلزائرية، الصادرات من  :الكلمات المفتاحية
 .احملروقات

Résumé : 
        Notre étude, a pour objectif d'analyser et de déterminer les facteurs 
qui  ont  influencé le développement du  volume des exportations 
industrielles nationales, durant la période allant de 1990  à 2012, le 
prototype d'évaluation utilisé dans notre étude  nous a permis d'éclaircir 
les causes de variation du volume des exportations industrielles. 

L’économie algérienne est dans l'obligation de substituer l'exportation 

des hydrocarbures, par le développement des exportations industrielles 
(hors hydrocarbure). 
Notre présente étude, a révélé que 81% des variations des exportations 
industrielles sont dues aux indicateurs suivants: investissement direct 
étranger, taux de change, et  produit intérieur  brut, Ce taux est conforme à 
la théorie économique.       
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Mots clés: Exportations  industrielles, Stratégie d'exportation, Exportations 
algérienne , Exportations d'hydrocarbures. 

 :مقدمة
شهدت الساحة العاملية العديد من التطورات االقتصادية يف العقود الثالثة األخرية، ومن بينها اجتاه 
العديد من الدول النامية إىل التصنيع للخروج من املشاكل االقتصادية اليت تواجهها، واليت مرجعها بصفة 

تصدير املواد األولية واليت احنصرت يف الكثري من األحيان يف سلعة أساسية للمشاكل املرتتبة على إنتاج و 
تصديرية واحدة أثرت بشكل كبري على اهلياكل االقتصادية هلذه الدول، ويف سبيل التنمية االقتصادية 
اجتهت العديد من الدول النامية إىل األخذ بإسرتاتيجية اإلحالل حمل الواردات منهاجا للتنمية االقتصادية 

ا ، إال أن عجز هذه اإلسرتاتيجية يف حتقيق املعدالت املستهدفة للنمو االقتصادي أدى بالكثري من هذه هب
الدول إىل االجتاه إىل إسرتاتيجية تنمية الصادرات ورسم سياستها التصنيعية على أساس وضع قاعدة 

من الدول اليت اجتهت إىل صناعية قادرة على إنتاج سلع منافسة يف األسواق اخلارجية، وقد حققت العديد 
إسرتاتيجية التوجه اخلارجي بتنمية الصادرات وخاصة الصادرات الصناعية  معدالت مرتفعة للنمو 

 .االقتصادي ولعل أمهها جمموعة دول مشال وجنوب شرق آسيا
بالنسبة للجزائر فان تنمية الصادرات الصناعية وزيادة حجمها تأيت كنتيجة حتمية لالختالالت :اإلشكالية

اليت عان منها االقتصاد اجلزائري، حيث تتوقف عملية تنمية الصادرات الصناعية على عدة عوامل تؤثر 
 :  على حجمها، وعلى هذا األساس متم بلورة إشكالية الدراسة فيما يلي

 ددات االقتصادية للصادرات الصناعية اجلزائرية  ما هي أهم احمل
 :نسعى من خالل هذا الدراسة إىل :أهداف الدراسة

 ؛حتليل بنية الصادرات اجلزائرية وحتديد مسامهة الصادرات الصناعية فيها  
 ؛معرفة جهود الدولة لرتقية الصادرات الصناعية خارج احملروقات  
 تغريات االقتصادية اليت تعترب من أهم احملددات الرئيسية حماولة بناء منوذج قياسي يضم أهم امل

 .للصادرات الصناعية اجلزائرية
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جل تقدير منوذج القياسي املعتمد يف الدراسة، مت استخدام البيانات اإلحصائية أمن  :حدود الدراسة
 .وحتليلها 2102-0991ملتغريات النموذج للفرتة املمتدة ما بني 

بالنظر إىل طبيعة موضوع الدراسة مت االعتماد على املنهجني الوصفي والتحليلي، من اجل  :منهج الدراسة
اإلملام باجلوانب النظرية للبحث وذلك من خالل دراسة واقع الصادرات الصناعية اجلزائرية وحتليل تطورها ، 

لي الكمي املشتمل على وإبراز أهم اإلجراءات املتبعة يف ترقيتها، ومت االعتماد أيضا على املنهج التحلي
األساليب القياسية احلديثة لتحديد مدى تأثري متغريات منوذج الدراسة على هيكل الصادرات الصناعية 

 .  اجلزائرية
 دور الصادرات الصناعية في التنمية الصناعية: أوال
 1:الدور اإلنمائي للصادرات-1

الفكر االقتصادي على العديد من اآلراء اليت أولت نشاط التصدير أمهية خاصة من بني  يشتمل
مقومات النمو وحمدداته، فال تقتصر العالقة بني الصادرات والعملية اإلمنائية على العصر احلديث الذي 

بل جند  شهد جتارب العديد من الدول اليت جنحت يف دفع التنمية هبا من خالل تشجيع قطاع التصدير،
أن التاريخ القدمي حيفل بالعديد من أراء املفكرين االقتصاديني اليت أعطت الصادرات مكانة مرموقة يف دفع 

 .التنمية
فبالنسبة للمذهب التجاري قد شجع كل جهد يؤدي إىل زيادة الصادرات مع تقييد التجارة 

 :الصادرات ومن أمهها اخلارجية، حيث اتبع أصحاب هذا املذهب عدة سياسات من شاهنا تشجيع
  ؛باشرةاملعانات اإلدعم الصناعات التصديرية بالدعم املايل ك -
  ؛تشجيع صادرات السلع النهائية مع حظر تصديرها كمواد خام -
تطبيق نظام االسرتداد الضرييب على املدخالت املستوردة يف اإلنتاج التصديري مع إعفاء أي  -

 .رسوم على الصادرات
                                                 

الطوجبي للتجارة والطباعة ، الصادرات املصرية والسياسات املتعلقة بتطويرها، مؤسسة (2112)حممد إبراهيم أبو شادي  1
 ، بتصرف5-3والنشر، القاهرة، ص ص
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أما يف الفكر الكالسيكي فقد احتل نشاط التصدير مكانة ملموسة عند رواده، من خالل      
إبراز دوره كقوة حمركة للنمو االقتصادي، حيث أن نشاط التصدير لدى الكالسيك مل يكن جمرد أداة 

تأكيد مفكري  واستمر .إلعادة ختصيص املوارد أو حتقيق التوزيع األمثل هلا، بل هي عندهم قوة حمركة للنمو
تصديرا –املدرسة النيوكالسيكية على العالقة االجيابية بني التجارة والنمو ملا يرتتب على نشاط التجارة 

 .من ارتفاع مستوى اإلنتاج والدخل لكافة أطراف التبادل-واستريادا
 ومبجيء كينز وأتباعه كان االهتمام بتحليل دور الصادرات كأحد مكونات الدخل القومي ، حيث

لذلك توصل الفكر  .تقوم الصادرات من خالل املضاعف بزيادة الدخل بصورة اكرب من قيمتها املباشرة
االقتصادي كما توصلت العديد من الدراسات التجريبية إىل أن النمو السريع للصادرات يعجل بالنمو 

 .االقتصاد
 :استراتيجيات التصنيع في الدول النامية-2

يتاح هلا فرص النجاح ما مل تستند على مقومات أساسية يف مقدمتها  إن التنمية الصناعية قد ال
إسرتاتيجية واضحة وحمددة للتصنيع، ترسم اإلطار العام واألهداف الرئيسية لعملية التصنيع وذلك يف ضوء 

سعا اسرتاتيجيات التصنيع يف الدول النامية جماال وا إسرتاتيجية عامة للتنمية، ويعد جمال االختيار فيما بني
نظرا الختالف الظروف واملشاكل اليت تواجه تلك الدول وطبيعة املوارد املتاحة يف كل منها، وميكن 
تصنيف هذه االسرتاتيجيات إىل نوعني رئيسيني مها إسرتاتيجية اإلحالل حمل الواردات وإسرتاتيجية التصنيع 

 .للتصدير
 :إستراتيجية اإلحالل محل الواردات-

حالل حمل الواردات من أوىل االسرتاتيجيات اليت اتبعتها معظم الدول النامية ، تعترب إسرتاتيجية اإل
الرتباط تلك اإلسرتاتيجية تارخييا بتوافر العديد من العوامل اليت هيأت املناخ املالئم لتطبيقها يف الدول 

يتلخص يف الوفاء النامية خالل فرتيت احلرب العاملية األوىل والكساد الكبري، ومضمون هذه اإلسرتاتيجية 
 نباحتياجات السوق احمللية مما يتطلب محاية السوق احمللية ليتحول الطلب إىل املنتجات املنتجة حمليا ع
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طريق الرقابة التجارية، وتسمى الدول اليت تتبع إسرتاتيجية اإلحالل حمل الواردات باقتصاديات التوجه 
 2.الداخلي

من اإلحالل حمل الواردات منهاجا للتصنيع اإلمنائي  وقد اتضح يف العديد من الدول اليت اختذت
هبا ارتفاع درجة احلماية لإلنتاج احمللي يف املرحلة األوىل من تطبيق هذه اإلسرتاتيجية  وان اختلفت درجة 
وشكل هذه احلماية، كما اقرتن تطبيق إسرتاتيجية اإلحالل حمل الواردات دعم الصناعات الوليدة يف دول 

ىل العوامل الفنية واملادية يف املراحل األوىل للتنمية مما نتج عنها منتج مرتفع التكلفة ومن مث نامية تفتقر إ
األسعار مما يدفع الدولة إىل التدخل بدعم التكاليف اإلنتاجية املرتفعة ملشروعات تعاين من االختالل عن 

 .احلجم األمثل للمشروع
تيجية ضيق السوق احمللي عن استيعاب السلع ومن أهم العقبات اليت واجهت تطبيق هذه اإلسرتا

املنتجة مع عدم االحتكاك ما بني املنتج احمللي واألجنيب يف السوق احمللي، مما أدى إىل اخنفاض جودة 
وارداهتا نتيجة فرض الرسوم  ضاملنتج احمللي لعدم منافسة املنتجات األجنبية اليت مت حظر استريادها واخنفا

وعدم القدرة على  فد نتج عن ذلك منتج منخفض اجلودة إضافة إىل ارتفاع التكالياجلمركية املرتفعة، وق
املنافسة يف األسواق اخلارجية، وعلى هذا األساس ميكن القول أن هذه اإلسرتاتيجية مل حتقق النجاح اليت 

 .استهدفته واملتمثل يف حتقيق الوفرة يف حصيلة النقد األجنيب
 :إستراتيجية التصنيع للتصدير-

لقد مت األخذ بإسرتاتيجية التصنيع للتصدير بسبب النتائج السلبية اليت ترتبت على األخذ 
بإسرتاتيجية اإلحالل حمل الواردات ، فضال عن كون الصادرات هي مصدر إضافة إىل الدخل احمللي يف  

هتمام بالصادرات كل بلد يأيت إليه النقد األجنيب الالزم السترياد السلع االستثمارية واالستهالكية، واال
يفتح اجملال أمام توسيع األسواق واألخذ باإلنتاج الكبري، وما يتولد عن هذا اإلنتاج من اخنفاض تكلفة 

                                                 
، اجلمعية املصرية 204، إسرتاتيجية التجارة والتنمية الصناعية، جملة مصر املعاصرة، العدد (0999)نادية علي شعيب  2

 021لالقتصاد السياسي والتشريع، القاهرة، ص
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الوحدة املنتجة وزيادة قدرهتا التنافسية على املستوى الدويل، كما تقوم الصادرات أيضا بدور هام يف حتسني 
 .وتطوير أساليب اإلنتاج يف الصناعة احمللية

ما بالنسبة ملضمون إسرتاتيجية التصنيع للتصدير فهي هتدف إىل الرتكيز على إنشاء صناعات أ
ويعين هذا أن تلك اإلسرتاتيجية  3معينة تتوافر فيها فرصة تصدير ناجتها أو جزء منه إىل السوق اخلارجي،

وق اخلارجي، وبالتايل تقوم أساسا على تنمية الصادرات الصناعية للدول النامية اليت تشق طريقها إىل الس
فان هذه اإلسرتاتيجية تعطي أمهية كبرية للتصدير حيث تعتربه املسؤول األول عن متويل خطط التنمية يف 
الدول النامية، وهذا يكون لصاحل الدول النامية عن طريق التقليل بقدر املستطاع من تصدير السلع األولية 

سراع خبطى التنمية، وتسمى الدول اليت تتبع إسرتاتيجية بشكلها اخلام واالجتاه حنو تصنيعها هبدف اإل
 .التصنيع للتصدير باقتصاديات التوجه اخلارجي

من خالل ما سبق يتضح لنا أن إسرتاتيجية التصنيع للتصدير هي األكثر مالئمة للدول النامية 
عت هذه اإلسرتاتيجية، هبدف النهوض بتنميتها االقتصادية، و نتيجة ذلك جند أن غالبية الدول النامية اتب

بل حىت أن مركز التجارة الدويل يقوم مبساعدة الدول النامية لتدعم هذه اإلسرتاتيجية عن طريق تنمية 
    4.صادراهتا الصناعية

 محددات الصادرات-3
تتأثر الصادرات بالعديد من املتغريات االقتصادية، وبالتايل يستلزم التأثري على الصادرات العمل 

تغريات يف تلك املتغريات لضمان حتقيق األهداف التصديرية املرغوبة، حيث أن حتسن شروط  على حتقيق

                                                 
 41عاملي، دراسة أعدها خرباء صندوق النقد الدويل، ص، آفاق االقتصاد ال(0993ماي )صندوق النقد الدويل،  3
قام البنك الدويل بتصنيف الدول النامية وفقا لسياسة التوجه التجاري إىل دول ذات توجه للخارج ودول ذات توجه  4

وضوح للداخل،وعلى الرغم من أن مركز التجارة الدويل يساعد الدول األخرية يف عملية التصنيع إال أن مساعدته تظهر ب
راجع يف ذلك البنك الدويل،تقرير عن التنمية )للدول ذات التوجه للخارج، وذلك مبساعدهتا يف تنمية صادراهتا الصناعية 

 (99-94:، ص 0994يف العامل، 
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نفاذ الصادرات إىل األسواق العاملية وزيادة املنافسة يف األسواق العاملية يتطلب يف األساس توافر عوامل 
 .حمددة يف جانب عرض الصادرات تساعد يف تعزيز وضع الصادرات يف السوق العاملي

اك العديد من الدراسات اليت حاولت حتديد العوامل املؤثرة على عرض الصادرات، ومن أهم هن
وآخرون لتحديد آثار معدالت الصرف على حجم تدفقات التجارة  5Baumهذه الدراسات جند دراسة 

اخلارجية، وقد حصرت أهم العوامل املؤثرة يف قرار العرض من جانب املصدرين يف أسعار الصادرات 
نسبة ألسعار املنتجات احمللية معربا عنها بالتغريات يف سعر الصرف، وتغريات الطلب اخلارجي معربا عنها بال

حتديد دور االستثمار األجنيب  6Sharmaبالتغريات يف الدخل يف الدول املستوردة، كما حاولت دراسة 
من خالل تقدير منوذج املعادالت اآلنية ( 0999-0941)املباشر يف منو الصادرات اهلندية خالل الفرتة 

لكل من عرض وطلب الصادرات، وقد حصرت الدراسة حمددات عرض الصادرات يف كل من أسعار 
 .، االستثمار األجنيب املباشر، البنية األساسية الصادرات باملقارنة بأسعار املنتجات احمللية، الطلب احمللي

وعلى أساس هذه الدراسات التجريبية وغريها سنحاول الرتكيز على أهم  حمددات أداء الصادرات 
سعر الصرف األجنيب، االستثمار األجنيب املباشر، : اليت تؤثر على جانب العرض، واليت ميكن إمجاهلا يف 

 .الناتج احمللي اإلمجايل
فيما يتعلق بسعر الصرف فانه يعد حمدد هام لعرض الصادرات، حيث أن سعر الصرف : سعر الصرف-أ

احلقيقي يعكس حتركات األسعار يف الدولة بالنسبة لشركائها يف التجارة، وسعر الصرف بني عملة الدولة 
 7.وشركائها يف التجارة، وبالتايل فهو يعكس تنافسية صادرات الدولة يف السوق العاملي

 :ويعتمد تأثري تغريات سعر الصرف على عرض الصادرات على عدة عوامل أمهها

                                                 
5 C. Baum and Others(2001), Exchange rate effects on the volume of trade flows: an 

empirical  analysis employing high frequency data, comuting in economics and 
finance papers, No85,society for computational economics, p84 

6 K. Sharma(2000), Export growth in india: has  FDI  played a role ,economic growth 
center, center discussion paper,No816,yale university, p60 

7 N.lardy (1993), Foreign trade and economic reform in china, camridge university 
press, p92 
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 حيث توجد عالقة غري مباشرة تربط سعر : مرونة العرض المحلي بالنسبة للطلب على الصادرات
الصرف االمسي والعرض من الصادرات من خالل الطلب على الصادرات، فزيادة سعر الصرف تعين 

ية األمر الذي يؤدي إىل خفض أسعار الصادرات مقومة بالعملة األجنبية، خفض قيمة العملة احملل
وبالتايل إذا كانت املرونة السعرية للطلب على الصادرات مرتفعة يؤدي ذلك إىل زيادة الطلب اخلارجي 
على الصادرات، األمر الذي حيفز زيادة اإلنتاج احمللي لسلع التصدير بنسبة تعتمد على مرونة العرض 

  ؛ي بالنسبة للطلب على الصادراتاحملل
 يلعب تنوع الرتكيب السلعي لصادرات الدولة دورا كبريا يف هذا اخلصوص، حيث : هيكل الصادرات

ختفيض قيمة العملة )انه كلما زاد تنوع الرتكيب السلعي للصادرات زاد تأثري زيادة سعر الصرف االمسي
 .على عرض الصادرات(احمللية

عالقة غري مباشرة تربط االستثمار والصادرات عن طريق اإلنتاج احمللي الذي ميثل هناك :االستثمار-ب
القاعدة األساسية اليت يرتكز عليها عرض الصادرات، ووفقا ملبادئ النظرية االقتصادية يعترب زيادة معدل 

دات عرض تراكم رأس املال شرط أساسي لزيادة اإلنتاج احمللي، ونشري هنا إىل أن االستثمار كأحد حمد
الصادرات ال يقصد به فقط حجم االستثمار وإمنا األهم من ذلك هو جودة االستثمار ونوعيته، وجند يف 

 8.هذا اخلصوص أن االستثمار األجنيب املباشر لعب دورا جوهريا يف منو صادرات عدة دول
كأحد حمددات عرض فيما يتعلق بالناتج احمللي اإلمجايل للدولة املصدرة  : الناتج المحلي اإلجمالي-ج

الصادرات، ميكن القول أن العالقة بني الناتج الوطين اإلمجايل والصادرات تعد احد أهم األسس اليت يرتكز 
عليها اختيار سياسة التنمية يف الدولة، وقد قامت العديد من الدراسات ببحث العالقة بني معدل منو 

اتج، وذلك هبدف التعرف على دور الصادرات يف الصادرات ومعدل منو الناتج أو نصيب الفرد من هذا الن
أداء االقتصاد، حيث ينظر للصادرات على أهنا حمرك للنمو، ونشري هنا إىل  أن تأثري الناتج على منو 
الصادرات خيتلف من دولة إىل أخرى حيث يعترب عنصر ضروري ولكن غري كايف لنمو الصادرات، كما انه 

الطلب احمللي ومرونة : تاجية الذي يعتمد بدوره على عاملني أساسيني مهايرتبط بدرجة استغالل الطاقة اإلن
                                                 
8 N. lardy , op. cit, p95 
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العرض احمللي للسلع القابلة للتجارة، وميكن القول انه كلما زادت درجة استغالل الطاقة اإلنتاجية مع زيادة 
 9.مرونة العرض احمللي تزيد كمية السلع القابلة للتجارة واملتاحة للتصدير

 أداء الصادرات الصناعية الجزائرية تحليل: ثانيا
 ( 2112-1991)تطور الصادرات الجزائرية خالل الفترة-1

 أمريكيمليون دوالر :الوحدة         تطور الصادرات الجزائرية            (:11) الجدول رقم  
 البيان       

 السنوات 
 اإلمجاليةالصادرات  الصادرات خارج احملروقات الصادرات من احملروقات

 %النسبة القيمة %النسبة القيمة %النسبة القيمة
0991 01101 96,11 439 3,88 11304 100 

0990 00720 96,90 375 3,10 12101 100 

0992 01311 95,85 449 4,14 10837 100 

0993 9002 95,25 479 4,74 10091 100 

0991 1113 96,55 287 3,44 8340 100 

0991 9730 95,02 509 4,97 10240 100 

0990 02191 93,41 881 6,58 13375 100 

0997 03371 96 ,32 511 3,67 13889 100 

0991 9111 96,49 358 3,50 10213 100 

0999 02111 96,50 438 3,49 12522 100 

2111 20109 97,22 612 2,72 22031 100 

2110 01111 96,60 648 3,38 19132 100 

2112 01190 96,10 734 3,90 18825 100 

2113 23939 97,26 673 2,73 24612 100 

2111 30312 97,56 781 2,43 32083 100 

2111 11191 98,02 907 1,97 46001 100 

2110 13110 97,87 1158 2,12 54614 100 

2007 11130 97,78 1332 2,21 60163 100 

2008 77390 97,59 1907 2,40 79289 100 

2009 11021 97,64 1066 2,35 45194 100 

2010 11110 96,48 1619 2,85 57053 100 

2011 70127 97,19 2062 2,80 73489 100 

2012 09111 97,13 2062 2,86 71866 100 

 (CNIS) واإلحصائيات لإلعالماملركز الوطين  إحصائيات على باالعتماد الباحثة إعداد من:المصدر

                                                 
9 N. lardy , op. cit, p97 
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يتبني لنا أن هيكل الصادرات اجلزائرية يعتمد بالدرجة األوىل على  (11)من خالل اجلدول رقم 
،  كما نالحظ أهنا سجلت %94و %95قطاع احملروقات خالل فرتة الدراسة بنسب تراوحت ما بني 

، بينما سجلت أعلى حصيلة هلا سنة مليون دوالر أمريكي 9153بقيمة  0992أدىن حصيلة هلا سنة 
 .من إمجايل الصادرات% 97,59 دوالر أمريكي بنسبة مليون 44390بقيمة  2119

 أما بالنسبة للصادرات خارج احملروقات فنجد أن نسبة مسامهتها يف الصادرات اجلزائرية ال تتعدى
وهذا ما يؤكد عجز السلطات يف بلوغ اهلدف املرسوم مع منتصف التسعينات واملتمثل يف الوصول ، 4%

، وذلك رغم سلسلة 2111مليار دوالر أمريكي خارج احملروقات آفاق سنة  2ما قيمته إىل تصدير 
اإلجراءات والتحفيزات املقدمة من طرف الدولة ، حيث نالحظ أهنا سجلت تذبذبات مستمرة يف حصيلة 

 59,1و% 02,2 الصادرات خارج احملروقات وتراوحت نسب مسامهتها يف الصادرات اإلمجالية ما بني

 .الدراسةخالل فرتة %
 مساهمة الصادرات الصناعية في الصادرات اإلجمالية  -2

يتضح لنا أن مسامهة الصادرات الصناعية خرج احملروقات يف الصادرات (12)من اجلدول رقم 
هذا القطاع بعدم تكوين نسيج صناعي يتماشى مع متطلبات  اإلمجالية جد ضئيلة، نظرا ملا يتميز به

السوق الوطنية من جهة والسوق اخلارجية من جهة أخرى وذلك يف إطار نشاط التصدير، رغم اجلهود 
املبذولة من طرف السلطات للرفع من فعالية هذا القطاع يف املؤسسات اإلنتاجية يف ظل االنفتاح على 

أن التصدير خارج قطاع احملروقات خاصة الصناعي منه يبقى حباجة أكثر للدفع  االقتصاد العاملي، كما جند
 4,04%كأقل قيمة و% 1,38 والتحفيز ملواكبة االنفتاح االقتصادي إذ تنحصر نسب املسامهة ما بني

 .كأكرب نسبة حمققة خالل فرتة الدراسة
عرفت عدم استقرار يف كما نالحظ من اجلدول أن الصادرات الصناعية خارج قطاع احملروقات 

حصيلتها خالل الفرتة املدروسة، إذ تراوحت بني االرتفاع تارة  واالخنفاض تارة أخرى وذلك بنسب 
مليون  460295,بقيمة تقدر ب 2100كرب قيمة مصدرة يف هذا القطاع سنة أمتفاوتة، فقد حققت 
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مما يرتجم تكاثف اجلهود الساعية إىل  2111دوالر أمريكي أي زيادة بثالثة أضعاف للقيمة احملققة سنة 
 .ترقية صادرات هذا القطاع من طرف الدولة

                                    مساهمة الصادرات الصناعية في الصادرات اإلجمالية(:12)الجدول رقم 
 الر أمريكيمليون دو :الوحدة                                                                    

 البيان                 
 

 السنوات

 الصادرات اإلجمالية
(1) 

الصادرات الصناعية 
 خارج المحروقات

(2) 

 الصناعية الصادرات نسبة
 (%)اإلجمالية الصادرات من

(3) 
0991 11304 376,15 3,32 

0990 12101 293,6 2,42 

0991 10837 280,48 2,58 

0991 10091 378,25 3,74 

0991 8340 223,82 2,68 

0991 10240 413 ;8 4,04 

0991 13375 756,66 5,65 

0991 13889 407,23 2,93 

0991 10213 277, 48 2,71 

0999 12522 287,54 2,29 

1111 22031 481,21 2,18 

1110 19132 522,65 2,73 

1111 18825 689.34 3,66 

1111 24612 518,20 2,10 

1111 32083 622,14 1,93 

1111 46001 745.55 1,62 

1111 54614 1079.12 1,97 

2007 60163 979,58 1,62 

2008 79298 1483,92 1,87 

2009 45194 893,46 1,85 

2010 57053 790,35 1,38 

2011 73489 ,460191 1,74 

2012 71866 1464,45 2,03 

 (CNIS) إحصائيات المركز الوطني لإلعالم واإلحصائيات(:1) :المصدر
 (ALGEX)بتحقيق مؤسسة (CNIS)إحصائيات المركز الوطني لإلعالم واإلحصائيات (:2)          
  (2)و (1)إحصائيات  على باالعتماد الباحثة إعداد من(3)          
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أما بالنسبة ملسامهة فروع هذا القطاع يف الصادرات جند يف الصدارة فرع الصناعات الكيماوية 
، إذ وصلت 2102و0991والبالستيكية الذي حقق اكرب نسب مسامهة على مدار الفرتة املمتدة ما بني 

مليون دوالر أمريكي، لكن هذه النسبة 290,14ببقيمة تقدر  2113سنة 76, 56%اكرب نسبة إىل 
مليون دوالر أمريكي، أما  388,06بقيمة  2101سنة % 49,10تراجعت يف الفرتة الالحقة لتصل إىل 

الصناعات املعدنية وااللكرتونية إضافة إىل الصناعات الكهربائية وامليكانيكية فقد احتلت بدورها مكانة 
دوالر  مليون 215,37بقيمة تقدر 2112سنة % 34,61 هامة يف الصادرات الصناعية بتحقيق نسبة

أمريكي، وقد شهدت بدورها تراجع حمسوس إذ سجلت نسبة مسامهة ضئيلة مقارنة مع اإلمكانيات اليت 
مليون دوالر 122,83بقيمة صادرات تقدر ب 2101سنة % 15,54يتوفر عليها هذا الفرع لتصل إىل 

نافسة يف األسواق الدولية، يف حني جند أن فرع املناجم واحملاجر أمريكي، وهذا الرتاجع ناتج عن تزايد امل
مليون 190,27بقيمة  2101 سنة% 24,10عرف نوع من التحسن يف حصيلة صادراته اليت مثلت نسبة

دوالر أمريكي، أما باقي الفروع فنجد أن النسبة احملققة ضئيلة جدا ترتجم أوجه القصور يف القطاع 
الثقيلة بالرغم من حماوالت الرتقية اليت توجه إىل الفروع األخرى يف جمال  الصناعي خارج الصناعات

 10.التصدير
 اإلطار التحفيزي للصادرات الصناعية خارج المحروقات-3

نظرا ملا يتميز به االقتصاد اجلزائري بأحادية التصدير للمحروقات، ونتيجة األزمات اليت يشهدها 
االهتمام برتقية قطاع الصادرات خارج احملروقات وخاصة صادرات هذا القطاع أصبح لزاما على اجلزائر 

القطاع الصناعي، ويف هذا اجلانب جند أن اجلزائر قامت بالعديد من اإلجراءات والتحفيزات اليت من شاهنا 
النهوض هبذا القطاع، ومن بني هذه التحفيزات جند التسهيالت اجلبائية والتسهيالت املالية، إضافة إىل 

 .الت ذات الطابع املعلومايت والتسهيالت التسويقيةالتسهي
فالبنسبة للتسهيالت اجلبائية جند اإلصالحات اجلمركية ، حيث عرفت التعريفة اجلمركية إدخال 
تعديالت تدرجيية تتالءم مع الوضعية اليت يعيشها االقتصاد اجلزائري من جهة والتوجهات اجلديدة 

                                                 
بتحقيق مؤسسة  (CNIS)إحصائيات املركز الوطين لإلعالم واإلحصائيات من إعداد الباحثة باالعتماد على ا 10

(ALGEX) 
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ك رغبة من الدولة يف تدعيم تنافسية املؤسسات الوطنية وترقية لالقتصاد العاملي من جهة أخرى، وذل
وتشجيع صادراهتا خارج احملروقات، فقد استحدثت تقنيات مجركية متثلت يف بذل جمهود يف وضع معايري 

الدخول إىل املبادالت الدولية، وذلك من خالل انضمام اجلزائر إىل االتفاقية الدولية  لملدونة التعريفة لتسهي
، حيث مبوجبها مت تقليص معدالت الرسوم اجلمركية 0990ام املنسق لتصنيف البضائع وترميزها سنة للنظ
وقلص أيضا  0991سنة  51إىل  11واخنفض بعد ذلك املعدل من  0992سنة  11اىل  021من 
، وهبذا جند 2112سنة  31وأخريا املعدل  2110سنة  21ليصبح املعدل  25ليصل إىل  0994سنة 

يفة اجلمركية عرفت إصالحات وتعديالت جوهرية هدفها ترقية اإلنتاج الوطين وتشجيع أن التعر 
االستثمارات مبا يكفل تنمية وتنويع الصادرات خارج احملروقات خاصة الصناعية منها، أما اإلصالحات 

ينها حتقيق الضريبية جند أن الدولة اجلزائرية كانت تسعى من خالهلا إىل حتقيق جمموعة األهداف واليت من ب
الصياغة الكاملة  0990هدف تنمية وتنويع الصادرات خارج احملروقات، فلقد عرف قانون املالية لسنة

، والذي جاء بتغريات جوهرية 0992هليكل النظام الضرييب اجلديد ومل يبدأ العمل به إال بداية سنة 
ب القدمية ومت إنشاء ضرائب جديدة النظام اجلبائي برمته، ويف هذا اإلطار مت إلغاء الضرائتعلقت ببنية 

 .11متثلت يف الضريبة على الدخل اإلمجايل والضريبة على أرباح الشركات والرسم على القيمة املضافة
فيما يتعلق بالتسهيالت املالية فقد عملت اجلزائر على توفري اجلانب التمويلي من خالل خلق 
جمموعة من اهليئات اليت مهمتها متويل املتعامل االقتصادي، ومن أهم اإلجراءات املتخذة لتشجيع 

ات إنشاء الصندوق اخلاص بتمويل الصادر : الصادرات خارج احملروقات وخاصة الصناعية منها جند

                                                 
 :انظر يف هذا اخلصوص 11
الوعاء والتعريفة، ديوان املطبوعات اجلامعية،  ، اجلباية شبه اجلباية، اجلمارك، أمالك الدولة،(2113) سعيد بن عيسى -

 09اجلزائر، ص
جامعة  أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، دراسة اجلزائر، عبد الرشيد بن ديب، تنظيم وتطوير التجارة اخلارجية، -

 251، ص(2113-2112)جلزائرا
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واالخنراط يف برنامج التمويل بني الدول العربية باإلضافة إىل املشاركة يف نظام متويل الصادرات بني أعضاء 
 12.منظمة املؤمتر اإلسالمي

خبصوص التسهيالت ذات الطابع املعلومايت والتأميين جند يف هذا اجملال العديد من املؤسسات 
ئدة املصدرين لضمان إجناح عملية التصدير، ومن أهم املتخصصة لضمان إيصال املعلومات الالزمة لفا

هذه املؤسسات جند الشركة اجلزائرية لتامني وضمان الصادرات واليت هتدف إىل تغطية املخاطر النامجة عن 
التصدير وضمان الدفع يف حالة التمويل، وجند أيضا الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة وتعترب هذه األخرية 

ذات طابع صناعي وجتاري هتدف إىل ترقية الصادرات خارج احملروقات من خالل تقدمي  مؤسسة عمومية
اآلراء للسلطات العمومية خبصوص وسائل تنمية النشاط االقتصادي وترقيته إضافة إىل اقرتاح تدابري رامية 

ية الصادرات إىل تسهيل عمليات التصدير للمنتجات واخلدمات الوطنية، وهناك أيضا اجلمعية الوطنية لرتق
بالعاصمة من طرف صناعيني ومسريين ومتعاملني اقتصاديني وإطارات  0999اليت أنشأت يف سبتمرب 

وخرباء يف املؤسسات اجلزائرية وهي مكلفة بالتطوير وتشجيع الصادرات خارج احملروقات من السلع 
رف السلطات العامة ، من ط 0999واخلدمات، كما جند نادي املصدرين اجلزائري الذي أنشأ يف سبتمرب 

حيث يهدف هذا النادي إىل تطوير وترقية الصادرات يف القطاع العام واخلاص، وجند أيضا اجلمعية الوطنية 
عن طريق إجياد إدارة  قصد دفع املتعاملني االقتصاديني 2110للمصدريني اجلزائريني اليت تأسست سنة 

مح بالتشاور ملعاجلة خمتلف املشاكل امليدانية اليت تشكل قوة اقرتاح واستشارة ووضع إطار واضح ومنظم يس
يتلقاها املصدرين على مستوى عملية التصدير، كما تعمل على حتسني املؤسسة اجلزائرية من حيث السعي 
للحصول على شهادات االيزو اليت متثل درجة ضرورية وجوهرية لتطوير الصادرات خارج احملروقات خاصة 

ع اكرب عدد ممكن من املصدرين إلجياد أحسن أداء يف جمال التصدير، وهناك الصناعية، باإلضافة إىل مج

                                                 
 :انظر يف هذا اخلصوص 12

  2102ماي : ،  تاريخ االطالع(www.mincommerce.gov.dz) :وزارة التجارة على املوقع -
التقرير السنوي الصادر عن الشركة الوطنية للتامني وضمان  ، برنامج متويل التجارة العربية،(2114)مناعي  جاسم -

 2الصادرات، دليل التصدير بكل أمان، ص

http://www.mincommerce.gov.dz/
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فرنسي لدعم الصادرات خارج احملروقات وهو برنامج جزائري فرنسي انطلق –أيضا تصميم برنامج جزائري 
هبدف دعم الصادرات خارج احملروقات عن طريق تعزيز قدرات التصدير لدى  2119جوان  29بتاريخ 

عات التجارية اجلزائرية مع الرتكيز اخلاص على املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ويندرج هذا عامة اجملمو 
مليون دوالر يف إطار برنامج عمل الوكالة الوطنية لرتقية التجارة اخلارجية،  2,1الربنامج الذي تبلغ تكلفته 

نمية وهو موجه إىل املؤسسات اجلزائرية ومت متويل الربنامج من قبل وزارة التجارة اجلزائرية والوكالة الفرنسية للت
اليت تنشط يف جمال التصدير من خالل ضمان تكوينات يف املهن املتعلقة بالتصدير واإلعالم التجاري 

 13.واستكشاف األسواق اخلارجية
أما فيما يتعلق بالتسهيالت التسويقية جند انه يف إطار ترقية الصادرات خارج احملروقات عامة 

ناعية خاصة قامت الدولة اجلزائرية بإصدار مراسيم إلنشاء إطار مؤسسايت خاص باجملال والصادرات الص
التسويقي لتحفيز املتعاملني االقتصاديني املصدريني ودفعهم إىل بذل جهود اكرب الخرتاق األسواق 

ارجية األجنبية، ومن بني هذه االمتيازات املمنوحة جند إنشاء كل من املركز الوطين لرصد األسواق اخل
رصد وحتليل األوضاع اهليكلية والظرفية :والصفقات التجارية، ومن املهام اليت يضطلع عليها هذا املركز هي 

هبدف تسهيل نفاذ املنتجات اجلزائرية إىل األسواق األجنبية، إضافة إىل توفري املعلومات اليت من شاهنا 
والتصدير ، كما جند أيضا الشركة اجلزائرية مساعدة املتعامل االقتصادي على تقييم عمليات االسترياد 

إىل  0994للمعارض والتصدير واليت تغري امسها من الديوان الوطين للمعارض والتسويق الذي أنشأ سنة 
، حيث تعمل هذه الشركة على ترقية الصادرات خارج 0991الشركة اجلزائرية للمعارض والتصدير سنة 

                                                 
 :انظر يف هذا اخلصوص 13
 ،أماندليل التصدير بكل  ر عن الشركة الوطنية للتامني وضمان الصادرات،تقرير صاد( 2115)جاسم مناعي،  -

 02ص
 01 ، اجلريدة الرمسية، العدد13/13/0991، املؤرخ يف 91/93ملرسوم التنفيذي رقم ا -

 - le M.O.C.I, (2010), Le moniteur du commerce international, Algérie, les nouvelles 
règles du business, No1867, 27 mai 2010, p30-37 

- Ait Yala Slimane, Mission et rôle de L’APEX dans le processus global des 

exportations hors hydrocarbures, séminaire sur la promotion des exportations hors 
hydrocarbures, 5 et 6 juin 2001, université d’Oran, p02 
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عارض الوطنية ومساعدة الشركات املهتمة بعملية التصدير بعرض احملروقات من خالل تنظيم سلسلة من امل
منتجاهتا يف املعارض الدولية واجلهوية خارج الوطن، ولتحقيق ذلك جند أن الشركة قد وقعت سلسلة من 
االتفاقيات مع اهليئات النظرية بأوروبا والدول العربية ودول املغرب العريب وإفريقيا واسيا وكذلك اهليئات 

ية، وهناك أيضا الديوان اجلزائري لرتقية التجارة اخلارجية، وهو مؤسسة عامة ذات طابع إداري أنشأت الدول
تتمتع باالستقالل املايل والشخصية املعنوية وتعمل حتت وصاية وزارة التجارة، لكن مت تغيري  0991سنة 

وتعمل هذه الوكالة إىل ترقية ، 2112اسم الديوان إىل الوكالة الوطنية لرتقية التجارة اخلارجية سنة 
املبادالت اخلارجية واملسامهة يف تطوير الصادرات خارج احملروقات من خالل تنشيط برامج تنمية املبادالت 
التجارية وترقيتها خاصة الصادرات الصناعية باإلضافة إىل حتليل األسواق العاملية وإجراء دراسات 

 14.ارجيةاستشرافية شاملة وقطاعية حول األسواق اخل
 نمذجة الصادرات الصناعية الجزائرية: ثالثا
 توصيف المتغيرات االقتصادية المحددة لنموذج دالة الصادرات الصناعية-0

سعر الصرف، الناتج احمللي اخلام، االستثمار : إن أهم العوامل اليت تأثر يف الصادرات الصناعية هي
 .األجنيب املباشر

أنه نسبة مبادلة عملة بلد ما بعملة بلد آخر، وبعبارة أخرى هو يعرف سعر الصرف على : سعر الصرف-
عدد وحدات عملة بلد ما واليت تتبادل بوحدة واحدة من عملة بلد آخر، ومن تأثري سعر الصرف، أن 
ختفيض القيمة اخلارجية إلحدى العمالت سيؤدي إىل تدهور متغريات التجارة اخلارجية، ألن الواردات 

                                                 
 :انظر يف هذا اخلصوص 14

 ،مع االشارة حلالة  دراسة حتليلية لبعض التجارب الدولية، :التصديرنظام تامني القرض عند  سعيدي وصاف
 .092ص، (0994-0991)جامعة اجلزائر  ماجستري يف العلوم االقتصادية، مذكرة اجلزائر،

 59العدد ،اجلريدة الرمسية ،10/10/0991ؤرخ يف امل ،91/324املرسوم التنفيذي رقم. 
  21العدد ،اجلريدة الرمسية ،05/15/0991املؤرخ يف  ،91/035املرسوم التنفيذي رقم. 
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رتتفع، ومن هنا نرى أن لسعر الصرف عالقة طردية مع الصادرات فإذا ما اخنفض ستنخفض والصادرات س
 .اخنفضت وإذا ما ارتفع ارتفعت

إن النمو االقتصادي يعرف ببساطة على أنه تلك الزيادة يف الناتج احمللي اخلام، : الناتج المحلي الخام -
التقدم التكنولوجي، أو عن زيادة اإلنفاق سواء نتجت عن زيادة عرض العمل أو تراكم رأس املال أو عن 

، وهلذا العامل تأثري كبري على قيمة الصادرات فبزيادته تزيد (إىل غري ذلك من األسباب)احلكومي
 .وباخنفاضه تنخفض، هلذا نعتربه كمتغري مفسر لدالتها

يع والتصدير حسب التجارب اخلاصة ببعض الدول النامية حديثة التصن: االستثمار األجنبي المباشر -
من هذا البحث، فإن لالستثمار األجنيب املباشر دور مهم وفعال يف دفع  يواليت عرضت يف اجلانب النظر 

وترقية الصادرات الصناعية، وهذا ما جعلنا نعترب أن االستثمار األجنيب املباشر من بني العوامل املؤثرة على 
 .الصادرات الصناعية

 :عينة الدراسة-1
تعتمد عينة الدراسة لصادرات الصناعية على أساس املتغريات اليت مت حتديدها، اجل منذجة أمن 

على االحصائيات اخلاصة بكل من الصادرات الصناعية وسعر الصرف واالستثمار االجنيب املباشر والناتج 
 .2102-0991احمللي اخلام وذلك خالل الفرتة املمتدة ما بني 

 

 :لنموذج المقترحعرض اإلحصائيات الخاصة بمتغيرات ا-1

قيم الصادرات الصناعية وسعر الصرف والناتج احمللي اخلام املوايل  13حيمل اجلدول رقم 
 .2102-0991:واالستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر خالل الفرتة 
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قيم الصادرات الصناعية وسعر الصرف والناتج المحلي الخام واالستثمار األجنبي (:11)الجدول رقم
 1101-0991:المباشر في الجزائر خالل الفترة 

االستثمار األجنبي 
مليون ب المباشر
 (4)أمريكيدوالر 

 الناتج المحلي
مليون ب .الخام
 (3)أمريكيدوالر 

سعر صرف 
الدينار مقابل 

 (2)الدوالر

الصادرات الصناعية 
 مليون دوالرب

 (1)أمريكي

 
 السنوات

 

12 61840,5 8,96 376,15 0991 
12 46684.5 18,46 293,6 0990 
10 49136.4 21,87 280,48 0992 
13 50951.2 23,35 378,25 0993 
15 42430.3 35,05 223,82 0991 
05 42078.5 47,64 413 ;8 0991 
270 46943.5 54,74 756,66 0990 
260 48203.5 57,67 407,23 0997 
501 48190.8 58,73 277, 48 0991 
507 48641.9 66,57 287,54 0999 
438 54792.5 75,25 481,21 2111 
1196 54712.8 77,26 522,65 2110 
1065 56759.6 79,68 689.34 2112 
634 67864.1 77,39 518,20 2113 
900 85333.0 72,06 622,14 2111 
1100 103081.1 73,35 745.55 2111 
1795 117109.1 72,64 1079.12 2110 
2038 135012.2 69,37 979,58 2007 
2590 171717.9 64,58 1483,92 2008 
2291 138146.5 72,63 893,46 2009 
2331 161975.5 74,39 790,35 2010 
2720 199070,86 72,94 1285,24 2011 
1701 205788,79 77,54 1464,45 2012 

 :المصدر
  (ALGEX)بتحقيق مؤسسة (CNIS)إحصائيات املركز الوطين لإلعالم واإلحصائيات (:0) 
  (www.ons.dz)الديوان الوطين لإلحصائيات، (: 3)، (2)
بناء على تقرير  2111-2102، (www.ons.dz)الديوان الوطين لإلحصائيات،  0999-0991من سنة  (:2)

 االستثمار لعدة سنوات، املؤسسة العربية لضمان االستثمار، الكويت
 

http://www.ons.dz/
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 :دراسة النموذج المقترح للصادرات الصناعية-1

ضرورة  تعينر مبرحلتني ، األوىل هي الدراسة االقتصادية اليت متأي منوذج اقتصادي قياسي دراسة إن 
توافق النتائج األولية هلذا النموذج مع شروط النظرية االقتصادية، مثل نوع العالقات السببية بني املتغري 
التابع واملتغريات املستقلة، حيث قبل املرور إىل الدراسة القياسية جيب حتقق شروط ومعايري النظرية 

الثانية فهي  اأم، مرفوض من الناحية االقتصاديةاالقتصادية، وإال ال داعي للمرور إليها ألن النموذج أصال 
على أدوات هذه الدراسة تعتمد و عند حتقق شروط النظرية االقتصادية، حصائية اليت منر إليها الدراسة اال

فإننا نتبع املعايري  وقبول النموذجار بحسب النظرية القياسية فإنه من أجل اخت، فومعايري القياس االقتصادي
 :التالية
 حتديد  معاملR2  ؛ 
 ؛%5الحتماالت بالنسبة للمتغريات املفسَّرة أقل من ا 
 ؛(اختبار فيشر)اختبار املعنوية الكلية ملعامل النموذج 
 ؛(اختبار ستودنت) اختبار معنوية كل معلمة على حدى 
   ؛(ندوربني واتسو )  اختبار عدم وجود ارتباط ذايت بني األخطاء  
 اختبار ثبات تباين حد اخلطأ (White)؛ 
 ثبات التباين الشرطي لألخطاء اختبار (ARCH-LM)؛ 
 بواقي النموذج املقدر تتبع التوزيع الطبيعي اختبار (Jarque-Bera.) 

 :النموذج المقترح-أ
صيغة منوذج االحندار اخلاص بالصادرات الصناعية والعوامل املؤثر فيها، فإننا افرتضناه بالنسبة ل

النموذج الذي سوف يتم تقديره  يضم كل املتغريات اليت مت افرتاضها أهنا من كما أن منوذج احندار خطي،  
سعر الصرف، االستثمار األجنيب املباشر، الناتج احمللي )أهم حمددات الصادرات الصناعية الوطنية  بني

 Y= f(X1, X2, X3)          :      وميكن التعبري عنه رياضيا كما يلي( اخلام
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 :نأحيث 
Y : ؛رات الصناعيةالصاد 

X1 :؛سعر الصرف 
 X2: ؛االستثمار االجنيب املباشر 
 X3: الناتج احمللي اخلام. 

 :ونتائج التقدير موضحة يف اجلدول املوايل
 نتائج تقدير النموذج (: 11)جدول رقم ال        

 
 
 
 

                               
 
 
 
 
 

 
         

 Eviewsمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي : المصدر
 

 :وميكن تلخيص اهم االحصاءات املستخرجة من نتائج تقدير النموذج كمايلي
         Y =  03 .26 + 2.20 X1 + 0.026 X2  + 0.005 X3                   
         t :    (2.10)   (2.99)      (3.05)       (3.57)   
      n =23      F =33.76        DW =1.77    R2=84 .20       2

1R =81 .71  
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 :تقييم النموذج-ب
 :التحليل االقتصادي (0

نالحظ من خالل صيغة منوذج االحندار اخلطي املتعدد أن اشارة املعلمات لكل من سعر الصرف 
ن عالقة الصادرات أواالستثمار االجنيب املباشر والناتج احمللي اخلام هي موجبة، وهو ما يدل على 

ا مقدرة املعلمة الصناعية بكل هذه املتغريات هي عالقة طردية وهذا ما يتوافق مع النظرية االقتصادية، ام
الثابتة واليت متثل مقدار الصادرات الصناعية املستقلة عن سعر الصرف واالستثمار األجنيب املباشر والناتج 

قيمة الصادرات الصناعية يف حالة تساوي  وسعر الصرف واالستثمار األجنيب )احمللي اخلام يف النموذج 
وهذا ما يتماشى مع ( 03.20)قيمة موجبة تقدر بــ هي ذات ( املباشر و الناتج احمللي اخلام مع الصفر

  .النظرية االقتصادية، وبالتايل النموذج مقبول من الناحية االقتصادية

 :التحليل االحصائي (1

ـــ جند ان معامل االرتباط يقدر ب (11)رقم انطالقا من نتائج التقدير املوضحة يف اجلدول 

ويدل هذا االخري على وجود عالقة ارتباط قوية ومتعددة بني املتغري (8171.0)  90.70%
اي ان النموذج   %10.70 ــــالتابع واملتغريات املستقلة، كما جند ان معامل التحديد املصحح يقدر ب

بواسطة  كل من سعر الصرف واالستثمار األجنيب  %10.70املمثل للصادرات الصناعية مفسر بنسبة 
 .اتج احمللي اخلاماملباشر و الن

ملقدرات معلمات النموذج املتمثلة  قيمة االحتمال بالنسبةوبالنسبة لدراسة املعنوية فإننا نعتمد على 
والناتج احمللي اخلام ( 1.1310) واالستثمار األجنيب املباشر( 1.1102)سعر الصرف :يف
كما هو مبني   %1أقل من  ، وهذه القيم جتعلنا نقبل هذه املقدرات وذلك لكون احتماهلا(1.1121)

 (.11)يف اجلدول رقم



 العوامل المحددة للصادرات الصناعية الجزائرية برواين شهرزاد. أ

 

182 
 

قيمة فيشر  ما فيما خيص املعنوية الكلية للنموذج فاننا نقيسها باحصائية فيشر، حيث تقدرأ
 %1مستوى معنوية وذلك عند 15(3.17)ـــ اجلدولية ب قيمة فيشر احلسابية بونقارهنا  n=23و  =
حيث نالحظ ان هذه االخرية هي أكرب من القيمة اجلدولية، ويدل ذلك على  ،(33.41)واليت تبلغ 

املعنوية الكلية ملعامل النموذج ، وننتقل بذلك اىل دراسة املعنوية اإلحصائية ملقدرات معامل النموذج و نعتمد 
هنا على احصائية  ستودنت احملسوبة لكل معلمة ونقارهنا باجلدولية، حيث تقدر هذه االخرية 

، أما قيمة ستودنت احلسابية حسب   =5%ومستوى معنوية  n=23وذلك عند  (2.191)ــب
( 3.15)ملعلمة سعر الصرف و( 2.99)بالنسبة للمعلمة الثابتة و ( 2.01)فتبلغ ( 12)اجلدول رقم

واملالحظ هنا ان هذه القيم هي  ملعلمة الناتج احمللي اخلام ،( 3.54)ملعلمة االستثمار األجنيب املباشر و
، وهذا يعين ان مقدرة معلمات النموذج مقبولة (2.191)اكرب من القيمة اجلدولية لستودنت 

  اي ان هذه املتغريات تساهم يف تفسري الصادرات الصناعية بشكل جيد (ذات داللة احصائية)احصائيا
من عدمه يتم عن طريق مقارنة إحصائية اما فيما يتعلق بالكشف عن وجود ارتباط ذايت بني األخطاء 

بالقيم اجلدولية لدوربني واتسون( DW)احلسابية " دوربني واتسون" dudL, ويف هذا النموذج لدينا ،
، يف حني عند مستوى ( 11)هو مبني يف اجلدول رقم  كما  (0.77)واتسون احلسابية تبلغ قيمة دوربني 

1%معنوية  = dlو du=0.001وثالثة متغريات مفسرة  يف النموذج جند أن  n = 23و =
، ومنه ال (2.31و 0.00) du-1و  duأي أن القيمة احلسابية لدوربني واتسون تقع بني  0.171

 (.غياب االرتباط الذايت بني االخطاء)دليل على وجد ارتباط ذايت بني األخطاء يف هذا النموذج
 (:White) اختبار وايت-

اخلاصة هبذا النموذج كما هي " وايت"اختبار  حتصلنا على نتائج Eviewsباالستعانة بربنامج 
 :موضحة يف اجلدول املوايل

 
 

                                                 
15 F 2n , 1K = F 223 , 14  =  3 .17 
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 نتائج اختبار وايت الخاص بالنموذج(: 11)الجدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Eviewsمن إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات الربنامج االحصائي : المصدر

يستعمل من أجل اكتشاف عدم ثبات تباين حد اخلطأ، وذلك مبقارنة " وايت"نعلم أن اختبار 
تساوي عدد (K)ودرجات حرية  %0أو  %1عند مستوى معنوية معني   2مع  LM16القيمة 

  .املساعدمعلمات االحندارية يف صيغة االحندار 

 :لدينا( 11)من اجلدول رقم 

nR2=(0.23)(23)=5.29   9(92.16وهي أقل من إحصائية كاي مربع(
2

05.0
 فإننا ، لذلك

 .نقبل فرضية العدم أي أن تباين حد اخلطأ  متجانس
 :ARCH-LMاختبار -

هو معرفة ما إذا كان هناك ارتباط بني مربعات البواقي  " ARCH-LM"اختبار  إن اهلدف من
إحصائية )من عدمه، وهو يعتمد على مضاعف الغرانج 

 %0أو  %1، عند مستوى معنوية معني (2

                                                 
16  LM= nR2 
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وذلك ، راالحندار اخلاصة هبذا االحندا صيغةمعلمات االحندارية يف  تساوي عدد (K)ودرجات حرية 
  . nR2=LMمبقارنتها بالقيمة 

اخلاصة هبذا " ARCH-LM"اختبار  فإننا حتصلنا على نتائج Eviewsباالستعانة بربنامج و 
 : النموذج واليت ميكن توضيحها يف اجلدول املوايل

 الخاص بالنموذجARCH-LM نتائج اختبار(: 10)الجدول رقم
 

  
 
 
 
 
 
 

 .Eviewsالباحثة باالستعانة برنامج  دمن اعدا: المصدر
 
 
 

 
 Eviewsمن إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات الربنامج االحصائي : المصدر

)1(84.3 (وهي أقل من إحصائية كاي مربع  nR2=(0.045)(22)=0.99 :لدينا
2

05.0
 ( ،

 .فإننا نقبل فرضية العدم أي أن التباين الشرطي لألخطاء متجانسلذلك 
 

 (:Jarque-Bera)التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج المقدر  اختبار -
اختبار التوزيع الطبيعي لبواقي هذا النموذج  مت احلصول على نتائج Eviewsستعانة بربنامج باإل

 :يف الشكل املوايل املقدر املوضحة
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 التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج نتائج اختبار(: 10)الشكل رقم

0

2

4

6

8

10

-400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400

Series: Residuals
Sample 1990 2012
Observations 23

Mean      -4.08e-14
Median  -15.36240
Maximum  353.5884
Minimum -353.3433
Std. Dev.   151.4202
Skewness   0.398047
Kurtosis   3.903333

Jarque-Bera  1.389369
Probability  0.499232

 
 Eviewsمن إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات الربنامج االحصائي : المصدر

 

بريا بقيمة إحصائية كاي مربع، حيث –نقوم مبقارنة إحصائية جاك أجل اختبار فرضية العدم ومن

)2(99.5) لدينا قيمة كاي مربع تساوي 
2

05.0
)  بريا املقدرة  ـوهي أكرب من إحصائية جاك

، لذلك فإننا نقبل فرضية العدم واليت مفادها سلسلة (10)كما هو موضح يف  الشكل رقم(0.31)ب
 .، وعليه فان هذا النموذج مقبول إحصائيا %1مبعنوية . البواقي تتبع التوزيع الطبيعي

 

 :اختبار قدرة النموذج على التنبؤ نتبع اخلطوات التالية جلأمن  :قدرة النموذج على التنبؤ-ج
الختبار استقرارية النموذج نعتمد  :قياس مدى استقرارية تقديرات النموذج خالل فرتة الدراسة-0-ج

املمثل لدالة االرتباط الذايت ( 12)على دالة االرتباط الذايت واجلزئي، حيث نالحظ بالنظر إىل الشكل رقم
-Qالنموذج املقدر للصادرات الصناعية، أن مجيع األعمدة داخل جمال الثقة واالحصائية  واجلزئي لبواقي

Stat ومنه نقول أن النموذج مستقر   %1  هلا احتماالت اكرب من املعنوية. 
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 لنموذجدالة االرتباط الذاتي ل(: 11) الشكل رقم

 
 Eviewsمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي  :المصدر

على الرغم من ان معلمات النموذج هلا معنوية إحصائية كبرية إال أن مقدرة النموذج على التنبؤ قد -2-ج
تكون حمدودة، وملعرفة مقدرة النموذج على التنبؤ نستعني مبعيار عدم التساوي لثايل، وهذا ما يوضحه 

 (13)ل رقمالشك
 مقدرة النموذج على التنبؤ نتائج اختبار(: 11)الشكل رقم

-400

0

400

800

1,200

1,600

2,000

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12

YF ± 2 S.E.

Forecast: YF
Actual: Y
Forecast sample: 1990 2012
Included observations: 23
Root Mean Squared Error 148.0923
Mean Absolute Error      104.0118
Mean Abs. Percent Error 17.92066
Theil Inequality Coefficient  0.009293
     Bias Proportion         0.000000
     Variance Proportion  0.042947
     Covariance Proportion  0.957053

   

 Eviewsمن إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات الربنامج االحصائي : المصدر
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متتع  وهو ما يشري إىل( 1.119)من الواضح أن معامل عدم التساوي لثايل قريب من الصفر
 .النموذج مبقدرة عالية على التنبؤ

 مقارنة القيم القعلية مع القيم المقدرة(: 11)الشكل رقم
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0
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0
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Residual Actual Fitted 
 

 Eviewsمن إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات الربنامج االحصائي : المصدر

أن القيم املقدرة باستعمال النموذج الذي حتصلنا عليه قريبة ( 11)من خالل الشكل رقم  نالحظ
من القيم الفعلية، حيث يتضح لنا أن منحىن القيم املقدرة متطابق تقريبا مع منحىن القيم الفعلية، وعلى 

 .هذا األساس ميكننا القول انه النموذج قابل للتنبؤ
   :خاتمة

الصادرات الصناعية ركنا أساسيا يف برنامج اإلصالح االقتصادي الذي اتبعته متثل سياسة تشجيع 
احلكومة اجلزائرية، إال انه بالرغم من هذه اإلصالحات ظلت اإلحصائيات املتعلقة بصادرات القطاع 
الصناعي ضعيفة جدا من حيث كمية املنتجات املصدرة ونوعيتها، باإلضافة إىل هتميش األسواق العربية  

اف هامة لتصريف املنتجات الصناعية الوطنية ، كما أن دالة الصادرات الصناعية تتأثر مبجموعة  كأهد
 .من العوامل أمهها االستثمار األجنيب املباشر والناتج احمللي اخلام وسعر الصرف

 :وميكن حصر أهم النتائج اليت مت التوصل إليها فيما يلي
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  وقات مع غياب شبه تام للمنتجات الصناعية من حيث يغلب على الصادرات اجلزائرية تصدير احملر
 ؛الكم والنوعية، مما جيعلها غري قادرة على مواجهة املنافسة األجنبية املتزايدة يف األسواق الدولية

  تنمية الصادرات الصناعية تعتمد على عوامل خارجية تتوقف على الطلب اخلارجي على الصادرات
 تشمل كافة السياسات الوطنية اليت تنعكس أثارها على أداء الصناعية، وعوامل داخلية وهي اليت

  ؛الصادرات الصناعية
  من خالل تقدير منوذج الصادرات الصناعية اجلزائرية فإننا توصلنا إىل أن معامل التحديد(R2 ) يف

االستثمار )واليت تعين أن العوامل اخلارجية املفسَّرة  ، %02.48هذا النموذج والذي تقدر قيمته ب 
وتعترب ( %02)تفسَّر وحتدد هذا النموذج حبوايل ( األجنيب املباشر والناتج احمللي اخلام وسعر الصرف

فرتجع لعوامل ومتغريات  %51.91هذه األخرية نسبة جد مقبولة، أما النسبة املتبقية واليت تقدر بـ 
هذا النموذج واليت من أمهها املتغريات التسويقية، وعلى هذا األساس ميكن أخرى غري مدرجة يف 

القول انه هناك عالقة سببية بني الصادرات الصناعية الوطنية من جهة وكل من االستثمار األجنيب 
 .املباشر والناتج احمللي اخلام وسعر الصرف من جهة أخرى

 :قائمة المراجع
 :باللغة العربيةمراجع 

 :ؤلفاتم
والتعريفة، ديوان  ءالوعاالدولة،  أمالك، اجلباية شبه اجلباية، اجلمارك، (2113) سعيد بن عيسى .1

  ؛املطبوعات اجلامعية، اجلزائر
، الصادرات املصرية والسياسات املتعلقة بتطويرها، مؤسسة (2112) شادي أبو إبراهيمحممد  .2

 ؛رةالطوجبي للتجارة والطباعة والنشر، القاه
التجارة والتنمية الصناعية، جملة مصر املعاصرة، العدد  إسرتاتيجية، (0999) بنادية علي شعي .3

 .،  اجلمعية املصرية لالقتصاد السياسي والتشريع، القاهرة204
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http://www.ons.dz/
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 (دراسة ميدانية)إستراتجية التنويع إلدارة مخاطر المشاريع 
 صرصار فاطمة .أ

 ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري)أ( مساعدة ةأستاذ
 سعيدةجامعة 

 بن حميدة محمد .د
 ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري)أ( ار أستاذ حم

 سعيدةجامعة 

 :الملخص
هذه الورقة البحثية لدراسة إسرتاجتية التنويع كإسرتاجتية خلفض خماط  املشاريع ستخصص 

مع  حتديد العالقة  ،هذه الدراسة هي حماولة لتحليل وقياس  خماط  حمفظة استثمارية منوعة. االستثمارية
 . بني التنويع  واملخاط  تطبيقا على معادلة خطية لالحندار البسيط

أي  ،ابية اليت توصلنا إليها أن العالقة بني التنويع واملخاط  عالقة عكسيةالنتائج االجيبينت  قدو 
 بزيادة درجة  التنويع مبزج جمموعة من األصول املالية يرتتب عليه  ختفيض املخاط  إىل مستوى أدىن من

 .حتقق أقصى عائد ممكن بأقل خماط ة حمسوبةذات كفاءة وبالتايل بناء حمفظة . املستوى السابق
 احملفظة  -املخاط  -التنويع –اإلسرتاجتية  :لمات المفتاحيةالك 

Résumé : 
Ce travail de recherche sera consacré à l’étude de la stratégie de la 

diversification comme une stratégie de diminution de risque des projets  
d’investissement. Cette étude vise à analyser et mesurer le risque d'un 
portefeuille diversifié, avec la détermination de la relation entre la 
diversification et de risque appliquée à l'équation de régression simple. 

 Il à été démontré selon les résultats positifs atteints  que  la relation 
entre la diversification et les risques; constitue une relation antagoniste, 
lorsque le degré de diversification augmente avec la mise en œuvre de 

toutes les actions en induisant une diminution de risque à un niveau plus bas 
que précédemment. Par conséquent, la constitution de portefeuilles de 
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compétence qui permet le maximum de rendement possible avec le 
minimum de risques encourus. 
Mots clés : La diversification- le risque- la stratégie-  le portefeuille   

 :مقدمة
تتخذها احلقيبة االستثمارية هبدف احلصول  يعد ق ار  التنويع من الق ارات اإلسرتاجتية اهلامة اليت

ولغ ض ختفيض املخاط  عند حدها األدىن نقوم بتنويع احملفظة من . كرب عائد بأقل درجة خماط ةأعلى 
خالل زيادة األوراق املالية من األسهم والسندات أو عرب التنويع مبختلف القطاعات  سواء كانت صناعية 

الل التنويع داخل القطاع الواحد بأسهم للصناعات التحويلية أو أو خدمية أو زراعية  وكذلك من خ
 .اخل...اإلستخ اجية

عليه فإن التنويع  هو املفتاح إلدارة اخلط  فعالة ومن خالل التنويع املالئم فإن التع ض للخط  قد  
لتنويع الساذج وميكن قيام التنويع بط يقتني األوىل وتسمى با. ن يتأث  عائد احملفظة املتوقعأينخفض دون 

والنوع األول من التنويع يكون مالئما فقط يف حالة عدم التميز بني . والثانية وتسمى بالتنويع الكفء
وقد يكون ذلك غري صحيح من الناحية العملية  ومع ذلك . العوائد املتوقعة وخماط  األوراق املالية املختلفة

 1.لبسيطة تعتمد على قدرة التنويعفإن القدر الذي ميكن ختفيض املخاط  هبده القاعدة ا
ويعتمد التنويع على حتديد خط املزج بني األدوات املختارة من خالل حتديد العائد املتوقع واملخاط  

ه األوراق املالية ذباإلرافة إىل إجياد العالقة اليت ت بط بني عوائد ه, لكل أداة استثمارية يتم اختيارها
وميكن حساب عوائد احملفظة ككل من خالل قياس , ري يف هذه العوائدمبقدار التغ وخماط ها  اليت تقاس

ويعد االحن اف ,  العائد امل جح  باألوزان النسبية حسب نسبة مسامهة كل ورقة مالية يف راس مال احملفظة
  .املعياري لعوائد احملفظة املقياس املناسب خلط  احملفظة
ملالية مبعامل االرتباط ويالحظ انه يف حالة ما يكون تتحدد العالقة اليت ت بط بني عوائد األوراق ا

االرتباط ط ديا وتاما بني معدالت العائد لألصلني  أي يساوي الواحد  فان درجة املخاط ة تكون عند 
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كلما اخنفض معامل االرتباط بني عائد األصل األول وعائد األصل الثاين عن الواحد   و . حدها األقصى
وتصل درجة املخاط ة حلدها األدىن عندما . درجة املخاط ة نتيجة  التنويع كلما اخنفض التباين وقلت

 .بني معديل العائد بليكون االرتباط عكسيا وتاما   أي سا
بصفة عامة تقوم نظ ية التنويع على أساس تعدد األدوات االستثمارية للمحفظة فكلما زادت و

ة االستثمارية وهدا ما سنتط ق إليه من خالل درجة التنويع كلما أدى ذلك إىل ختفيض املخاط  للمحفظ
 .دراستنا

 :اإلطار المنهجي للدراسة .1
  :ةإشكالي

هل ميكن اعتماد إسرتاجتية التنويع كإسرتاجتية خلفض : خالل ما سبق نط ح اإلشكالية التالية نم
 ؟خماط  املشاريع

 :من هتدف هذه الدراسة إىل تقدمي مدخل ميكن منظمات األعمال:  أهداف الدراسة .1-1
 ؛التع ف على مضامني إسرتاجتية التنويع 
  ؛التحديد بالقياس ملخاط  عوائد احملفظة االستثمارية 
  لتبيان كيفية خفض  املخاط  تطبيقا على  ، التع ض بالقياس  للعالقة  بني  التنويع واملخاط

 ؛معادلة  غري خطية لالحندار البسيط
 حتقيق ميزة خفض املخاط  وجتنب األزمات. 

 :الدراسة أهمية .1-2
واملتمثل   ،تكمن أمهية الدراسة بتقدمي اإلطار النظ ي  ملدخل معاص   لتحقيق ميزة خفض  املخاط 

مبدخل إسرتاجتية التنويع إلدارة املخاط  واجلانب امليداين يتعلق بتوريح العالقة بني التنويع و املخاط   من 
 .من الش كات ةموعجملخالل الدراسة امليدانية 
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 : نظري للدراسةاإلطار ال .2
باإلرافة إىل ع ض مفصل ألهم , لقد تط قنا يف اإلطار النظ ي إىل مضامني إسرتاجتية التنويع 

 .مايل وحمفظة مالية منوعة أصلاملقاييس املستخدمة لقياس خماط  
 : إستراتجية التنويع  إلدارة المخاطر. 2-1

. ية داخل حقيبة واحدة ب أمسال واحدالتنويع عبارة عن مزج جمموعة واسعة من األدوات االستثمار 
هبدف احلصول على اكرب  ويعد ق ار التنويع من الق ارات اإلسرتاجتية اهلامة اليت تتخذها احلقيبة االستثمارية

وعليه فإن التنويع  هو املفتاح إلدارة اخلط  فعالة ومن خالل التنويع املالئم فإن . عائد بأقل درجة خماط 
وميكن قيام التنويع بط يقتني األوىل وتسمى . ض دون آن يتأث  عائد احملفظة املتوقعالتع ض للخط  قد ينخف

 .بالتنويع الساذج والثانية وتسمى بالتنويع الكفء
هو تنويع عشوائي ومبعىن أخ  ش اء عدد كبري من األوراق املالية  التنويع الساذج  أو البسيط

فظة اليت تشمل على ثالثة أوراق مالية تصدرها ثال  ويقوم التنويع الساذج على فك ة أن احمل ،(األسهم)
ش كات خمتلفة هي أكث  تنويعا  من حمفظة تشمل على أصلني ماليني واحملفظة اليت تشمل على أربع أوراق 

وبتزايد عدد األسهم احملتفظ , مالية ألربع ش كات هي أكث  تنويعا من حمفظة حتتوي على ثالثة أصول مالية
فض خماط  احملفظة االستثمارية بصورة جوه ية حيث إرافة سهم جديد أخ  سيستم  يف هبا عشوائيا تنخ

التنويع يعود إىل أن املخاط  غري املنتظمة  هذا وإن سبب. تقليل املخاط  وإن ذلك أفضل للمستثم ين
التخلص من املخاط  الكلية واليت ميكن جتنبها بالتنويع ألن املخاط  غري املنتظمة ميكن  %01تشكل نسبة 

إال أن الزيادة حلد . 2منها من خالل زيادة تشكيل مكونات احملفظة من عدد اكرب من األدوات االستثمارية
عدد معني  من األوراق املالية  يؤث  على خماط  احملفظة الكلية وهو كايف للتخلص من املخاط  غري املنتظمة 

 . عملية التنويع له عيوبوعليه فان التنويع جيب أن يكون حمدودا إذ أن املغاالة يف
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يف اختيار أوراق مالية ذات معامل ارتباط سالب بني عوائده حىت  (كوتزر ما) يتمثل التنويع الكفء أو تنويع
يتحقق اهلدف األساسي من عملية التنويع وهو ختفيض املخاط  إىل أدىن حد ممكن للمحفظة وقد بني 

اط  األوراق املالية اليت تتكون منها بل تتأث  أيضا أن خماط  احملفظة ال تعتمد فقط على خم( ماركوتز)
بالعالقة اليت ت بط بني عوائد هذه احملفظة مما يتطلب الدقة يف اختيار األوراق املالية اليت تتكون منها احملفظة 

وقد بني  أن العالقة العكسية بني , بعد م اعاة طبيعة االرتباط بني العوائد املتولدة عن مكونات احملفظة
وبالتايل فان التنويع ، عوائد األوراق املالية  املكونة للمحفظة تؤدي إىل ختفيض خماط ها إىل أدىن حد

 3.الكفء للمحفظة يكون من خالل اختيار أوراق مالية يكون معامل االرتباط بينها سالب وليس موجب
وتسمى جمموع األصول . ةما يلجا املستثم ون لتنويع استثماراهتم لتقليل درجة املخاط ة النامج اكثري و 

وعندئذ بدال من أن يفارل املستثم  بني أصل مايل وأخ  . املالية اليت حيتفظ هبا مستثم ا ما باحملفظة املالية
وحيتاج األم  عندئذ للكالم عن متوسط معدل العائد ودرجة . فانه يقوم باملفارلة بني حمفظة مالية وأخ ى

وقبل التط ق إىل مقاييس احملفظة املالية جيب اإلشارة إىل أهم مقاييس  .املخاط ة بالنسبة للمحفظة املالية
 .أصل مايل منف د

  :قياس العائد والمخاطر ألصل مالي معين. 2-2
حىت نستطيع إج اء قياس دقيق حلجم املخاط  اليت ينطوي عليها كل مش وع استثماري فمن 

املخاط  النظامية واملخاط  غري )لية لالستثمار الذي يقيس املخاط  الك، املقرتح استخدام األسلوب الكمي
وقبل احتساب املخاط  على متخذي الق ار ورع تقدي ات بشان التدفقات النقدية املتوقعة يف  ،)نظامية

 :4وذلك بض ب التدفق النقدي يف احتمال حدوثه وفق العالقة التالية، املستقبل
       

 
     

 :حيث أن 
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     (.العائد)العائد النقدي )التدفق النقدي 
     احتمال حدو  هذا العائد.  

    :أما يف حالة املعلومات التارخيية اليت حتققت فعال فإن

 
  

 .عدد التدفقات النقدية خالل الفرتة الزمنية  :  متثلحيث 
 5:يما يلي ع ض خمتص  لكل منهاوف, تعترب مقاييس التشتت مقاييس مالئمة لقياس املخاط  الكلية

 االحن اف املعياري يف حالة املعلومات التارخيية :  

               
         

 

 
        

 :حيث أن
     ؛(العائد)التدفق النقدي 
    :؛القيمة املتوقعة للعوائد 
   :عدد التدفقات النقدية خالل الفرتة الزمنية.      
 االحن اف املعياري يف حالة املعلومات  املستقبلية: 

               
       

 :حيث أن
      : ؛(العائد)التدفق النقدي 
       :؛القيمة املتوقعة للعوائد 
     : و  هذا العائدحداحتمال.  
 التباين يف حالة املعلومات التارخيية: 

  
   

         

 

 
     

 يف حالة املعلومات  املستقبلية التباين: 
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وكلما  ،يالحظ انه كلما زاد االحن اف املعياري ملعدالت العائد كلما دل على زيادة درجة املخاط ةو
وعندما يكون االحن اف املعياري . ك على اخنفاض درجة املخاط ةقل االحن اف املعياري كلما دل ذل

ما مساويا للصف  فان هدا يشري إىل أن االستثمار يف هذا األصل يكون خاليا من  أصلملعدالت عائد 
فان املستثم  خيتار اقلهما  ،تساوي معدل العائد بالنسبة ألصلني ماليني اذإويالحظ عموما  .املخاط 
 .إىل أن درجة املخاط ة تؤث  يف ق ار االستثمار يشريمما  ،خماط ة

أما معامل االختالف فهو مقياس نسيب  ،التباين واالحن اف املعياري هي مقاييس مطلقة للمخاط 
للمخاط  حيث يزودنا حبجم املخاط  لكل دينار من القيمة املتوقعة للتدفقات النقدية ويف حال عدم 

ش وعني استثماريني ي اد املفارلة بينهما فإن املقياس املناسب لذلك هو تساوي التدفقات النقدية املتوقعة مل
 6:معامل االختالف وحيسب وفق املعادلة التالية

    
 

 
 

 : حيث

    :  ؛االختالفمعامل 
      :؛االحن اف املعياري 
     :القيمة املتوقعة للعوائد . 

 .ةفاملش وع ذو معامل اختالف األقل يعد أقل خطور 
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 :منوعة قياس العائد والمخاطر لمحفظة مالية. 2-3
إن العائد املتوقع جملموع احملفظة االستثمارية املكونة من أصلني ماليني مساو إىل املتوسط املوزون   

أما الوزن املستخدم لكل ورقة مالية هو . للعوائد املتوقعة لألوراق املالية احملتفظ هبا باحملفظة االستثمارية
ومنه املتوسط املوزون للعوائد املتوقعة لألوراق . 7ة نسبة احملفظة االستثمارية املستثم ة بالورقة املاليةوببساط

 .املالية يف احملفظة االستثمارية يساوي عائد احملفظة املتوقع
             

 :حيث
     :؛متوسط معدل العائد امل جح للمحفظة املالية  
       :؛معدل العائد لألصل األول واألصل الثاين على التوايل 
      : الوزن النسيب لألصل األول واألصل الثاين على التوايل. 

  8:ميكن تعميم الصيغة السابقة  على النحو التايل و

        

 

   

 

ي حتسب من خالل املتوسط امل جح لتباينات األصول أما عن درجة  املخاط ة للمحفظة ككل فه
حبيث خيتلف قياس اخلط  من  ،املختلفة للمحفظة مع األخذ يف االعتبار درجة االرتباط بني عوائدها

 :9األصول الف دية عنه يف قياس احملفظة ذات األصلني حيث تتخذ املعادلة التالية
  

    
    

     
    

                
 :حيث
     

 ؛تباين معدالت العائد ألصول احملفظة ككل : 
                                                 

 210ال اوي، م جع سابق، صخالد وهيب  7
جامعة املنصورة، -دارة حمافظ االوراق املالية يف ظل حوكمة الش كات، كلية التجارة إنظري رياض حممد الشحات،  8

 101، ص 1112
 .612، ص1111مص ، -عبد القادر حممد عبد القادر عطية، االقتصاد القياسي بني النظ ية والتطبيق، الدار اجلامعية 9



 صرصار فاطمة .أ
 بن حميدة محمد .د

 (دراسة ميدانية)إستراتجية التنويع إلدارة مخاطر المشاريع 

 

199 
 

     
   

  ؛تباين معدالت العائد األصل األول والثاين : 
       :؛الوزن النسيب لألصل األول والثاين على التوايل 
       :ل االرتباط بني معدالت عائد األصل األول والثاينمعام. 

    الذي ميثل       ويتم احلصول على درجة املخاط ة من خالل  حساب االحن اف املعياري
 . 

 10:وميكن إعادة كتابة املعادلة أعاله باستبدال معامل االرتباط بالتباين املشرتك على الشكل التايل
  

    
    

     
    

                    
 .التباين املش ك بني عوائد األصلني :           متثل حيث 

بني معدالت ( P12=1)ويالحظ وفق للمعادلة أعاله انه يف حالة ما يكون االرتباط ط ديا وتاما 
 :  رجة املخاط ة تكون عند حدها األقصى حيث تصبح قيمةفان د العائد لألصلني

  
     

    
     

    
             

 ،ا انه عندما يزداد عائد األصل األول مبقدار معني يزداد عائد األصل الثاين مبقدار ثابتذويعين ه
األول مبقدار معني ينخفض عائد األصل الثاين مبقدار ثابت مما يزيد من  وعندما ينخفض عائد األصل

 2قل من أميكن القول بوجه عام انه مىت كان معامل االرتباط و  .عمق التقلبات يف متوسط معدل العائد
 فإن االحن اف املعياري للمحفظة االستثمارية سيكون اقل من املعدل املوزون لالحن افات املعيارية للورقة

 11.املالية
بني معديل العائد حيث ( P12=-1)تصل درجة املخاط ة حلدها األدىن عندما يكون االرتباط عكسيا وتاما 

   تصبح 
  :             

     
    

     
    

             
 

ألول مبقدار معني يكون مصحوبا بزيادة يف وهذا يعين أن كل اخنفاض يف معدل عائد األصل ا
 .معدل عائد األصل الثاين مبقدار ثابت وهو ما يقلل من عمق اخلسارة الذي يتحمله صاحب احملفظة

                                                 
 222، ص1121عمان،  -د نقوال، إدارة خماط  احملافظ االئتمانية، دار ال ايةعيسى مهن 10
  216خالد وهيب ال اوي، م جع سابق، ص  11
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يعين مما سبق أن درجة املخاط ة للمحفظة بوجه عام ال تعتمد فقط على درجة املخاط ة لكل أصل مايل و 
 12.ةبني العوائد اخلاصة باألصول املختلفة داخل احملفظعلى حده وإمنا أيضا على درجة االرتباط 

وعندما يؤخذ بنظ  االعتبار اثنني من األوراق املالية فانه ميكن استخدام املعادلة التالية إلجياد نسبة 
 :13واليت ينتج عن ذلك أقل خط      الثانية و     االستثمار يف الورقة املالية األوىل 

    
  

           

  
     

              
 

          
وملع فة اث  التنويع على عوائد احملفظة وخماط ها البد من العمل على زيادة األوراق املالية املكونة 

ه األصول وأية أصول أخ ى فإن ذج بني هوعندما يتم املز . للمحفظة من ورقتني إىل ثال  أوراق مالية
 14 :يلي كما أصولاملخاط  امل جحة حملفظة ذات ثالثة 

  
    

    
     

    
    

    
                             

               
 15:األصول املالية عن ط يق العالقة التالية للتباين  ويتم قياس خط  حمفظة مكونة من 

  
     

    
 

 

   

                 

     

 

   

 

       
     

    
 

 

   

              

     

 

   

        

 
 

                                                 
 616عبد القادر حممد عبد القادر عطية، م جع سابق، ص12
 111، صسابقخالد وهيب ال اوي، م جع 13

 204-202دريد كامل الشبيب، م جع سابق، ص 14
 611لقادر عطية، م جع نفسه، صعبد القادر حممد عبد ا 15
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  :اإلطار الميداني للدراسة .3
: ش كة ومن بينها20لدراسة العالقة بني التنويع واملخاط ة أخدنا عينة مكونة من :عينة الدراسة. 3-1

الصناعة  ،ش كة األلبسة ،الصناعات الكه بائية  ،الصناعات االلكرتونية ،ش كة الزجاج ،ش كة االمسنت
 (:2) اجلدول رقممورحة يف  على الرتتيبواليت كانت عوائدها  ،اخل.....النسيجية

 عوائد الشركات(: 1)جدول رقم 
 8شركة 7شركة 6شركة 5شركة 4الشركة 3شركة 2شركة 1شركة
10111 11111 20111 21111 25111 22111 12011 01111 

61111 60111 20111 26011 25111 22011 51111 01111 

20111 11111 25111 22011 21011 22111 16111 01011 

21111 11111 21111 26011 22111 26011 16111 01111 

20111 60111 21111 26011 22111 26111 12011 01111 

 15شركة 14شركة 13شركة 12شركة 11شركة 11شركة 9شركة
41111 24111 54511 52111 11011 21611 14111 

45111 25011 54411 52411 11211 21111 14511 

44111 25011 54011 52111 15111 61111 14011 

45111 24111 50111 52011 15211 21111 10111 

45011 24011 50111 51111 15611 21611 10511 

 من اعداد الباحثني باالعتماد على معطيات الش كات :المصدر

حمفظة مالية واحتساب درجة املخاط ة  20على أساس املعطيات السابقة نقوم بتكوين : المطلوبالعمل 
 .لكل حمفظة مالية  باالعتماد على مصفوفة االرتباط والتباين املشرتك وإجياد العالقة بني التنويع واملخاط ة

خماط  احملافظ املالية  قبل احتساب :تحديد مصفوفة االرتباط والتباين المشترك لعوائد الشركات. 3-2
 SPSSمصفوفة االرتباط والتباين املشرتك بني عوائد الش كات الست باستخدام ب نامج نقوم بتحديد 

v22  ( 5)اجلدول رقم و( 1)وفق اجلدول رقم: 
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 ين عوائد الشركاتبمصفوفة االرتباط :  (2)جدول رقم 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPSS v22ب نامج  عداد الباحثني باالعتماد علىإمن  : المصدر
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 مصفوفة التباين والتباين المشترك بين عوائد الشركات:  (3)جدول رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPSS v22من اعداد الباحثني باالعتماد على ب نامج  : المصدر
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ف صف ين من كل قيمة، ولذى جيب  إرافة ذمع العلم انه مت أخد قيم التباين املشرتك بعد ح:  مالحظة
 .ىل كل قيمة من قيم التباين والتباين املشرتك عند احتساب املخاط الصف ين ا

 : التحديد بالقياس لمخاطر المحافظ المالية .3-3
باالعتماد على العالقات املذكورة يف اإلطار النظ ي ومصفوفة االرتباط والتباين املشرتك نقوم 

ة املخاط ة  للمحفظة األوىل تتمثل يف مع العلم أن درج، حبساب التباين واالحن اف املعياري لكل حمفظة
  : وميكن حتديد ذلك وفق اخلطوات التالية  ( 2)بدرجة تنويع  2االحن اف املعياري للش كة

  111 بنسبة( 2الشركة)درجة المخاطرة للمحفظة المالية األولى المكونة من عوائد%: 

        
                  

  و %51 بنسبة( 1الشركة)المخاطرة للمحفظة المالية الثانية المكونة من عوائد درجة (
 :%51بنسبة ( 2الشركة

  
    

    
     

    
                 

   
                                                  

        
                  

  41 بنسبة( 1الشركة)درجة المخاطرة للمحفظة المالية الثالثة المكونة من عوائد% 
 :%41 بنسبة( 3الشركة)و %21بنسبة ( 2الشركة)و
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  ( 2الشركة)و %25 بنسبة( 1الشركة)درجة المخاطرة للمحفظة المالية الرابعة المكونة من عوائد
 :%25بنسبة ( 4الشركة) %25بنسبة( 3الشركة)و %25 بنسبة

   
    

    
                       

 
    

   
                                              

                                   

                                        

                                         

                      

       
                 

  21 بنسبة( 1الشركة)درجة المخاطرة للمحفظة المالية الخامسة المكونة من عوائد% 
بنسبة ( 5الشركة) %21بنسبة ( 4الشركة) %21 بنسبة( 3الشركة)و %21بنسبة ( 2الشركة)و

21%:   
   

                                              

                            

                                         

                                        

                                         

                                       

                     

       
                 

 11 بنسبة( 1الشركة)مخاطرة للمحفظة المالية السادسة المكونة من عوائد درجة ال% 
بنسبة (  5الشركة)%21بنسبة ( 4الشركة) % 21 بنسبة( 3الشركة)و %11بنسبة ( 2الشركة)و

 :%21بنسبة (  6الشركة) 21%
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 :حلساب خماط  احملافظ املتبقية مت احلصول على النتائج التالية EXELوباالعتماد على ب نامج 

       
                   

       
                    

       
                 

        
               

        
                 

        
                 

        
               

        
               

        
              

من النتائج املتحصل عليها نالحظ انه بزيادة درجة التنويع يف احملافظ املالية تقل املخاط ة  :مالحظة
 .2للش كة
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 :التعرض بالقياس للعالقة بين التنويع والمخاطر. 5-4
على  حنصلباالعتماد على النتائج املتعلقة باالحن اف املعياري للمحافظ السابقة درجة التنويع 

   (:4)اجلدول رقم 
 درجة التنويع واملخاط ة: (4)جدول رقم 

       Obs 

1.0000 1 1626 1 
0.5000 2 0264 2 
0.3333 3 4446 3 
0.2500 4 5255 4 
0.2000 5 1666 5 
0.1666 6 2214 6 
0.1428 7 2611 7 
0.1250 8 2116 8 
0.1111 9 2106 9 
0.1000 10 124 10 
0.0909 11 442 11 
0.0833 12 504 12 
0.0769 13 556 13 
0.0710 14 521 14 
0.0666 15 521 15 

 من إعداد الباحثني: المصدر                                        
 :حيث
    : ؛للمحفظة والذي ميثل درجة املخاط االحن اف املعياري 
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 v   :؛درجة التنويع مقاسه بعدد األوراق املالية فيها  
 v1 : مقلوبv. 

تبني أن العالقة بني درجة املخاط ة ودرجة التنويع غري خطية على ( 2)وب سم الشكل االنتشاري رقم 
 :تايلالنحو ال

 (1)الشكل االنتشاري رقم 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

0 2 4 6 8 10 12 14 16

V

S

 
 من إعداد الباحثني: المصدر

 

وهي تتمثل  16،ومن مت فإن صيغة التحويل ملقلوب هي إحدى الصيغ املالئمة لتقدي  هذه العالقة
          :يف

 

 
    

      :اويكما نعلم أن تفارل درجة املخاط ة بالنسبة لدرجة التنويع تس

  
  

 

  
  

هذا ما يعين أن امليل سالب ومتغري ومن مث فإن العالقة بني درجة املخاط ة والتنويع عالقة عكسية 
   هو       وحيث أن املقلوب. وغري خطية

 

 
 :ومنه العالقة امل اد تقدي ها هي. 

                                                                   
 :(0)حنصل على النتائج املورحة يف اجلدول رقم  EVIEWS وبتقدي  الصيغة أعاله باستخدام ب نامج

                                                 
 662عبد القادر حممد عبد القادر عطية، م جع سابق، ص  16
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 تقدي  النموذجنتائج  :(5)جدول رقم 
Dependent Variable: S   
Method: Least Squares   
Date: 07/03/14   Time: 16:57   
Sample: 1 15    
Included observations: 15   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 348.1643 415.4880 0.837965 0.4172 

V1 9656.574 1390.194 6.946204 0.0000 
     
     R-squared 0.787754     Mean dependent var 2225.467 

Adjusted R-squared 0.771428     S.D. dependent var 2556.452 
S.E. of regression 1222.220     Akaike info criterion 17.17829 
Sum squared resid 19419697     Schwarz criterion 17.27270 
Log likelihood -126.8372     Hannan-Quinn criter. 17.17729 
F-statistic 48.24975     Durbin-Watson stat 1.440596 
Prob(F-statistic) 0.000010    

     
 EVIEWS  من اعداد الباحثني باالعتماد على ب نامج: المصدر     

                         :جند أن 0ومن النتائج املتحصل عليها من اجلدول رقم 

حلد األدىن الذي ال تنخفض درجة املخاط ة دونه مها زادت درجة التنويع هو ا :ه الصيغة جند أنذومن ه
 .وحدة احن اف معياري       

  

  
  

      

  
 

 :أوراق مالية فإن 21فإذا كان حجم احملفظة . متثل ميل العالقة بني درجة املخاط ة ودرجة التنويع
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ا احلجم يرتتب عليه اخنفاض درجة املخاط ة ذهو ما يعين أن زيادة حجم احملفظة مبقدار ورقة مالية عن ه
 .وحدة احن اف معياري تق يبا 16.06مبقدار 

 :أما فيما يتعلق مب ونة املخاط ة للتنويع فإهنا تساوي

       
  

  
  
 

 
  

 

  
 
 

 
  

 

  
 

 

  :أوراق مالية 21 فإنه عندما يكون حجم احملفظة املالية مثو من 

       
      

      
       

 .تق يبا % 11يصاحبها اخنفاض يف درجة املخاط ة بنسبة %11 هو ما يعين أن زيادة حجم احملفظة بنسبة
 

 :خاتمة
ع ض بالقياس للعالقة بني التنويع واملخاط  لتبيان  كان اهلدف األساسي من هذه الدراسة هو الت

أن التنويع مبزج  وقد بينت النتائجوقد . ط ائق خفض املخاط  تطبيقا  على منوذج قياسي لالحندار البسيط
وبالتايل بناء . جمموعة من األصول يرتتب عليه ختفيض  املخاط  إىل مستوى ادين من املستوى السابق

 .أقصى عائد ممكن بأقل خماط  حمسوبةحمفظة كفء اليت حتقق 
قل من درجة خماط ة األوراق املالية اليت تكون هده احملفظة وذلك أقد تكون درجة  خماط ة احملفظة 

والتنويع . والتنويع هو االستثمار يف أكث  من ورقة مالية من أجل ختفيض درجة املخاط ة ،بسبب التنويع
 ، أوراق مالية ذات خصائص خمتلفة بالنسبة للعائد واملخاط ةخيفض من املخاط ة من خالل االستثمار يف

وعن درجة االخنفاض يف املخاط ة اليت تتحقق من خالل التنويع تعتمد على  ،ا ما يسمى بأث  احملفظة ذوه
فإن أي تغري  17ه احملفظة يف درجة واجتاه التغري بني املتغريينذدرجة االرتباط بني عوائد املختلفة اليت تكون ه

يف أسعار وعوائد أداة  معينة سوف لن يكون مؤث  ا على عوائد احملفظة ككل خاصة إذا كان معامل 
فاخلسائ  الكبرية يف جمال ، االرتباط بني األدوات املكونة للمحفظة سالب  فإن مستويات املخاط  تنخفض

                                                 
 78، ص1111، عمان-دار ال اية ،املخاط  االستثمارية إدارة ،سيد سامل ع فة 17
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ثمار ألن جتاهل خماط  وبصفة عامة التنويع يقلل من خماط  االست. معني يقابلها أرباح يف جماالت أخ ى
 . اليوم أشبه بتجاهل اخلسائ  املستقبلية واالمتناع عن اختاذ إج اءات تصويبيه اليوم لتفاديها غدا

ومن خالل ما تقدم ن ى أن إسرتاجتية احلد من املخاط  من خالل التنويع تعد حج  الزاوية بالنسبة ملزايا 
ا هي حماولة احلد من املخاط  من أجل خدمة عدة وإن الفك ة األساسية هن .الش كات يف عامل متغري

 :وظائف هامة منها
 ؛املعاونة يف اختاذ الق ار 
 ؛تنمية املزايا التنافسية  
 تنفيذ اإلسرتاجتية. 

 .فاخلسائ  الكبرية يف جمال معني يقابلها أرباح يف جماالت أخ ى ،تنخفضفإن مستويات املخاط  
 

 :قائمة المراجع
 : ةباللغة العربيالمراجع 
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 على العوامل المحددة( outsourcing) النشاطات  إلخراجتأثير دوافع اللجوء 
 الختيار المورد

 عبيد اهلل فطيمة .أ
 ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري)أ( مساعدة ةأستاذ

 معسكر جامعة 
 مختاري فيصل .د

 ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري)أ( اررأستاذ حم
 معسكرجامعة 

 :ملخص
ؤسسة املقيام ": خراج النشاطات انتشارا واسعا بني املؤسسات، وهي تتمثل يفإحاليا تعرف ظاهرة 

". إىل مورد خارجي تجارية بتعهيد وظيفة أو جزء منها كانت تنجز سابقا يف الداخل،الصناعية أو ال
اهلدف من هذا املقال هو تسليط الضوء على الدوافع اليت جتعل املؤسسات تلجأ إىل اخراج النشاطات، 

 ".وأثر هذه الدوافع على  املعايري اليت حتفز املؤسسة على اختيار املوردين
اطات تؤثر يف باستعمال منوذج االحندار اخلطي املتعدد، توصلنا أن دوافع اختاذ قرار اخراج النش

 صعوبات تسيري النشاط داخليا،: وتتمثل هذه الدوافع يف. العوامل احملددة الختيار املورد بصفة جزئية
 الثابتة التكاليف بتحويل تسمح ةدجي عروض وجوداملؤسسة،  نشاط اتساعو  الداخلية الكفاءات حمدودية

 .متغرية تكاليف إىل
 .اختيار املورداخراج النشاطات، : الكلمات المفتاحية

Abstract: 
Nowadays, the outsourcing is a phenomenon enterprises more and 

more often resort to. It consists, for an industrial or a commercial company, 
in “confiding all or a part of a function, assured before the internal, by an 

outside provider”. The target of this article is to shed light on the motives in 

which enterprises resort to outsourcing, and the impact of these motives on 
the criteria which are going to spur a company on to choose providers”.  
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Using multiple linear regression model, we found that the motives of 
the decision of outsourcing affect the determinants of the choice of the 
provider. These motives are: the difficulties of conducting activity 
internally, limited internal efficiencies and breadth of enterprise activity, 
having good offers to convert fixed costs into variable costs. 
Key words: outsourcing, selecting outsourcing provider. 

 :مقدمة
لقد أيقنت املؤسسات أن ممارسة املنافسة والوصول اىل ارراء العميل ال يتأتى اال من خالل جتميع 

واليت متس املركز التنافسي للمؤسسة بالسوق، أي الوظائف املوارد باجتاه الوظائف األكثر خلقا للقيمة، 
، يف هذا االطار تربز اخراج النشاطات  " le cœur de métier"واألنشطة اليت تشكل قلب املهنة 

كاسرتاتيجية لتقليص حجم املؤسسة، من خالل التخلي عن أنشطتها غري أساسية، ومن مث حتقيق حجم 
 .بشكل مرن معياري، يسمح هلا بأداء وظائفها

يعترب اخراج األنشطة االنتاجية  أمر كالسيكي يف صناعة السيارات، أصبح املصنعون االوربيون 
واألمريكيون يتبعون خطى املؤسسات اليابانية شيئا فشيئا، حيث طورت هذه األخري شبكة من املوردين 

 OEM–Originalيف قطاع االعالم اآليل، جند مؤسسة . 0591منذ سنة 

EquipmentManifacturers-  اليت خترج تقربا كل املكونات املستعملة يف األجهزة اليت تسوق
 .يف الصناعة النسيجة، نادرا ما تنجز املؤسسات ذاتيا ما تقوم بتسويقه. حتت عالمتها

لكن ظاهرة (. Quinn J.B,1994)الطفرة احلالية لالخراج تكمن يف اخراج األنشطة اخلدماتية 
فالتحكيم بني املوارد الداخلية واملوارد اخلارجية كان دائما . اخراج االنشطة اخلدماتية ليست جديدة كليا

مطروح، فالعديد من األنشطة اليت كانت تعترب تارخييا مدجمة يف املؤسسة، أصبحت املؤسسات خترجها 
واحلراسة صارت توكل إىل موردين خارجيني  فاألنشطة احمليطية  كاالطعام، البستنة، التنظيف. شيئا فشيئا

يف حني أن االنشطة اليت تعترب حساسة وتتصل بالسري اجليد للمؤسسة مثل . يف العديد من املؤسسات
على املستوى الدويل، املثال . ال حديثاإخراجها إ يتم مليل، االتصاالت واللوجستيات فهي االعالم اآل
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اليت قامت باخراج قسم كبري من وظيفة االعالم  Eeastman Kodakالرائد هو بالتأكيد مثال مؤسسة 
 .0595يل واالتصاالت منذ اآل

خراج هو ختفيض كان اهلدف التقليدي لإل. ها تطورتحوافز اللجوء إىل عمليات االخراج بدور 
موردين حاليا ررورة خلق القيمة للمساعم جترب املؤسسات على حتويل األفراد والتجهيزات إىل . التكاليف

من جهة أخرى فإن اللجوء لالخراج يكون هبدف . متخصصني للتخفيف من مييزانياهتم وزيادة مردوديتهم
  .تركيز استثمار املوارد املالية يف األنشطة اليت ختلق القيمة

بالنسبة للمؤسسة اجلزائرية فإن دورها كان خمتلف يف االقتصاد، فخالل النظام االشرتاكي احملض  
ة اجلزائرية الوحدة األساسية لتطبيق الربامج واملخططات الوطنية االقتصادية، لكن بتوجه كانت املؤسس

املؤسسة اجلزائرية حنو االقتصاد احلر ولو بصفة بطيئة من خالل برامج التعديل اهليكلي واخلوصصة وخلق 
ا تربز هن. مؤسسات خاصة، تغري هذا الدور وأصبحت املؤسسات مطالبة بتفعيل دورها ف االقتصاد

فهي . اسرتاتيجية اخراج النشاطات كفرصة للمؤسسات اجلزائرية وخاصة منها املؤسسات الصغرية واملتوسطة
خاصة اذا ما . تسمح هلا بالتطور السريع من خالل االستفادة من كفاءات ال تتوفر عليها يف الداخل

 .جلأت إىل التعاقد مع موردين أجانب يتوفرون على تكنولوجيات متطورة
 :يسعى هذا البحث لالجابة على االشكالية التالية: إشكالية البحث-أ

 هل تؤثر دوافع املؤسسة الختاذ قرار اخراج نشاط ما يف  العوامل احملددة الختيار املورد الذي سيوكل
 ؟له اجناز هذا النشاط

لدوافع االخراج  (α≤0.05) يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية : فرضية البحث-ب
 .على العوامل احملددة الختيار املورد يف اطار مشروع اخراج النشاطات

 :تشمل أهداف هذه الدراسة النقاط التالية: أهداف البحث-ج
 التعرف على اسرتاتيجية اخراج النشاطات؛ -
 التعرف على الدوافع اليت حتفز املؤسسات على اللجوء إلخراج النشاطات؛ -
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 العوامل احملددة الختيار املورد؛ التعرف على أهم -
 .دراسة تأثري دوافع االخراج على العوامل احملددة الختيار املورد -

ينقسم هذا البحث إىل قسمني،  القسم األول تطرقنا فيه إىل مفهوم اخراج : منهجية البحث-د
حملددة الختيار النشاطات، الدوافع اليت تساهم يف جلوء املؤسسات إلخراج النشاطات وأخريا العوامل ا

 10أما القسم التطبيقي فتم من خالل توجيه استبيان لعينة مكونة من . املورد يف اطار اخراج النشاطات
اجلزء األول خاص : االستبيان يتكون من ثالث أجزاء. مؤسسة متارس فعال اسرتاتيجية اخراج النشاطات

النشاطات، أما اجلزء الثالث فخاص  بتعريف املؤسسة، اجلزء الثاين خاص بدوافع اللجوء إىل اخراج
 .بالعوامل احملددة الختيار املورد يف اطار مشروع اخراج النشاطات

، االحندار varimaxمت استخدام االحصاء الوصفي، التحليل العاملي بطريقة : األدوات االحصائية-ه
 .01نسخة  SPSSاخلطي املتعدد، ومت حساب هذه االختبارات باالعتماد على برنامج 

 الجانب النظري-1
 تعريف اخراج النشاطات-1-1

اخراج النشاطات هو العملية اليت من خالهلا تتعهد مؤسسة ما ملورد خارجي خمتص، بصف تامة 
، وقد يصاحب هذا نقل جمموع املوارد املادية activitéأو نشاط  fonctionوكاملة مسؤولية وظيفة 

 1.زمنية طويلة والبشرية من املؤسسة إىل املورد، وذلك لفرتة
حتويل نشاط معني إىل مورد خارجي "اخراج النشاطات على أنه   Bertrand Quélinيعرف 

 2."بصفة مستمرة، بعدما كان هذا النشاط ينجز سابقا داخل املؤسسة
يعرف اخراج النشاطات على أنه االستعمال االسرتاتيجي للموارد اخلارجية لتحسني العمليات والنشاطات "

ما يتكفل هبا الفريق الداخلي حيث يعترب اخراج النشاطات كاسرتاتيجية تتعاقد بفضلها املؤسسة  اليت عادة
                                                 
1 M. François EDOUARD, Conséquences sur l’emploi et le travail des stratégies 

d’externalisation d’activités, 30 Mars 2005, p9 
2 Frédéric TCHERNEIANM, Les nouvelles règles de l’externalisation, dossier groupe 

HEC, 2002, p32 
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الذين يصبحون بعد ذلك شركاء قيميني، حبيث تتعاقد املؤسسة مع . مع ماحني خدمات متخصصني
مؤسسات أخرى لتقيم معها عالقات طويلة املدى حيث هذه املؤسسات تتمتع بإمكانيات تتكامل مع 

مكانياهتا، لكن الفرق بني التكامل بني املوارد واخراج النشاطات هو أن هذا األخري يتطلب اعادة هيكلة ا
 3."لبعض النشاطات، وكذلك انتقال فريق العمل يف بعض األحيان

النشاطات هو تسيري تفويضي، ذلك أنه يتم  فإخراجميكن تعريف اخراج النشاطات من منطلق تسيريي "
 4."بعض النشاطات إىل طرف خارجي لفرتة زمنية طويلة عن طريق تعهيد

هو توكيل حقيقي لنشاط ما بعقد طويل األجل يهدف إىل خلق القيمة املضافة من  خراج النشاطاتإ "
 5."مورد/ خالل عالقة شراكة زبون

 :فإنه ميكن استنتاج أربع خصائص لعمليات اخراج النشاطات من التعاريف السابقة
 االلتجاء ملورد خارجي للقيام بنشاط كان ينجز داخل املؤسسة؛ 
 أحيانا تتوافق مع نقل املوارد البشرية واملادية؛ 
 تتم يف اطار تعاقدي يتجسد من خالل حتديد االلتزامات والتعهدات املتبادلة؛ 
  أحيانا بعقود قصرية األجل ولكن)تتميز بأهنا ارتباط طويل األجل بني املؤسسة ومورديها 

 (.متجددة
 
 
 

                                                 
3 Benoit A.AUBERT et al, Managing IT Outsourcing Risk (Lessons learnded-scientific 
  series), CIRANO, Montréal, Mai2001, p12, www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2001s-

39.pdf - 
4 Baromètre outsourcing, 2003,p 10  www.cnccef.org/rxpertises/redowon/outsourcing-

barometre2003.pdf 
5
 Nicolas GOMEZ et al, Etude de Performance de l’Outsourcing RH, 2009, 

http://www.youscribe.com/catalogue/tous/savoirs/sciences-humaines-et-
sociales/etude-de-performance-de-l-outsourcing-rh-2008-2009-540092 
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 اخراج النشاطات اتخاذ قرار دوافع-1-2
أقل من تكاليف املؤسسة املخرجة  اليت جتعل تكاليف املورد إن األسباب: تخفيض التكاليف -1-2-1

الخنفاض تكلفة اليد العاملة هناك طرق التنظيم، التكنولوجيا املستعملة، أثر اخلربة  فإرافةمتعددة، 
 .وهلذا يعترب ختفيض التكاليف أهم دافع لإلخراج لدى جل املؤسسات. املرتاكمة واقتصاديات احلجم

ح هو عندما تقوم شركة ناجحة بتقدمي تأكيد مفاده أن السبب وراء حتقيقها هلذ النجا : التقليد-1-2-2
اعتمادها على اخراج النشاطات يف تنفيذ بعض أو أغلب أنشطتها، هذا األمر يؤدي  إىل جذب العديد 
من املؤسسات حنو تقليد ذلك، باعتبار أن اخراج النشاطات أصبح االسرتاتيجية اليت تقود للنجاح وبالتايل 

ات املقلدة أن املؤسسات مورة العصر، لكن ما ال تدركه املؤسس اخراج النشاطاتيصبح التوجه إىل 
 6.الناجحة متيل إىل تقدمي تقارير متفائلة

انطالقا من نظرية التكاليف املقارنة فإن املؤسسة تلجأ إىل : المردودية المرتفعة لالستثمارات-1-2-3
ها املورد اخلارجي حىت وإن كان تنفيذ العمل داخليا أقل كلفة، وهذا لالستفادة من القدرات املالية اليت يوفر 

    . الكسب اخلارجي يف استثمارات أكثر مردودية واليت تتناسب وختصصات املؤسسة
نظرا للتحوالت االقتصادية فإن املؤسسة مطالبة بتغيري اسرتاتيجيتها : المردودية االستراتيجية-1-2-4

نشاطها حسب الورع السائد، فاملؤسسات املندجمة جتد صعوبة يف التخلي عن قطاع سوقي معني أو تغيري 
أو توقيف انتاج معني، بينما تقل هذه الصعوبة عند املؤسسات اليت تلجأ إىل اخراج النشاطات، وذلك 

 7.باللجوء إىل فسخ عالقة الشراكة عند الضرورة

                                                 
، مؤمتر دويل حول عوملة االدارة يف حتديد معايري اختيار املورد يف اطار عملية التعهيدعامر امساعيل عبد اهلل حديد،   6

 .00ص ، 0100، عصر املعرفة، جامعة جنان، لبنان، 
7 Yves BARREGRE & M. BOUCHE, Les Politique D’impartition, R.F.G, 1982, p08. 
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من الشركات أن اهلدف من % 95يف دراسة مست الشركات الكندية أكدت : زيادة المرونة-1-2-5
النشاطات خيفض من حجم املسؤوليات  فإخراج 8.هو زيادة املرونة نتهاج اسرتاتيجية اخراج النشاطاتا

ويسمح للمسريين بالرتكيز فقط على األمور  ،الواجب حتملها مثل تسري أصناف خمتلفة من العمال
 9.والقضايا اليت يتم تنفيذها داخل املؤسسة

بعض النشاطات ميكن أن تعتمد على الكثري من  :الحاجة إلى النقل الضمني للمعارف-1-2-6
املعارف العلمية الضمنية، مثال عندما نكون بصدد استغالل تكنولوجيا معقدة وحديثة، فإن هذا النوع من 
املعارف يصطدم بالكثري من احلواجز، فمن جهة يوجد مشكل عدم تناظر املعلومات وبالتايل احتمال 

ك مشكل نشر سرية املعرفة والتكنولوجيا، وبالتايل خطر التقليد من االختيار اخلطأ ومن جهة أخرى هنا
املنافسني، يف هذه احلالة فإن االختيار األنسب هو تنفيذ العمل داخل املؤسسة، خاصة إذا كانت املؤسسة 

لكن إذا مل تتمكن املؤسسة من تنفيذ العمل داخليا لسبب أو . اليت تنفذ العمل هي صاحبة التكنولوجيا
فإن اللجوء إىل عالقات االخراج يكون أفضل من عالقات السوق ألن املتابعة التقنية املستمرة  آلخر،

تكون ررورية، ومن هنا ميكن أن نستنتج أن احلاجة إىل نقل املعارف العلمية والتكنولوجية الالزمة لتنفيذ 
 10.عالقات السوق مقارنة باللجوء إىل خراج النشاطاتنشاط معني تزيد من احتمال اللجوء لعقود ا

 :تنقسم إىل اثننيو: دوافع متعلقة بالنشاط-1-2-7
، إذا كانت املؤسسة املعنية بالتنفيذ ال متلك كل نقول عن نشاط أنه متباين :الطابع المتباين للنشاط-أ

الكفاءات واملهارات لتنفيذه، ففي هذه احلالة فإن اللجوء إىل تنفيذ العمل يف الداخل غري مرغوب به، وبل 
غري جمدي، فاملؤسسة قد تصادفها بعض املشاكل والصعوبات اليت مل تكن متعودة عليها، وبالتايل فهي 

                                                 
8 Alain HALLY, A study of the outsourcing activities of Canadian BUSSINESS : A 

Comparaison  of the country ‘s for major regions-HEC-August 2008-p14. 
9 Yves BARREGRE & M.BOUCHE, op.cit., p11. 
10 F. Blanchot,  Modélisation du choix d’un partenariat, R.F.G, 1997, p68 et p72. 
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التعامل معها، وهذا يؤثر على نوعية األداء، إذن الطابع املتباين للنشاط يرفع من  تفتقد إىل التجربة يف
 .احتمال التعهد به ملورد خارجي

كما )نقول عن نشاط معني أنه أكثر تكاملية عندما يكون التنسيق  :الطابع التكاملي للنشاط-ب
وصناعة املنتوجات  مثل تطوير. بينه وبني األنشطة األخرى للمؤسسة رروري ومطلوب( ونوعا

أي )التكنولوجية، اليت تعتمد على مناهج وطرق تصنيع معقدة، يف هذه احلالة تصبح عالقات السوق 
 .غري فعالة ومن األحسن استبداهلا بعالقات االخراج( شراء كل ما حتتاجه املؤسسة

إن االستثمار ال خيص اجملال املادي فحسب، فاجلانب البشري هو : الدوافع االجتماعية-1-2-8
البحث عن االبداع، امتالك الكفاءات : اآلخر جد مهم لتحقق املؤسسة تطورات ملموسة وهذا ما يربر 

 L’intelligence"املثالية لتحقيق األداء املنشود، البحث عن اخلربة والذكاء االقتصادي 

économique"11. املعارف الداخلية يف اطار البحث الدائم عن األحسن ، وحماولة رمسلة 
على أنه الوسيلة األفضل للحد من املخاطر  إلخراج النشاطاتغالبا ما ينظرا : توزيع المخاطر-1-2-9

اليت ميكن أن تواجهها املؤسسة يف بيئة األعمال، وذلك من خالل تقامسها هلذه املخاطر مع املوردين، 
فاالستثمار جيعل من الشركات يف حالة مواجهة مستمرة مع أخطار كبرية مثل أخطار السوق، املنافسني 

وغريها، وكلها أخطار يكون التعامل معها  صعب ... ملالية، التكنولوجية،والقوانني والتشريعات احلكومية، ا
ال سيما إذا ما كانت استثمارات املؤسسة كبرية، ويعد االخراج حال أمثال للحد من هذه املخاطر وذلك 

 12.من خالل توزيعها بني عدد من املوردين
ع اليت جتعلهم يلجؤون إىل دوافأورح املسريين جمموعة من ال مؤسسة فرنسية 022ـل يف دراسة

 13:خراجاإل
                                                 
11 Jean-Claude FRANCASTEL, Externalisation De La Maintenance, Dunod, Paris, 2004, 

p68. 
 .00ص مرجع سابق ذكره، عامر امساعيل عبد اهلل حديد،  12

13 Jérôme BARTHELEMY et S.CHALYSE, L’externalisation D’activités De Service : 
Une Analyse En Termes De Bénéfices Et Risques, revue de gestion, 2004,  p89-103 
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 "مؤسسة ." )تكلفة اللجوء إىل مورد خارجي دائما أقل مقارنة بإجناز النشاط داخل املؤسسة
 ؛(استشفائية

 "ميكن الوصول بصفة مباشرة لكفاءات ال تتوفر عليها املؤسسة يف  النشاطات من خالل اخراج
االشكالية تتلخص يف أن موظفي املؤسسة قد يكونون يف حالة عجز أمام التطور . الداخل

مكتب ". )بصفة متجددة مكوننييف حني أن موظفي املورد يكونون  ،التكنولوجي السريع
 ؛(استشاري

 "(ارتفاع واخنفاض الطلب)تقلبات احلادثة يف نشاط ما ميكن من مواجهة ال خراج النشاطاتا ،
 ؛(مؤسسة خمتصة يف جتهيزات التلحيم والتدفئة) ."وبالتايل التخلص من العمالة الفائضة

 " جينب االستثمار يف جتهيزات تستعمل بصفة نادرة من طرف النشاطات اخراج
 ؛(مؤسسة أشغال وبناء".)املؤسسة

 "ستغالل األمثل للموارد يف االميكن من الرتكيز على املهنة األساسية، وبالتايل  النشاطات اخراج
 .(مؤسسة الستقبال األشخاص املسنني". )جمال حمدد

 معايير اختيار الموردين-1-3
السبب الرئيسي الذي جيعل املؤسسات خترج األنشطة غري متعلقة بقلب املهنة : السعر-1-3-1

(non-core business)   هو ختفيض التكاليف، إن السعر هو أحد العوامل املفتاحية اليت جيب أن
واعتمادا على السعر املقدم من طرف املورد 14.تؤخذ بعني االعتبار، فالسعر يعكس القدرة التنافسية للمورد

اطات حتدد املؤسسة املسامهة االقتصادية لإلخراج ، واليت ترجع إىل ميزات التكلفة الناجتة عن اخراج النش
 : صيغة املسامهة االقتصادية هي كالتايل. وهي تتعلق مبقارنة التكاليف

 011(*التكلفة الذاتية(/ تكلفة االخراج –التكلفة الذاتية =))املسامهة االقتصادية

                                                 
14

 Chen SHUAI, Analysis of Decision Making Factors for Information System 
Outsourcing, Science and Technology Management Research,  2005, p172-174  
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اخراج من الصيغة أعاله نالحظ أن املسامهة االقتصادية هي النسبة املئوية للوفورات اليت حيققها 
 self-madeالتكلفة الذاتية يقصد هبا تكلفة النشاط عند اجنازه من طرف املؤسسة بنفسها . النشاطات

costاخل، أما تكلفة االخراج ... ، وهي تشمل تكاليف االنتاج والتسيريoutsourcing cost  فهي
  transition cost، تكلفة املرحلة االنتقالية transaction costتشمل تكلفة ابرام الصفقة 

  15.اخل...وتكلفة املراقبة 
 وحتسينها؛ اخلدمة الستمرارية تقدمي رمان، للمورد السليم املايل األداء يعكس :المالي األداء-1-3-2

 من املتخذة املناسبة للتدابري انعكاسا للمورد اجليد التشغيلي األداء يعد :التشغيلي األداء-1-3-3
 على األمن، القدرة نظام العميل، املنظمة مع التواصل ,مراقبة األداء على القدرة ,التسليم إدارة جتاها قبله

 ؛املستمر املعلومات، التحسني سرية االستجابة،
 واملنافع املخاطر (واملورد املنظمة)العالقة  طريف مشاركة ومتثل :األجل الطويلة العالقات-1-3-4

 تصاحب أن ميكن اليت االستغالل مسألة ملنع واحليلولة من جهة بينهما استمرارية التعاون ورمان
 سلوكهما؛

 املعيب؛ املخزون وكلفة والتفريغ، كلفة التحميل كلفة النقل، تكاليف ومتثل :التوصيل كلفة -1-3-5
 املرونة ومستوى التسديد وطرق القوائم اعداد يف املعتمدة الطرق إىل وتشري :التسديد شروط -1-3-6

 إقامة على الطرفني تشجيع إىل باإلرافة العالقة طريف بني النية حسن ومبدأ الثقة العامل هذا فيها ويعزز
 األجل؛ طويلة عالقات

 ومدى باملخاطر احملفوفة املشاريع من احملتمل املورد موقف إىل ويشري :المالي االستقرار -1-3-7
 املايل؛ استقراره هتدد أن ميكن واليت معها، تعامله

 دقة احملدد، الوقت يف كالتسليم اجلوانب من بالعديد املعيار هذا متثيل ميكن :الخدمة جودة -1-3-8
 العمالء؛ شكاويل االستجابة سرعة واملعيب، اخلسائر االستجابة، كلف أنظمة

                                                 
15

 En-lin LI, Analysis of the Influence Factors of Outsourcing Service Provider Selection, 
ASTL Vol. 17, 2013, p205 - 206 
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 حاالت من احلد يف يساعد التكنولوجية دراتللق املورد امتالك إن :التكنولوجية القدرات-1-3-9
 قدراته من االستفادة من العميل للمنظمة املورد يسمح احلاالت بعض للعمل، ويف املصاحبة عدم التأكد
 احلديثة؛ التكنولوجيا يف االستثمار املنظمة على يوفر وبالتايل التكنولوجية،

 ازدادت  املورد ميتلكها اليت املوجودات وحجم نوع كرب كلما :الموجودات ونوعية حجم-1-3-11
 تعد الوقت نفس ويف التشغيلي، أدائه حتسني عن فضال العميل، املنظمة احتياجات مواجهة على إمكانيته

 له؛ اجيابية نقطة
 يعدان واللذان )واملوثوقية السرعة( يف يتمثالن أساسيني بعدين العامل هلذا: التسليم أداء -1-3-11

 ؛املنظمة مبتطلبات الوفاء اجتاه أساسيان
 املنظمة ادارة قبل من العاملني مستوى معيار أخذ الضروري من  :العاملين رضا مستوى -1-3-12

 وختريب؛ ارراب إىل الررا عدم حتول من معني، حتسبا نشاط تعهيد عند االعتبار بعني
 خدمات تقدمي من املنظمة والتسليم العمليات يف املرونة متكن : والتسليم العمليات مرونة -1-3-13

 منها؛ الروتينية غري لزبائنها، والسيما متخصصة
 ,الزبائن ررا ومدى ,جهة من املايل أداءه للمورد السوقية احلصة تعكس :السوقية الحصة -1-3-14

 ؛أخرى جهة من ومسعته
 املماثلة املنتجات يف املورد هبا يتمتع اليت اخلربة تعد :المماثلة المنتجات في الخبرة -1-3-15

 للزبائن؛ قيمة إرافة ىلإ تقود اجيابية نقطة للمنظمة جتهيزها منه املطلوب للمنتجات
 ليس مهمة مسألة العالقة طريف بني املعلومات تبادل عملية تعد :المعلومات في المشاركة -1-3-16

 الطرفني؛ بني املتبادلة الثقة وتعزيز للخدمة املستمر للتحسني إمنا فقط املربم العقد سري لضمان
 نأ ميكن اليت املفاجئة املشاكل ومعاجلة مواجهة على املورد قدرة ىلإ وتشري :الخطر إدارة -1-3-17

 ؛ اخلدمة تقدمي استمرار لضمان ا،هل يتعرض
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جيد،  بشكل اخلدمة تقدمي إىل يقود جيد بشكل االدارة على املورد قدرة إن :االدارة جودة -1-3-18
 العميل؛ املنظمة مع األمد وطويلة جيدة عالقات إقامة دعم عن فضال

بشرية،  مالية، موارد واملورد، تكاليف املنظمة بني عالقة ارساء كلفة تشمل :العالقة كلفة -1-3-19
 تكاليف؛ال تنسيق ومراقبة

 يف قدرهتما إىل واملستندة واملورد املنظمة بني التوافق مستوى إىل املالئمة تشري :المالئمة-1-3-21
 وميكن، بينهما املشرتكة األهداف حتقيق يضمن وثيق تنسيق رمن العمل ألنظمة املشرتك الدعم تقدمي

 املقدم؛ التكنولوجية واخلدمات املؤسسة، القدرات التجارية، ثقافة العملية خصائص إىل املالئمة تصنيف
 ملنتجاته الذهنية جهة، واملكانة من أداءه للمورد التجارية العالمة تعكس :التجارية العالمة-1-3-21

 أخرى؛ جهة من املورد منتجات ودةجب ة هذا األخريثق ومدى املستهلك،  لدى
 حيوية مسألة الدفع وطرق القوائم اعداد يف املرونة متثل :والدفع القوائم اعداد في المرونة-1-3-24

 بينهما؛ املتبادلة النية حسن ومبدأ الثقة ترسيخ عن فضال واملورد املنظمة بني العالقة لدعم
 اليت املفاجئة احلاالت مواجهة على املورد قدرة االستجابة سرعة تمثل :االستجابة سرعة -1-3-25

 املنتج؛ على الطلب يف املفاجئ املنظمة كاالرتفاع تواجه أن ميكن
وتشري إىل املكانة الذهنية اليت يتمتع هبا املورد لدى الزبائن واملستندة على  :سمعة المورد-1-3-26
املنظمة، وخصوصا يف عملية شباع حاجاهتم، حيث تلعب مسعة املورد دورا أساسيا يف اختياره من قبل إ

كعامل مهم،  يعرفها    bouche à oreilleوهنا تربز  االشاعة  16.الفحص األويل للموردين
Bristor (1990)  تتضمن نقل ( مرسل، مستقبل)على أهنا اتصال شفهي من شخص  إىل آخر

 17.لبية أو حمايدةحيث أن هذه املعلومة ميكن أن تكون اجيابية، س. معلومة عن منتج ، عالمة أو خدمة

                                                 
 .09ص01ص09، صمرجع سابق ذكرهعامر امساعيل عبد اهلل حديد،   16

17 Yun-Hsiang TIEN, Etude Et Comparaison Des Facteurs Décisionnels De 
L’externalisation Informatique Dans Les Etablissements Hospitaliers Publics Et 

Privés, thèse pour obtenir le grade de  Docteur,  l’université François – Rabelais, 2008, 
p154 -155 
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أحيانا تكون املؤسسات اليت تلجأ إىل اخراج النشاطات يف مواجهة العديد من املوردين حبيث يصعب 
يف هذه احلالة فاالقرتاحات اليت يقدمها طرف آخر قد تلعب دور حاسم يف . عليها حتديد املورد املناسب

 مؤثرين،ة من طرف خمتصني أو أشخاص بصفة عامة عندما يتم التوصية مبورد معني خاص. اجراء القرار
  18.فإنه يصبح من املرجح أن ختتاره املنظمة املخرجة

 :الجانب التطبيقي/2
يتمثل جمتمع الدراسة يف مجيع املؤسسات اجلزائرية اليت خترج على األقل نشاطا : مجتمع الدراسة-2-1

 .واحدا
مؤسسة جزائرية، وقد مت توزيع  10هي عينة عشوائية بسيطة متكونة من  :عينة الدراسة -2-2

 .االستبيان عليها من خالل املقابلة الشخصية والربيد االلكرتوين
تسجل املؤسسات اخلاصة أسبقية نسبية يف اللجوء إىل  (:عامة، خاصة)توزيع المؤسسات -2-2-1

 .ا أكثر انفتاحا يف تطبيق طرق التسيري احلديثةاخراج النشاطات مقارنة باملؤسسات العامة، باعتباره
 (عامة، خاصة)توزيع المؤسسات  :(11)الجدول 

 النسبة المئوية العدد 
 99.0 02 خاصة

 12.5 09 عامة

 111 41 المجموع

 SPSS V.20 برنامج اعتمادا على خمرجات نيمن اعداد الباحث: المصدر
تشكل املؤسسات اليت تنشط يف قطاع الصناعة : توزيع المؤسسات حسب قطاع النشاط-2-2-2

 %.12.5خراج النشاطات بنسبة األكرب من املؤسسات اليت تلجأ إل النسبة

                                                 
18Aicha AGUEZZOUL & Piere LADET, Sélection Et Evaluation Des Fournisseurs : 

Critères et Méthodes , Revue Française de Gestion Industrielle, 2006, pp.5-27, p03, 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00365301/document 
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 توزيع المؤسسات حسب قطاع النشاط(: 12)الجدول
 النسبة العدد 

 00 15 التجارة والتوزيع
 0.1 10 اآليل االعالم االتصال وخدمات

 12.5 09 الصناعة
 5.9 11 العمومية البناء واألشغال

 1.5 10 املطاعم الفندقة،
 0.1 10 املالية والعقارات األنشطة

 01.9 19 أخرى
 111 41 المجموع

 SPSS V.20 برنامج اعتمادا على خمرجات نيعداد الباحثإن م: المصدر
أكثر من عشر )تشكل املؤسسات القدمية النشأة : هامدة نشاطتوزيع المؤسسات حسب  -2-2-3

وذلك أهنا اكتسبت خربة يف %. 90.5األسبقية من حيث اللجوء اىل اخراج النشاطات بنسبة ( سنوات
 .مناهج التسيري ومستعدة أكثر للمغامرة بانتهاج اسرتاتيجيات جديدة

 توزيع المؤسسة حسب مدة نشاطها(: 13)الجدول 
 

 
 
 
 
 

 SPSS V.20اعتمادا على خمرجات  نيمن اعداد الباحث: المصدر

  العدد النسبة المئوية
 أقل من سنتني 10 1.5
 سنوات 19إىل  10من  10 1.5
 سنوات 15إىل  19من  12 1.2

 أكثر من عشر سنوات 21 90.5
 المجموع 41 111
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حتتل املؤسسات الكبرية اليت يفوق عدد عماهلا : عدد العمالتوزيع المؤسسات حسب  -2-2-4
 املؤسساتوميكن تفسري ذلك بأن %. 05.2عامل، الصدارة يف جمال اخراج النشاطات بنسبة  091

الكبرية هلا نشاطات ووظائف عديدة، لذا تسعى إىل التخلي عن بعضها والرتكيز فقط على النشاطات  
 .والوظائف اليت تشكل قلب املهنة

 توزيع المؤسسات حسب عدد العمال(: 14)الجدول
  العدد النسبة المئوية

 15إىل  10من  19 05.9
 15إىل  01من  01 01.1
 015إىل  91من  00 09.9
 091أكثر من  00 05.2
 المجموع 41 111

 SPSS V.20 برنامج اعتمادا على خمرجات نيمن اعداد الباحث: المصدر
باعتماد معيار حجم رأس املال فإننا نتحصل : حجم رأس المالتوزيع المؤسسات حسب  -2-2-5

مليون دينار هي  911على نفس النتائج السابقة، حيث تبقى املؤسسات الكبرية اليت يفوق رأس ماهلا 
 %.29.9اليت تقبل على اللجوء إىل اخراج النشاطات بنسبة 

 توزيع المؤسسات حسب حجم رأس المال(: 15)الجدول 
 النسبة المئوية العدد 

 01.0 11 ماليني دينار 01أقل من 
 20.1 02 مليون دينار 55إىل  01من 
 01.9 19 مليون دينار 911إىل  011من 

 29.9 09 مليون دينار 911أكثر من 
 111 41 المجموع

 SPSS V.20 برنامج اعتمادا على خمرجات نيمن اعداد الباحث: المصدر
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، من اجلدول «ألفا كرونباخ»لقياس مدى ثبات أداة الدراسة نستعمل معامل : ثبات أداة الدراسة-2-3
 .أدناه نالحظ أن قيم ألفا كرونباخ مرتفعة وهذا يدل على ثبات أداة الدراسة

 ثبات وصدق أداة الدراسة: (16)الجدول
 الثبات عدد العبارات المحور

 1.901 05 العوامل املؤثرة على اختاذ قرار االخراج
 1.991 02 العوامل املؤثرة على اختيار املورد

 1.916 42 االجمالي
 SPSS V.20 برنامج باحثني اعتمادا على خمرجاتعداد الإمن : المصدر

يستخدم هذا االختبار من أجل معرفة طبيعة توزيع البيانات : اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات-2-4
.  .ال ميكن اجراؤها إال اذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي املتاحة، ألن معظم االختبارات املعلمية

 :يلي نضع الفرريات كما
  الفررية الصفريةH0  :؛البيانات املتاحة تتبع التوزيع الطبيعي 
 الفررية البديلة  H1 :البيانات املتاحة ال تتبع التوزيع الطبيعي. 

 للتوزيع الطبيعي   سميرنوف  -اختبار كولموجروف(: 17)الجدول 
 مستوى الداللة zقيمة  عدد العبارات المحور

 17990 1715 19 العوامل املؤثرة على اللجوء اىل اخراج النشاطات
 17102 17952 02 العوامل املؤثرة على اختيار املورد

 SPSS V.20 برنامج اعتمادا على خمرجات نيمن اعداد الباحث: المصدر
 ، حيث أن مستوى الداللة لكالتتبع التوزيع الطبيعياملخرجات أعاله يتبني أن البيانات اجملمعة  من

 . و هذا يعين قبول الفررية الصفرية. 1.19أكرب من املتغريين 
من اجلدول أدناه نالحظ أن العبارات : التحليل الوصفي لدوافع اللجوء إلخراج النشاطات-2-4

عينة الدراسة على أمهيتها ال ختتلف كثريا عن تلك املتوصل اليها يف دراسة  اخلمسة األوىل اليت وافقت
Eric Fimbel (2001)حيث توصل الباحث يف دراسته  إىل العبارات التالية ،: 
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 ؛سياسة املؤسسة يف الرتكيز على مهنتها األساسية -0
 ؛حتويل الوظيفة املخرجة اىل مصدر مليزة تنافسية -2 -0
 ؛وجود حل داخل املؤسسة يساهم قليال يف أدائها واقع -1 -2
 .القلق والتوتر من صعوبة اتقان االبداع التكنولوجي -9 -1

 :يف حني فإن ترتيب هذه الدوافع يف حبثنا كان وفق ما ورحه اجلدول أدناه
 ترتيب العوامل المؤثرة على قرار اخراج النشاطات(: 18)الجدول

 المتوسط العبارة الرتبة
االنحراف 

 لمعياريا
 17500 1721 سياسة املؤسسة يف الرتكيز على مهنتها األساسية-0 11

 07100 1720 الرغبة يف حتويل التكاليف الثابتة إىل تكاليف متغرية-9 12

13 
الرغبة يف االستفادة الدائمة من التكلفة املثلى، وأفضل احللول -0

 واملمارسات املتاحة يف السوق
1711 17515 

 07110 1711 التكاليف الداخلية املفرطةحقيقة  -1 14

 17511 2751 حقيقة وجود حل داخل املؤسسة أقل مرونة-9 15

 07010 2712 وجود عروض اخراج نارجة وموثوق منها-01 16

17 
عدد كبري من املشاريع يف االنتظار نتيجة عدم خربة -09

 الكفاءات الداخلية
2711 07092 

 07019 2721 وجود حل داخل املؤسسة يساهم قليال يف أدائها واقع-1 18

 07015 2721 القلق والتوتر من صعوبة اتقان االبداع التكنولوجي-9 19

11 
معرفة املؤسسة باإلخراج كاسرتاتيجية ناجحة ومنتشرة على -00

 نطاق واسع
2720 17991 

 07011 2700 عملية اخراج سابقة ناجحة-01 11

12 
حول وظيفة أو )داخل املؤسسة  ( املوثوقية)املصداقية نقص -01

 (نشاط معني
2701 07011 

 07111 2701 حتويل الوظيفة املخرجة اىل مصدر مليزة تنافسية-2 13
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 07009 2701 اقرتاح االدارة املشرفة على الوظيفة-5 14

 07201 2700 عوائق خارجية قوية تفوق الكفاءات املتوفرة لدى املؤسسة-09 15

16 
الضغوطات أو عدم الررا املعرب عنه من طرف املستخدمني -00

 (الفئات املستهدفة)
2711 17599 

 07011 2711 أثر مورة التسيري-05 17

18 
مثال طريقة )اللجوء اىل االخراج لتفادي معاررة مشروع ما -02

 (التغلب على مقاومة العمال(= )جديدة يف االنتاج
0715 07159 

19 
االنتشار = العوائق املتعلقة بتدويل نشاطات وأسواق املؤسسة-09

 اجلغرايف للمنشآت واملواقع والعمالء
0711 07019 

 SPSS V.20 برنامج اعتمادا على خمرجات نيمن اعداد الباحث: المصدر
اجلودة، : تبني من التحليل الوصفي  أن: التحليل الوصفي للعوامل المؤثرة على اختيار المورد-2-5

السعر، التسليم القدرات التقنية، قدرات االنتاج، هي أهم العناصر اليت تركز املؤسسات عليها يف عملية 
العالقات االجتماعية، القدرة على التعبئة، : اختيار املورد، يف حني أهنا ال تويل أمهية كبرية للعناصر التالية

 .حجم املشرتيات سابقا، الرغبة يف اجراء أعمال
 ترتيب عوامل اختيار المورد للمؤسسات المستجوبة (:19)الجدول

االنحراف  المتوسط العبارة الرتبة
 المعياري

 17900 1791 اجلودة-00 11
 17951 1791 السعر-01 12
 17910 1725 التسليم-00 13
 17155 1701 القدرات التقنية-09 14
 17529 1700 قدرات االنتاج-02 15
 17900 1710 التسيري والتنظيم-09 16
 07115 1711 املوقع اجلغرايف-01 17
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 SPSS V.20 برنامج اعتمادا على خمرجات نيمن اعداد الباحث: المصدر
 

اهلدف من اجراء التحليل العاملي هو : النشاطات  لدوافع اللجوء إلخراجالتحليلي العاملي -2-6
ولكن قبل ذلك . حتديد الدوافع الرئيسية إلخراج النشاطات الستخدامها يف اجراء اختبار االحندار املتعدد

 :من شروط اجراء التحليل العاملي من خالل اجلدول التايل  نتحقق
 
 
 
 

 17519 2759 السمعة والتمورع يف الصناعة-01 18
 07150 2751 سياسة الضمان-10 19
 17510 2792 األداء السابق-05 11
 8721, 3,80 العالقة اجليدة-29 11
 07011 2719 مراقبة العمليات-22 12
 17512 2719 مطابقة االجراءات-29 13
 17519 2712 الورعية املالية-09 14
 07109 2799 نظام املعلومات-21 15
 17500 2795 (مواقف املوردين اجتاه املؤسسة)املواقف -20 16

17 
االنطباع الناتج عن االتصاالت )االنطباع -25

 (الشخصية بني املورد ومؤسستكم
2790 17901 

 07101 2710 خدمات التصليح-21 18
 07110 2710 والتدعيم التدريب-21 19
 07019 2720 العالقات االجتماعية-29 21
 07229 2701 القدرة على التعبئة-20 21
 07212 0759 الرغبة يف اجراء أعمال-11 22
 07029 0799 حجم املشرتيات سابقا-10 23
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 Barlettو KMOاختبار (: 11)الجدول
 KMO 0.463  مؤشر

Approx. Chi-Square 
 للدائرية  Barlettاختبار 

 dfدرجة احلرية 
 sigمستوى الداللة 

371.779 
 

171 
 

0.000 

 SPSS V.20 برنامج اعتمادا على خمرجات نيمن اعداد الباحث: المصدر
باعتبار أن ( ACP)اجلدول أعاله نالحظ أن الشروط غري حمققة إلجراء حتليل املكونات األساسية  من

KMO  1.9أقل من    . 
وىل وكانت النتائج  ونظرا لذلك فتم اعادة اجراء التحليل حبذف العبارة اليت تضعف املقياس وهي العبارة األ

 :كالتايل
 Barlettو KMOاختبار (: 11)الجدول

 KMO 1.911  مؤشر

Approx. Chi-Square 

 للدائرية  Barlettاختبار 
 dfدرجة احلرية 

 sigمستوى الداللة 

215.509 
 

092 
1.111 

 SPSS V.20 برنامج اعتمادا على خمرجات نيمن اعداد الباحث: المصدر
 

، ومستوى معنوية اختبار (1.911) 1.19أكرب من   KMOنالحظ من اجلدول أن قيمة مؤشر 
Barlett وبالتايل فإن الشروط حمققة إلجراء التحليل العاملي(. 1.111) 1.19للدائري أقل من  . 

 :  وقد أسفر اجراء التحليل العاملي عن مخس عوامل رئيسية مورحة يف اجلدول التايل 
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 ملخص نتائج التحليل العاملي(: 12)الجدول

 αقيمة  
 كرونباخ

النسبة 
التراكمية 

 للتباين المفسر

التباين  نسبة
 المفسر

 بعد التدوير

القيمة 
 الذاتية

قيمة التشبع 
 بعد التدوير

 

صعوبات تسيير : العامل األول     
 النشاط داخليا 

1.199 09.291 09.291 0.59 0,794 
0,784 

 
 

0,605 
 

17119 

 حقيقة التكاليف الداخلية املفرطة-1
حقيقة وجود حل داخل املؤسسة -9

 أقل مرونة
( املوثوقية)املصداقية نقص -01

حول وظيفة أو )داخل املؤسسة  
 (نشاط معني

العوائق املتعلقة بتدويل -09
= نشاطات وأسواق املؤسسة

االنتشار اجلغرايف للمنشآت واملواقع 
 والعمالء

محدودية الكفاءات : العامل الثاني     
 الداخلية واتساع نشاط المؤسسة

1.915 20.955 09.000 0.509 0,784 
 

0,782 
17911 

عوائق خارجية قوية تفوق -09
 الكفاءات املتوفرة لدى املؤسسة

 عملية اخراج سابقة ناجحة-01
عدد كبري من املشاريع يف -09

االنتظار نتيجة عدم خربة الكفاءات 
 الداخلية

 
العامل االستراتيجي : العامل الثالث     

 واراء المشرفين على النشاط
حتويل الوظيفة املخرجة اىل -2 0,64 0.999 01.099 19.992 1.191
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0,62 

 
0,721 

 
0,627 
17919 

 مصدر مليزة تنافسية
واقع وجود حل داخل املؤسسة -1

 يساهم قليال يف أدائها
القلق والتوتر من صعوبة اتقان -9

 االبداع التكنولوجي
اقرتاح االدارة املشرفة على -5

 الوظيفة
اللجوء اىل االخراج لتفادي -02

مثال طريقة )مشروع ما  معاررة
التغلب على (= )جديدة يف االنتاج

 (مقاومة العمال
 أثر موضة التسيير :العامل الرابع     

 أثر مورة التسيري-05 17910 0.119 00.29 99.022 
وجود عروض : العامل الخامس     

جيدة تسمح بتحويل التكاليف 
 الثابتة إلى تكاليف متغيرة 

0.475 99.119 01.110 0.999 17919 
 
 

0.84 

الرغبة يف حتويل التكاليف الثابتة -9
 إىل تكاليف متغرية

وجود عروض اخراج نارجة -01
 وموثوق منها

 SPSS V.20 برنامج اعتمادا على خمرجات نيمن اعداد الباحث: المصدر
 

المحددة الختيار اختبار االنحدار المتعدد لدراسة تأثير دوافع اللجوء لإلخراج على العوامل -2-7
 :المورد

إلجراء هذا االختبار سنستعمل خمرجات التحليل العاملي لدوافع اللجوء إلخراج النشاطات  
 .وذلك وفق املخطط أدناه. كمتغريات مستقلة، والعوامل احملددة الختيار املورد كمتغري تابع
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 :وقد أسفر اختبار االحندار املتعدد عن النتائج التالية
 ملخص نموذج االنحدار المتعدد: (13) الجدول

 Rمعامل االرتباط  R2معامل التحديد  معامل التحديد المصحح الخطأ المعيار للتقدير
0,445 0,299 0,387 0,622 

 SPSS V.20 برنامج اعتمادا على خمرجات نيمن اعداد الباحث: المصدر
 

دوافع )، وهذا معناه أن املتغريات املستقلة 1.055قيمة معامل التحديد هي  من اجلدول أعاله نالحظ أن
 (.العوامل احملددة الختيار املورد)من املتغري التابع  %05.5تفسر ( اللجوء إىل اخراج النشاطات

 

 (ANOVA)تحليل التباين لالنحدار المتعدد : (14) جدولال
  مجموع المربعات درجة الحرية متوسط المربع F مستوى  المعنوية

 االنحدار 4,393 5 8791, 4,417 0.003
 الخطأ 6,961 35 1991,  
 المجموع 11,353 40   

 SPSS V.20 برنامج اعتمادا على خمرجات نيعداد الباحثإمن : المصدر
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 ،(1.112)معنوي، حيث بلغ مستوى املعنوية  االحندار منوذج ان نالحظ أعاله اجلدول من
دوافع اللجوء إىل اخراج النشاطات على العوامل احملددة الختيار املورد يف اطار  تأثري فررية نقبل بالتايلو 

 .خراج النشاطاتإعملية 
 نتائج اختبار معنوية معامالت نموذج االنحدار المتعدد: (15) الجدول

 المتغير B الخطأ المعياري Tاختبار  مستوى المعنوية
 الثابت 3,78 1,071 54,281 1,001

 داخليا النشاط تسيري صعوبات 1941, 0711, 2,747 0091,

,0131 2,611 ,0711 ,1841 
 الداخلية واتساع الكفاءات حمدودية
 املؤسسة نشاط

,1211 1,587 ,0711 ,1121 
 على املشرفني االسرتاتيجي واراء العامل
 النشاط

 التسيري مورة أثر 0051, 0711, 1,070 9451,

,0291 2,280 ,0711 ,1611 
 بتحويل تسمح ة جيد عروض وجود

 متغرية تكاليف إىل الثابتة التكاليف
 SPSS V.20 برنامج اعتمادا على خمرجات نيعداد الباحثإمن : المصدر

 

محدودية الداخلية واتساع  1.184+ صعوبات تسيير النشاط  1.194+  3.78= معايير اختيار المورد
 .تسمح بتحويل التكاليف الثابتة الى تكاليف متغيرةوجود عروض جيدة  1.161+ نشاط المؤسسة 

 :أن نالحظ 09أما من خالل اجلدول 
 ؛(1.111)معنوي حيث بلغ مستوى املعنوية : الثابت 
  وهو معنوي حيث بلغ مستوى (1.051)يساوي " صعويا تسيري النشاط داخليا"معامل احندار ،

 ؛(1.115)املعنوية 
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  وهو (1.091)يساوي " املؤسسة نشاط اتساعو  الداخلية الكفاءات حمدودية "معامل احندار ،
 ؛(1.102)معنوي 

  وهو غري (1.000)يساوي " النشاط على املشرفني اراءو  االسرتاتيجي العامل "معامل احندار ،
 ؛(1.000)معنوي 

  ؛(1.519)، وهو غري معنوي ( 1.119)يساوي " التسيري مورة أثر "معامل احندار 
  يساوي " متغرية تكاليف إىل الثابتة التكاليف بتحويل تسمح ة جيد عروض وجود "معامل احندار

 (.1.105)، وهو  معنوي ( 1.090)
 

 :اتمةــــخ
مل تعد املؤسسات كما يف السابق تعتمد على قدراهتا الذاتية للنمو، ومل تعد معزولة عن باقي املؤسسات    

االسرتاتيجية بني الشركات العاملية أصبحت مرادفا للنجاح األخرى، بل إن اجملمعات العمالقة والتحالفات 
إىل  توصل هذا البحثقد و  .، وذلك استجابة لقواعد السوق العاملية واملنافسة احلادةياالقتصادي والتجار 

 :النتائج التالية
  :فيما يخص عينة الدراسة-0

  مقارنة باملؤسسات العامة، تسجل املؤسسات اخلاصة أسبقية نسبية يف اللجوء إىل اخراج النشاطات
 ؛باعتبارها أكثر انفتاحا يف تطبيق طرق التسيري احلديثة

  تشكل املؤسسات اليت تنشط يف قطاع الصناعة النسبة األكرب من املؤسسات اليت تلجأ إلخراج
 ؛%12.5النشاطات بنسبة 

  خراج إىل األسبقية من حيث اللجوء ا( أكثر من عشر سنوات)تشكل املؤسسات القدمية النشأة
اكتسبت خربة يف مناهج التسيري ومستعدة أكثر للمغامرة لكوهنا وذلك . %90.5النشاطات بنسبة 

 ؛بانتهاج اسرتاتيجيات جديدة
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  عامل ، الصدارة يف جمال اخراج النشاطات  091حتتل املؤسسات الكبرية اليت يفوق عدد عماهلا
تفسري ذلك بأن املؤسسات الكبرية هلا نشاطات ووظائف عديدة، لذا  وميكن. %05.2بنسبة 

 ؛تسعى إىل التخلي عن بعضها والرتكيز فقط على النشاطات والوظائف اليت تشكل قلب املهنة

  باعتماد معيار حجم رأس املال فإننا نتحصل على نفس النتائج السابقة، حيث تبقى املؤسسات
مليون دينار هي اليت تقبل على اللجوء إىل اخراج النشاطات  911الكبرية اليت يفوق رأس ماهلا 

 .%29.9بنسبة 
لقد أسفر التحليل العاملي لدوافع اللجوء إىل اخراج النشاطات، : فيما يخص نتائج التحليل العاملي-2

 :إىل حتديد مخسة عوامل رئيسية وهي
 داخليا؛ النشاط تسيري صعوبات 
 املؤسسة؛ نشاط اتساعو  الداخلية الكفاءات حمدودية 
 النشاط؛ على املشرفني اراءو  االسرتاتيجي العامل 
 التسيري؛ مورة أثر 
 متغرية تكاليف إىل الثابتة التكاليف بتحويل تسمح ة جيد عروض وجود. 
فانطالقا من نتائج اختبار  ثبات صحة الفررية،إمت : فيما يخص اختبار صحة فرضية البحث-3

االحندار تبني أن دوافع اخراج النشاطات تؤثر يف العوامل احملددة الختيار املورد، ولكن هناك ثالث عوامل 
 :فقط معنية هبذا التأثري وهي

 داخليا؛ النشاط تسيري صعوبات 
 املؤسسة؛ نشاط اتساعو  الداخلية الكفاءات حمدودية 
 متغرية تكاليف إىل الثابتة التكاليف بتحويل تسمح ة جيد عروض وجود. 

 .يف حني أن العوامل األخرى ال تؤثر
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 أقل من سنتني 
  سنوات 19إىل  10من 
  سنوات 15إىل  19من 
 أكثر من عشر سنوات 

 ما هو عدد العمال الموظفين لدى مؤسستكم حاليا؟-5
 1 
  15إىل  10من 
  15إىل  01من 
  015إىل  91من 
  091أكثر 

 ما حجم رأس مال مؤسستكم؟ -6
  ماليني دينار 01أقل من 
  مليون دينار 55و 01ما بني 
  مليون دينار 911و 011ما بني 
  مليون دينار 911أكثر من 

 خراج النشاطاتالعوامل المؤثرة في  قرار ا: 12القسم 
 ماهي درجة اهمية العبارات التالية في قرار اللجوء إلى موردين خارجيين؟

غري مهم على  
 االطالق

غري 
 مهم

اهتمام 
 متوسط

 مهم
مهم 
 جدا

      سياسة املؤسسة يف الرتكيز على مهنتها األساسية -0
االستفادة الدائمة من التكلفة املثلى، وأفضل الرغبة يف  -0

 احللول واملمارسات املتاحة يف السوق
     

      حتويل الوظيفة املخرجة اىل مصدر مليزة تنافسية -2
      واقع وجود حل داخل املؤسسة يساهم قليال يف أدائها   -1
      القلق والتوتر من صعوبة اتقان االبداع التكنولوجي -9
      الرغبة يف حتويل التكاليف الثابتة إىل تكاليف متغرية -9
      حقيقة التكاليف الداخلية املفرطة -1
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      حقيقة وجود حل داخل املؤسسة أقل مرونة -9
      اقرتاح االدارة املشرفة على الوظيفة -5

      وجود عروض اخراج نارجة وموثوق منها -01
الررا املعرب عنه من طرف الضغوطات أو عدم  -00

 (الفئات املستهدفة)املستخدمني 
     

معرفة املؤسسة باإلخراج كاسرتاتيجية ناجحة ومنتشرة  -00
 على نطاق واسع

     

مثال )اللجوء اىل االخراج لتفادي معاررة مشروع ما  -02
 (التغلب على مقاومة العمال(= )طريقة جديدة يف االنتاج

     

حول )داخل املؤسسة  ( املوثوقية)املصداقية نقص  -01
 (وظيفة أو نشاط معني

     

= العوائق املتعلقة بتدويل نشاطات وأسواق املؤسسة -09
 االنتشار اجلغرايف للمنشآت واملواقع والعمالء

     

عوائق خارجية قوية تفوق الكفاءات املتوفرة لدى  -09
 املؤسسة

     

      ناجحةعملية اخراج سابقة  -01
عدد كبري من املشاريع يف االنتظار نتيجة عدم خربة  -09

 الكفاءات الداخلية
     

      أثر مورة التسيري -05
 

 العوامل المؤثرة على اختيار المورد  :13مالقس
 ماهي درجة اهمية العبارات التالية في اختيار الموردين؟

غري مهم على  
 االطالق

غري 
 مهم

اهتمام 
 متوسط

 مهم
مهم 
 جدا

      السعر-01
      التسليم-00
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      اجلودة-00
      قدرات االنتاج-02
      املوقع اجلغرايف-01
      القدرات التقنية-09
      التسيري والتنظيم-09
      السمعة والتمورع يف الصناعة-01
      الورعية املالية-09
      األداء السابق-05
      التصليح خدمات-21
      (مواقف املوردين اجتاه املؤسسة)املواقف -20
      القدرة على التعبئة-20
      مراقبة العمليات-22
      التدريب والتدعيم-21
      مطابقة االجراءات-29
      العالقات االجتماعية-29
      نظام املعلومات-21
      العالقة اجليدة -29
االنطباع الناتج عن االتصاالت الشخصية بني )االنطباع -25

 (املورد ومؤسستكم
     

      الرغبة يف اجراء أعمال مستقبال-11
      حجم املشرتيات سابقا-10
      سياسة الضمان-10
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طار إفي  االستثمار في الطاقات المتجددة خيار استراتيجي لالنتقال نحو االقتصاد االخضر
 االستغالل المستدام للنفط العربي

 بلهادف رحمة. أ
 التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم )أ( مساعدة ةأستاذ

 مستغامنجامعة 
 يوسفي رشيد. د.أ

 ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيريالتعليم العايلأستاذ 
 مستغامنجامعة 

 :الملخص
ىل االقتصاد إيضاح أمهية االستثمار يف الطاقات املتجددة يف االنتقال إاهلدف من هذا املقال هو 

ضاعفات املخضر وترشيد استغالل املوارد النفطية العربية برصد املشهد الطاقوي العريب وتوضيح األ
والوقوف عند أحسن االستثمارات اليت اعتمدهتا  للسياسة الطاقوية احلالية االجتماعية والبيئية، االقتصادية

لعربية النفطية املتكونة من سبع الدول العربية لتخضري قطاع الطاقة مقتصرة دراستنا على عينة ألهم الدول ا
 (.وليبيا الكويت قطر، العراق، السعودية، االمارات اجلزائر،)دول

االقتصاد األخضر ميثل املسار حنو حتقيق التنمية املستدامة وتعترب  خلصنا يف هذه الدراسة إىل أن   
، لضمان استدامتها يضةعر خضر اخلطوط الهم القطاعات االسرتاتيجية اليت حدد االقتصاد األأالطاقة من 

ذا ما مت مقارنته إذلك ال يزال كافيا  ورغم اجلهود اليت تبذهلا الدول العربية لتخضري قطاع الطاقة إال أن  
والزالت الطاقة املتجددة متثل نسبة ضئيلة من املزيج الطاقوي العريب يف انتظار ما ميكن ، بالدول املتقدمة

  .هذا الشأن أن يتخذه صناع القرار مستقبال يف
  .النفطية الدول العربية الطاقة املتجددة، االقتصاد األخضر، :الكلمات المفتاحية

Abstract :  
The target of this article is study the importance of investing in 

renewable energies in the transition to a green economy and rationalize the 
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exploitation of Arab oil resources through  monitor the Arab scene the 
energy and clarify the economic complications, social, environmental and 
stand at the best investments adopted by the Arab countries to the greening 
of the energy sector, where  limited our study on a sample of the  Arab oil-
producing countries formed from seven countries (Algeria, United Arab 
Emirates, Saudi Arabia, Iraq, Qatar, Kuwait, Libya). 

We concluded in this study that the green economy represents the path 
towards sustainable development , the  energy is of the most important 
strategic sectors that the  Green Economy identified  the occasional lines to 
ensure  its sustainability, and despite the efforts of the oil Arab countries to 
the greening of the energy sector, but that is still enough if it was 
comparable with the developed countries , and still renewable energy 
represents a small fraction of the energy mix in the oil Arab countries 
Waiting for what will be Issued by  the future decision-makers in this 
regard.  
Key words  :  the green economy, the renewable energy,  the oil arab  state 

 

 :مقدمة 
وحيفظ البيئة ويستثمر يف رأس املال  التحرك حنو اقتصاد تغلب عليه اخلضرة ويقل فيه الكربونإن  

سوف حيقق منافع متعددة لدول العامل ملواجهة خمتلف األزمات  أو ما يسمى باالقتصاد األخضر الطبيعي 
وسيؤدي يف هناية املطاف إىل حتقيق التنمية املستدامة واألهداف وباألخص األزمات الطاقوية العاملية 

 .اإلمنائية لأللفية
طاقة مصدر قلق بالغ يف  مجيع بلدان العامل نتيجة زيادة حادة يف الطلب وانعدام من الأأصبح  فقد

حفوري لتلبية الطلب العاملي وتكاد كل ألالتنوع حيث يعتمد النظام الطاقوي العاملي حاليا على الوقود ا
ضوب النفط ىل دنو نإ باإلضافةاالقتصاديات العاملية تكون عرضة للتأثر بتقلبات أسواق النفط العاملية 

إقليمية ، األمر الذي أدى إىل اإلسراع يف تبين إسرتاتيجيات عاملية، لكونه من املوارد الطبيعية غري املتجددة
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ووطنية بعيدة املدى لزيادة كفاءة الطاقة  واحلد من اهلدر واإلسراف يف استهالكها و تقليص التلوث 
 .البيئي

تعترب الطاقة املتجددة من القطاعات االسرتاتيجية لالقتصاد األخضر وهي طاقة صديقة للبيئة و  
، وخصصت هلا استثمارات ضخمة على املستوى العاملي وذات رصيد متجدد مما جعلها حمط اهتمام كبري،

عديد من الدول يف وميثل االستثمار يف الطاقات املتجددة من أهم االستثمارات البيئية اليت توجهت إليها ال
العامل ملا هلا من أمهية من احملافظة على املوارد الطاقوية التقليدية وتعزيز األمن الطاقوي من جهة واحملافظة 

 . على البيئة من جهة أخرى
االستثمار يف الطاقات املتجددة من شأنه حتقيق التنويع  توجه الدول العربية النفطية حنو إن  

  الذي سوفخضر االقتصاد األ ومن جهة أخرى االنتقال إىل ، ستدام من جهةاالقتصادي والطاقوي امل
العدالة االجتماعية واالستدامة البيئية والذي بدوره يساهم يف ، يعطي وزنا متساويا للتنمية االقتصادية

انعدام ، يلسوء توزيع املداخ، البطالة، اليت تواجهها الدول العربية النفطية من الفقرمواجهة كافة التحديات 
باعتبار أن  االقتصاد ، األمن الغذائي واألمن املائي و استنزاف املوارد الطبيعية وغريها من التحديات األخرى

األخضر اقتصاد له دور حموري يف احملافظة على رصيد املوارد النفطية واحلد من استنزافها واستخدامها 
فاالقتصاد ، االجتماعية والبيئية، ية االقتصاديةاستخداما مستداما من شأنه الرفع من مستويات التنم

 .األخضر ميثل املسار حنو حتقيق  التنمية املستدامة وليس بديال هلا
ما واقع االستثمار في  :انطالقا مما سبق فقد تبلوت إشكالية البحث يف السؤال التايل:اإلشكالية  -أ

 الطاقات المتجددة في الدول العربية النفطية ؟
، سنحاول اإلجابة على إطار تبسيط اإلشكالية من جهة وحماولة لإلملام باملوضوع من جهة أخرى يفو      

 :التالية سئلةاأل
 ما املقصود باالقتصاد األخضر؟ 
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 تعزيز األمن يف يساهم االقتصاد األخضر يف ماذا متثل الطاقة من منظور االقتصاد األخضر ؟ك
 ؟ الطاقوي

  ؟ العربية النفطيةالدول ما واقع قطاع الطاقة يف 
  اليت حيتمل أن تكون أكثر فعالية لالنتقال إىل االقتصاد األخضر يف  الطاقويةما السياسات  

 ؟النفطية  الدول العربية
  للتحديات اليت يواجهها هل ميكن أن يتيح االنتقال حنو االقتصاد األخضر فرصة لالستجابة

 النفط العريب؟
كوهنا احملرك األول لالقتصاد للطاقة   يالدراسة أمهيتها من الدور احملور تستمد هذه  :أهمية البحث -ب

باإلضافة إىل األمهية اليت ، وخصوصا الطاقات املتجددة منهاالعاملي وعنصرا رئيسيا من عناصر التنمية 
 األمثل تسعى مجيع الدول إىلو  البديل التنموي االسرتاتيجي هباعتبار  يكتسيها االقتصاد األخضر  أصبح

وخاصة الدول العربية النفطية ملا اصبح تواجهه موارد نفطية من حتديات  حتقيق أهدافه ومواجهة حتدياته
 .بيئية وحتديات النضوب

 :هندف من خالل هذه الدراسة إىل  : أهداف البحث -ج
  ؛الطاقوية وعالقتها باملوارد وخلفية تطوره االقتصاد األخضرتقدمي إطار نظري حيدد مفهوم 
 أن  االقتصاد األخضر من املفاهيم احلديثة اليت ظهرت مؤخرا؛ وخصوصا 
  ؛السياسات العامة واألدوات اليت ميكن أن تدعم االنتقال إىل االقتصاد األخضرتوضيح 
 االجتماعية والبيئية؛، رصد املشهد الطاقوي العريب وتوضيح مضاعفاته االقتصادية 
  ؛لتخضري قطاع الطاقة الدول العربية اليت اعتمدهتا  االستثماراتالوقوف عند أحسن 

فاملنهج الوصفي من ، الوصفي والتحليلي نياعتمدنا يف دراستنا على كل من املنهج: منهج البحث -د
واملنهج التحليلي يف إعطاء إحصائيات حول ، االقتصاد األخضرخالل عرض اإلطار املفاهيمي اخلاص ب

 العربية النفطية على الطاقة املتجددة وحتليلها حماولة منا معرفة مدى اعتماد الدول الطاقة اخلضراءما خيص 
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مقتصرة دراستنا على عينة واستدامة مواردها النفطية وأثرها على مسارها االنتقايل حنو االقتصاد االخضر 
 اململكة العربية السعودية، اجلزائر، العربية املتحدة،االمارات ) دول ةالدول العربية النفطية املتكونة من سبع

 .(الكويت وليبيا قطر، العراق،
لتحقيق أهداف البحث باإلجابة على األسئلة السابقة فإن خطة البحث اشتملت  :أقسام البحث -ه

 :على احملاور اآلتية
  أمهيته وسياسات االنتقال اليه؛، مفهومه :االقتصاد األخضر 
  ؛والطاقة االقتصاد األخضر 
  حنو ختضري قطاع الطاقة؛التوجه الدويل 
 خضرالنفطية املسار حنو االقتصاد األ االستثمار يف الطاقات املتجددة يف الدول العربية . 

  
 أهميته وسياسات االنتقال اليه ،مفهومه :االقتصاد األخضر. 1

 تطور مفهوم االقتصاد األخضر .1.1
مرة عرضا ملفهوم االقتصاد قدما ألول  صدر منشوران من البحوث اجلامعية م،2991خالل سنة 

 Blueprint for a Green)األول هو خمطط تفصيلي لالقتصاد األخضر  .األخضر

Economy) الذي سلط الضوء على الرتابط بني االقتصاد والبيئة باعتباره وسيلة للمضي قدما يف فهم،
الذي نظر يف  ،(The Green Economy)والثاين هو االقتصاد األخضر  ،التنمية املستدامة وحتقيقها

 هذين املنشورين طرحا ألول مرة هذا املفهوم ومع أن   العالقة بني البيئة واالقتصاد يف إطار أوسع نطاقا،
شهد العامل  م1002ففي سنة ، خريةاالقتصاد األخضر مل جيتذب االنتباه الدويل إال يف السنوات األ فإن  

أزمة مالية ال سابقة هلا أدت إىل إضعاف وهتديد اجلهود الرامية إىل بلوغ األهداف اإلمنائية وحتقيق التنمية 
بدأت حكومات كثرية بإعادة النظر يف النماذج واملفاهيم االقتصادية  مث يف أعقاب هذه األزمة،. املستدامة

بشأن املخاطر اليت يثريها تغري املناخ وتدهور النظام  التقليدية اخلاصة بالثروة واالزدهار واالعرتاف
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كتسب وقد ا   ويف هذا السياق ذاته أخذ يظهر جمددا مفهوم االقتصاد األخضر، .اإليكولوجي غري املستدام
ديسمرب سنة  16املؤرخ  يف  46/134شهرة دولية إضافية عندما قررت اجلمعية العامة مبقتضى قرارها 

لذي من شأنه أن يركز على  األمم املتحدة للتنمية املستدامة م مؤمتر1021م أن تنظم سنة  1009
ولقد  1 .املوضوع احملوري اخلاص باالقتصاد األخضر يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر

 :وميكن حتديد مفهوم االقتصاد األخضر يف ما يلي، كتسب صيتا دوليا بارزا منذ فرتة حديثة العهد نسبياا  
االقتصاد الذي :" على النحو التايل األخضر االقتصاد UNEP املتحدة للبيئة األمم برنامجيعرف  -

يؤدي إىل حتقيق رفاهية اإلنسان والعدالة االجتماعية مع احلد بشكل كبري من املخاطر البيئية وندرة 
 2".املوارد الطبيعية

تسبب  اليت الغازات من القليل يبعث الكربون، أي منخفض اقتصاد:"على أن ه كما يعرف كذلك   -
 الطبيعية حيفظ املوارد أيضا لكنه، املناخية التغيريات من حتدي احلد بغية احلراري االحتباس ظاهرة
 ننظر وانطالقا من هذه التعاريف ميكن أن3."البيولوجي  والتنوع واملياه والفضاء والطاقة األولية كاملواد

 املوارد استخدامكفاءة  وتزداد الكربون انبعاث فيه يقل كاقتصاد صورة بسطأيف  األخضر لالقتصاد
 .االجتماعية الفئات مجيع يستوعب كما

 
 

                                                 
، الدورة السادسة (قضايا السياسات العامة الناشئة:قضايا السياسات العامة ) األمم املتحدة، االقتصاد األخضر -1

فرباير  12/16املنتدى البيئي الوزاري العاملي، برنامج األمم املتحدة للبيئة، نريويب، /والعشرون جمللس اإلدارة
 .5-1:،ص ص1022

2 -The Environment Management Group ,working towards a Balanced and Inclusive 
Green Economy :A United Nations System-wide Perspective  p:31 

، السير نحور إنشاء اقتصاد اخضر و منصف، 1023-1020ومؤشراهتا  املستدمية للتنمية الوطنية اإلسرتاتيجية - 3
-02-03: ، تاريخ االطالع www.developpement-durable.gouv.fr/sndd: املوقع االلكرتوين  على

 .01:ص.1026

http://www.developpement-durable.gouv.fr/sndd،%20تاريخ%20الاطلاع%20:%2003-08-2014.ص
http://www.developpement-durable.gouv.fr/sndd،%20تاريخ%20الاطلاع%20:%2003-08-2014.ص
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 همية االقتصاد االخضرأ. 1.1
 4:خضر يف ما يلي ية االقتصاد األأمهتتمثل 
 بقيمة  خضر ال يقرفاالقتصاد األ :س المال الطبيعي ويستثمر فيهأهمية ر أخضر يدرك االقتصاد األ

 ؛س املال الطبيعي إلحراز تقدم اقتصادي مستدامأر   وإمنا يستثمر يففقط س املال الطبيعي رأ
 كثر صور انعدام العدالة االجتماعية أميثل الفقر املستدمي  :خضر محور إلزالة الفقراالقتصاد األ

الفقر دون توفري الفرص املتنوعة للتنمية االقتصادية والتخلص من ليسعى  خضرالقتصاد األاو  ،وضوحا
يف اجملتمعات  سبل الرزق كرب مكوناتأحد أ ألن هذه األخرية متثلصول الطبيعية للدولة استنفاذ األ

 ؛مان حتمي من الكوارث الطبيعية والصدمات االقتصاديةأشبكة  كما أهنا توفر الريفية الفقرية،
 اليت تتحول حنو تشهد الدول :خضر يخلق فرص العمل ويدعم المساواة االجتماعيةاالقتصاد األ 

حيث ميكن زيادة  ،فرص التوظيف يف ظل السياسات احلاليةيف  ةملحوظ زيادةخضر االقتصاد األ
وتتنوع جماالت االقتصاد  ،االمكانيات عن طريق املزيد من االستثمارات يف القطاعات اخلضراء

 ،الزراعة،املباين ضراء،الطاقة اخل، دارة املخلفات وتدويرهاإ للتوظيف مثل ربكأخضر مما خيلق فرصا األ
 ؛السياحة والصناعة اخلضراء وغريها على خالف االقتصاد التقليدي النقل،

 يشجع االقتصاد  :كثر استدامة وتنقال منخفض الكربونأخضر يعطي معيشة حضرية االقتصاد األ
هنا الزيادة من الكفاءة واالنتاجية حيث تتميز املدن أنشاء املدن اخلضراء واليت من شإخضر على األ

التجارة وتوفري النقل العام بصورة  لى من السكان ومرافق االسكان والتوظيف،أعالبيئية عادة بكثافة 
املياه األراضي،، در املوا استخدام يف الكفاءة زيادة يف يساهم أيضا أن املباين قطاع لتخضري ميكنو  فعالة 
 ؛اخلطرية باملواد املتعلقة واملخاطر النفايات وتقليل

                                                 
مرجع  :مسارات الى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر:نحو اقتصاد اخضر برنامج األمم املتحدة للبيئة،  - 4

 .11-04:ص ص  ،1022، لواضعي السياسات
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 إن   :سرع من االقتصاد البني ويحافظ على الموارد الطبيعة ويستعيدهاأخضر ينمو االقتصاد األ 
 االقتصادية الرئيسية القطاعات من جمموعة ختضري الذي يدمج اإلسرتاتيجية السياسة أعمال جدول

املوارد على  من ندرة التخفيف طريق عن الطويل املدى على ويشجع النمو اجلهود تضافر يستفيد من
التنوع ف، القطاعات الفردية على فقط تركز اليت السياسات خالف االقتصاد البين الذي يعتمد على 

 املتجددة الطاقة يف استخدام حيث التزايد من قوي مثال االنبعاث غازات وختفيض انبعاثات الطاقوي
 كالنقل واملباين الرئيسية القطاعات الطاقة يف استخدام تدابري كفاءة ذلك اختاذ يعززو  العرض ناحية من

 املعيشة وسبل الزراعي اإلنتاج على ااجيابي تؤثر ميكن أن اإلضافية الغابات مساحات أن   كما،والتصنيع
 التدوير عمليات إدماج فإن   كذلك .املاء احتباس وزيادة الرتبة نوعية حتسني خالل الريف من يف

هذا  يف لالستثمارات يسمح مما النفايات إدارة يف التوسع احلاجة إىل من يقلل أن ميكن التصنيع وإعادة
 بشدة املياه على الطلب ويرتبط إىل طاقة النفايات حتويل مثل أخرى جماالت على بالرتكيز القطاع

 ؛أيضا صحيح والعكس الطاقة باستخدام
 إن   :حفوري بالطاقة المستدامة  والتقنيات منخفضة الكربوناألخضر يستبدل الوقود ألاالقتصاد ا 

 ،املستقرة وغري املرتفعة األحفوري الوقود أسعار من خماطر يقلل املتجددة الطاقة من املعروض زيادة
 الطقس لتغري املصاحبة التكيف تكلفة أن تصل املتوقع ومن، ناخامل تغري مصدر هو احلايل الطاقة نظامو 

 .نصفها من النامية أكثر الدول ستتحمل م واليت1030  سنة مليون دوالر حبلول 270ىل إ 50من 
 سياسات االنتقال الى  االقتصاد األخضر . 1.1
 5 :أهم هذه السياسات جند ما يليمن 
 إجراء حتليل وثيق للعوامل احملددة اخلاصة  إن   :تحديد أولويات إجراءات العمل وفقا للظروف الوطنية

بكل بلد سوف ميكن حكومته من تعيني املنافع والفرص واملخاطر احملتملة اليت ميكن أن تتوقعها يف 
 ؛إقامة االقتصاد األخضر
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 تؤدي املالية العمومية دورا أساسيا يف التحول إىل  :توفير التمويل من القطاعين العام والخاص
واليت تعتمد على التمويل  إعادة تشكيل وتطوير البىن التحتية العمومية، مثال. راالقتصاد األخض

هلا ثقل هام على أمناط التنمية االقتصادية والتأثر البيئي يف املستقبل وميكن أيضا أن يؤدي  العمومي
  ؛التمويل من القطاع العام دورا مهما يف حفز التمويل من القطاع اخلاص

  اإلعانات  فمثال .النتقال إىل اقتصاد أخضرلعامال قويا  تعداإلعانات  :الرشيدةاستخدام اإلعانات
واإلعانات اليت تدعم إدارة  اليت تدعم املمارسات الزراعية املستدامة، اليت تسهم يف األمن الغذائي،

 ؛األحراج املستدمية، اليت تسهم يف احلفاظ على التنوّع األحيائي والنظم اإليكولوجية
  يالحظ أن اآلثار  مثل قطاع النقل، يف عدد من القطاعات االقتصادية :الضرائب والتسعيروسائل

يمكن استخدام الوسائل الضريبية ف كالتلوث أو التأثريات الصحية ال تنعكس يف التكاليف، السلبية
وغريها من الوسائل التسعريية من أجل توفري جمال نشاط تنافسي متكافئ لصاحل االستثمارات 

  ؛اخلضراء
 التحول إىل االقتصاد األخضر يستوجب القيام بقدر من إعادة البناء  إن   :وضع ترتيبات انتقالية

احلكومات بدور أساسي يف إدارة التغيري ويف كفالة تنفيذ تدابري االقتصاد األخضر قيام االقتصادي و 
 ؛على حنو يتسق مع إسرتاتيجية شاملة بشأن االقتصاد األخضر

  من العناصر احلامسة اليت تتكون منها مرحلة االنتقال إىل االقتصاد :التكنولوجيات ونشرهاتطوير
 ؛األخضر تطوير التكنولوجيا السليمة بيئيا وإتاحة سبل احلصول عليها

 االتفاقات والعمليات الدولية ميكن أن تسهل مرحلة  :إعالء فعالية االتفاقات والعمليات الدولية
، ساعدت اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ فمثال فقداالنتقال إىل االقتصاد األخضر 

االقتصادية،ومنها مثال توليد الطاقة املتجددة  على حفز النمو يف عدد من القطاعات، وبروتوكول كيوتو
 .اخل...ة استخدام الطاقةوتكنولوجيات كفاء
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 :والطاقة االقتصاد األخضر . 1
مهية كبرية وخصوصا أخضر والها االقتصاد األأيعترب قطاع الطاقة من القطاعات االسرتاتيجية اليت 

صبحت مهددة بالنضوب فضال عن كمية انبعاثات الغازات الدفيئة يف الوقت احلايل أاملوارد الطاقوية  ن  أ
 6:صبح احملافظة على هذه املوارد مطلبا ملحا وذلك من خالل ما يليألذا ها،الناجتة عن

 إصالح الدعم املستهدف للطاقة وتقدمي دعم أكثر   وذلك من خالل :تقديم مجموعة من الحوافز
تشجيع و  بالطاقة من قبل املستعملني النهائيني كفاءةتوفري حوافز لشراء معدات   ،للربامج الطاقوية

 ؛مصادر الطاقة املتجددةالتحول إىل  
 مع واملتعددة إلسرتاتيجية طاقوية موازنة األهداف املتنوعة هبا اليت تتم الطريقة معرفة إن :إدارة المعرفة 

معرفة متعددة االختصاصات  خللق القابلية توافر والطلبات التنافسية حتتاج إىل هلا املالزمة التوترات
دارة املعرفة جند على إمثلة على خمتلف املستويات ومن األ على املعرفة والقدرة على هذه والقطاعات

شعاع طاقة املتجددة مثل معلومات عن اإلسبيل املثال القيام بإنشاء بنك للمعلومات اخلاصة بال
شدة الرياح وغريها من املعلومات الدورية والضرورية الستخدام الطاقات ، درجات احلرارة الشمسي،

 ؛املتجددة
  من أوجه السلوك املتعلق باستهالك الطاقة   كثري يف والثقافية االجتماعية تؤثر القيم :الجماهيريالوعي

والتوعية احلكومية ضرورية خللق ثقافة خضراء وتعلم اجتماعي مجاعي دعما  الرتبية محالت ن  إلذلك ف
 ؛للكفاءة الطاقوية  ومصادر الطاقة املتجددة

  املواد يف التقدم والتطوير ملتابعة األحباث  على كبري الطاقة بشكل قطاع يعتمد :البحث والتطوير 
وحتتاج صناعة الطاقة اخلضراء بشكل عام إىل قوة عمل ماهرة من التقنيني  والتنفيذ، والتكنولوجيا

 .األحباث واملصممني واملهندسني واملدراء ملتابعة وفحص  املسائل الناشئة ومتطلبات

                                                 
تقرير املنتدى العريب للبيئة  ،االقتصاد األخضر في عالم عربي متغيرحسني أباظة،  جنيب صعب وبشار زيتون،  - 6
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 ير قطاع الطاقة التوجه الدولي نحو تخض .1
 األحفاوري الوقاود أساعار من خمااطر يقلل املتجددة املصادر طريق عن الطاقة من املعروض زيادة إن  

 علاى الوقاود املباين احلاايل الطاقاة نظاام حياث أن   ختفيفياة، فوائاد تقادمي باإلضاافة إىل املساتقرة وغاري املرتفعاة
 احلاراري، االحتبااس غاازات انبعااث ثلثاي عان والؤ مسالطاقة  قطاع ويعد، ملناخا تغري مصدر هو األحفوري

 حبلاول مليون دوالر أمريكي 270إىل  50من  الطقس لتغري املصاحبة التكيف تكلفة أن تصل املتوقع ومن
  .نصفها من النامية أكثر الدول ستتحمل واليت ،م2030  سنة

الطاقات املستمدة من املوارد وهي متثل كل  عليها، املعولتعترب الطاقات املتجددة من الطاقات 
ا وتتميز الطاقة املتجددة على أهن   .املياه والشمس وغريها الطبيعية املتجددة وغري الناضبة مثل الرياح،

طاقات نظيفة ومستدامة وصديقة للبيئة حيث ال ينتج عنها خملفات كثاين أكسيد الكربون أو غازات 
. قابل للنفاذ فهو متجدد ومستمر بصفة دائمة ومستدامةورصيدها غري  ضارة مسببة لالحتباس احلراري،

 .    باإلضافة إىل أهنا ختلق مناصب شغل يف جماالت الصناعة ذات النمو املستدام 
 االستثمارات استبدال الطاقة قطاع ختضري رئيسية  ويتطلب اقتصادية فرصا متثل املتجددة الطاقة إن  

 الكفاءة، حتسني ويف الطاقة النظيفة يف باستثمارات الكربون على بشدة املعتمدة مصادر الطاقة يف
 60م بلغ حجم االستثمار 1006ففي سنة ، شهدت االستثمار  يف جمال الطاقة املتجددة  تزايدا مستمراو 

 يف صدارهتا الصني على حافظت وقدمليار دوالر   179 حوايلم 1022مليار دوالر لريتفع ويبلغ سنة 
مليار دوالر لتليها الواليات املتحدة األمريكية  46.7حيث بلغت إمجايل االستثمارات حوايل  التصنيف
الثالثة  املرتبة حتتل أملانيا، اليت تصنيف واخنفض اليت احتلت املرتبة الثانية مليار دوالر 36.1حبوايل 

مليار دوالر على  26.2و 24لتليهما اليابان وايطاليا حبوايل  مليار دوالر 29.2حبوايل باستثمار يقدر  
 7.التوايل 
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الوقود احليوي  تزايد توجه الدول يف السنوات األخرية إىل إنتاج فقد ،"طاقة الكتلة الحيوية"فبالنسبة لا
مليار لرت سنة  0.2حيث ارتفع إنتاج الديزل احليوي من ، السائل مثل وقود االيثانول والديزل احليوي

وكذلك شهد إنتاج  مليار لرت، 12.7م أي بزيادة تقدر حبوايل 1021مليار لرت سنة  11.5م إىل 1000
م 1021مليار لرت سنة  23.2إىل  م1000مليار لرت سنة  27وقود االيثانول ارتفاع متزايد حيث ارتفع من 

من  إنتاج  % 90مليار لرت،وهناك عشر دول يف العامل مهيمنة على أكثر من  45.2أي بزيادة حوايل 
من إمجايل  %75حيث تنتج الواليات املتحدة األمريكية والربازيل ما يقارب ، الوقود احليوي يف العامل

كما هتيمن كذلك كل من الواليات املتحدة ،  اإلنتاج العاملي للوقود احليوي  لتليهما كل من أملانيا وفرنسا
أما بالنسبة للديزل احليوي فتحتل كل من أملانيا ، يامن إنتاج االيثانول عامل% 27األمريكية  والربازيل على 

من إمجايل اإلنتاج العاملي وذلك  %40وفرنسا املراتب األوىل على التوايل  ويسامهان معا يف إنتاج حوايل 
 8.م1002سنة 

 (االيثانول والديازل الحيوي ) إنتاج طاقة الكتلة الحيوية : 01الشكل 

 
Source: renewable energy policy network for the 21st century , Renewables  2013 

Global Status Report , 2013, p:30 
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كان هلا نصيب من  امجايل االنتاج العاملي للطاقة املتجددة حيث بلغ   "الطاقة المائية" كما أنّ 
 م،1002دولة وذلك سنة  222ئية حوايل امجايل الدول اليت تستغل املصادر املائية لتوليد الطاقة الكهربا

 منها يف دول اسيا، %35جيغاواط توزع  276وقد بلغت القدرة الكهربائية فيها يف هناية السنة حوايل 
جنوب احمليط و يف افريقيا %  3 مريكا اجلنوبية،أيف % 25 مريكا الشمالية،أيف % 29 وروبا،أيف % 15

وىل عامليا بإنتاج يقدر حبوايل احتلت الصني املرتبة األوقد  ،يف الشرق األوسط% 2اهلادئ وحوايل 
جيغاواط وتلتها كندا يف املرتبة الثالثة  99.2جيغاواط لتليها الواليات املتحدة االمريكية حبوايل  267.2

 15.27و 67.36يقدر حبوايل  بإنتاججيغا واط لتليها كل من اليابان وفرنسا  76.4بإنتاج يقدر حبوايل 
 9.جيغاواط

هذا يفسر الطلب املتزايد على الطاقة الكهرومائية وخصوصا يف دول آسيا واحمليط اهلادي حيث و 
م أي 1021مليون طن مكافئ نفط سنة  129بلغ استهالك الطاقة الكهرومائية يف هذه الدول حوايل 

مريكا مث  أ% 11.95من إمجايل االستهالك العاملي لتليها دول أوروبا واوراسيا بنسبة % 36.7بنسبة 
 10.من إمجايل االستهالك العاملي % 29.93الشمالية و اجلنوبية واليت وصل استهالكها حوايل 

خالل السنوات األخرية منوا متزايدا من حيث معدالت اإلنتاج العاملي  "طاقة الرياح"كما شهدت 
ميغاواط  322 237م حوايل 1023لف ميغاواط لتصل سنة أ 276م حوايل 1000حيث بلغت سنة 

م واليت شهدت فيها 1023 – 1002ميغاواط وخصوصا يف الفرتة  261 223أي بزيادة تقدر حبوايل 
ألف  35مستويات اإلنتاج زيادة كبرية مقارنة بالسنوات األخرى حيث قدرت هذه الزيادة  مبا يفوق 

كرب الدول املنتجة لطاقة أاليات املتحدة األمريكية والصني من حيث تعترب كل من الو  ميغاواط كل سنة،
من االنتاج العاملي % 29.1والواليات املتحدة االمريكية % 12.7الرياح حيث بلغ إنتاج الصني حوايل 

                                                 
  226: ص  .1020، 37،  تقرير األمني العام السنوي، العدد  (االوابك ) منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  - 9

10 - BP Statistecal Review of Energy , June 2013, p :36 
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على التوايل مشكلة بذلك هذه %4.3و%  7.1اسبانيا واهلند بنسبة  ، % 20.2لتليهما أملانيا بنسبة 
 11 .م1023أي ما يفوق ثلثي اإلنتاج العاملي وذلك سنة %  71.1وىل حوايل الدول اخلمس األ

ضوئية منوا و فلقد شهد اإلنتاج العاملي للطاقة الشمسية الفولت "لطاقة الشمسيةا"اااما بالنسبة لأ
 60جيغاوات ليصل إىل حوايل  0.4م حوايل 1000حيث بلغ سنة  متزايدا خالل نفس الفرتة،

 ،12جيغاوات 200م حيث بلغ حوايل 1021وقد بلغ أقصى مستوياته سنة  م1020جيغاوات سنة 
ايطاليا والواليات املتحدة األمريكية من الدول األكثر إنتاجا للطاقة الشمسية  حيث تعد كل من أملانيا،

تليها  م،1021من اإلنتاج العاملي سنة % 31حيث بلغ نسبة اإلنتاج يف أملانيا حوايل  ضوئية،و الفولت
% 4.4و% 7الصني واليابان بنسبة  ،%7.1، الواليات املتحدة األمريكية بنسبة %24ايطاليا بنسبة 

           13.على التوايل 
م أي 1026ميغاواط سنة  21023ليبلغ  "الطاقة الجيوحرارية"كما ارتفع اإلنتاج العاملي من 

 14، ميغاواط 2200املي فيها حوايل م الذي بلغ اإلنتاج الع1000عن سنة % 6.23مبعدل منو بلغ 
 الفلبني واندونيسيا أكثر البلدان إنتاجا هلذا النوع من الطاقة، وتعترب كل من الواليات املتحدة األمريكية،

من اإلنتاج العاملي % 12.21م حوايل 1009حيث بلغ نسبة إنتاج الواليات املتحدة األمريكية لسنة 
على %  22.22و % 27.72 كل من الفلبني واندونيسيالتليها   ميغاوط، 20720.1الذي بلغ 

 15.التوايل
 

                                                 
11 - Global Wind  statistics 2013, february 2014 , p:03. 
12 -  Renewables 2013 Global Status Report ; op cit , p:41. 
13 –  Renewables 2013 Global Status Report; ibid. 
14 - Geothermal Energy Association , 2014 Annual U.S. & Global Geothermal Power 

Production Report, April 2014, p: 09. 
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االستثمار في الطاقات المتجددة في الدول العربية النفطية المسار نحو االقتصاد االخضر . 4
  وتحقيق االستغالل المستدام للنفط  

  :االجتماعية والبيئية سياسات الطاقة العربية الراهنة ومضاعفاتها االقتصادية،.1.4
م 1023حيث بلغت االحتياطات املؤكدة سنة  متتلك الدول العربية مصادر ضخمة من النفط،

حسب  من امجايل االحتياطات العاملية املؤكدة% 55.7مليار برميل مشكلة بذلك نسبة  723حوايل 
 ، واالحتياطات النفطيةم1023تقرير االوبك حول تطورات الصناعة البرتولية يف الدول العربية لسنة 

مليار برميل لريتفع  464.2م حوايل 1000املؤكدة من النفط العريب يف تزايد مستمر حيث بلغت سنة 
حسب ما هو  ن  أإال  مليار برميل، 723.2م حبوايل 1009قصاه سنة أحجم االحتياطات النفطية ويبلغ 

-1020النفطية العربية اخنفضت يف السنوات االخرية من الفرتة  االحتياطاتفإن  01مبني يف الشكل 
حداث اليت ىل األإمليار برميل ويعود هذا االخنفاض  109م حوايل 1021م حيث بلغت سنة 1021

 خذ بعني االعتبار أن  مع األ شهدهتا العديد من الدول العربية واليت أثرت على عمليات االكتشاف
 . وبكمن احتياطات النفط يف دول األ%  77ة تشكل ما يقارب االحتياطات النفطية العربي

 م1011-1000 يالنفطي العرب يتطور االحتياط: 01الشكل 

 
  الوبكلعداد خمتلفة من التقرير االحصائي السنوي  أ :المصدر

حتتل مخسة دول عربية نسبة أكرب يف تشكيل هذا االحتياطي تأيت يف مقدمتها اململكة العربية و 
 ،48,5وليبيا  97,8، االمارات 20265، الكويت 26266لتليها كل من العراق   14569السعودية 

         .(03أنظر الشكل ) مليار 2161واجلزائر   1669قطر 
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 م1011سنة العربي حجم االحتياطي النفطي :01الشكل 

 
 .02،20:ص ص، 1023التقرير االحصائي السنوي االوبك، :المصدر

تعترب آبار النفط العريب ذات انتاجية عالية جدا حيث تنتج اآلبار النفطية العربية أضعاف ما و 
نتاج النفط العريب منذ االكتشافات األوىل يف إتنتجه اآلبار النفطية يف مناطق أخرى من العامل وقد بدأ 

العراق وغريها وما تالها من اكتشافات لعدة حقول نفطية عربية واليت تعترب من و الدول العربية  كمصر 
نتاج النفط إولقد مر  نتاج اليومي،احلقوق العمالقة يف العامل حيث حطمت الرقم القياسي يف معدل اإل

نتاج سنة بعدة مراحل حيث بلغ مستوى اإل( 06أنظر الشكل )م 1021-1000العريب خالل الفرتة 
م ويبلغ أدىن مستوياته حبوايل 1001لف برميل يوميا لينخفض بعد ذلك سنة أ 12000م حوايل 1000

نتاجها لعدة أسباب منها إلف برميل يوميا وذلك لتخفيض بعض الدول العربية من مستويات أ 22420
هذا االخنفاض لريتفع جمددا حيث بلغ  ه مل يدم طويالإال أن  ، لطلب العاملياخنفاض األسعار واخنفاض ا

الف برميل يوميا  1069.1ألف برميل يوما حمققا بذلك زيادة قدرها 13069.1م حوايل 1004سنة 
م 1004نتاج النفطي العاملي وذلك لسنة من اإل% 12.3نتاج النفطي للدول العربية نسبة وقد شكل اإل
-1000الف برميل يوميا  خالل الفرتة  16252.6م  ويبلغ أعلى مستوياته با 1021لريتفع سنة 

 . من االنتاج العاملي% 31.2م مشكال بذلك نسبة 1021
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  م1011-1000تطور انتاج النفط العربي : 04الشكل 

 
   الوبكلعداد خمتلفة من التقرير االحصائي السنوي  أ: املصدر
العراق، الكويت، االمارات وليبيا مخس الدول العربية األوىل املسيطرة على وتعترب كل من السعودية، 

أنظر الشكل ) م1021فطي العريب سنة ننتاج المن اإل% 22.25نتاج النفطي العريب مستحوذة على اإل
 (.املوايل

 م1011انتاج النفط في النفطية : 05الشكل 

 
 .30، 12:ص ص  ، 1023التقرير االحصائي السنوي االوبك،: املصدر

 % 43.9وبنسبة النفط، على تقريبا % 53.6 بنسبة الكهربائية الطاقة توليد ارتكز 2008 سنة ويف

 طن 2320.1 العربية املنطقة يف الوقود احرتاق من االنبعاثات جمموع بلغ ومن نفس السنة .على الغاز
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معقولة  نسبة وهي العاملية، االنبعاث من % 4 حوايل ميثل ما الكربون، أكسيد ثاين مكافئ مرتي من
 من كبرية نسبة تعيش العديد من الدول العربية النفطية  ويف .ومساحتها العربية املنطقة سكان بعدد مقارنة

 كلفة خطوط وارتفاع النائية احملليةاملناطق  انعزال بسبب بالكهرباء يزودون ال  الريفية املناطق يف السكان
 احلطب من الطاقة من حاجتها اليت تليب املناطق هذه إىل للوصول استعماهلا ينبغي اليت الطويلة النقل

 وتدهور إزالة األحراج مشكلة تتفاقم، األحيائية الكتلة هلذه العشوائي لالستعمال ونتيجة، والفحم
 .16املدقع الفقر دورة ويسرع الغذائي األمن على مباشرة يؤثر ما، األراضي
 العريب الطاقة قطاع يف احلالية االجتاهات أن يعين النفط على الكبري االعتماد أن "أفد" تقرير الحظ       

 17 :وقد نتج عن هذه السياسات العديد من املضاعفات منها، غري مستدامة هي
ال تقدم  النفطية العربية دولالسياسات الطاقوية الراهنة يف ال :االجتماعيةاالقتصادية و  المضاعفات -

 واستدامتهاإطارا تنظيميا ومؤسسيا أو تدابري حتفز على خلق صناعة تنافسية تتعلق بكفاءة الطاقة 
 دولمليون شخص  يف ال 65 حنو م1001كانت سنة فقد   الطاقة، مبوارد العربية املنطقة غىن رغم علىو 

مليون شخص آخر من  60 ويعاين ءالكهربا إىل الريفية يفتقرون الوصول املناطق يف غالبا النفطية العربية
الطاقة مع ضعف  يف الفقر ويرتافق الفقرية واحلضرية الريفية املناطق يف وذلك اإلمدادات يف نقص حاد

يف النشاطات االقتصادية  التحصيل العلمي  واخلدمات الصحية ويعيق اندماج اجملتمعات الفقرية
 ؛املنتجة

احلقت  الدول العربية النفطيةيف  النفط  احلايل املبين علىسبب نظام الطاقة ب :المضاعفات البيئية -
بيئية حادة على مدى كل مرحلة من سلسلة قيمة الطاقة اليت تشمل التنقيب واالستخراج والنقل  أضرار

                                                 
 منطقة في المستدامة التنمية وأنشطة اإلنتاجية استعراض، (االسكوا)اللجنة االقتصادية  واالجتماعية لغرب آسيا  - 16

المبادئ والفرص والتحديات : المستدامة  والقضاء على الفقراالقتصاد األخضر في سياق التنمية : اإلسكوا
 30-12:، ص ص 1022العدد األول، األمم املتحدة، نيويورك في المنطقة العربية، 

 .209-203:ص ص   ،مرجع سبق ذكره حسني أباظة، جنيب صعب وبشار زيتون، - 17
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عن معظم التعرض لتلوث اهلواء وتلويث املياه اجلوفية  ولةؤ مس للنفطالتحتية  واملعاجلة والتحويل والبىن
والرتبة واهليدروكربونات واملعادن والتسربات النفطية يف احمليطات واألهنار ومعظم انبعاثات الغازات 

وال تقتصر التكاليف اليت تتكبدها اجملتمعات العربية على النتائج املباشرة للتدهور البيئي ، الدفيئة
ة اليت تؤثر يف الرعاية الصحية ولكنها تستتبع أيضا تكاليف تؤثر يف جممل القدرات والعواقب السلبي

وسوف يهدد تغري املناخ املكاسب االقتصادية واالجتماعية اليت حتققت .اإلنتاجية لالقتصاديات العربية 
 سياسات اعتماد الطاقة واستهالكها إلنتاج استدامة أكثر أمناط حتقيق ويتطلب .يف البلدان العربية

، اهلواء تلوث وختفيض، الطلب كلفة ارتفاع وتلبية، اقتصادية التعرض ألضرار لتقليل خضراء طاقة
  .الكربونية لالنبعاثات والتصدي

 توجه الدول العربية النفطية الى االستثمار في الطاقات المتجددة  .1.4
 همية توجه الدول العربية النفطية نحو الطاقات المتجددة أ. 1.1.4
يومنا هذا  إىل مكنها يتوال ىل جانب ما تتوافر عليه الدول العربية النفطية من موارد نفطية ضخمةإ

 وتعزيزهالريادي  الدور هذا على احلفاظ بإمكاهناف الطاقة العاملي قطاع يف بارزة من احتالل مكانة حمورية
 18:يف ما يلي اليت تربز أمهيتها املتجددة الطاقات لتشمل الطاقة مصادر تنويعب
  هم الفرص املتاحة للدول العربية النفطية واليت ال بد عليها استغالهلا أمتثل صناعة الطاقة املتجددة من

قطاع النفط من القطاعات الرئيسية اليت  ن  أفرغم ، وتوفري الوظائف الالئقةيع الطاقوي جل التنو أمن 
ذلك  إىلضف أ، بشكل كبري يف امتصاص البطالةه ال يساهم ن  أيرتكز على اقتصاد الدول العربية إال 

 واسعة من صنيعت فرص تقليل االعتماد على التقنيات املستوردة من خالل العمل على تطويرها وخلق
 ؛املعرفة على قائم مستدام اقتصاد تطوير يف املسامهة شأهنا

                                                 
جملة بيئة املدن االلكرتونية، العدد األول،  استخدام الطاقة المتجددة في دول الخليج، مركز البيئة للمدن العربية،  - 18

 (بتصرف) 20 -4: ص ص  1021يناير 
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 توجه الدول العربية النفطية حنو الطاقة املتجددة سيساهم وبشكل كبري يف اخلفض من انبعاثات  ن  إ
الغازات الدفيئة ومواجهة التغري املناخي مما سيساهم يف التخفيف من مستويات التلوث وجتنب التدهور 

 البيئي وما يرافق ذلك من ارتفاع يف التكاليف؛
  نتاج الكهرباء مما ميكن الدول العربية إكميات النفط املستهلكة يف ن ختفض من  أميكن للطاقة املتجددة

كثر أرباحا أخرى تدر أطول ويف جماالت أالنفطية من احلفاظ على مواردها النفطية واستخدامها لفرتة 
 . االستفادة من االرتفاع املتوقع حدوثه ألسعار النفط إىل باإلضافة

 توجه الدول العربية النفطية نحو الطاقات المتجددة  متطلبات. 1.1.4
 19:ما يلي  النفطية العربية دولن التوجه حنو الطاقات املتجددة يتطلب على الإ
 من العديد املتجددة ال بد من أخذ الطاقة إسرتاتيجية لوضع:المتجددة  للطاقة إستراتيجية تطوير 

 جيب كما،  التقنية املتجددة وقدراهتا مصادرها تقيم أن احلكومات على ذ جيبإ االعتبار، العوامل بعني
 مشاريع تزويد على قادر صناعي قطاع إجياد عن االقتصادية الناجتة الفوائد االعتبار بعني تأخذ أن

 تبدأ أن احلكومات ىعل جيب كذلك .استريادها بدل الالزمة املعدات  بالقطع الطاقة املتجددة
 يف حتصل اليت احلتمية األخطاء تكون لئال التجريبية الصغرية واملشاريع التكنولوجيا مناذج باستخدام

 .وكفاءهتا فعاليتها النماذج تربهن أوسع حاملا نطاق إىل االنتقال وجيب التكلفة، اجلديدة عالية املشاريع
 فبإمكان: واستخدامها المتجددة الطاقة لتعزيز تطوير تنظيمي عمل وإطار مناسبة سياسة وضع 

 كهذه، خطط يف بالدخول املتجددة ملشاريع الطاقة للسماح التنظيمي العمل خطط وضع احلكومات
 لتوليد الطاقة مركزية ال ملشاريع تروج وأن املتجددة الطاقة استثمارات حمفزات تطلق جيادإ وكذلك

  .املتجددة

                                                 
 .02: ،  صمرجع سابقمركز البيئة  للمدن العربية،  - 19
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 هذين جيب ربط،متقطع الشمسية واملصادر الرياح من الطاقة توليد أن مبا :التقنية التحديات مواجهة 
مام الدول العربية النفطية يف ما مت أتقنيا  حتديا األمر هذا وميثل  ، للطاقة التقليدي التوليد مع املصدرين

 ؛العامل من أخرى يف مناطق جتاوزه بنجاح
 قوة إىل املتجددة الطاقة صناعة حتتاج :المحلية المهارات وصقل والتطوير األبحاث قدرات بناء 

 الطاقة املتجددة قطاع يعتمد ذلك، إىل باإلضافة .واملهندسني التقنيني واملصممني من مؤهلة عاملة
 ما غالبا  .والتنفيذ والتكنولوجيا املواد يف جماالت التقدم إلحراز والتطوير األحباث على كبري بشكل
 ؛العاملية البحوث معاهد من مقربة على املتجددة قطاع الطاقة يف الرواد يكون

 تعىن بشؤون  وذلك من خالل تعيني هيئات :المتجددة للطاقة المناسبة المؤسساتية األطر وضع
 .على وضع السياسات وتعمل على تطبيقها مسئولةالطاقات املتجددة تكون 

 الدول العربية النفطية في المتجددةاستثمارات الطاقة . 1.1.4
بإمكانيات هائلة من موارد الطاقة املتجددة وباألخص الطاقة الشمسية  النفطية تتمتع الدول العربية

ولقد  خرية،فسوق الطاقة املتجددة يف الدول العربية قد شهد تطورا سريعا يف السنوات األ وطاقة الرياح،
من إمجايل الطاقة % 0.1حيث شكلت نسبة  أصبحت الطاقة املتجددة ضمن املزيج الطاقة للدول العربية،

هذا التطور  وإن   م،1020يف كل من العراق وليبيا على التوايل وذلك سنة % 0.2و %2.1جلزائر ويف ا
 .السريع ناتج عن احلاجة إىل تعزيز أمن الطاقة  وتلبية الزيادة الكربى يف الطلب

عن ختصيص مبالغ مالية معتربة لالستثمار يف جمال الطاقة نفطية كما كشفت عدة دول عربية 
 4225حيث خصصت اإلمارات العربية املتحدة ما يقارب  ،م1021- 1009املتجددة خالل الفرتة 

مليون دوالر خالل هذه الفرتة للقيام باستثمارات جديدة يف قطاع الطاقة املتجددة أما السعودية فقد 
مليار دوالر لتطوير تكنولوجيا الطاقة املتجددة بالتعاون مع جامعات  26 خصصت موارد مالية  معتربة حنو

هولندية وأمريكية عن طريق جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتكنولوجيا وقد أعلنت سنة  ايطالية، بريطانية،
صدير م قرار جعل الطاقة املتجددة عنصرا رئيسيا من موارد الطاقة وتصدير الطاقة الشمسية  حبجم ت1009
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كما بلغ حجم االستثمارات يف قطاع  20.سنوات من ذلك االعالن 20النفط نفسه حاليا و ذلك خالل 
مليون دوالر سنة  203م أما العراق فقد خصصت 1020مليون دوالر سنة  231الطاقة املتجددة يف ليبيا 

 .م1022مليون دوالر خالل سنة  33م أما اجلزائر فقد استثمرت ما يقارب  1009
 (مليون دوالر) استثمارات الطاقة المتجددة في الدول العربية النفطية: 01الجدول 
 ليبيا العراق السعودية اجلزائر ماراتاإل 

9002 29 / / 301 / 

9030 90 / 32 / 319 

9033 341 11 44 / / 

9039 / / 99 / / 

 p,2013,   MENA renewables Status Report,  . REN21 27::المصدر 

وقد حققت الكثري من الدول العربية النفطية قفزات ال يستهان هبا للتحول حنو الطاقة املتجددة  
ومتكنت من تطوير اسرتاتيجياهتا  وسياساهتا املستقبلية  لتضمن مسامهة الطاقة املتجددة بنسب ترتاوح ما 

ت الدول العربية من م، أما حاليا فقد متكن1010من إمجايل إنتاج الطاقة حبلول سنة  %10و %5بني 
 .زيادة القدرات املركبة  من مصادر الطاقة املتجددة وباألخص من مصادر الطاقة الشمسية  وطاقة املياه

تتوافر الدول العربية النفطية إمكانية هامة من مصادر الطاقة  ،"لطاقة الشمسيةا" افبالنسبة ل
فعلى سبيل املثال  فقد أشار ، الشمسية يعد مكسبا حقيقيا لتشجيع االستثمار يف هذا النوع من الطاقة

ضعف احتياجات  200الشرق األوسط ميتلك قدرة كامنة لتوليد  تقرير الوكالة الدولية للطاقة إىل أن  
ويف حسابات أخرى حيصل كل   وبا والشرق األوسط معا من خالل الطاقة الشمسية املركزة،الطاقة يف أور 

، مليون برميل نفط 2.5كيلو مرت مربع  من األراضي العربية على أشعة الشمس توازي يف طاقة إنتاج 
ملتحدة وعمان اإلمارات العربية ا وفيما خيص الدول العربية النفطية تعترب كل من اململكة العربية السعودية،

                                                 
مركز االمارات  جملة آفاق املستقبل،الطاقة المتجددة في العالم العربي فرص واعدة، باتر حممد علي وردم،  - 20

 (بتصرف) .37-35: ،ص ص 1022،  22للدراسات و البحوث االسرتاتيجية،  العدد 
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الدول أفضل  فيما خيص القدرة الكامنة إلنتاج الطاقة الشمسية أضف إىل اجلزائر اليت هلا خيار إضايف 
 إال أن   ،21باالعتماد على طاقة الرياح  نظرا إىل هبوب الرياح ذات سرعة مالئمة  على سواحلها الطويلة 

ل العربية املنتجة للنفط وذلك نظرا لبطء تطوير استعماالت الطاقة الشمسية ال يزال حمدودا يف بعض الدو 
، التكنولوجيا  املتعلقة هبا واستعماالهتا احملدودة حيث ال تزال مقتصرة على تدفئة املياه ويف اخلاليا الفولطية

وتعد اإلمارات من أكثر الدول العربية النفطية اهتماما باستخدام الطاقة الشمسية حيث بلغت القدرة 
باستخدام كل من املركزات  م1023ميغاواط خالل سنة  233ا النوع من الطاقةحوايل املركبة من هذ

ميغاواط سنة  15أما اجلزائر فقد بلغت القدرة املركبة من الطاقة الشمسية ، الشمسية واخلاليا الكهروضوئية
ما أ، م1020ميغاواط باستخدام اخلاليا الكهروضوئية سنة  7.2م باستخدام املركزات الشمسية و1021

حيث بلغت القدرة املركبة من الطاقة الشمسية باخلاليا ، السعودية فقد اقتصرت على اخلاليا الكهروضوئية
وكذلك احلال بالنسبة لباقي الدول العربية ، م1009ميغاواط وذلك خالل سنة  29الكهروضوئية حوايل 

ميغاواط على  5و 2.1ليبيا حوايل النفطية حيث بلغت القدرة املركبة من الطاقة الشمسية يف كل من قطر و 
 م 1009ميغاواط سنة  3.5أما العراق والكويت فقد بلغت القدرة املركبة  م1021التوايل خالل سنة 

 .م على التوايل 1020ميغاواط خالل سنة  2.2و
فاستعماهلا يف الدول العربية النفطية  يعترب حمدودا ويف تراجع  "الكتلة الحيويةطاقة "ويف ما خيص 

حيث يقتصر استخدامها على الفئات الريفية وبشكل تقليدي يف الطبخ والتدفئة حيث تعترب ، مستمر
حيث  ،22املخلفات الزراعية واألخشاب وخملفات احليوانات املصدر الرئيسي للكتلة احليوية يف هذه الدول

 .م1021ميغاواط سنة  60بلغت القدرة املركبة من طاقة الكتلة احليوية يف قطر حوايل 
تعد املصدر األكثر استثمارا من بني مصادر الطاقة املتجددة األخرى  "طاقة المياه"ا وبالنسبة ل

يعد استثمارها حمدودا وذلك حملدودية املياه املتوفرة يف الدول العربية  وبالرغم من هذا عامليعلى املستوى ال

                                                 
 .34 -35:ص ص باتر حممد علي وردم، مرجع سابق،  - 21
 .272:، ص 1023، 60، العدد تقرير االمين العام السنوي ،(االوبك)منظمة االقطار العربية املصدرة للنفط  - 22
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أما يف اجلزائر  ،م1021ميغاواط سنة  1523حيث بلغت القدرة املركبة من هذا النوع من الطاقة  النفطية،
استهالك الطاقة الكهرومائية بلغ  كما تشري البيانات االحصائية إىل أن  ،  ميغاواط خالل نفس السنة 112
 23 .م1022ترياواط ساعة سنة  0.6وا رتفعت إىل  م 1020ترياواط ساعة سنة  0.1

 (ميغاواط) 2012القدرات المركبة من مصادر الطاقة المتجددة : 01الجدول
طاقة  الطاقة الشمسية 

 الرياح
طاقة الكتلة 

 الحيوية
الطاقة 

 الجيوحرارية
الطاقة 
 خاليا كهروضوئية مركزات شمسية المائية

 0 0 0 0 33*** 100*** االمارات

 228 0 0 0 7.1** 25 الجزائر

 0 0 0 0 19* 0 السعودية

 2513 0 0 0 3.5* 0 العراق

 0 0 40 0 1.2 0 قطر

 0 0 0 0 1.8** 0 الكويت

 0 0 0 0 5 0 ليبيا

 1023بيانات *** ، 1020بيانات **  ، 1009بيانات *
IRENA , Arab Renewabla Energy Strategy 2030 , June 2014, p :29 المصدر:  

وقد حددت العديد من الدول العربية النفطية أهدافا تتعلق بالطاقة املتجددة وذلك لرفع نسبة 
 حيث تعترب طاقة الرياح  املصدر األكثر جدوى اقتصاديا،، تغلغل الطاقة املتجددة يف مزيج الطاقة الوطين

إىل الرواد  كما كشفت بعض الدول العربية النفطية كذلك عن أهداف طموحة متكنها من االنضمام
من الطاقة املتجددة من جمموع  %10فاجلزائر تسعى إىل الوصول إىل نسبة  العامليني يف الطاقة املتجددة،

وذلك من خالل  %70م باالعتماد على الطاقة الشمسية املركزة بنسبة 1030الطاقة الكلي حبلول سنة 
سنة  ميغاواط وذلك خالل 1000حوايلبإنتاج  %20 ميغاواط وطاقة الرياح بنسبة20000انتاج ما يقارب 

  :املوايل دولكما هو مبني يف اجل 24.م1030
                                                 

 .244:،  ص مرجع سبق ذكره  ،(االوبك)لعربية املصدرة للنفط منظمة االقطار ا - 23
 .37-35: باتر حممد علي وردم، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 24
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 (ميغاواط) هداف الطاقة المتجددة في بعض الدول العربية النفطيةأ :01الجدول

 ، الطاقة المتجددة ليلى رياحي و رومان زيسلر، كريستني لينس،  :المصدر 
 .40:ص  1023 تقرير املنتدى العريب للبيئة والتنمية،

ميغاواط من الطاقة الشمسية  2129وكذلك احلال بالنسبة إىل ليبيا اليت تعتزم إنتاج حوايل 
وكذلك احلال بالنسبة لكل من العراق  ،م1030ميغاواط من طاقة الرياح وذلك حبلول سنة 2000و
التوايل من الطاقة  ميغاواط على 6400ميغاواط و 310الكويت اللتان تعتزمان مستقبال إنتاج ما يقارب و 

م على التوايل أما يف ما خيص طاقة الرياح فتسعى العراق إىل 1030م و1024الشمسية وذلك حبلول سنيت 
أما قطر فقد  ،م1030ميغاواط حبلول سنة  3200والكويت  م1024ميغاواط حبلول سنة  20إنتاج 

سعودية فهي للوبالنسبة  م1010ة ميغاواط حبلول سن 460اكتفت بالسعي لزيادة الطاقة الشمسية بإنتاج 

 السنة الدولة
 الطاقة الشمسية

 طاقة الرياح
الطاقة املائية وطاقة /الطاقة اجليوحرارية 

خاليا   الكتلة احليوية
 كهروضوئية

مركزات 
 شمسية

 اجلزائر
 

1025 221 315 50 / 
1010 232 2500 170 / 
1030 1200 7100 1000 / 

 السعودية
1011 27350 

 
/ 
 

الطاقة /من طاقة املياه  4500
 طاقة الكتلة احليوية/ اجليوحرارية

1031 
24000 

 15000 9000 
 من طاقة الكتلة احليوية 3000

 جيوحراريةطاقة  2000
 / 20 20 160 1024 العراق
 / / 460 1010 قطر

 / 3200 2200 3500 1030 الكويت

 ليبيا
 

1025 219 / 140 / 
1010 366 215 400 / 
1030 266 375 2000 / 
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ميغاواط  62000تسعى إىل تنويع مزيج الطاقة مبختلق مصادر الطاقة املتجددة حيث تزعم إنتاج حوايل 
ميغاواط من خمتلف  4500و م1031ميغاواط من طاقة الرياح حبلول سنة  9000من الطاقة الشمسية  و

وذلك حبلول سنة ( طاقة الكتلة احليوية والطاقة اجليوحرارية طاقة املياه،) مصادر الطاقة املتجددة األخرى 
 .م1031ميغاواط من طاقة الكتلة احليوية واجليوحرارية حبلول سنة  6000م و1011

ولتحقيق هذه األهداف فقد وضعت الدول العربية النفطية العديد من املشاريع منها ما اجنز فعال 
 166.2مشاريع بقدرة  ستةشاريع قيد اإلجناز يف الإلمارات اإلجناز حيث بلغ عدد امل قيدومنها ما هو 

أنظر . )ميغاواط 223.2ميغاواط حيث كانت للطاقة الشمسية النصيب األكرب بثالث مشاريع بقدرة 
 (.06اجلدول 

 (ميغاواط )عداد في مجال الطاقة المتجددة مرحة اإلقدرات مشاريع في : 04الجدول 
 

. 

REN21 , op.cit ,2013,  p :13 :المصدر   

ميغاواط حيث خصصت منها مخس  295أما اجلزائر فقد بلغ عدد املشاريع سبع مشاريع  بقدرة 
لسعودية فقد كان تركيزها لميغاواط والباقي لطاقة الرياح أما بالنسبة  275مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة 

ويف ليبيا كذلك ، ميغاواط 215فقط على الطاقة الشمسية من خالل ختصيص أربع مشاريع بقدرة 

 
 طاقة الرياح الحيويةطاقة الكتلة  الطاقة الشمسية

عدد 
 المشاريع

قدرات 
 المشاريع

عدد 
 المشاريع

قدرات 
 المشاريع

عدد 
 المشاريع

قدرات 
 المشاريع

 30 . .0. 2 311.. 3 االمارات

 20 2 / / 75. 5 الجزائر

 / / / / 25. 4 السعودية

 / / / / / / العراق

 / / / / / / قطر

 / / / / / / الكويت

 0.0 5 / / / / ليبيا
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ميغاواط والكويت كشفت عن  420اقتصرت املشاريع على طاقة الرياح من خالل مخس مشاريع بقدرة 
 .ميغاواط  10مشروع  حمطة ذات دورة مشسية موحدة مشرتكة قدرهتا 

 بعض المشاريع الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في بعض الدول العربية النفطية . 4.1.4
 مارات مبادرة رائدة عامليا يف جمال قامتها اإلأتعترب مبادرة مصدر اليت  :مارات العربية المتحدةاإل

مستخدمة مناذج استثمارية خمتلفة لتعزيز  م1004واليت بدأت سنة  الطاقة املتجددة  والتقنيات النظيفة،
 ىل توسيع مكانتها الرائدة يف الطاقة املتجددة،إوهتدف هذه املبادرة ، حناء العاملأالطاقة املستدامة يف مجيع 

 ،ىل اقتصاد قائم على املعرفة واالبتكار وتطوير التقنيات املتطورةإعم عملية التنويع االقتصادي واالنتقال د
مصدر مبادرة مشولية تعمل من خالل مخس وحدات متكاملة هي معهد مصدر للعلوم  وتعد مبادرة

 .مدينة مصدرو الكربون  إلدارةمصدر  ،مصدر لالستثمار مصدر للطاقة، والتكنولوجيا،
بالتعاون  تأسيسهس املال البشري حيث مت أىل بناء ر إ "معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا"ويهدف       

ول جامعة حبثية مستقلة للدراسات العليا يف جمال الطاقة أمع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ليكون 
وىل من جناز مباين املرحلة األإوقد مت ، وسطاملتجددة والتقنيات النظيفة على مستوى منطقة الشرق األ

وهو يف صدد استقبال م 1009الطلبة سنة  ول دفعة منأومت تلقي ، العمل يف املرحلة الثانية أاملعهد كما بد
 25.حناء العامل أالدفعة الثالثة من الطالب من خمتلف 

يف عدد من  املشاريع العاملية مبا فيها مصفوفة لندن لتوليد الكهرباء من "مصدر للطاقة"كما تشارك      
توريسول يف اسبانيا لتوليد الكهرباء وهناك مشروع ، نتاجية قدرها ميغاواط واحدإطاقة الرياح البحرية بقدرة 

لواح الشمسية الرقيقة الكهروضوئية لتصنيع األ لأللواحىل جانب شركة مصدر إمن الطاقة الشمسية املركزة 
هم هذه املشاريع أطورا رائدا ملشاريع الطاقة املتجددة ومن توحققت مصدر للطاقة منوا كبريا و .انيا أمليف 

كرب حمطة للطاقة الشمسية املركزة يف العامل ذات قدرة تبلغ أد اليت تع" 02مشس"مشروع حمطة 
                                                 

، جملة افاق املستقبل، مركز االمارات مصدر مطور رائد لمشروعات الطاقة المتجددةسلطان امحد جابر،  -25
 .22: ص  ،1022، 22للدراسات و البحوث االسرتاتيجية،  العدد 
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م 1023مليون كلم مربع وقد مت افتتاح احملطة يف مارس  1.5ميغاواط حيث متتد على مساحة 200

مشس "و "01مشس "يليها انشاء حمطة  أنمليون دوالر ويتوقع  400سنوات بتكلفة   03 واستغرق بناءها
وحدة جتميع حاشدة لتوليد الطاقة  742لف مرآة مركبة علىأ 125 "02مشس"وتضم حمطة  ،"03

لف طن من ثاين اكسيد الكربون أ 275مارات وهي تستعيض لف بيت يف اإلأ 10الكهربائية تغذي 
 26.سنويا 

بناء حمفظة تضم كربى شركات الطاقة املتجددة والتقنيات  يف "مصدر لالستثمار"كما تعكف 
طلق النظيفة الواعدة حيث تستثمر يف هذه الشركات من خالل صندوق مصدر للتقنيات النظيفة الذي اُ 

مليون دوالر يف ثالث صناديق  65مت استثمار  ،مليون دوالر 150والذي تقدر قيمته حوايل  م1004سنة 
ا أماستثمارا مباشرا يف ذات اجملال  21يف مت استثماره ( مليون دوالر 205)للتقنيات النظيفة واملبلغ املتبقي 

فيدار بالشراكة مع  ،م1009طلق سنة مصدر لتقنيات الطاقة النظيفة الذي اُ -صندوق دوتشيه بنك
 .شركة سيمنز ترأسها وليةأ اتدوتشيه بنك ولديه جمموعات استثمار 

ىل خفض انبعاثات إدارة املشروعات اهلادفة إ وىلفهي تت"الكربون إلدارةصدر م"اما بالنسبة لأ
 27.الكربون وختزينه  ا لتقاطىل إضافة إاد احلرارة املفقودة داسرت و الكربون  وتعزيز كفاءة استهالك الطاقة  

كرب مدينة خالية من الكربون والنفايات يف العامل واليت يتم تشييدها أفهي تعد  "مدينة مصدر"ما أ
صبحت مدينة مصدر أباستخدام مواد صديقة للبيئة وبعد مرور مخس سنوات على اطالق مبادرة مصدر 

حدث احللول والتقنيات وتطبيقها أجراء التجارب وعرض إبرام الشركات و إبالفعل منصة عاملية للتعاون و 
ن يكون مقرها االقليمي مدينة مصدر،كما أ من املرجح من الشركات العاملية مثل سيمنز اليت ومثة العديد

                                                 
 (بتصرف)262:ص ماهر عزيز بودروس، مرجع سبق ذكره،  - 26
 .22:سلطان امحد جابر،  مرجع سبق ذكره، ص  - 27
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لة الدولية للطاقة املتجددة مع توفري مبىن حديث هلا جمانا اقدمت االمارات مدينة مصدر لتكون مقر الوك
 28.مليون دوالر ملساعدة الوكالة يف فرتة بدايتها  532مبلغ  يقدر  فضال عن تقدمي

 لفعالية الطاقوية ويتمحور الربنامج اطلقت اجلزائر برناجما طموحا لتطوير الطاقة املتجددة و ألقد  :الجزائر
 -1022ميغاواط وهذا خالل الفرتة  11000صول متجددة  مقدرة حبوايل أحول تأسيس قدرة ذات 

ويشتمل الربنامج ميغاواط للتصدير  2000ميغاواط موجهة لالستهالك احمللي و 21000منها  م1030
طاقة الرياح  وحمطات  مشسية حرارية، حمطة  مشسية كهروضوئية، 40م على اجناز حوايل 1010ىل غاية وإ

 :جل حتقيق ذلك وضعت خطة للربنامج حتتوي على ثالث مراحل رئيسية وهي أخمتلطة  ومن 
املشاريع حيث خصصت هذه املرحلة الجناز  ،م1023-1022خالل الفرتة  :ولىالمرحة األ -

 الختبار خمتلف التكنولوجيات املتوفرة؛( النموذجية )الريادية 
  ؛املباشرة يف نشر الربنامج خالهلا وسيتم  ،م1025-1026خالل الفرتة : المرحة الثانية -
 .نشر الربنامج على نطاق واسعا وسيتم خالهل ،م1010-1024خالل الفرتة : المرحلة الثالثة -

ساسيا قصد احلفاظ على املوارد أدماج الطاقة املتجددة يف املزيج الطاقوي اجلزائري رهانا إويشكل 
نتاج الطاقة املتجددة إوسيتم ، خرىأالنفطية والتنويع الطاقوي من جهة وحتقيق التنمية املستدامة من جهة 

 :من خالل هذا الربنامج وفق الرزنامة التالية
 ميغاواط؛ 450الية تقارب قدرة امج تأسيسيتم  ،م1015فق أفي  -
ميغاواط للسوق الوطين واحتمال  1400قدرة امجايل حبوايل  تأسيسينتظر  ،م1010فق أفي  -

 ميغاواط؛ 1000ما يقارب  تصدير
ميغاواط للسوق الوطين ومن احملتمل  21000قدرة حبوايل  تأسيسمن املرتقب  ،م1010فق أفي  -

 ؛ميغاواط 20000يقارب  اتصدير م

                                                 
دراسة حالة مدينة مصدر الخالية من الكربون في :سياسات الطاقة المتجددة في دول الخليج دانيال رايش،  - 28

 (بتصرف) 02:، ص 1022منتدى األحباث والسياسة حول تغري املناخ والبيئة يف  العامل العريب، ماي   ،ابو ظبي
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ن اجلزائر قامت إساسية اليت يقوم عليها هذا الربنامج فالبحث والتطوير الركيزة األ نأوباعتبار 
طري نوعي للموارد البشرية أير يف جمال الطاقة املتجددة لضمان تو العديد من مراكز البحث والتطبإنشاء 

 29:هداف وطموحات هذا الربنامج ومن بني هذه املؤسسات واملراكز جندأحسب مستوى 
وهو مكلف بإعداد وتطبيق برامج البحث والتطوير  :CDERير الطاقة المتجددة مركز تطو  -

الطاقة  زمات الطاقوية املستعملة يف استغالل الطاقة الشمسية،يالعلمي والتكنولوجي للميكان
 ؛طاقة الرياح وطاقة الكتلة احليوية اجليوحرارية،

مال البحث العلمي واالبداع أعجراء إتتمثل مهمتها يف  :وحدة تطوير تكنولوجيا السيلسيوم -
ىل التقييم والتكوين ملا بعد التدرج يف ميادين العلوم وتكنولوجيات املواد إالتكنولوجي باإلضافة 

كما تساهم وحدة تطوير  ختزين الطاقة وغريها،، واألجهزة يف ميادين  عدة منها الكهروضوئية
تجات ضرورية وباألخص يف جمال الطاقة ىل منإتكنولوجيا السيلسيوم يف تطوير املعرفة وحتويلها 

 ؛املتجددة
 .ساسي تطوير الطاقة املتجددة يف اجلزائراأل هودور  :IAERالمعهد الجزائري للطاقة المتجددة -
 خرى مشروعا رائدا يف جمال طلقت اململكة العربية السعودية هي األألقد  :المملكة العربية السعودية

ملكة العربية السعودية وهتدف امل، الطاقة املتجددة واملتمثل يف مدينة امللك عبد اهلل للطاقة الذرية واملتجددة
املتجددة وذلك و من القدرة املركبة للطاقة من مصادر الطاقة النووية  %50نتاج إمن خالل هذا املشروع 

مما سيمكنها من خفض استهالك املوارد اهليدروكربونية يف كل من  ،م1031بشكل تدرجيي اىل غاية سنة 
مجالية اليت فقدرة التوليد اإل، القادمة سنة 10خالل  %50توليد الكهرباء وحتلية املياه وذلك بنسبة 

 9 جيغاواط من مصادر الطاقة الشمسية،62جيغاواط تشكلها  56يستهدفها هذا املشروع ما يعادل 

                                                 
،  17-02:،  ص ص 1022، اجلزائر، مارس برنامج الطاقة المتجددة والفعالية الطاقويةوزارة الطاقة واملناجم،  - 29

 (بتصرف)
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جيغاواط من مصادر الطاقة 2جيغاواط من مصادر حتويل املخلفات و 3 اقة الرياح،جيغاواط من مصادر ط
  30.اجليوحرارية

 

 :اتمةـــــخ

االقتصاد األخضر يعمل على إعادة توجيه األنشطة االقتصادية لتكون أكثر مساندة للبيئة  إن  
كبري يف احملافظة على مصادر ه يساهم بشكل  ن  أكما ،  وحمققة لكل من التنمية االقتصادية واالجتماعية

الطاقة واستغالهلا بشكل كفء ورشيد واستخدامها كمصادر طاقة فعالة تعمل على التخفيف من حجم 
 .االنبعاثات واحملافظة على البيئة

ويف هذا السياق فقد ساهم التعاون الدويل يف صياغة سياسات الطاقة العاملية، فهناك حاليا اهتمام 
الستثمار اجلاد يف كفاءة الطاقة وترشيد استغالهلا من خالل تطوير برامج وتنافس متزايد حنو ا

واليت ستشكل يف ، وتكنولوجيات الطاقة البديلة وتبين التكنولوجيا اخلضراء واستخدامها يف جماالت عدة
وتكمن أمهية الطاقة املتجددة يف سياق االقتصاد األخضر بأن تصبح املصدر  .جمموعها طاقة املستقبل

هذه املناطق السيما الدول العربية العربية  أن   االرئيسي للطاقة يف البلدان الفقرية واملناطق النائية، خصوص
رغم ضخامة االستثمارات واإلعانات يف البىن التحتية للطاقة خالل  إال أن   تتوافر فيها إمكانيات هائلة 

على خدمات الطاقة  احلديثة املعقولة بني األخرية فان هناك تباينات واسعة  بالنسبة للحصول  العقود
 . الدول يف كل دولة 

ت ختطو أبدا هن  إف املتجددةالدول العربية النفطية ومن خالل اجلهود االستثمارية يف جمال الطاقة  ن  إ
خضر من البداية بقطاع الطاقة باعتباره من القطاعات االسرتاتيجية يف وىل حنو االقتصاد األخطواهتا األ

ذا ما مت مقارنتها باالستثمارات إا ال تزال ضئيلة هن  أ إالولكن رغم كل هذه اجلهود االستثمارية ، الدولهذه 

                                                 
التوقعات، التحديات  :الطاقة املستدامة:تقرير حول البيئة العربية مستقبل الطاقة  في السعودية، خالد السليمان،  - 30

 .70: ص  1023 واخليارات،  املنتدى العريب للبيئة والتنمية،
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تزال الطاقات املتجددة متثل نسبة ضئيلة من املزيج الطاقوي يف  العاملية وخصوصا يف الدول املتقدمة وال
 . الدول العربية النفطية 

االسرتاتيجية املستدامة اليت تضمن  هم اخلياراتأقة املتجددة من االستثمار يف الطا ن  أب منا وإميانا
 :ه ميكن اإلشارة إىل بعض التوصيات منها ما يلين  إضر فخىل االقتصاد األإاالنتقال 
 إصالح اإلطار التشريعي والتنظيمي لالنتقال إىل االقتصاد األخضر؛ 
 ية الناجحة يف االستثمار يف يتوجب على الدول العربية النفطية رصد كافة التجارب الدول

ووضع مؤشرات من شأهنا  خضر واستنساخها حسب امكانيات وظروف كل بلد،االقتصاد األ
ختاذ كافة ا  و جل تسهيل عملية قياس هذا التقدم أخضر وذلك من رصد التقدم حنو االقتصاد األ

 التدابري لدعم هذا التحول؛
  العمل على التخطيط للقيام مبشاريع رائدة وطنيا وعربيا وحىت عامليا يف جمال الطاقة املتجددة

واحلرص على عدم تكرار هذه املشاريع بل العمل على تنويعها بالشراكة مع الدول املتقدمة الرائدة 
 يف هذا اجملال لالستفادة من خرياهتا؛ 

  مبا يف ذلك انعدام االستثمار  ل إىل نظام طاقة خضراءإزالة العوائق احلالية اليت حتول دون التحو
 وبناء القدرات وصنع السياسة املتكاملة؛ األحباث والتطويريف 

 توفري نظام حوافز يشجع االستثمار يف تكنولوجيات كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة؛ 
 لسياسة طاقة  تبين كفاءة الطاقة وإدارة اجلانب املتعلق بالطلب على الطاقة املتجددة كركن

  ؛جديدة
 ؛العربية النفطية برامج إقليمية ضخمة بعيدة املدى لزيادة استعمال الطاقات املتجددة تبين الدول 
 الكربون املنخفضة للصناعات مواتيا وتنظيميا مؤسسيا إطارا توفر وطنية صناعية سياسة وضع 

 .والتطويرية البحثية والقدرات
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 :قائمة المراجع
 :العربيةباللغة المراجع 

 ؛1020،  37العدد   تقرير األمني العام السنوي، ،منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول .1
السير نحور إنشاء اقتصاد   ،1023-1020ومؤشراهتا  املستدمية للتنمية الوطنية اإلسرتاتيجية .1

  ؛www.developpement-durable.gouv.fr/sndd : املوقع االلكرتوين  ، علىاخضر ومنصف

 ،(قضايا السياسات العامة الناشئة:قضايا السياسات العامة )االقتصاد األخضر األمم املتحدة، .1
، برنامج األمم املتحدة للبيئة، املنتدى البيئي الوزاري العاملي/الدورة السادسة والعشرون جمللس اإلدارة

 ؛1022فرباير  12/16، نريويب
مركز  جملة افاق املستقبل، ،الطاقة المتجددة في العالم العربي فرص واعدة باتر حممد علي وردم، .4

 ؛22،1022العدد  االمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية،
مسارات الى التنمية المستدامة والقضاء على :نحو اقتصاد اخضر ، برنامج االمم املتحدة للبيئة .5

 ؛ 1022،مرجع لواضعي السياسات: الفقر
تقرير املنتدى  ،االقتصاد األخضر في عالم عربي متغير جنيب صعب وبشار زيتون،، حسني أباظة .6

 ؛ 1022العريب للبيئة والتنمية 
التوقعات : الطاقة املستدامة :تقرير حول البيئة العربية ،مستقبل الطاقة  في السعودية خالد السليمان، .7

 ؛التحديات واخليارات، املنتدى العريب للبيئة والتنمية
دراسة حالة مدينة مصدر الخالية من :سياسات الطاقة المتجددة في دول الخليج  دانيال رايش، .8

ماي  السياسة حول تغري املناخ والبيئة يف العامل العريب،و حباث منتدى األ ،الكربون في ابو ظبي
 ؛1022

مركز  فاق املستقبل،آجملة  ،مصدر مطور رائد لمشروعات الطاقة المتجددة ،سلطان امحد جابر .9
 ؛22،1022العدد  االمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية،
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 التنمية وأنشطة اإلنتاجية استعراض، (االسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا  .10
االقتصاد األخضر في سياق التنمية المستدامة  والقضاء على :اإلسكوا  منطقة في المستدامة

نيويورك  األمم املتحدة، العدد األول، ،المبادئ  والفرص والتحديات في المنطقة العربية :الفقر
 ؛1022

 .1022مارس  اجلزائر، ،برنامج الطاقة المتجددة والفعالية الطاقوية ،وزارة الطاقة واملناجم .11

 ؛1021جويلية  ،04العدد  جملة مصدر تاميز، .11
 جملة بيئة املدن االلكرتونية، ،المتجددة في دول الخليجاستخدام الطاقة  مركز البيئة للمدن العربية، .11
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 بن يمينة كمال. أ
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري  ،)أ( مساعدأستاذ 

 مستغامنجامعة 
 مليكي سمير بهاء الدين. د .أ

 ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيريالتعليم العايلأستاذ 
 تلمسانجامعة 

 :ملخص
هتدف هذه الدراسة إىل توضيح دور نظام املعلومات التسويقية يف استمرارية نشاط املؤسسة، حيث 

مؤسسة اقتصادية، اعتمادا على حتليل نتائج االستبيان  03مت إجراء دراسة ميدانية على عينة مكونة من 
 .« SPSS»ومعاجلة املعطيات املتحصل عليها باستخدام الربنامج اإلحصائي 

تائج الدراسة أن لنظام املعلومات التسويقية أمهية كبرية يف احلفاظ على أداء املؤسسة وأثبتت ن
وذلك ملا يوفره من بيانات ومعلومات دقيقة وكافية عن متغريات  واستمرارية نشاطها يف األسواق التنافسية،

 .ويقيةواليت تسهل عمل مدراء التسويق يف صنع القرار التس البيئة الداخلية واخلارجية هلا
نظام املعلومات التسويقية، نظام السجالت الداخلية، نظام االستخبارات التسويقية،  :الكلمات المفتاحية

 .نظام حبوث التسويق، نظام دعم القرارات التسويقية، املؤسسة االقتصادية، نشاط املؤسسة
Abstract  

The study aims to illustrate the role of marketing information system 
(MkIS) in the foundation sustainability, where an Empirical Study has been 
done on a sample composed from thirty economic institution using an 
comprehensive questionnaire, the results were analyzed by the (SPSS) 
program. 

The results revealed the importance of the marketing information 
system in preserving the foundation's performance and its 
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activity sustainability in the Competitive markets, and that because what 
this system provides of accurate and an adequate information and data 
about its internal and external environment variables, which facilitates the 
marketing decisions making process by the leaders. 
Keywords: marketing information system, internal records system, 
marketing intelligence system, marketing research system, marketing 
decision support system, economic institution, institution activity. 
 

 :ةــــمقدم
تواجه املؤسسات االقتصادية يف الوقت الراهن حتديات كبرية ومتغريات اقتصادية معقدة، يتمثل 

التكنولوجي يف مجيع املنافسة احلادة، التغري الدائم يف أذواق املستهلكني ومنط املعيشة، التطور : أمهها يف
وهذا نتيجة انفتاح السوق عن بعضها البعض، مع . امليادين، اجلودة، االمتياز وظهور املنتجات اجلديدة
 .اجتاهات متعددة حنو العوملة خصوصا عوملة السوق

وبذلك أصبح من الضروري على املؤسسات االقتصادية اجلزائرية التكيف مع البيئة احمليطة هبا، 
فضل وسيلة متكنها من احلفاظ على حصتها السوقية، وكذلك البحث عن التفوق التنافسي والبحث عن أ

على املستوى احمللي أو العاملي، وتقدير الطلب على منتوجاهتا أو خدماهتا، باستخدام موارد جديدة خمتلفة 
 .على رأسها موارد املعلومات

تقدمه من فرصة متاحة لتحقيق ميزة كما تعترب املعلومات ضرورة ال غىن عنها يف املؤسسة، مبا 
تنافسية تتقدم هبا على بقية املنظمات األخرى، وكوهنا تساهم يف رفع إنتاجية املؤسسة وفعاليتها، وتتعزز 
هذه احلالة طاملا كانت تلك املؤسسات تعمل وفق مفهوم األنظمة املفتوحة، سواء كانت يف مدخالهتا أو 

علومات وخبصوصيته التسويقية، إطارا شامال لتنظيم املعلومات من أجل خمرجاهتا، وليصبح بالتايل نظام امل
مزاولة نشاطها، وذلك من خالل املعلومات والبيانات الدقيقة اليت يوفرها إلدارة التسويق عن املستهلكني، 

 . إىل غري ذلك... املنافسني، الطلب، العوامل االقتصادية، التكنولوجية والسياسية، 
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ومات التسويقية من األدوات الرئيسية اليت تستخدمها اإلدارات احلديثة للمساعدة يعد نظام املعلو 
يف حل املشاكل واختاذ القرارات، فهو خيدم بالدرجة األوىل تسويق املؤسسة، وذلك من خالل تزويده 

فهو يتصف بالتواصلية . باملعلومات الضرورية بصفة مستمرة ومنتظمة واملتعلقة ببيئتها التسويقية
 .الستمرارية مع تواصل واستمرار املؤسسةوا

 :وعليه فإن مقالنا هذا حياول اإلجابة عن اإلشكالية التالية
ما مدى مساهمة نظام المعلومات التسويقية في توفير المعلومة الدقيقة والكافية لتعزيز بقاء 

 واستمرارية نشاط المؤسسة االقتصادية الجزائرية؟
 :حماور كاآليت ةا بتقسيم املقال إىل ثالثلإلجابة على هذه اإلشكالية قمن

 ماهية نظام املعلومات التسويقية؛: أوال 
 مكونات نظام املعلومات التسويقية؛: ثانيا 
 ؛إسهامات نظام املعلومات التسويقية يف استمرارية نشاط املؤسسة االقتصادية اجلزائرية :ثالثا 
 ماهية نظام املعلومات التسويقية: أوال. 

املعلومات التسويقية ألول مرة يف بداية عقد الستينات من القرن املاضي كاجتاه حديث ظهر نظام 
ومتطور يتوقع منه حدوث تغريات اجيابية يف إدارة األنشطة التسويقية، حيث كان رائد فكرة النظام اخلبري 

المريكية، الذي كان يعمل يف شركة إدوارد دالتون يف والية انديانا ا" Robert William"األمريكي 
حيث أصبحت املؤسسات تدرك أنه من الضروري توفري ووضع أداة متماسكة تسمح هلا جبمع وختزين 
ومعاجلة وإيصال مجيع املعلومات، هذه األداة تتمثل يف نظام املعلومات التسويقية والذي يسمح أيضا 

 1.بالتسيري النظامي للمعلومات الداخلية واخلارجية

                                                 
، مذكرة ماجستري، جامعة "دراسة حالة والية ورقلة"مايو عبداهلل، واقع حبوث التسويق يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة  1

 .03ص6332/6332ورقلة، 
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ة كمحصلة جلملة من التطورات اليت حصلت يف جمال التسويق، وهذه التطورات وقد جاء ظهور هذه الفكر 
 2:ميكن توضيحها على النحو اآليت

 ظهور مفهوم نظرية النظم وتطبيق افرتاضات هذه النظرية يف جمال التسويق؛ 
 ري زيادة التحرر من وهم األساليب التقليدية املعتمدة يف البحوث التسويقية اليت أثبتت عجزها الكب

 يف تلبية احتياجات االدارة التسويقية من املعلومات؛
  اكتساب التسويق الصبغة الدولية بعد أن كان مقتصرا على النطاق احمللي وهو األمر الذي حّتم

على اإلدارات اليت متارس هذا النشاط االنطالق عرب احلدود إىل أقاليم ومواقع جغرافية بعيدة، إذ 
ها اإلدارة التسويقية عرب هذه املواقع على النحو الذي يصعب االستفادة تنتشر املعلومات اليت حتتاج

 منها إال يف ظل وجود نظام املعلومات التسويقية احلديثة؛
  االجتاه الكبري يف السنوات األخري حنو العوملة"Globalization " وهو ما جيعل العامل قرية واحدة

اشتداد املنافسة بسبب إزالة القيود على انتقال  وانفتاح األسواق على بعضها البعض وهذا مما أدى
املنتجات بني الدول األمر الذي جعل احلاجة إىل املعلومات عن األسواق وأنواع السلع واملنافسني 

 ضرورة ال غىن عنها؛
  توفري وسائل االتصال السريعة اليت ميكن من خالهلا نقل املعلومات بسرعة فائقة وخاصة من خالل

جعل من النظم التسويقية أحد أهم أساسيات النجاح يف املنافسة والبقاء  االنرتنت الذي
 للمنظمات، وهو األمر الذي شجع على اعتماد تطبيقات نظام املعلومات التسويقية؛

  قصر دورة حياة املنتوجات يستلزم وجود إدارة حازمة قادرة على التصرف السليم وفق مقتضيات
 هذه القدرة يف ظل غياب املعلومات املطلوبة؛هذه احلقيقة ويتعذر امتالك مثل 

                                                 
احسان دهش جالب، هاشم فوزي دباس العبادي، التسويق وفق منظور فلسفي ومعريف معاصر، مؤسسة الوراق للنشر  2

 .620-626، ص ص6303وىل، والتوزيع، عمان، الطبعة األ
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  فضال عن أن السرعة والدقة والتكلفة والتوقيت املناسب للقرارات أصبحت كلها معايري لقياس
فاعلية وكفاءة اإلدارة بشكل عام واإلدارة التسويقية بشكل خاص، إذ يساعد نظام املعلومات 

 .التسويقية بالوفاء هبذه املعايري
تعاريف لنظام املعلومات التسويقية وذلك حسب خرباء التسويق، واليت نوجز كما توجد عدة 

 :بعضها يف
 هو شبكة من العالقات املهيكلة، اليت هتدف إىل خلق تدفق منظم للمعلومات "  :التعريف األول

هذا التدفق يستغل كأساس الختاذ القرارات .واملتأتية من مصادر داخلية وخارجية للمؤسسة
ويتم استقبال املعلومات عن طريق اهليئات احملاسبية والتجارية، االستخبارات التسويقية،  .التسويقية

  3؛"الدراسات والبحوث يف التسويق وكذا عن طريق أنظمة منذجة ودعم القرار
 هو جمموعة مهيكلة ومتداخلة من األشخاص، اآلالت واإلجراءات املخصصة   :التعريف الثاني

من املعلومات املستمرة،  واملتأتية من مصادر داخلية أو خارجية عن  خللق أو إنشاء تدفق منظم
 4؛"املؤسسة، اليت تستخدم كأساس ألخذ القرارات يف ميادين املسؤلية خاصة بإدارة التسويق

 حيث يشرتك فيها االشخاص، اآلالت  هو شبكة معقدة من العالقات املهيكلة، :التعريف الثالث
واإلجراءات، هدفها خلق تدفق منتظم من املعلومات املالئمة، اليت تستخدم كأساس الختاذ القرارات 

 5."التسويقية
بالرغم من كثرة التعاريف وتعددها، إال أهنا تنصب يف معىن واحد، هو أن نظام املعلومات 

األجزاء، األفراد، اآلالت، الربامج، االجراءات، املتفاعلة فيما التسويقية عبارة عن هيكل مكون من جمموعة 
 .بينها، ويكون مصما لتوليد ومعاجلة املعلومات اليت تدعم القرارات التسويقية

 
                                                 
3
 Ulrike Mayrhofer, Marketing, 2 eme edition, Editions Bréal, france, 2006, p36. 

4
 Matricon Claude, le système marketing, Dunod, Paris, 1993, p140. 

5
 Philip Kotler- Kevin Keller- Bernard Dubois- Delphine Manceau, Marketing 
Management, 12eme édition, pearson éducation, France, 2006, p82. 

http://books.google.dz/url?client=ca-print-editions_breal&format=googleprint&num=0&channel=BTB-ca-print-editions_breal+BTB-ISBN:2749506131&q=http://www.editions-breal.fr/fiche-marketing-965.html&usg=AFQjCNGPQuUNOLICfZIWjEY77B3EqzFY-w&source=gbs_buy_r
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 :مكونات نظام المعلومات التسويقية: ثانيا
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يقصد مبكونات نظام املعلومات التسويقية االنظمة الفرعية املكونة له اعتمادا على مفهوم نظرية 
النظم الذي يقضي بإمكانية جتزئة النظام الواحد اىل عدد من االنظمة الفرعية املتكاملة تبعا ملعايري خمتلفة، 

 الشكل )10(: نظام المعلومات التسويقية والنظم الفرعية المكونة له
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البيئة التسويقية
 
 األسواق املستهدفة 
 قنوات التوزيع 
 املنافسون 
 اجلماهري 
  املتغريات البيئية

 العامة

 مدراء التسويق
 حتليل 
 ختطيط 
 تنفيذ 
 رقابة 

 

السجالت    
       والتقارير

 

 حبوث التسويق
 

نظم تدعيم القرارات 
 التسويقية

 

 االستخبارات التسويقية
 

 الحاجة إلى المعلومات

 نشر المعلومات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القرارات التسويقية 
 

Source :MARTINE GAUTHY-SINECHAL&MARC VANDERCAMMEN, études de marchés 
"méthodes et outils",3e édition, groupe deboeck,bruxelles, Belgique, 2010, p24. 
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يقية، لذا سنحاول الرتكيز على حيث اختلف الُكّتاب والباحثون حول أهم مكونات نظام املعلومات التسو 
 7.سابقال( 30)كما هي موضحة يف الشكل  6،أنظمة فرعيةأربع 

 :وفيما يلي شرح ملكونات نظام املعلومات التسويقية
 :Internal Records System( نظام التقارير)نظام السجالت الداخلية  -0

يعرف هذا النظام أحيانا بنظام احملاسبة الداخلية عند بعض الباحثني،  ونظام التقارير الداخلية عند 
هو تلك البيانات اليت مت احلصول عليها و  البعض اآلخر، ومهما اختلفوا يف التسمية إال أن مقصوده واحد،

 .من قبل مدراء التسويقكما يعد من أكثر النظم استخداما  .من املنظمة نفسها، أي مصادر داخلية
كما حتتوي هذه التقارير والسجالت على جمموعة من املعلومات اهلامة ملدير التسويق مثل حجم       

املبيعات الشهرية واألسبوعية، أو حجم املبيعات موزعة حسب املناطق اجلغرافية للسوق، أو وفق العالمات 
خزون السلعي ، والتقارير املتعلقة باألداء اليت واملنتجات املختلفة ،فضال عن املعلومات عن حجم امل

 .تساعد يف حتسني عملية التخطيط للنشاط التسويقي وتقارير أخرى
 :Marketing Intelligence Systemنظام االستخبارات التسويقية  -2

تعرف االستخبارات التسويقية على أهنا كافة الوسائل اليت تسمح للمدراء احلصول على املعلومات 
 8.املستمرة واملتصلة بالتطورات احلادثة يف البيئة التسويقية

كما تعرف أهنا طريقة منتظمة لتجميع وحتليل املعلومات املتاحة عن املنافسني والتطورات اليت تطرأ 
فهي املعلومات اليومية والتغريات احلاصلة يف الوسط التسويقي واليت تساعد املدراء  9.على البيئة التسويقية

                                                 
زمات التسويقية، دراسة لبعض ات التسويقية ودورها يف إدارة األجنلة يونس حممد، نظم املعلوم -السيد بشار صاحل 6

 .الظواهر السلبية التسويقية يف منظمات انتاجية خمتارة، بدون سنة النشر
http://eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp-content/uploads/2011/04/67.doc, 

«consulté le 14/11/2013». 
7
 MARTINE GAUTHY-SINECHAL&MARC VANDERCAMMEN, études de marchés 
"méthodes et outils",3° édition, groupe deboeck, bruxelles, Belgique, 2010, p24. 

8 Philip Kotler- Kevin Keller- Bernard Dubois- Delphine Manceau, Marketing 
Management, op.cit, p84. 

http://eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp-content/uploads/2011/04/67.doc
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ع املخططات التسويقية وحتسينها، وحيدد نظام االستخبارات التسويقية املعلومات الضرورية من يف وض
خالل البحث يف الوسط التسويقي عن طريق جذب الشركة للموردين والوسطاء واملشرتين جلمع املعلومات 

 10.والبيانات عن املنافسني من خالل مراقبة أعمال ونشاطات املنافسني
 :Marketing Decision Support System( MDSS)  رارات التسويقيةنظام دعم الق -3

يعد هذا املصدر مصدرا داخليا ولكنه تفاعلي حيث يسمح هذا النظام لصناع القرار بالتفاعل 
وجاء نظام دعم القرارات 11.املباشر مع البيانات من خالل جهاز احلاسب اآليل لإلجابة على أسئلة حمددة

 .لالتساع والنمو يف عدد املنظمات ملساعدة مدراء التسويق يف أن تكون قراراهتم أكثر دقةالتسويقية نتيجة 
ويف الوقت احلاضر أصبح االعتماد على هذه االنظمة أكرب،  نتيجة لالستخدام الواسع للحاسوب 

دراء واليت يف االنشطة التسويقية املختلفة، وتعدد وتنوع املتغريات واملشكالت واألزمات اليت يواجهها امل
يصعب على العقل البشري اجراء التحليل الدقيق والسريع للعالقات الكثرية احلاصلة فيما بني هذه 

 12.ثريها املتبادلأاملتغريات ونسبه ت
 :  Marketing Research System  نظام بحوث التسويق -4

تعد حبوث التسويق من أهم األدوات املستخدمة يف جمال التسويق، وعنصرا أساسيا لنظام 
املعلومات التسويقية والذي يتعلق بتقدمي املعلومات اخلاصة باألسواق ومدى تأثريها على اسرتاجتية 

 . التسويق

                                                                                                                                      
 .23ص، 6332إميان شقري، التسويق املعاصر، الدار اجلامعية، إسكندرية،  -حممد عبد العظيم -عالء الغرباوي 9

، دار املسرية (بني النظرية والتطبيق)مصطفى سعيد الشيخ، مبادئ التسويق احلديث  -عبد الباسط حسونة -زكريا عزام 10
 .011، ص6332للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، الطبعة األوىل، 

 .011زكرياء عزم، مرجع سبق ذكره، ص  11
 .السيد بشار صاحل، مرجع سبق ذكره 12

http://eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp-content/uploads/2011/04/67.doc 
«consulté le 14/11/2013». 

http://eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp-content/uploads/2011/04/67.doc
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كما ميكن إعطاء بعض التعريفات لبحوث التسويق، وذلك حسب بعض الكتاب يف جمال 
 :كما يلي سويقالت
 الطريقة العلمية يف جتميع وتسجيل وحتليل اإلحصاءات عن "حبوث التسويق هي " :التعريف األول

 13".املشاكل املتعلقة بتسويق السلع واخلدمات بأقصى درجة ممكنة من الدقة واملوضوعية
 تتضمن تشخيص االحتياجات من املعلومات واختيار " حبوث التسويق هي اليت " :التعريف الثاني

 14."املتغريات املالئمة، اليت خبصوصها جيب تسجيل وحتليل معلومات سليمة وموثوقة فيها
 هي كل احلقائق والتقديرات واآلراء وغريها من املعلومات اليت تلزم عند اختاذ " :التعريف الثالث

 15".لسياسات التسويقيةالقرارات أو رسم ا
من خالل التعاريف السابقة جند أن ظهور حبوث التسويق كان نتيجة للحاجة إىل البيانات 

املؤسسة أو غري كافية واملعلومات املتعلقة بظاهرة معينة، وهذه املعلومات والبيانات تكون غري متوفرة لدى 
 .الختاذ القرارات املناسبة يف حالة وجودها

 

 :إسهامات نظام المعلومات التسويقية في استمرارية نشاط المؤسسة االقتصادية الجزائرية :ثالثا
. بعد تطرقنا يف احملورين السابقني السابقة ملاهية نظام املعلومات التسويقية وملكوناته األساسية

تصادية سنحاول يف هذا احملور تسليط الضوء على واقع نظام املعلومات التسويقية يف املؤسسات االق
اجلزائرية، باعتبار هذه األخرية تواجه العديد من املشاكل يوميا يف ظل توجه االقتصاد اجلزائري إىل االنفتاح 
حنو اقتصاد حر يتميز باملنافسة، وذلك من خالل معرفة الطرق اليت تتبعها هذه املؤسسات يف عملية مجع 

 .نشاطهاب ةز عالقة نظام املعلومات التسويقياملعلومات، مع إبرا

                                                 
إسكندرية، الطبعة األوىل، مجال الدين حممد املرسى، التسويق املعاصر، الدار اجلامعية،  -ثابت عبد الرمحن إدريس 13

 020،  ص6331
14

  Jean Jacques Lambin, la recherche marketing, édition Ediscience international, 3° 
tirage, Paris, 1994, p4. 

 .001، ص0822حممد السعيد عبد الفتاح، مدخل إىل التسويق، دار املعرف، القاهرة،  15
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 اإلجراءات المنهجية للبحث الميداني  -0
سيتم من خالل هذا العنصر، حتديد جمتمع وعينة وجمال الدراسة واملنهج املتبع يف البحث وأدواته 

 .املستخدمة، مث التعرف على ميدان الدراسة
 تحديد مجتمع وعينة الدراسة -0-0
 : مجتمع الدراسة -0-0-0

هو جمموعة األفراد الذين ينصب عليهم االهتمام يف دراسة معينة، وبالتايل فإن جمتمع الدراسة  اجملتمع      
يف حبثنا هذا، يضم كافة املؤسسات االقتصادية اليت تزاول نشاطها يف اجلزائر مهما كانت طبيعة ملكيتها 

 ".عامة، خاصة، خمتلطة"
 :عينة الدراسة  -0-0-2

حجمه، وعدم توافر الوقت  كربيع مفردات جمتمع الدراسة، بسبب  نظرا لصعوبة واستحالة دراسة مج
الالزم للقيام بدراسة شاملة، كان لِزاما علينا االعتماد على أسلوب العينات جلمع البيانات املطلوبة، حيث 

 .مؤسسة اقتصادية صناعية 03مت أخد عينة مكونة من 
 :المنهج واألدوات المستخدمة في الدراسة -0-2

. املوضوع والدراسة هي اليت حتدد املنهج الواجب إتباعه قصد اإلحاطة بأهم جوانبه إن طبيعة
التحليلي القائم على مجع املعطيات والبيانات املتعلقة و الوصفي  نيلذلك سنعتمد يف دراستنا على املنهج

صادية اجلزائرية بالظاهرة املدروسة، من أجل وصف وتقييم واقع نظام املعلومات التسويقية يف املؤسسة االقت
 .ومدى مسامهته يف استمرارية نشاطها، من خالل املسح امليداين للمؤسسات مدار البحث

خالل هذه الدراسة اعتمدنا على مصادر املعلومات ذات الصلة مبوضوع الدراسة وحتليلها مث و 
 . ات السابقةجتميع البيانات عن طريق االستبيان، الذي مت إعداده بناء على اإلطار النظري والدراس
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 :يف الدراسة امليدانية األدوات التالية دمناكما استخد
 :االستمارة  -0-2-0

االستمارة هي الوسيلة األساسية اليت استخدمت جلمع البيانات واملعلومات وقياس املؤشرات 
 .سؤاال مقسمة إىل ستة أقسام 001الكيفية، حيث تضمنت 

 :األدوات اإلحصائية المستخدمة -0-2-2
 :الوصفية التاليةو  معاجلة بيانات البحث باستخدام الوسائل اإلحصلائيةو   حتليللمت

 SPSS : معاجلة البيانات اليت مت مجعها بواسطة الربنامج اإلحصائي"spss"  63ذات إصدار. 
  االستعانة بربنامجExcel؛ 
  اختبار معامل الثبات ألفا كرونباخ(Cronbach Alpha) ،النسب ، التوزيع التكراري

وذلك لوصف (: لبريسون)املئوية، املتوسطات احلسابية، االحنرافات املعيارية، معامل االرتباط 
خصائص مفردات الدراسة، ومعرفة نسبة أفراد العينة الذين اختاروا كل بديل من بدائل 

 .االستمارة، والتعرف على نوع العالقة بني متغريات الدراسة
 اخلماسي لقياس االستبيان، بغية معرفة أراء واجتاهات " كرتلي"ما مت االعتماد على مقياس ك

الذي يقابله مستوى الثقة ( 3.31)املستجوبني، كما مت االعتماد على مستوى الداللة أو األمهية 
 .لتفسري نتائج االختبارات املستخدمة الختبار فرضيات الدراسة( 3.81)

، ومتغريات تابعة (ام املعلومات التسويقيةمكونات نظ)كما تضمن االستبيان على متغريات مستقلة 
 (.استمرارية نشاط املؤسسة)
 

 :صدق وثبات االستبيان -0-3
 :الصدق الظاهري ألداة الدراسة -0-3-0
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اختبار الصدق الظاهري ألداة الدراسة باالستعانة بنخبة من احملكمني املختصني يف جمال  مت 
التسويق واإلحصاء، مما جعل األداة أكثر دقة واستيعابا من قبل املستجوب، وقد مت إعادة صياغة بعض 

 .عبارات االستبيان واخلروج هبا يف صورهتا النهائية احلالية
 :ثبات أداة الدراسة -0-3-2

 :هناك طريقتني إلجراء اختبار الثبات لألسئلة املستخدمة يف االستبيان مها
  طريقة التجزئة النصفيةsplit half coefficient؛ 
  طريقة معامل الثبات"(ألفا كرونباخ "Cronbach’s Alpha.) 

الكلي  حيث بلغ معامل الثبات، "ألفا كرونباخ"يقة معامل الثبات وسوف نكتفي يف هذه الدراسة على طر 
يدل على أن االستبيان و  (3.2)، فهو  معامل ثبات  جيد، ألنه يتجاوز (3.882)ألداة مجع البيانات 

 .ميكن االعتماد عليه يف التطبيق امليداين للدراسةو  يتمتع بدرجة عالية من الثبات
 :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق الخصائص الشخصية -2

التعرف على اخلصائص البيانية ألفراد عينة الدراسة، تناول القسم األول من االستبيان بعض  لغرض
اجلنس، السن، احلالة االجتماعية، املستوى التعليمي، عدد :البيانات الشخصية حول املستجوب، وهي

 .سنوات اخلربة املهنية، املنصب الوظيفي
 :املوايل( 30)ميكن توضيح خصائص أفراد عينة الدراسة حسب اجلنس يف اجلدول  :الجنس  -2-0

 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس(: 10)الجدول
 أفراد العينة        
 اجلنس

 النسبة املئوية الرتاكمية النسبة املئوية التكرار

 %23 %23 24 ذكر
 % 033 %63 6 أنثى

  % 033 30 اجملموع
 إعداد الباحثني بناًء على نتائج االستبيانمن : المصدر
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أعاله، يتضح أن نسبة الذكور من أفراد عينة الدراسة كانت أكرب من ( 30)من خالل اجلدول
، وهذا ما يدل على أن املؤسسات (%63)و( %23)نسبة اإلناث، حيث بلغت على الرتتيب 

مدير مؤسسة، نائب مدير )املناصب العليا االقتصادية عينة الدراسة تفضل تعيني الذكور عن االناث يف 
مؤسسة، مسؤول مصلحة التسويق، نائب مصلحة التسويق، مسؤول مصلحة التجارية، نائب مسؤول 

 (.املصلحة التجارية
 :املوايل( 36)مت توزيع أفراد العينة حسب السن إىل أربع فئات، واليت يلخصها اجلدول :السن -2-2

 ة حسب السنتوزيع عينة الدراس(:12)الجدول

 إعداد الباحثني بناًء على نتائج االستبيانمن : المصدر
هم من فئة ( %00.0)أعاله، أن أكرب نسبة من أفراد العينة ( 36)يتضح من خالل اجلدول 

 بنسبة [ سنة 13أكرب من ]، مث تليها الفئة العمرية [سنة 13إىل  00من ]عمرية اليت ترتاوح أعمارهم 
كما تبني ،  (%60.0) بنسبة [ سنة 03إىل  00من ] اليت ترتاوح أعمارهم، مث تليها الفئة (62.2%)

 .%)02.2(بنسبة [ سنة 00أقل من  ]أن اقل نسبة مت تسجيلها هي الفئة العمرية 
ميكن توضيح خصائص أفراد عينة الدراسة حسب احلالة االجتماعية يف  :الحالة االجتماعية -2-3

، (7%3)بنسبة ( متزوجني)حالتهم االجتماعية أن أغلبية عينة الدراسة ، حيث تبني املوايل( 30)اجلدول
اليت متثل ( %2.2)، مث تليها أقل نسبة (%60.0)بنسبة ( أعزب)مث تليها الفئة اليت حالتهم االجتماعية 

 أفراد العينة                        
 السن

 النسبة املئوية الرتاكمية النسبة املئوية التكرار

 %02.2 %02.2 5 سنة 00أقل من 
 %03 %60.0 7 سنة 03إىل  00من 
 %20.0 %00.0 10 سنة 13إىل  00من 

 % 033 %62.2 8 سنة 13أكرب من 

  %033 30 اجملموع
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وهذا ما يدل على أن أغلبية مسؤويل املؤسسات  (.مطلقني)أفراد عينة الدراسة الذين حالتهم االجتماعية 
 .رار، وهذا سيساعدهم على أداء مهامهم بكفاءةتقم يف حالة اساالقتصادية عينة الدراسة ه

 توزيع عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية(:13)الجدول
 أفراد العينة                 
 احلالة االجتماعية

 النسبة املئوية الرتاكمية النسبة املئوية التكرار

 %60.0 %60.0 7 أعزب
 %80.0 %23 21 متزوج
 % 033 %2.2 2 مطلق

  % 033 30 اجملموع
 من إعداد الباحثني بناًء على نتائج االستبيان: المصدر

 

ميكن توضيح خصائص أفراد عينة الدراسة حسب املستوى التعليمي يف : المستوى التعليمي -2-4
 :املوايل( 30)اجلدول 

 توزيع عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي(:14)الجدول
 أفراد العينة                   

 املستوى التعليمي
 النسبة املئوية الرتاكمية النسبة املئوية التكرار

 %2.2 %2.2 6 ثانوي
 %62.2 20 % 2 تقين سامي

 100 % %20.0 66 ليسانس
 100 % 00 % 00 ماسرت

 100 % 00 % 00 ماجستري
 % 033 %33 33 دكتوراه

  % 033 03 اجملموع
 بناًء على نتائج االستبيان من إعداد الباحثني: المصدر
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أعاله، أن معظم أفراد عينة الدراسة لديهم مستوى جامعي، كما ( 30)يتبني من خالل اجلدول 
، متثل األفراد املتحصلني على شهادة الليسانس، وهذا يتناسب ومهام ( %20.0)يتضح أن أكرب نسبة 

 .علياووظائف مسؤويل املؤسسات االقتصادية الذين يشغلون مناصب 
ميكن توضيح خصائص أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات : عدد سنوات الخبرة المهنية -2-5

 .املوايل( 31)اخلربة املهنية يف اجلدول 
أكثر من ]بلغت سنوات اخلربة لديهم (  %62.2)بني أن أكرب نسبة من أفراد عينة الدراسة وقد ت

،  ( %60.0)بنسبة [ سنوات 03إىل  1من ]ة لديهم ، مث تليها الفئة اليت بلغت سنوات اخلرب [سنة 61
، مث الفئة اليت ( %63)بنسبة [ سنة 01إىل  01من  ]مث تليها الفئة اليت بلغت سنوات اخلربة لديهم 

، مث تليها الفئة اليت بلغت سنوات (%02.2)بنسبة  [سنة 63إىل  02]من بلغت سنوات اخلربة لديهم 
ألصحاب اخلربة (  %0.0)، مث تأيت أقل نسبة ( %03)بنسبة [ سنة 61إىل  60من  ]اخلربة لديهم 

 .[سنوات 1اقل من ]املهنية 
وهذا ما يدل على أن املؤسسات االقتصادية عينة الدراسة تعتمد بدرجة كبرية على مسؤولني لديهم خربات  

 .كافية
 يةتوزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة المهن(: 15)الجدول

 أفراد العينة                                   
 عدد سنوات اخلربة املهنية

 النسبة املئوية الرتاكمية النسبة املئوية التكرار

 %0.0 %0.0 1 سنوات 1اقل من 
 %62.2 %60.0 2 سنوات 03إىل  1من 
 %02.2 %63 2 سنة 01إىل  01من 
 %20.0 %02.2 1 سنة 63إىل  02من 
 %20.0 %03 0 سنة 61إىل  60من 

 % 033 %62.2 2 سنة 61أكثر من 
  % 033 03 اجملموع

 من إعداد الباحثني بناًء على نتائج االستبيان: المصدر
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ميكن توضيح خصائص أفراد عينة الدراسة حسب املنصب الوظيفي يف  :المنصب الوظيفي -2-6
 .املوايل( 32)اجلدول

، وهذا ( %03)يتضح أن أغلبية عينة الدراسة هم مسؤويل مصلحة التسويق، وذلك بنسبة حيث 
 .ما يساعدنا يف حتصيل على البيانات أكثر دقة

 توزيع عينة الدراسة حسب المنصب الوظيفي(:16)الجدول
 أفراد العينة                
 املنصب الوظيفي

 الرتاكميةالنسبة املئوية  النسبة املئوية التكرار

 %0.0 %0.0 0 مدير املؤسسة
 %63 %02.2 1 نائب مدير املؤسسة

 %13 %03 8 مسؤول مصلحة التسويق
 %23 %63 2 نائب مسؤول مصلحة التسويق

 %033 %63 2 مسؤول املصلحة التجارية
 % 033 %33 33 نائب  مسؤول املصلحة التجارية

  % 033 03 اجملموع
 من إعداد الباحثني بناًء على نتائج االستبيان :المصدر

 

 :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق خصائص المؤسسة االقتصادية  -3
التعرف على خصائص املؤسسات االقتصادية عينة الدراسة، تناول القسم الثاين من  لغرض

تصنيف املؤسسات حسب طبيعة : االستبيان بعض البيانات األولية حول املؤسسة االقتصادية، وهي
 .امللكية، حسب عدد العمال، حسب رأس املال، حسب عمرها

ضيح تصنيف املؤسسات عينة الدراسة ميكن تو : تصنيف المؤسسات حسب طبيعة الملكية -3-0
اعاله، أن معظم أفراد عني الدراسة متثلهم ( 32)يتضح من خالل اجلدول ، حيث كيةحسب طبيعة املل

اليت متثلها مؤسسات عامة، يف حني تأيت (  %00.0)، مث تليها نسبة ( %13)مؤسسات خاصة بنسبة 
 .بني انتعاش القطاع اخلاص يف اجلزائروهذا ي. اليت متثلها مؤسسات خمتلطة(  %2.2)أقل نسبة 
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 تصنيف المؤسسات حسب طبيعة الملكية(: 10)الجدول
 أفراد العينة              
 طبيعة امللكية

 النسبة املئوية الرتاكمية النسبة املئوية التكرار

 % 00.0 %00.0 00 عامة
 %80.0 %13 01 خاصة
 % 033 %2.2 6 خمتلطة

  % 033 03 اجملموع
 من إعداد الباحثني بناًء على نتائج االستبيان :المصدر

 

ميكن توضيح تصنيف املؤسسات عينة الدراسة  :تصنيف المؤسسات حسب عدد العمال -3-2
 :املوايل( 32)حسب عدد العمال يف اجلدول

 تصنيف المؤسسات حسب عدد العمال(:10)الجدول
 أفراد العينة                  

 عدد العمال
 النسبة املئوية الرتاكمية النسبة املئوية التكرار

 10 % 10 % 3 عمال 38إىل  30من 
 26.7 % 16.7 % 5 عامل 08إىل  03من 
 86.7 % 60 % 18 عامل 250إىل  13من 

 % 033 13.3 % 4 عامل 613أكثر من 
  % 033 03 اجملموع

 من إعداد الباحثني بناًء على نتائج االستبيان: المصدر
متثلها ( 60 %)أعاله، أن اكرب نسبة من أفراد عينة الدراسة ( 32)من خالل اجلدول  يتضح

( % 16.7)، مث تليها نسبة [عامل 613إىل  13]مؤسسات متوسطة ألن عدد عماهلا يرتاوح ما بني 
يف حني نسجل اقل . اليت متثل مؤسسات كبرية(  %00.0)اليت متثل مؤسسات صغرية، مث تليها نسبة 

 .اليت متثلها املؤسسات املصغرة( % 03)نسبة 
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ميكن توضيح تصنيف املؤسسات عينة الدراسة : تصنيف المؤسسات حسب رأس المال -3-3
 :املوايل( 00)حسب رأس املال يف اجلدول

ميكن توضيح تصنيف املؤسسات عينة الدراسة حسب  :تصنيف المؤسسات حسب عمرها -3-4
 :املوايل( 38)العمر يف اجلدول

 تصنيف المؤسسات حسب عمرها(:10)الجدول
 أفراد العينة                   

 عمر املؤسسة
 النسبة املئوية الرتاكمية النسبة املئوية التكرار

 00 % 00 % 00 أقل من سنة
 %2.2 %2.2 6 سنوات 1من سنة إىل 

 10 % %0.0 0 سنوات 03سنوات إىل  1من 
 % 033 90 % 62 سنوات 03أكثر من 

  % 033 03 اجملموع
 من إعداد الباحثني بناًء على نتائج االستبيان :المصدر

أعاله، أن أغلبية املؤسسات عينة الدراسة تزاول نشاطها أكثر من ( 38)يتبني من خالل اجلدول 
بنسبة [ سنوات 1من سنة إىل ]مث تليها الفئة اليت تزاول نشاطها (. %83)سنوات وذلك بنسبة  03

سنوات إىل  1من ]اليت متثلها املؤسسات اليت أنشئت   %0.0أقل نسبة  ، يف حني نسجل( 2.2%)
 [.سنوات 03
 :قياس مدى مساهمة نظام المعلومات التسويقية في استمرارية نشاط المؤسسة -4

تم يف هذا العنصر التعرف على عالقة نظام املعلومات التسويقية باملؤشرات الست اليت تقيس يس
كما هي موضحة يف (لبريسون )وذلك حبساب معامالت االرتباط استمرارية نشاط املؤسسة، 

 :املوايل( 03)اجلدول
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بين نظام المعلومات التسويقية والمؤشرات التي تقيس ( لبيرسون)معامالت االرتباط (: 01)الجدول 
 استمرارية نشاط المؤسسة

                                
 املتغري املستقل                                           

 املتغري التابع      

 نظام املعلومات التسويقية

معامل االرتباط 
(R) 

معامل التحديد 
(R2) 

 3.862 3.820 األداء التسويقي
 3.800 3.826 جودة املنتوجات ودورة حياة املؤسسة

 3.803 3.823 املزيج التسويقي
 3.222 3.220 (حتقيق رضا الزبون) السيطرة على األسواق واالحتفاظ بالزبون

 3.800 3.822 اإلبداع والتطوير
 3.280 3.800 امليزة التنافسية

 3.801 3.822 قياس استمرارية نشاط املؤسسة 
 من إعداد الباحثني بناًء على نتائج االستبيان :المصدر

املعلومات التسويقية على املتغري ، تأثري املتغري املستقل املتمثل يف نظام (03)تظهر نتائج اجلدول 
التابع املتمثل يف املؤشرات اليت تقيس استمرارية نشاط املؤسسة، وتشري النتائج إىل أن هناك عالقة طردية 

،  كما كان معامل (=3.822R)بينهما وارتباط قوي، حبيث بلغ معامل االرتباط اإلمجايل بينهما 
املتغري التابع الذي يفسره املتغري املستقل حبدود  الذي يقيس التباين يف (=3.801R2)التحديد 

 . وهي نسبة عالية 80.1%
 :نتائج الدراسة

إّن أهم النتائج املتحصل عليها يف هذا املقال، واليت هي عبارة عن دراسة نظرية وتطبيقية لدور نظام 
 :كما يلياملعلومات التسويقية يف حتسني األداء التسويقي للمؤسسة واستمرارية نشاطها، هي  

  تعد املؤسسة وحدة اقتصادية واجتماعية مستقلة نوعا ما، تؤخذ فيها القرارات حول تركيب الوسائل
 البشرية، املالية، واملادية واإلعالمية بغية خلق قيمة مضافة حسب األهداف يف نطاق مكاين؛
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 ئة اخلارجية للتسويق أمهية بالغة يف كل مؤسسة مهما كان نوع نشاطها، فهو نافذهتا على البي
 والتنافسية، فمن خالله تتعرف املؤسسة على حاجات ورغبات املستهلكني وتتابع نشاط املنافسني؛

 يساعد التسويق على االبتكار والتجديد، فالتسويق ينشط الطلب على السلع واخلدمات اجلديدة؛ 
 املعلومات التسويقية مهمة وضرورية حلل املشاكل والتقليل من املخاطر اليت ميكن أن تواجهها أي  تعد

املؤسسة، وتعترب األداة الناجعة لتحديد إسرتاتيجيتها التسويقية، كما تساعد يف تقييم جناح أو فشل 
 تلك اإلسرتاتيجية؛

  نظام : ن من أربع أنظمة فرعية هييتفق أغلب كتاب التسويق أن نظام املعلومات التسويقية يتكو
السجالت الداخلية، نظام االستخبارات التسويقية، نظام حبوث التسويق، نظام دعم القرارات 

 التسويقية؛
 يف التسيري  املؤسسات الذي تعتمد عليه إدارات نظم املعلومات نظام املعلومات التسويقية هو أحد

 ؛بالتسويق واختاذ القرارات خصوصا القرارات اليت هلا عالقة
  تستطيع املؤسسة من خالل نظام املعلومات التسويقية احلصول على املعلومات اليت ختص واقع منتجاهتا

 يف السوق بني العديد من املنتوجات املنافسة؛
 ية وسيلة جلمع ومعاجلة وختزين املعلومات التسويقية؛يعترب نظام املعلومات التسويق 
  يساعد نظام املعلومات التسويقية متخذي القرارات بدراسة البدائل املتاحة يف ضوء معلومات دقيقة

 وشاملة على اختاذ القرارات بالبدائل األفضل واألنسب؛
 اسب إلعداد اخلطة والقيام يساعد املديرين القائمني بالتخطيط بإمدادهم بالبيانات يف الوقت املن

 بالتخطيط االسرتاتيجي السليم؛
 ميكن نظام املعلومات التسويقية املنظمات من دقة وسرعة اجناز العمليات والنشاطات التسويقية؛ 
  نظام املعلومات التسويقية يلعب دورا هاما وكبريا يف حتسني وحتديد املواصفات اخلاصة باملنتوج الذي

 يرغب فيه املستهلك؛ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82
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  لنظام املعلومات التسويقية أمهية كبرية يف صنع القرارات التسويقية، ملا يوفره من معلومات دقيقة ومعاجلة
 وشاملة ومناسبة عن متغريات البيئة الداخلية واخلارجية؛

  يلعب نظام املعلومات التسويقية الدور اهلام والكبري يف حتسني األداء التسويقي للمؤسسة واستمرارية
فهو يعمل على توفري وتزويد املؤسسة . ذلك من خالل الدور الفعال الذي يقوم بهنشاطها، و 

 .باملعلومات يف الوقت املناسب
 املؤسسات اليت تعتمد على نظام املعلومات التسويقية هي اليت حتافظ على مكانتها يف السوق؛ 
 سويقي للمؤسسة؛توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني نظام املعلومات التسويقية واألداء الت 
  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني نظام املعلومات التسويقية وجودة املنتوجات ودورة حياة

 املؤسسة؛
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني نظام املعلومات التسويقية واملزيج التسويقي للمؤسسة؛ 
  ة املؤسسة على أسواقها توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني نظام املعلومات التسويقية وسيطر

 واالحتفاظ بزبائنها؛
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني نظام املعلومات التسويقية واإلبداع والتطوير يف املؤسسة؛ 
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني نظام املعلومات التسويقية وامليزة التنافسية للمؤسسة. 

 

 :اتمةـــــــخ
أصبح نظام املعلومات التسويقية يلعب دورا مهما يف التأثري على األداء التسويقي للمؤسسة  لقد

يعد من األدوات الرئيسية اليت تستخدمها اإلدارة التسويقية يف توفري املعلومات  وبالتايل على نشاطها،  فهو
 .الالزمة اليت تساعدهم يف حل املشاكل واملسامهة يف استمرارية نشاطها

م املعلومات التسويقية يضع املؤسسة أمام الصورة احلقيقة للسوق والبيئة التنافسية اليت تتعامل فنظا
معها، حيث تسمح املعلومات املتوفرة من خالهلا من اختاذ القرارات املناسبة مثل الدخول يف األسواق 

 .اجلديدة أو إتباع سياسة االندماج مع مؤسسات أخرى أو استغالل تكنولوجيا جديدة
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فوجود نظام معلومات تسويقية يف املؤسسة دون مراعاة إنتاجه ملعلومات دقيقة ونافعة يف الوقت     
املناسب سوف يكون عبء وتكلفة إضافية ولن يكون مبثابة احملرك لنمو املؤسسة وضمان بقائها إال إذا 

 .اكتسى طابع الفعالية وتأقلمه مع احمليط اليت تتواجد به املؤسسة
 

 :جعامر القائمة 
 :ة العربيةغالمراجع بالل

 :مؤلفات
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 الجباية العادية كمصدر هام لإليرادات العامة في الجزائر
 دراسة اقتصادية وقياسية
 بكريتي  بومدين   .أ

 ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري )أ(أستاذ مساعد 
 مستغامنجامعة 

 : ملخص
تبيان أمهيتها للدولة، خاصة على املستويات االقتصادية يعاجل هذا املقال موضوع اجلباية العادية مع 

إستنادا إىل الواقع اجلزائري وما أفرزه من متناقضات ومشاكل على املستوى الوطين وعلى املستوى  واملالية،
لعادية ضمن إسرتاتيجيات السياسة احمللي وهذا هبدف إرساء مقاربة علمية جادة حول إشكالية اجلبائية ا

اجلبائية، من خالل حماولة إعداد أسس علمية وعملية للجباية العادية خاصة وأن كل اإلصالحات اليت 
 .مست النسيج اجلبائي اجلزائري مل تسمح بإعادة هيكلته

م الربنامج وبعد إجراء دراسة قياسية تبني أمهية اجلباية العادية كمورد لإليرادات العامة، وباستخدا
اية العادية هلا أثر كبري يف زيادة اإليرادات العامة، أسفرت نتائج الدراسة على أن اجلب EVIEWSاإلحصائي 

 إعطائهايف اإليرادات العامة، لذا يتوجب  %30وبالتايل زيادة موارد الدولة، حيث تساهم بنسبة أكثر من 
 الوعي اجلبائي اليت حتول دون زيادة حصيلتها، ورفع التهربو  الغش من ظاهرة احلد خالل  من أكرب أمهية

   .بالضريبة  املكلف لدى الضرييب
السياسة اجلبائية، اجلباية العادية، اجلباية البرتولية، النظام اجلبائي، امليزانية العامة،  :كلمات مفتاحية

   .اإلصالح اجلبائي، اإليرادات العامة للدولة
Résumé : 

Cet article a pour objectif de traiter le sujet de la fiscalité ordinaire et, 
d'en démontrer son importance au niveau économique et financier sur 
l’Etat, en se référant à la réalité algérienne avec ses contrastes et ses 

problèmes au niveau national et au niveau local; ceci, dans le but de fonder 
une approche scientifique sérieuse sur la problématique de la fiscalité 
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ordinaire dans la stratégie de la politique fiscale, à travers des fondements 
scientifiques et pratiques de la fiscalité ordinaire, surtout que toutes les 
réformes ayant touchées le système fiscal algérien n’ont pas permis sa 

restructuration. 
Après l’étude économétrique qui montre l'importance de la fiscalité 

ordinaire comme étant  une ressource des recettes publiques et en utilisant 
le programme EVIEWS, on a abouti à des résultats qui démontrent que la 
fiscalité ordinaire a son impact significatif d'augmentation des recettes 
publiques de l'Etat, étant donné qu'elle contribue à plus de 30% aux recettes 
publiques, ceci devrait donner une plus grande importance à la fiscalité 
ordinaire à travers la lutte contre la fraude, l’évasion fiscale et en 

sensibilisant le contribuable.   
Mots clés : politique fiscale, fiscalité ordinaire, fiscalité pétrolière, système 
fiscal, budget général, réforme fiscale, recettes publiques de l'Etat. 

 

 : ةـــمقدم
إن اهلدف من إصالح النظام اجلبائي هو حتسني الفعالية اجلباية لإلسهام يف التنمية االقتصادية، 

إال أن التغريات االقتصادية . ملواكبة التطورات االقتصادية املستجدة وحتقيق العدالة، وحتديث اإلدارة اجلبائية
العاملية، واآلثار السلبية على فعالية النظام اجلبائي اجلزائري الذي يعتمد على عائدات احملروقات كمصدر 

، 8916أساسي لتمويل ميزانية الدولة، واليت عرفت اخنفاضا حمسوسا نتيجة تذبذب أسعار احملروقات لسنة 
دفع بالدولة إىل اختاذ إجراءات وإصالحات يف هذا امليدان فسميت باجلباية العادية واجلباية البرتولية، من 

، الذي يعرف 8991بني هذه اإلجراءات هي إعادة تنظيم النسيج اجلبائي، حسب قانون املالية لسنة 
ا هذا، خاصة مع دخول اجلزائر يف بتاريخ بداية اإلصالح اجلبائي اجلزائري أين ال يزال مستمرا إىل يومن

 . نظام اقتصاد السوق
إحدى أدوات السياسة املالية للدولة إذ تلعب دورا أساسيا ومهما يف الربامج اليت  تعد اجلباية

وميتد دورها للتأثري يف ختصيص . تضعها الدول هبدف حتقيق اإلصالح االقتصادي، ومعاجلة اإلختالالت
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قيق االستقرار االقتصادي، وتشجيع االدخار، وتوجيه االستثمار، كما تثثر املوارد وضبط االستهالك، وحت
             :والسثال الذي نطرحه يف حبثنا هذا هو .على العائدات العامة للدولة

 ؟ للدولة العامة اإليراداتعلى  الجباية العاديةما مدى تأثير 
 : يستمد البحث أمهيته انطالقا من االعتبارات التالية :أهمية البحث -أ

 ؛تعد اجلباية العادية أداة لتوجيه سلوكات اجملتمع والنشاطات االقتصادية وضمان التوازن املايل  
  أن تزول اليت ميكن  باجلباية البرتوليةمقارنة  العامة اإليراداتيف متويل  للجباية العاديةالدور البارز

  .املادةبزوال هذه 
 :يسعى هذا البحث إىل حتقيق األهداف التالية :أهداف البحث -ب

  ؛للجباية العاديةاملالية  االقتصاديةإبراز األمهية  
  ؛فعاليتهاعلى االقتصاد الوطين، ودراسة مدى فعالية  اجلباية العاديةحتديد ثقل 
 اجلزائري االقتصاد تفعيل يف العادية اجلباية مسامهة تقييم. 

 : المنهج واألدوات المستخدمة في البحث -ج 
لإلجابة على إشكالية البحث قمنا بإتباع املنهج الوصفي واملنهج التحليلي من خالل حتليل تطور 
إيرادات اجلباية العادية وتبيان أثرها على اإليرادات العامة، وكذا معرفة احلدود اليت بلغتها اجلباية العادية مع 

:  تدعيم هذا املنهج باألدوات التاليةإعطاء بعض التوجيهات ألجل االهتمام هبذا املورد األساسي، كما مت
القوانني والتشريعات العامة للدولة اجلزائرية، اإلحصائيات اخلاصة بالوضعية االقتصادية، واجلبائية للجزائر 

.  مقدمة يف شكل جداول حملاولة معرفة حجم مسامهة إيرادات اجلباية العادية وأثرها على اإليرادات العامة
 :سنتطرق للمحاور التالية ومن خالل خطة البحث،

 ؛وأنواعها اجلباية مفهوم: أوال 
 ؛ومكانتها يف امليزانية العامة للدولة اجلبائيةتطور اإليرادات : ثانيا  
 لتأثري اجلباية العادية على اإليرادات العامة للدولة الدراسة القياسية: ثالثا . 
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 وأنواعها الجباية مفهوم : أوال
 :العامة الجباية تعريف -1

األشخاص  يتحصل ، الرسم، الضريبة، فقداإلتاوة منها عناصر عدة يشمل اجلباية تعريف إن
 الدولة إىل الفرد دفعكما قد ي .إتاوة االمتياز هذا مقابل يدفعونف منفرد، بشكل على امتياز الطبيعيني

 الدولة وظائف وتغري تطور ومع .وهذا يطلق عليه بالرسم معينة، خبدمة انتفاعه جربا مقابل مبلغا من النقود
 تظهر هنا ومن 1الدولة، إليرادات أساسي كمورد تستعمل اليت لضريبةا الرسم ومت إضافة طبيعة تغريت

 .اجلبائي النظام الضرائب يف أمهية
 :العامة الجباية مكونات -2

 وجباية، )واإلتاوات الرسوم الضرائب،)يف  تتمثل عادية جباية من أساسا تتكون العامة اجلباية إن
 :برتولية
 :وتشمل األنواع التالية :العادية الجباية -2-1

  ومعنويون حسب قدراهتم  نهي عبارة عن اقتطاع مايل، يتحمله أشخاص طبيعيو : يبةالضر
 التسامهية، وبدون مقابل، بغية تغطية النفقات العامة، وحتقيقا لألهداف االقتصادية

  2؛االجتماعيةو 
 مبلغ من املال " فالرسم تمويل،ال يف الدولة عليها تعتمد اليت اهلامة اإليرادات من يعترب :الرسم

فع خاص يعود عليهم جتبيه الدولة جربا من األفراد مقابل خدمة خاصة تقدمها هلم أو مقابل ن
 3؛"من هذه اخلدمة

                                                 
 .111ص  ،0222شر، االسكندرية، مصر، سنة  الدار اجلامعية للن ،الوجيز في المالية العامةسوزي عديل ناشد،  - 1

2 - JACQUES SARAF Agrégé d’économie et gestion«  Fiscalité » DUNOD Edition 
2002/2003, p1, définition de l’impôt. 

     ،0222دار الرايه للنشرو التوزيع، األردن، سنة المالية العامة والتشريع المالي الضريبي، عادل فليح العلي،  - 3
 .48ص 
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 اليت املنفعة بنسبة العقار مالك على يفرض املال من مبلغ فهي فردي امتياز مقابل تسدد: اإلتاوة 
 4.احمللية أو اهليئات الدولة هبا قامت اليت األعمال من عليه عادت

 ما أو البرتولعائدات  يف تتمثل بدورها واليت وهام أساسي مورد باعتبارها :بتروليةال جبايةال -2-2
 على تتوفر مل أو توفرت سواء دولة، أي اهتمامات كان والزال يف صدارة األسود الذي بالذهب يسمى

 .هامالطبيعي  ملورداهذا 
 :يرادات الجبائية لميزانية الدولةاإل -3

حتتاج الدولة لتغطية نفقاهتا العامة إىل إيرادات مالية، من بينها اإليرادات اجلبائية املتمثلة يف 
 :  اجلباية البرتولية واجلباية العادية، حيث تنقسم هذه األخرية إىل ضرائب مباشرة وأخرى غري مباشرة

 :المباشرة الضرائب -3-1
أي بهي الضرائب اليت يتحملها املكلف مباشرة، وال يستطيع نقل عبئها إىل شخص آخر 

 وأ( I.R.G)على الدخل اإلمجايل  ضريبةكالفمثال ضريبة الدخل سواء كانت على األشخاص   5حال،
دون نقل يتحملوهنا مباشرة ( I.B.S)على الشركات كما هو احلال بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات 

 :تتخذ األشكال التاليةو  ،إىل غريهمهذه الضريبة  ءعب
 :IRG اإلجماليالضريبة على الدخل - 3-1-1

تثسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل األشخاص الطبيعيني، وتفرض على الدخل الصايف اإلمجايل 
 6:للمكلف بالضريبة  متمثل يف

 ؛التجاريةأرباح املهن غري ؛ التجارية واحلرفية األرباح الصناعية، -

                                                 
 .12، ص0221، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، سنة جباية المؤسسات محيد بوزيدة، - 4

5 - BERNARD Salani, théorie économique de la fiscalité,  Economica, France, année 
2002, p. 71. 

 .0210، املديرية العامة للضرائب، سنة قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمن  21املادة  - 6
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 ؛عائدات املستثمرات الفالحية، ورؤوس أموال املنقولة -
وحتسب الضريبة على الدخل اإلمجايل تبعا للجدول ، املرتبات واألجور واملعاشات والريوع العمرية -

 :التصاعدي التايل
 سلم الضريبي على الدخل اإلجمالي (:1)الجدول رقم 

 
 

 
 
 
 
 

Source : Code des Impôts directs et Taxes 
 Assimilées de la DGI, Article 104 : barème IRG progressif, année 2009. 

 

 :IBSالضريبة على أرباح الشركات  -3-1-2
 :تتكون منو  7على جممل األرباح أو املداخيل اليت حتققها الشركات،تثسس ضريبة سنوية 

 اهليئات العمومية ذات طابع الصناعي والتجاري؛و  املثسسات -
 الشركات التعاونية واإلحتادات التابعة هلا؛ -
 .الشركات اليت اختارت اخلضوع هلا -

 :حيدد معدل الضريبة على أرباح الشركات كما يلي
 11% بالنسبة لألنشطة منتجة للمواد البناء واألشغال العمومية وكذا السياحية؛ 
 02  %بالنسبة لألنشطة التجارية واخلدمات؛ 

                                                 
  0210، سنة قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 131املادة  - 7
 

 المعدل شرائح الدخل دج
 % 1 811.111أقل من  

811.118 –  061.111 11 % 
061.118 –  8...1.111 01 % 

 % 03 1.111...8أكثر من   
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 12% بالنسبة لعوائد الديون والودائع والكفاالت؛ 
 11% بالنسبة للمداخيل حمصلة يف إطار عقد إدارة األعمال؛ 
 12% ري األجنبية إذا كانت بلداهنا تفرض على بالنسبة للمبالغ اليت تقبضها شركات نقل البح

  . مثسسات النقل البحري اجلزائري ضريبة
 :المهني النشاط على الرسم -3-1-3

 : شاط املهين كما يلينحدد معدل الرسم على ال
 معدل الرسم على النشاط المهني(: 2)الجدول رقم 

 اجملموع
صندوق املشرتك 

 ت احملليةاللجماع
 حصة العائدة للبلدية

العائدة  حصة
 للوالية

على  الرسم
 شاط املهيننال

 اجملموع %2.11 %1.32 %2.11 %0

Source : Article 222 du code des impôts directs et taxes assimilées, année 2012. 
 

بالنسبة لرقم األعمال الناتج عن نقل  %0غري أن معدل الرسم على النشاط املهين يرفع إىل 
   (:3)احملروقات بواسطة األنابيب، كما هو مبني يف اجلدول

 معدل الرسم على النشاط المهني لرقم األعمال :  (3)رقم الجدول
 الناتج عن نقل المحروقات بواسطة األنابيب

الرسم على النشاط 
 المهني

حصة العائدة 
 للوالية

حصة العائدة 
 للبلدية

صندوق المشترك 
 للجماعات المحلية

 المجموع

 %3 0.16% %1.11 %2.44 اجملموع
Source : Article 222 du code des impôts directs et taxes assimilées, 

 Année 2012 
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يثسس رسم عقاري سنوي على امللكيات املبنية املوجودة فوق الرتاب الوطين  :الرسم العقاري  -3-1-4
 :تتكون منو  8املعفية من الضرائب صراحة، امللكياتباستثناء 

 ؛ت التجارية كائنة يف حميط املطارات اجلوية، املوانئ، السكك احلديديةآاملنش -
 ؛أرضيات البنايات جبميع أنواعها -
 .األراضي غري املزروعة واملستخدمة لغرض جتاري أو صناعي -

 :وحيدد الرسم العقاري كما يلي 
  الواقعة يف املناطق احملددة عن و  ناالستعمال السكين اليت ميلكها أشخاص طبيعيو امللكيات املبنية ذات

 .%12عائلية أو عن طر يق الكراء أو اإلجيار و  غري مشغولة سواء بصفة شخصيةو  طريق التنظيم
 األراضي اليت تشكل ملحقات للملكيات املبنية: 

 1%  ؛مرت مربع 122عندما تساوي مساحتها أو تقل عن 
 2%  ؛مرت مربع 1222تساوي أو تقل عن و  مرت مربع 122عندما تتجاوز مساحتها 
 12%  مرت مربع 1222عندما تفوق مساحتها. 

 :امللكيات غري مبنية
 %1 :ملكيات غري مبنية متواجدة يف مناطق غري عمرانية -
نسبها تساوي نسب األراضي اليت تشكل ملحقات للملكيات املبنية، : أراضي عمرانية -

 . بالنسبة لألراضي الفالحية %3 باإلضافة إىل
 :رسم التطهير -3-1-5

يثسس لفائدة البلديات اليت تنشغل فيها مصلحة رفع القمامات املنزلية وهو رسم سنوي وذلك 
 :يتعلى النحو اآل حيدد مبلغ الرسم 9على كل امللكيات املبنية،

                                                 
 0210سنة  قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 084املادة  - 8
 0210، سنة قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 013املادة  -9
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 سكين؛ استعمال ودج، على كل حمل ذ1222و دج122بني  ما -
مهين أو جتاري أو حريف أو ما  استعمالدج، على كل حمل ذي 12.222و دج1222ما بني  -

 شابه؛
 دج، على كل أرض مهيأة للتخييم واملقطورات؛02.222و دج1222ما بني  -
 .صناعي أو جتاري استعمال ودج على كل حمل ذ122.222دج و12.222 ما بني -

 :مباشرةالالضرائب غير  -3-2
فتكون مبثابة الوسيط فقط وهذه الضريبة 10غريه، ىلإمن يقوم بتوزيعها نقل عبئها  هي اليت يستطيع

... والرسوم اجلمركية اإلنتاج، االستهالك، االسترياد، التصدير، واالستقرار كضريبة ليست هلا صفة الثبات
 .اخل
 :( TVA) القيمة المضافة ىالرسم عل -3-2-1

على العمليات اليت هلا طابع صناعي جتاري، حريف أو يطبق كما رسم على االستهالك  ال يفرض هذا
خاص باستثناء جتارة التجزئة واملساحات الكربى، وميكن لألشخاص الذين خيضعون هلذا الرسم سواء كانوا 

طبيعيني أو معنويني، جتار اجلملة أو الفروع الشركات ختفيض مبلغ الرسم الوارد على فواتري املشرتيات من 
 11.ود على فواتري املبيعاتمبلغ الرسم املوج

 :ةالرسوم الجمركي -3-2-2
مما ال شك فيه أن الرسوم اجلمركية أقدم الوسائل اليت استعملتها الدولة يف الرقابة علي التجارة 

صادرات الالسلع  ىاخلارجية واملراد بالتعريفة اجلمركية هي جدول الرسوم والضرائب اليت تفرضها الدولة عل
اهلدف من فرض مثل هذه التعريفات اجلمركية ليس جبائيا فقط، بل قد تستعمل يف محاية و واردات ال وأ

                                                 
10 - ANNIE Valée, Les systèmes Fiscaux, édition du seuil, Paris, France, année 2000,    

p.74. 
 . 0210، سنة الرسم على القيمة المضافةقانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة  ،21املادة  -  11
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االقتصاد الوطين من املنافسة األجنبية حبيث أن الرسم يفرض علي املنتجات األجنبية املستوردة للحد منها، 
 12.اإلطالق ىالواردات هي أهم أنواع الرسوم اجلمركية عل ىن كانت الرسوم علإو 
 

  ومكانتها في الميزانية العامة للدولة الجبائيةتطور اإليرادات  :ثانيا
 مدى على احلكم يف عليه يعتمد هاما مثشرا اهنكو  اجلبائي النظام فعالية اى هبحتظ اليت األمهية إن

 اليت املالية السياسة أهداف حتقيق يف دور من األخرية هلذه وما دولة، ألي اجلبائية السياسة فشل أو جناح
 امليزانية يف انتهومكا اجلبائية اإليرادات تطور تبيان سنحاولمن هنا  .االقتصادية السياسة فعالية أداة تشكل

 .للدولة العامة
تتكون ميزانية العامة للدولة من إيرادات ضريبية وإيرادات غري  : للدولةتطور إيرادات الميزانية العامة  -1

 :ضريبية
بالنسبة للجباية ، العادية واجلباية البرتوليةتتكون هذه األخرية من اجلباية : اإليرادات الضريبية - 1-1

 :العادية فإهنا تتكون من
 :واليت تضم إيرادات الضرائب والرسوم التالية :الضرائب المباشرة -أ

اليت تستهدف الدخل، واملتمثلة أساسا يف الضريبة على الدخل اإلمجايل والضريبة على أرباح  الضرائب -
 ؛الشركات

بالنسبة حلقوق التسجيل فهي الضرائب املدفوعة للدولة لقاء عملية تسجيل : حقوق التسجيل والطابع -
ق االنتفاع باملنقوالت، عقود نقل امللكية وحمن ذلك الرمسية، و فتأخذ بذلك الصبغة العقود املختلفة، 

أما حقوق الطابع، فتتمثل يف الرسوم املفروضة على التداول  ،أو العقارات والتنازل عن حقوق اإلجيار
 .واملعامالت واملدفوعة يف شكل طوابع جبائية

                                                 
، طبعة األوىل، دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة،  الضرائب ومحاسبتها،عبد الناصر نور، نائل حسة عدس،  - 12

 .14، ص 0223األردن  سنة 
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وتضم الرسم على القيمة املضافة، الضرائب غري املباشرة على منتجات  :الضرائب غير المباشرة -ب 
، باإلضافة إىل الرسم الداخلي على يةنتجات الكحولاملمعينة، كالرسوم الثابتة والقيمية على استهالك 

 13.الرسوم اجلمركيةو  االستهالك اخلاص مبنتجات التبغ والكربيت،
، فإهنا تضم اإلتاوات، الضرائب وكل « fiscalité pétrolière »  أما بالنسبة للجباية البرتولية

 .عوائد احملروقات
  14:اإليرادات غري الضريبية تشمل املكونات التالية: اإليرادات غير الضريبية -1-2

كاإلتاوات  يف حصيلة استغالل، أو تأجري، أو بيع أمالك الدولة ةتمثلواملإيرادات أمالك الدول  -
واألشخاص الذين يستغلون املناجم واحملاجر اليت تعود ملكيتها للدولة، وكذا احملصلة من الشركات 

 ؛املكافآت اليت حتصل عليها الدولة من جراء ختصيص املباين العامة ملصاحل الربيد واملواصالت
اإليرادات املختلفة للميزانية كإيرادات بيع اجملالت واملنشورات، وبعض الرسوم اليت حتصل عليها الدولة  -

 األثرية؛ن املتاحف، واملناطق م
اإليرادات االستثنائية وتتمثل يف مسامهة الدفع اليت يقدمها البنك املركزي وحقوق الدخول، واهلبات  -

 . املقدمة من اخلارج
 إليرادات العامةيتضح أن ا، حيث 28ميكننا توضيح تطور هذه اإليرادات من خالل عرض اجلدول 

، كما مرات (22)حبيث تضاعفت أكثر من سبع ( 0218-1110) خالل الفرتةعرفت تزايدا مستمرا 
مصدره الضرائب  % 41.12هيمنة اإليرادات الضريبية على اإليرادات العامة، حيث أن أكثر من يتضح لنا

رجع لألزمة ي وهذا قد 0212-0224إال أنه نالحظ اخنفاضها خالل سنيت  ،(0218-1110)يف الفرتة 
م الدول املتقدمة واليت أثرت على أسعار البرتول ومن مت اخنفاض إيرادات املالية اليت تعرضت هلا معظ

كما نالحظ   اجلبائية،كرب من اإليرادات األللميزانية العامة، وذلك ألن اجلباية البرتولية متثل اجلزء  اجلبائية

                                                 
 .130، ص 0221، دار النهضة العربية، مصر، سنة دور الضرائب في تحقيق التنميةالصعدي عبد اهلل،  - 13

14 - BERNARD Salanie, op.cit. p 99.  
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          قدرة ب وامل 0218إىل أن بلغت أعلى قيمة سنة  1110من سنة  اجلبائيةإليرادات املستمرة ل  ةدياز ال

، وترد هذه الزيادة إىل االرتفاع يف الناتج احمللى االمجايل الذي يعود بدوره إىل االرتفاع مليار دج 3702,19
 ،(0218 -1110)يف فرتة  %1.11أما بالنسبة لإليرادات غري اجلبائية بلغت متوسط  ،البرتوليف أسعار 

 .وهي مسامهة ضئيلة جدا لذلك جيب على الدولة أن هتتم بالقطاعات األخرى

 (2014-1992)تطور إيرادات الميزانية العامة في الجزائر (: 4)الجدول رقم

 البيان        
 السنوات

 االيرادات  غير جبائية االيرادات  الجبائية االيرادات  العامة
9)المبلغ 

11 
 % (دج

المبلغ 
(9

 % (دج11
المبلغ 

(9
 % (دج11

8991 088116 811 302,66 97,05 9,20 2,95 

8990 08019. 811 300,86 95,77 13,26 4,23 

1994 477,18 100 398,35 93,48 78,83 6,52 

1995 611,73 100 578,14 94,51 33,59 5,49 

1996 825,15 100 786,60 95,53 38,5 4,47 

1997 926,66 100 878,77 94,83 47,89 5,17 

1998 774,51 100 708,38 91,46 66,13 8,54 

1999 950,46 100 874,88 92,04 75,60 7,96 

2000 1 578,16 100 1 522,77 96,49 55,42 3,51 

2001 1 505,52 100 1 354,62 89,97 150,89 10,03 

2002 1 603,18 100 1 425,80 88,93 177,3 11,07 

2003 1 966,6 100 1 870,1 95,09 96,5 4,91 

2004 2 226,2 100 2 149,2 96,54 70,5 3,44 

2005 3 082,60 100 2 912,53 94,48 170,06 5,51 

2006 3 582,30 100 3 430,01 95,74 152,28 4,25 

2007 3 688,50 100 3 479,84 94,34 208,65 5,65 
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2008 2 902,4 100 2 680,70 92,36 221,7 7,63 

2009 3 275,4 100 3 073,60 93,83 201,8 6,16 

2010 3 074,64 100 2 799,64 91,05 275 8,94 

2011 3 403,10 100 2 978,29 87,35 424,81 12,41 

2012 3 876,36 100 3 503,38 90,37 372,98 9,62 

2013 4 134,32 100 3 687,99 89,20 446,33 10,8 

2014 3 937,15 100 3 702,19 94,03 234,96 5,97 
Source : www.ons.dz Budget général de L’Etat de 1992 à 2014. 

 

 تحليل تطور اإليرادات الجبائية بالنسبة لإليرادات العامة للدولة  -2
يف حجمها  سواء ،(0218-1110)، تطورا ملحوظا خالل الفرتة اجلبائيةلقد عرفت اإليرادات 

 .املطلق، أو يف تركيبها، أو تغري نسبتها، لذلك سنقوم بتحليل دورها يف متويل ميزانية الدولة
 تطور مساهمة الجباية العادية والجباية البترولية بالنسبة لإليرادات العامة  -2-1

ضمان سريورة املصاحل العمومية وتنفيذ خمططاهتا السنوية على مصادر متنوعة   بغيةالدولة  ترتكز
لضمان اإليرادات الالزمة لتغطية نفقاهتا، هذه اإليرادات تتمثل أساسا يف وإيرادات اجلباية العادية واجلباية 

 .  البرتولية
، وتذبذب حصيلتها، وفقا بتذبذب األسعار االستقراروباعتبار أن اجلباية البرتولية متتاز بعدم 

أن اجلباية العادية كانت دوما حتت كما البرتول، إىل جانب تأثرها بتغري سعر الصرف الدينار أو الدوالر،  
املستوى املطلوب واملرغوب فيه، فإن ذلك أثر بشكل كبري على اإليرادات الكلية للميزانية العامة، ولكن 

، وهذا ما اجلبائية العادية بالنسبة لإليرادات العامة إيراداتتطورت مسامهة  اجلبائيةبفضل اإلصالحات 
 :  يوضحه الشكل أدناه

 
  

 

http://www.ons.dz/
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 منحنيات تطور الجباية العادية، الجباية البترولية، واإليرادات العامة(: 1)الشكل رقم
(1992-2014.) 

 
 :لإلحصائياتمن إعداد الباحث باالعتماد على معطيات الديوان الوطين : المصدر

www.ons.dz Budget général de L’Etat de 1992 à 2014. 
www.mfdgi.org Evolution des Recouvrements 

Affectés au Budget de l’Etat 1992 à 2014. 

قيام اجلزائر بإصالح جذري يف نظامها الضرييب  ، أين صاحب هذه املرحلة1110انطالقا من سنة 
، حيث نالحظ ارتفاع حصيلة اجلباية العادية من حيث 1110، وبدأ تطبيقه سنة1111سنة الذي شرع يف

 إىل 0218، واستمرت يف التزايد لتصل سنة 1110مليار دج سنة  124.41املردودية املالية حيث بلغت 

مليار دج، إال أن مسامهتها يف متويل ميزانية الدولة بقيت ضعيفة إىل حد ما فهي مل تتجاوز  124.46 2
 املئوية النسبة يف تذبذب، نالحظ (0221-0222) ، أما خالل الفرتة(1112-1110)خالل فرتة  82%

 املايل املصدر هذا يف الدولة حتكم عدم على هذا يدلو  أخرى أحيانا وتنخفض أحيانا ترتفع حبيث
 .ةالضريب وهو األساسي

سنة  %11.11أما يف السنوات الثالثة األخرية جند أن مسامهتها كانت جيدة أين بلغت نسبتها 
 1114 لتتدهور سنة %11.44 مبتوسطو  يف حني أن اجلباية البرتولية كانت مسامهتها كبرية جدا ،0211
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، مما جعل اتطورا من حيث مردوديته (0222-1111)بفعل اخنفاض أسعار البرتول، إال أنه خالل الفرتة 
من نسبة مسامهتها كبرية جدا، على عكس اجلباية العادية اليت بقيت مسامهتها متواضعة إىل أن ارتفعت يف 

 .0218سنة  % 53,95السنوات األخرية لتصل أعلى نسبة 

 :العامةإجمالي اإليرادات تطور مساهمة الضرائب المباشرة وغير المباشرة في  -2-2
من األهداف األساسية اليت كان يرمي إليها اإلصالح الضرييب يف اجلزائر هو حتسني مردودية اجلباية 
العادية املكونة من الضرائب املباشرة والضرائب غري املباشرة وذلك لرفع من مسامهتها يف متويل ميزانية 

 :الدولة، وهذا ما يبينه الشكل أدناه
 اإليرادات العامةمساهمة الضرائب المباشرة وغير المباشرة في تطور (: 2)الشكل رقم 

 
 :من إعداد الباحث باالعتماد على معطيات الديوان الوطين لإلحصائيات: المصدر

www.ons.dz Budget général de L’Etat de 1992 à 2014. 
كانت   إمجايل اإليرادات العامة إىلالضرائب املباشرة أن مسامهة يتضح من خالل الشكل البياين 

اإلصالح الضرييب، ولكن سرعان ما  االهتمام هوهو ما يفسر ( 8991-8991)الفرتة  متوسطة خالل
 اخنفاض، إىل وقد يعود هذا، %1.23: (0212-1110) حبيث بلغ متوسطها يف الفرتة ،تراجعت نسبتها

التهرب الغش و مداخيل األفراد وأرباح الشركات، وعدم فعالية الضرائب على رأس املال، ولتفشي ظاهرة 
 .الضرييب

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

4500 

1
9

9
2

 

1
9

9
4

 

1
9

9
6

 

1
9

9
8

 

2
0

0
0

 

2
0

0
2

 

2
0

0
4

 

2
0

0
6

 

2
0

0
8

 

2
0

1
0

 

2
0

1
2

 

2
0

1
4

 

 اإليرادات العامة

 الضرائب المباشرة 

 الضرائب غير المباشرة 

http://www.ons.dz/


 بكريتي بومدين    .أ
 الجباية العادية كمصدر هام لإليرادات العامة في الجزائر

 دراسة اقتصادية وقياسية
 

317 
 

إذ مجايل اإليرادات العامة، إلإليرادات الضريبية وأيضا ل فتعد مصدرا الضرائب غري املباشرةأما عن 
يف سنة  %01.18 تهاوصلت مسامه ،(0212-1110)يف متوسط فرتة  %01.11  ب تهامسامهقدرت 

توسيع جماالت تطبيقه بتخفيض عدد  معإدخال نظام الرسم على القيمة املضافة ،  لىع ناتجوهذا  1114
 .اإلعفاءات عرب خمتلف القوانني املالية السنوية

 

 .لتأثير الجباية العادية على اإليرادات العامة للدولة الدراسة القياسية: ثالثا
وتبيان أمهية اإليرادات اجلبائية كمصدر هام من مصادر اإليرادات العامة،  النظرية الدراسة بعد

 .سنحاول يف هذا احملور أن نقدر وبطريقة علمية قياسية تأثري اجلباية العادية على اإليرادات العامة
 متثل املتغري التابع حيث أن التغري يف اإليرادات العامة تعد أهم املثشرات النمو  :اإليرادات العامة

االقتصادي، وتشمل اإليرادات العامة اإليرادات غري اجلبائية واإليرادات اجلبائية هذه األخرية تنقسم 
 .بدورها إىل قسمني اجلباية العادية واجلباية البرتولية كما ذكرنا سالفا

 العامة  امتثل املتغري املستقل والذي ميكن من خالله أن ترفع الدولة من إيراداهت: ةالجباية العادي
 .وبالتايل التحكم يف النشاط االقتصادي للبالد

 :صياغة النموذج القياسي الخاص بالجباية العادية-1
 يتم استخدام أسلوب االحندار اخلطي البسيط يف تقدير النموذج القياسي اخلاص بتأثري اجلباية

الصيغة اخلطية والصيغة غري اخلطية  اومه :صيغتني رياضيتنيوسنقوم بتجريب . العادية على اإليرادات العامة
 :لكل منوذج )اللوغاريتمية(

 Yi=B0+B1 FISCOR i+Ui:               الخطي النموذج

الذي ينوب عن بعض املتغريات اليت ميكن  Uiالنموذج ذو طابع احتمايل هلذا مت إدخال  حيث أن
 .واليت يصعب قياسها اإليرادات العامةأن تثثر يف 

 :وتعرف

B :؛معلمة النموذج 



 بكريتي بومدين    .أ
 الجباية العادية كمصدر هام لإليرادات العامة في الجزائر

 دراسة اقتصادية وقياسية
 

318 
 

(i) : متثل الزمن أي قيمة املتغري يف السنةi؛ 
Y : العامة يرادات اإلاملتغري التابع والذي ميثلRECETTESP)).   ؛مليون دينارالوحدة ب 
X  : اجلباية العادية املتغري املستقل والذي ميثل(FISCOR .)  مليون دينارالوحدة ب. 

يتم حتديد ، (0210 -1110 )فرتة الدراسة ب بعد التعرف على املتغريات وجتميع البيانات اخلاصة
 :الشكل الرياضي للنموذج ويعترب أول مراحل بناء النموذج القياسي وشكل الدالة كما يلي

Y=          
  Ln(Yi)=Ln(B0)+ B1. Ln(FISCORi):    النموذج الثاني

 :لكل منوذج فرضيات واجبة التحقق
                                                      ) ² N(0,𝜎 Ui  

ℰ                                                                                  

= 0                                                                        ℇ         

Cov       =0                                                                     

        ℇ         

يتم تقدير النموذج باستعمال طريقة املربعات الصغرى العادية كوهنا من : تقدير النموذج القياسي-0
، وبعد (EVIEWS4)أحسن الطرق لتقدير النماذج اخلطية، ويتم ذلك باالستعانة بالربنامج اإلحصائي 

 :إدخال البيانات يف هذا الربنامج، كانت نتائج التقدير اخلطي واللوغاريتمي كما يلي
  15:على اإليرادات العامة تقدير النموذج الخطي لتأثير الجباية العادية نتائج 2-1

 

 
                                                 

 (.1): أنظر امللحق رقم - 15

RECETTESPi =  727.5924  + 1.798510 FISCORi …………  (8 )  
      t=                   (3.260674)    (7.958230)  
     R2= 0.750988         N= 10          F= 63.33343 
      DW= 0.572444         Prob= 0.000000  



 بكريتي بومدين    .أ
 الجباية العادية كمصدر هام لإليرادات العامة في الجزائر

 دراسة اقتصادية وقياسية
 

319 
 

 16:لتأثير الجباية العادية على اإليرادات العامةنتائج تقدير النموذج اللوغاريتمي   -2-2

 :للنماذج المقدرة تحليل االقتصادي واإلحصائي والقياسيال -3
مدى صالحية النموذج القياسي املقدر ال بد من إجراء جمموعة من االختبارات ملعرفة مدى  لدراسة

صالحية النموذج من وجهة النظرية االقتصادية وصالحيته من الناحية اإلحصائية واختباره من الناحية 
 .القياسية

 :تحليل اقتصادي- 3-1
إشارته  B1عامل اجلباية العادية حظ أن منال (1)من خالل نتائج تقدير النموذج اخلطي للمعادلة رقم

، وتتفق (اجلباية العادية)واملتغري املفسر ( اإليرادات العامة)موجبة أي أن العالقة طردية بني املتغري التابع 
فإذا تغريت إيرادات اجلباية العادية بوحدة واحدة فإن معدل  هذه النتيجة مع منطق النظرية االقتصادية،

 .له معنوية اقتصادية B1وحدة إذا معامل    1.798510اإليرادات العامة سيتغري ب 
عند اختبار فرضيات النموذج اخلطي البسيط يتم التطرق إىل جمموعة من املعايري : إحصائيتحليل – 3-2

وسيتم اختبار النموذج املقدر باستعمال املعايري اإلحصائية حيث تصف مدى الثقة  القياسية واإلحصائية،
واختبار  Tاإلحصائية يف التقديرات اخلاصة مبعلمات النموذج ويتم اختبارها باستخدام إحصائية ستودنت 

رية معامل التحديد، مث اختبار مدى استقرا R2و Fاملعنوية الكلية للنموذج باستخدام إحصائية فيشر 
 .معلمات النموذج املتحصل عليه 

الختبار معنوية معامل النموذج، وذلك تستخدم إحصائية ستودنت : اختبار معنوية المعالم 3-2-1
 :تنياختبار الفرضيب

                                                 
 (.  0)أنظر امللحق رقم  - 16

Ln(RECETTESPi) = 1.749253 + 0.894468 Ln(FISCORi) .....  (1)  
t=                       (3.853220)    (12.52124)  
R2= 0.881877        N= 20          F= 156.7814 
DW= 0.577461         Prob= 0.000000 
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 فرضية العدم :H0 : B0=0 
 الفرضية البديلة :H1 : B0≠0 

للمعلمة املقدرة  tCميكن توضيح نتائج االختبار  يف اجلدول املوايل والذي يبني القيم احملسوبة 
 .0.2211واليت كانت قيمتها   (n-k)ودرجة حرية  %3 خطروذلك عند مستوى  tthوالقيم اجلدولية 

 نتائج اختبار ستودنت للنموذج المقدر(: 5)لجدولا

  القيم احملسوبة املعامالت املقدرات
     

القيم اجلدولية 
     

أدىن مستوى 
 Probمعنوية

 الثابت
FISCOR 

B0 

B1 

3.2606 
7.9582 

2.0796 
2.0796 

0.0037 
0.0000 

 Eviewsبناء خمرجات برنامج : المصدر

 :من خالل اجلدول أعاله يالحظ ما يلي
وهبذا نرفض فرضية العدم  tthاجلدولية أكرب من القيمة  tcنالحظ أن القيمة احملتسبة  B0للمعلمة بالنسبة  

H0  املعلمة أن أيB0 حيث أن أدىن مستوى معنوية هلا معنوية إحصائية ،prob  ما يدل  0.0037تساوي
 .%3 خطرعند مستوى  %0,3  على أنه ميكن قبول الثابت يف النموذج خبطأ قدره

 B1ولدينا أدىن مستوى معنوية  tth<tc نالحظ أن القيمة احملتسبة B1بالنسبة ملعامل اجلباية العادية 
، ومنه نستطيع ة إحصائيةمعنويله  B1أي أن  H0وعليه نرفض فرضية العدم  ،% 3يساوي الصفر أقل من 

يف تقييم معدل  %3القول أن حجم إيرادات اجلباية العادية له معنوية إحصائية عند مستوى معنوية 
يثثر على املتغري التابع ( اجلباية العادية)وبالتايل فإن املتغري املستقل  اإليرادات العامة خالل فرتة الدراسة،

 (.اإليرادات العامة)
 :اختبار المعنوية الكلية للنموذج 3-2-2

الختبار املعنوية الكلية للنموذج املتحصل عليه انطالقا من معطيات امللحق  Fاختبار فيشر نستخدم 
 .1رقم
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 =R2القيمة املتحصل عليها ملعامل التحديد تقدر ب  صائي فإن بناء على خمرجات الربنامج اإلح

0.750988 
التغريات اليت  من % 75.09 التابع يتم تفسريه بنسبة وهي قريبة من الواحد، حيث أن املتغري 

مما يدل على أن هناك ارتباط قوي بني اإليرادات العامة واملتغري  ،اإليرادات العامةحتدث على 
تفسرها عوامل أخرى غري مدرجة يف النموذج  % 24.91، أما الباقي (إيرادات اجلباية العادية)املفسر

 .وتتضمن حد اخلطأ
الذي خيترب صحة احدى الفرضيتني  ، Fاختبار فيشر والختبار المعنوية اإلجمالية للمعالم سنستخدم 

 :التاليتني
 فرضية العدم :H0 :B1=0 

 الفرضية البديلة :H1 :B1≠0 
 %3 خطرعند مستوى  Ftabمع القيمة اجلدولية  F= 63.33343واملقدرة ب   Fcalسنقارن القيمة احملتسبة 

  01ودرجة حرية 
 =4.32=   

  =       
        

  
نقبل بالفرضية البديلة ما يدل على وجود عالقة خطية وعليه  Ftab<Fcalأن القيمة احملتسبة وعليه وجدنا 

 .جوهرية بني املتغري التابع واملفسر إذن النموذج ككل له معنوية إحصائية
من خالل الدراسة االقتصادية واإلحصائية للنموذج اخلطي املقدر نالحظ أن اجلباية العادية هلا            

 .ية اقتصادية وإحصائية، مع وجود ارتباط قوي بني املتغري التابع واملفسرمعنو 
 :الدراسة اإلحصائية واالقتصادية للنموذج اللوغاريتمي -4

 :بنفس اخلطوات السابقة يتم دراسة مدى صالحية النموذج املقدر
(1 )Ln(RECETTESPi) = 1.749253  + 0.894468  Ln(FISCORi) ……. 

نالحظ أن إشارته موجبة أي أن العالقة طردية بني  B1جلباية العادية ابالنسبة ملعامل لوغاريتم 
، وتتفق هذه النتيجة النظرية االقتصادية (اجلباية العادية)واملتغري املفسر ( اإليرادات العامة)املتغري التابع 
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نقر بصحة إذن  %0.89فإن معدل اإليرادات العامة سيتغري ب   %8حيث إذا تغري حجم اجلباية العادية ب  
 .اقتصاديا  B1معامل 

 :الدراسة اإلحصائية 4-1
وقد  .%3 خطراختبار ستودنت عند مستوى سنخترب معنوية معلمات النموذج باستخدام 

 :اوضحت النتائج ما يلي
وعليه  tthأكرب من القيمة اجلدولية  tc =3.85نالحظ أن القيمة احملتسبة  B0للمعلمة بالنسبة ف

 Prob= 0.000000  وأدىن مستوى معنوية ،هلا معنوية إحصائية B0أي أن  H0سنرفض فرضية العدم 
 .%1أي أنه ميكن قبول الثابت يف النموذج خبطأ قدره 

ولدينا  نالحظ أن القيمة احملتسبة أكرب من القيمة اجلدولية B1ملعامل لوغاريتم اجلباية العادية  أما
معنوي، ومنه ميكن  B1أي أن  H0وعليه نرفض فرضية العدم  B1  أدىن مستوى معنوية يساوي الصفر ل 

يف تفسري معدل  %3 مستوى خطر إيرادات اجلباية العادية هلا معنوية إحصائية عندمعامل القول أن 
 .اإليرادات العامة خالل فرتة الدراسة

جند أن معامل التحديد يقدر ب  : (0)انطالقا من امللحق رقم : اختبار المعنوية الكلية للنموذج 4-2
R2= 0.881877  يف التغريات اليت حتدث على اإليرادات  %88.18حيث أن املتغري املفسر يتحكم بنسبة

 %11.82العامة مما يدل على أن هناك ارتباط قوي بني معدل اإليرادات العامة واملتغري املفسر، أما الباقي 
 .بعوامل أخرى غري مدرجة يف النموذجفيفسر 

 :اختبار فيشر 4-3
وعليه  4.32أكرب من القيمة اجلدولية  Fc= 156.7814 واملقدرة ب   سوبةنالحظ أن القيمة احمل

املفسر إذن النموذج ككل و  نقبل بالفرضية البديلة ما يدل على وجود عالقة خطية معنوية بني املتغري التابع
 .إحصائية له معنوية
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يالحظ مما سبق أن النموذجني مقبولني من الناحية اإلحصائية واالقتصادية إال أنه ميكن املفاضلة بينهما 
 AKAIKEياري على أساس عدة معايري كمعامل التحديد املعدل على أساس أكرب قيمة ومع

عن إضافة إىل جمموع مربعات البواقي لألخطاء وجمموع األخطاء لالحندار واليت تعرب  SCHWARZو
 :اخلطأ على أساس أقل قيمة كما هو مبني يف اجلدول التايل

 17:المقارنة بين النموذجين(: 6)الجدول رقم 

 (0)و (1) مث االعتماد على بيانات امللحق رقم:المصدر
من خالل املقارنة يظهر أن النموذج الثاين هو األفضل كما أن شكل االنتشار للنموذج األول أخذ 

 :الشكل التايل
 شكل االنتشار للنموذج الخطي(: 3)الشكل رقم    

 
    Eviews4اعتمادا على برنامج مث: المصدر

 

                                                 
 (.  0)، (1)أنظر امللحق رقم  - 17

معيار  النماذج

AKAIKE 
معيار 

SCHWARZ 
S.E OF 

REGRESSION 

S OF 
RESID 

 2 

 النموذج األول
 النموذج الثاين

15.95 
0.45 

16.05 
0.55 

677.3675 
0.29 

9635362 
1.78 

0.75 
0.88 
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 :استقرارية النموذجدراسة  -5
 (test cusum) اختبار استقرارية النموذج

هذا اإلختبار يعمل على دراسة استقرارية النموذج ككل وعلى طول الفرتة الزمنية، ويتم حكم فيه 
على وجود استقرارية أو عدم وجودها من خالل مالحظة املنحىن إذا اجتاز املمرين هذا يعين عدم وجود 

 .  اسقرارية للنموذج أما إذا كان داخل املمرين نقول أن هناك استقرارية للنموذج
 H0 :النموذج مستقر                 :وعليه يتم وضع فرضيتني التاليتني

 H 1:النموذج غري مستقر          

 استقرارية النموذج(: 4)الشكل رقم 

 
 Eviews4على برنامج  االعتماد مت:المصدر                            

 .أن املنحىن مل خيرج من املمر أي أن النموذج مستقر خالل هذه الفرتة مبا
 :اختبار النموذج من الناحية القياسية -6
سنخترب النموذج ملعرفة ما إذا كانت األخطاء تتبع التوزيع : اختبار التوزيع الطبيعي لألخطاء -6-1

 :حيث كانت النتائج كالتايل Eviews4الطبيعي أم ال وذلك باالستعانة بالربنامج اإلحصائي 
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 اختبار التوزيع الطبيعي لألخطاء(: 1)الشكل رقم 

 
 Eviews4على برنامج  االعتماد مث:المصدر

 .وعليه فإن األخطاء تتبع التوزيع الطبيعي 1.13أكرب من  Prob=0.24مبا أن أدىن مستوى معنوية 
يستعمل االختبار للكشف ما إذا كان هناك عدم جتانس  white :18اختبار عدم تجانس التباين -6-2

وعليه نقبل فرضية ثبات  1.13أكرب من  Prob=0.50مبا أن أدىن مستوى معنوية  .أم ال األخطاءبني 
 .التباين
 :اختبار االرتباط الذاتي لألخطاء -6-3

 :سيتم إختبار الفرضيتني التاليتني
 فرضية العدم :H0 : p=0 
 الفرضية البديلة :H1 :p≠0 
املستخرجة حيث عدد املشاهدات  DWوقيمة  0.57احملسوبة واليت تساوي  DWقارن قيمة نحيث 

 . 1.26، 1.44 على التوايل dL ,duجند كل من قيم  K=1وعدد املتغريات املستقلة  23يساوي 
 

                                                 
 White Heteroskedasticity Test( 3)أنظر امللحق رقم   - 18
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احملسوبة تقع ضمن منطقة غري حامسة أو غري حمددة وبالتايل النموذج له مشكل  DWن قيمة فإوعليه 
االرتباط الذايت بني األخطاء وقد يكون راجع إلمهال متغريات هلا تأثري على الظاهرة املدروسة ولذلك 

 .AR(1)سنقوم مبعاجلة هذا املشكل عن طريق االرتباط من الدرجة األوىل 

 تبار داربن واتسون من الدرجة األولىتصحيح اخ: (2)الجدول رقم 
Dependent Variable: LNRECETTESP 
Method: Least Squares 
Date: 05/19/15   Time: 11:21 
Sample(adjusted): 1993 2014 

Included observations: 22 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 8 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 3.225432 1.695531 1.902314 0.0724 
LNFISCOR 0.675010 0.245613 2.748263 0.0128 

AR(1) 0.740977 0.150320 4.929318 0.0001 

R-squared 0.931236     Mean dependent var 7.456737 
Adjusted R-squared 0.923998     S.D. dependent var 0.766590 
S.E. of regression 0.211337     Akaike info criterion -0.144599 
Sum squared resid 0.848606     Schwarz criterion 0.004180 
Log likelihood 4.590589     F-statistic 128.6540 
Durbin-Watson stat 2.123112     Prob(F-statistic) 0.000000 

Inverted AR Roots        .74 

 Eviews4 مت االعتماد على الربنامج: المصدر
اجلديدة تقع ضمن منطقة عدم وجود ارتباط ذايت  DWمن خالل اجلدول يالحظ أن قيمة 

  .من مشكل االرتباطاين لألخطاء وعليه النموذج حاليا ال يع
 

 : اتمةــــــخ
، وهذا االقتصادوتأثريها يف  اجلباية العاديةلدور  االعتباراجلزائر كغريها من الدول سعت إىل إعادة 

مردودية اجلباية العادية، وقد تبني لنا خالل تقييمنا  من على اجلباية البرتولية والرفع االعتمادألجل ختفيف 
املعايري احملددة لقياس هذه الفعالية فانطلقنا  ناباستعمالحمدودية هذه األخرية، وذلك  اجلباية العاديةلفعالية 
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الذي بني لنا أن اجلباية البرتولية مازالت إىل يومنا هذا متثل املورد  للجباية العاديةمن تقييم املردودية املالية 
لدولة، كما أن إصالح النظام الضرييب مل يكن له دور فعال يف الرفع من مردودية العامة لللميزانية  األول

ي بقيت تسيطر عليه الضرائب غري املباشرة ذال اجلباية العادية إىل جانب عدم قدرته على التأثري يف هيكلها
  .بصورة كبرية وواضحة

 اإليراداتتأثري كبري على  للجباية العاديةمن خالل دراستنا النظرية والتطبيقية استخلصنا أن و 
، إال أنه وبالرغم من تزايد ر الثاين بالنسبة لإليرادات العامةتعد املصد باجلباية البرتولية، فهي مقارنة العامة

 .مل تستطع الدولة حتقيق هدفها الرامي إىل إحالل اجلباية العادية حمل اجلباية البرتولية اجلباية العاديةحصيلة 
 

 :قائمــــة المراجــــــــــع
 :مراجع بالّلغة العربية

 :مؤلفات
 ؛1116 ، دار النهضة العربية،مصر، سنةدور الضرائب في تحقيق التنميةالصعدي عبد اهلل،  .1
    ؛2002، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، سنة جباية المؤسسات محيد بوزيدة، .2
  ،الدار اجلامعية للنشر، االسكندرية، مصر، سنة الوجيز في المالية العامةسوزي عديل ناشد،  .3

 ؛2000

دار الرايه للنشر والتوزيع، األردن، سنة ، المالية العامة والتشريع المالي الضريبيعادل فليح العلي،  .4
 ؛1119

طبعة األوىل، دار امليسرة للنشر والتوزيع ، الضرائب ومحاسبتهاعبد الناصر نور، نائل حسة عدس،  .5
  ؛1110 سنة، والطباعة، األردن

  :قوانين وتشريعات
 ؛1181قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة لسنة  .1
   .2012قانون الرسم على القيمة املضافة لسنة  .2
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 :مواقع إلكترونية
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  :قائمة المالحق
 (1)الملحق رقم 

Dependent Variable: RECETTESP 
Method: Least Squares 
Date: 05/19/15   Time: 08:20 
Sample: 1992 2014 
Included observations: 23 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 727.5924 223.1417 3.260674 0.0037 
FISCOR 1.798510 0.225994 7.958230 0.0000 

R-squared 0.750988 Mean dependent var 2102.392 
Adjusted R-squared 0.739131 S.D. dependent var 1326.212 
S.E. of regression 677.3675 Akaike info criterion 15.95725 
Sum squared resid 9635362. Schwarz criterion 16.05598 
Log likelihood -181.5083 F-statistic 63.33343 
Durbin-Watson stat 0.572444 Prob(F-statistic) 0.000000 

 
 

http://www.ons.dz/
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 (2)الملحق رقم 
Dependent Variable: LNRECETTESP 
Date: 05/19/15   Time: 08:23 
Sample: 1992 2014 
Included observations: 23 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 1.749253 0.453972 3.853220 0.0009 
LNFISCOR 0.894468 0.071436 12.52124 0.0000 

R-squared 0.881877 Mean dependent var 7.382207 
Adjusted R-squared 0.876253 S.D. dependent var 0.829883 
S.E. of regression 0.291934 Akaike info criterion 0.458366 
Sum squared resid 1.789739 Schwarz criterion 0.557104 
Log likelihood -3.271203 F-statistic 156.7814 
Durbin-Watson stat 0.577461 Prob(F-statistic) 0.000000 

 

 (3)الملحق رقم 

 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.638217 Probability 0.538656 
Obs*R-squared 1.379835 Probability 0.501617 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 05/19/15   Time: 10:13 
Sample: 1992 2014 
Included observations: 23 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -0.862553 0.923055 -0.934455 0.3612 
LNFISCOR 0.290860 0.296895 0.979671 0.3390 
LNFISCOR^2 -0.022071 0.023571 -0.936362 0.3603 

R-squared 0.059993 Mean dependent var 0.077815 
Adjusted R-squared -0.034008 S.D. dependent var 0.086378 
S.E. of regression 0.087835 Akaike info criterion -1.905607 
Sum squared resid 0.154300 Schwarz criterion -1.757499 
Log likelihood 24.91448 F-statistic 0.638217 
Durbin-Watson stat 0.931477 Prob(F-statistic) 0.538656 
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 حالة الشراكة األوروجزائرية: نموذج التوازن الحسابي العام لالقتصاد الجزائري
 قدال زين الدين. د

 ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري )ب(أستاذ حماضر 
 مستغامنجامعة 

 :ملخص
لإلقتصاد اجلزائري  MEGC التوازن احلسايب العام بناء منوذجيهدف هذا البحث إىل معرفة كيفية 

ومن مث عرض خمتلف األثار املرتتبة خللق منطقة تبادل حر أوروجزائرية، وحماولة تطبيقه لدراسة اآلثار الكمية 
تلفة ال ي صخ  االففتا  عن اتفاق الشراكة مع اإلحتاد األورويب وفق عدة متثيليات لسيناريوهات خم

 .التجاري
حيث توصلنا إىل أن هذا االتفاق حيّمل بعض التكاليف لالقتصاد اجلزائري بفعل تقل  إيرادات 
الدولة النامجة عن فزع الرسوم اجلمركية و إفالس بعض املؤسسات اجلزائرية كما يتيح  بعض املزايا بفعل 

 .ورويبإخنفاض أسعار السلع املستوردة من اإلحتاد األ
 .منوذج التوازن احلسايب العام، الشراكة األوروجزائرية، اإلقتصاد اجلزائري: الكلمات المفتاحية

Résumé: 
L’objectif principal de ce travail est d’étudier l'impact quantitatif de la 

création d’une zone de libre échange euro méditerranéenne sur l’économie 

algérienne à travers un modèle d’équilibre général calculable (MEGC) puis 

on va simuler les différents scénarios de l’ouverture commerciale dans le 

cadre du partenariat euro méditerranéen.  
 On a conclu que cet accord va produire quelques résultats négatifs sur 

l’économie algérienne par la diminution des recettes de l’état à travers le 
démantèlement tarifaire et le déficit de quelques entreprises algériennes, 
comme il va produire quelques résultats positifs à travers la baisse des prix 
des produits importés en provenance de l’UE.  
Mots clés : Modèle d’équilibre général calculable, partenariat euro-
algérien, économie algérienne. 
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 :مقدمة
أقبل اإلحتاد األورويب على مناقشات مع بلدان جنوب احلوض املتوسط من خالل إمضاء اتفاقيات 

 . 5991فوفمرب  72إىل  72وال ي أفرزهتا حماضرة برشلوفة من  الشراكة األورومتوسطية
بربوكسل مث  7005ديسمرب  59أختتمت مناقشات الشراكة بني اجلزائر واإلحتاد األورويب يف 

مث دخلت حيز التنفيذ يف فوفمرب  7007أفريل  77أمضت عقد الشراكة بعد تردد كبري بفالنسيا يف 
ألورومتوسطية و ال ي تفرض عليها حترير التجارة اخلارجية وخلق ، هبدف االفدماج يف السوق ا7001

منطقة التبادل احلر عن طريق فزع كافة احلواجز التعريفية و الغري التعريفية للواردات يف مدة حمددة وفيها مت 
، كل هذا له غاية لرفع (البعد االقتصادي  لالتفاق) 7052االتفاق على إفشاء منطقة التبادل احلر سنة 

ختلفت آراء اإلقتصادين حول إجيابيات وقد ا  .عجلة النمو االقتصادي وحتقيق الرفاهية اإلجتماعية
وسلبيات عقد الشراكة األورومتوسطية، فمنهم من استنفر هذا العقد لسلبياته املتوقعة و البعض األخر أيده 

 .إلجيابياته
 :اجلوهري التايلوافطالقا مما سبق ميكن صياغة إشكالية املوضوع يف السؤال 

 ؟أورومتوسطية على االقتصاد اجلزائري خللق منطقة تبادل حرما هي اآلثار الكمية 
لتحليل هذه السياسة التجارية وال ي تتطلب احملاكاة عن طريق مناذج متزج بني البعد االقتصادي 

هر كافة الكلي والبعد االقتصادي اجلزئي حىت على مستوى القطاعات، وهذا يف إطار حماسيب  يظ
 .MEGCالتدفقات املالية واملبادالت التجارية، سنقوم بالنمذجة عن طريق مناذج التوازن احلسايب العام 

والذي هو عبارة عن فظام من املعادالت الغري خطية  EGC وفظرا لصعوبة حل هذا النموذج 
طرق حل رقمية متقدمة على الكمبيوتر، لدى قمنا بالربجمة يتطلب ( معادلة يف منوذجنا 634ال ي تعادل )

حلل النموذج، باإلضافة إىل متثيل خمتلف سيناريوهات االففتا  التجاري   MATLABعن طريق برفامج 
 . عن طريق التعريفة اجلمركية
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من أجل التحليل الكمي هلذا االففتا  التجاري على اإلحتاد األورويب سوف فقوم يف البداية ببناء 
 القتصاد اجلزائري ومن مث عرض خمتلف أثار املرتتبة عن اتفاق الشراكة مع اإلحتاد MEGCمنوذج 

 .األورويب وفق عدة متثيليات لسيناريوهات خمتلفة ال ي صخ  االففتا  التجاري
:موذج التوازن الحسابي العامن: أوال  

أهنا فظام من املعدالت الغري خطية هتدف إىل تشبيه "فعرف مناذج التوازن احلسايب العام على 
السلع، )تصرفات األعوان االقتصادية عن طريق التخصصات الكاملة للعرض والطلب ملختلف األسواق 

 1".أسعار هذه األخرية والكميات املناسبة الذي حيل عند....( اخلدمات، العوامل
متيزت يف بداية األمر بالرتابط الداخلي إلطارها امليكروإقتصادي، توضح العالقات املتواجدة بني 

هذا اهليكل االقتصادي اجلزئي هو ... املستهلكني، املنتجني، اإلدارات: األعوان يف تصرفاهتم التعظيمية
 2.صادية واملشاكل املتعلقة بتخصي  املواردمطبق لدراسة الظواهر املاكروإقت

لبناء منوذج التوازن احلسايب العام البد من توفر قاعدة معطيات حماسبية إلقتصاد بلد قيد الدراسة 
شكل حماسيب يظهر التدفقات الدورية يف املستوى الوسطي "وهي مصفوفة احملاسبة االجتماعية حيث أهنا 

ستجيب للمتطلبات اإلحصائية لنماذج التوازن احلسايب العام بعرضها ، فهي ت3"جزئي –واالقتصاد الكلي 
 4.منوذج حماسيب أكثر مروفة، الذي بإمكافه أن يوضح توزيع و استعمال الدخل يف املستوى القطاعي

إىل درجة كبرية وكوسيلة للربجمة MCS خالل السنوات األخرية، حىت البلدان الصناعية قد اهتموا بـ

                                                 
1 Denise FLOUZAT, Analyse économique Microéconomique et Macroéconomique 

comptabilité Nationale, 5ème édition, Paris, 1994, p162. 
2  Katheline SCHUBERT, Les Modèles Equilibre Général calculables préalables 

statistiques et comptables, France, p203. 
3 Bouziane BENTABET, Une Matrice  de comptabilité sociale «  le cas de l’économie 

Algérienne », ARTICLE : Huitième colloque de Comptabilité  Nationale, Paris, 19-20-
21, janvier 2000, p47. 

4 Sherman ROBINSON, Modèles Multisectoriels, université Berkeley 1989, p889. 
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بناء هذه األخرية تتطلب إجراءات  ول 5.وذج إلدماج اإلحصائيات املتعلقة مبيادين خمتلفةاالقتصادية وكنم
 (.ال فتطرق إليها يف هذا البحث)التصنيف والتفكيك 

 :تبع ما يليبناء هذا النوع من النماذج فول
  بناء مصفوفة احملاسبة االجتماعية وال ي تضم خمتل األفشطة اإلفتاجية وعملية توزيع الدخل واإلففاق

باإلضافة إىل املبادالت التجارية وبعدها فقوم بالتأكد من جتافس قيمها، كي تصبح مؤهلة لعملية 
 ؛النمذجة

  األفشطة اإلفتاجية وخمتلف كتابة خمتلف املعادالت ال ي تظهر خمتلف تصرفات لألعوان االقتصادية و
 ؛التوازفات االقتصادية

 ؛تطبيق قاعدة ولراس إلرجاع النموذج حلقي 
 ؛البحث عن تقنية حل النموذج و ال ي تتطلب برجمة احلاسوب 
  النتائج املتحصل عليها جراء  بتحليلإدخال التمثيالت املراد دراستها على النموذج وبعدها فقوم

 .نةتغيري يف سياسة اقتصادية معي
 

 التبادل الحر و رهانات الشراكة األورومتوسطية: ثانيا
 :سياسة التبادل الحر -1

أفه وسيلة تنظيم لعالقات التجارة الدولية من طرف دول ال تضع أي عائق " :فعرف التبادل احلر
 على دخول السلع األجنبية واملوجهة لبيعها أو حتويلها داخل احلدود الوطنية بنفس الشروط اجلبائية

أما إفشاء منطقة التبادل احلر فيدخل ضمن مراحل التكتالت .6"والقواعد اإلدارية للمنتجات الوطنية
 .االقتصادية الدولية

 

                                                 
5 Anne Epaulard, Modèles Appliques de la Macro économie, édition DUNOD, Paris, 

1997, p80. 
6 Pierre BEZBAK & Ghradi SOPHIE, Dictionnaire de l’économie, 2001, édition France 

Loisirs, p360. 
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 (:بعد نظري)مبررات التبادل الحر 
متكن أفصار التبادل احلر من توضيح أن حترير املبادالت التجارية يؤدي من الناحية االقتصادية إىل 

أي عن طريق تقنية الفائض املستهلك )لي وإىل جممل العا،م، فعن طريق التوازن اجلزئي فوائد سواء للبلد احمل
ميكن توضيح الذين هلم فرص النجا  والذين سيخسرون من ذلك، باإلضافة إىل مستوى ( وفائض املنتج

 .الرفاهية الناجتة عن إلغاء احلواجز التعريفية أي اجلمركية
صاد الوطين، بذلك يقدم اإلمكافية النظرية لكي يتمكن الراحبني من تعويض فالتبادل احلر يتيح فوائد لالقت"

اخلاسرون وبتحقيق الربح الصايف وهذا املربر ميكننا من القول أن التبادل احلر حيقق األمثلية مبعىن 
PARETO".7 

 ، أين هيكل العرض والطلب ال(الغري العادية)لكن السؤال املطرو ، ماذا عن احلاالت اخلاصة 
 يكوفا يف حالتهم العادية أي غري مرفني؟

باإلضافة إىل هذا التحليل الذي خي  اآلثار على املدى القصري فماذا عن املدى الطويل أين يكون 
 هناك إعادة صخصي  املوارد املتاحة وفق املزايا النسبية ال ي يتمتع هبا االقتصاد؟

موجهة بصفة عامة إىل كل حتليل اقتصادي جزئي  لإلجابة عن هذه التساؤالت وال ي هي إفتقادات      
على املستوى الكلي وإتنقادات أخرى موجهة القتصاد الكلي على املستوى اجلزئي، لدى ولتفادي هذه 

 .يف هذا اإلطار EGCاإلتنقاذات ينبغي أن فشري مرة أخرى إىل امتيازات النتائج املقدمة من طرف منوذج 
 :واإلتحاد األوروبيالشراكة بين الجزائر  -2

توقيع اتفاق الشراكة بني اجلزائر واإلحتاد األورويب كان مع شريك ال ي تقوم بتحقيق حوايل ثلثي إن 
كما   7005املبادالت التجارية، اختتمت املناقشات بني اجلزائر واإلحتاد األورويب باالتفاق يف ديسمرب 

                                                 
7 Michel FOUQUIN et Guiuawme GAULIER, in revue : problèmes économiques 

n°2688-2689,15-22 nov.2000, p63. 
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، 7001ا دخلت حيز التنفيذ يف فوفمرب لكنه( Valencia) 7007أفريل  77أمضت عقد الشراكة يف 
 7052.8سنة من دخول حيز التنفيذ هذا العقد أي يف  57أين يتم خلق منطقة التبادل احلر بعد 

 

 نموذج التوازن الحسابي العام لالقتصاد الجزائري: تطبيق النموذج على حالة الدراسة: ثالثا
 :مصفوفة المحاسبة االجتماعية لالقتصاد الجزائري  -1
  مصفوفةMCS  مصفوفة : 1991الماكروإقتصادية للجزائر سنةMCS  القتصاد مفتو  حتتوي

 :على أفواع من احلسابات
 ؛حساب القطاعات -
 ؛حساب املنتوجات -
 ؛حساب عوامل اإلفتاج -
 ؛حساب اهليئات -
 .استثمار -حساب ادخار -

: بالنسبة االقتصاد اجلزائري، قمنا بتصنيفها إىل مثافية حسابات لألسطر ومثافية حسابات لألعمدة
، أربع حسابات للهيئات (العمل ورأس املال)املنتوجات، حساب عوامل اإلفتاج –حساب القطاعات

 .استثمار-و حساب إدخار( األسر، املؤسسات، الدولة، باقي العا،م)
  مصفوفةMCS 1991صادية للجزائر سنة الميكروإقت 

ميكروإقتصادية فقوم بتفكيك و تصنيف بعض احلسابات، عموما حسابات  MCSلبناء مصفوفة 
لالقتصاد  MCSاملنتوجات و حسابات عوامل اإلفتاج باإلضافة إىل باقي العا،م، يف إطار بناءفا ملصفوفة 

العمل ورأس )عوامل اإلفتاج  7منتوج،  52: حساب لألعمدة 72حساب لألسطر و 72اجلزائري، لدينا 
 6ادخار و -لالستثمار 5للدولة، حساب  5للمؤسسات، حساب  5لألسطر، حساب  5، حساب(املال

 .حسابات لباقي العا،م
                                                 
8 Yagoub KADOUR, conseiller (CES) Ministère de la PME, intervention  sur colloque, in 

séminaire de tlemcen  Algérie, 2003, p2. 
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اإلطار الكلي، )عندما فقوم جبمع املعطيات اإلحصائية على االقتصاد اجلزائري يف مجيع املستويات 
وفة لإليرادات والنفقات قد فتلقى مشكل عدم جتافس وإرجاعها يف شكل مصف( اجلزئي والقطاعات

 (.أي ال حنصل على التساوي بني اإليرادات و النفقات)املعطيات فتيجة الختالف املصادر اإلحصائية، 
، وبعد ذلك فكون قد R.A.Sحلل هذه املشكلة وموازفة هذه املصفوفة، قمنا باستعمال طريقة 

 .سة صاحلة لعملية النمذجة عن طريق التوازن احلسايب العاممبعطيات متجافMCS توصلنا إىل مصفوفة 
 : نموذج التوازن الحسابي العام لالقتصاد الجزائري -2

حيتوي  Shoven10مستوحى من أعمال  9لإلقتصاد اجلزائري هو منوذج ستاتيكي  EGCمنوذج
 .(أفظر امللحق)متغري داخلي إضافة  إىل املتغريات اخلارجية و الثوابت  636معادلة  و  636على 

 .لإلقتصاد اجلزائريMEGC منوذج يوضح  تايلو اهليكل التنظيمي ال
 لإلقتصاد الجزائريMEGC الهيكل التنظيمي لنموذج 

 
باإلعتماد على النموذج املعال الباحث إعدادمن  :المصدر

                                                 
9 Yagoub KADOUR, op cit, p3. 
10 Bouziane BENTABET,  Un Modèle EGC pour l’économie Algérienne, in REVUE  

CREAD N° : 40 (2ème trimestre 1994), p73. 
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 تمثيل سيناريوهات الشراكة األورومتوسطية  : 
سيناريوهات هبدف متثيل حمتوى اتفاق الشراكة بني اجلزائر واإلحتاد األورويب، جرت  6لقد اخرتفا 

العادة لتمثيل مثل هذه االتفاقيات املتعلقة باالففتا   التجاري أن تكون متثيالت متعلقة بالتخفيضات 
 .فة اإلحاللاملتتالية  للضرائب اجلمركية، لذا أدخلنا فوع من التجديد و ذلك عن طريق التغيري يف مرو 

املتعلقة باالستهالك و ذلك بني الواردات والسلع احمللية سواء  (12)تغيري يف مروفة اإلحالل: 1سيناريو
7أي)السلع الوسيطة 

N
J=   ال ي تصبح

N
J=5 ) أي )السلع النهائية

F
f=2   ال ي تصبح

F
f=5.) 

تغيري يف مروفة اإلحالل املتعلقة باإلفتاج بني إمجايل الواردات و السلع الداخلية ال ي تدل على : 2سيناريو
 .  ال ي تدل على منافسة قوية)  i* 1.10)ال ي تصبح (  i) املنافسة القوية و ذلك بتغيري يف 

 (.أي األثر الكلي)معا  7-5السيناريو  دمج: 3سيناريو 
  الشراكةتحليل أثار سيناريوهات: 
 ": تغيير مرونة اإلحالل للمستهلكين: "  1أثار السيناريو  .1

 :من جهة الطلب -1.1
 :طلب السلع الوسيطة

فالحظ ارتفاع الطلب على السلع الوسيطة سواء القادمة من اإلحتاد األورويب أو باقي العا،م، كما 
 .وهذا فاتج عن تغيري األسعار النسبية هلذه األخرية فالحظ استقرارها بالنسبة إلحتاد املغرب العريب،

من جهة أخرى هذا االرتفاع يف الطلب على السلع الوسيطة اخلارجية حل حمل السلع الوسيطة الداخلية 
 .فتيجة الرتفاع أسعارها
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 :الطلب على السلع النهائية
على السلع النهائية ( احلكومةاألسر، املؤسسات  و )فالحظ ارتفاع طلب األعوان االقتصادية 

، و ذلك فتيجة الستقرار أسعار استرياد هذه (Rdm,UMA,UE)القادمة من خمتلف املناطق اجلهوية 
 .األخرية  من جهة، و ارتفاع أسعار السلع النهائية احمللية من جهة أخرى

 .ة حمل السلع الداخليةهذا االرتفاع يف الطلب على السلع النهائية اخلارجية أدى إىل إحالل هذه األخري 
 :من جهة العرض -2.1

الناتج عن إحالل الواردات أدى إىل ( تراجع األفشطة اإلفتاجية)هذا االخنفاض يف اإلفتاج الوطين 
 .اخنفاض يف القيم املضافة لألفشطة اإلفتاجية

 (.على العموم)كما فسجل اخنفاض يف فسب رؤوس األموال 
 :األثر على ميزان التجاري -3.1

من جهة، وتقل  ( خاصة القادمة من االحتاد األورويب و باقي العا،م)فسجل ارتفاع كبري للواردات 
 .مما يدل على حدوث عجز كبري يف ميزان التجاري اجلزائري( خاصة املتوجهة حنو باقي العا،م)الصادرات 

 :األثر على توزيع الدخول -1.1
 ؛ض يف فسب رؤوس األموالفسجل اخنفاض يف دخل رأس املال الناتج عن اخنفا -
كما فالحظ اخنفاض يف دخل األسر رغم ثبات دخل العمل مما أدى إىل اخنفاض ادخار هذه  -

 ؛(تراجع يف رفاهية املستهلك)األخرية 
و فتيجة لتدهور دخل األسر الناتج عن تدهور القدرة الشرائية بسبب ارتفاع املستوى العام لألسعار  -

 .املتجهة لألسر و بالتايل فشهد عجزا يف امليزافيةتقوم الدولة برفع التحويالت 
 
 



 األوروجزائريةحالة الشراكة : نموذج التوازن الحسابي العام لالقتصاد الجزائري قدال زين الدين .د
 

339 
 

 

 ":تغيير مرونة اإلحالل للمنتجين: "  2أثار السيناريو  .2
 :من جهة الطلب -1.2

 :طلب السلع الوسيطة
و زيادهتا لكن بنسبة  فالحظ ارتفاع على السلع الوسيطة بنسبة أكثر، الصادرة من اإلحتاد األورويب،

أقل من احلالة األوىل صخ  باقي العا،م، أما القادمة من إحتاد املغرب العريب فسجل اخنفاضها أي أثر سليب 
أي افتقال اإلسترياد من إحتاد املغرب العريب إىل اإلحتاد األورويب وباقي )و هذا ما يعرف بأثر حتول التجارة 

أي خروجها من املنافسة هلذا النوع )هذه األخرية مبعدالت كبرية جدا ، وذلك راجع الرتفاع أسعار (العا،م
 (.من السلع

هذا االرتفاع يف الطلب على السلع الوسيطة اخلارجية و األقل من احلالة األوىل، راجع إىل اخنفاض 
 .أسعار السلع الداخلية يف مجيع األفشطة اإلفتاجية

 :الطلب على السلع النهائية
فالحظ ارتفاع الطلب على السلع النهائية ومبعدل أكرب من احلالة األوىل فتيجة الستقرار أسعار 
هذه األخرية بالنسبة الستهالك األسر واملؤسسات واخنفاضها بشكل طفيف بالنسبة لالستهالك 
و  احلكومي، هذا من جهة، كما فسجل اخنفاض األسعار احمللية بالنسبة الستهالك األسر و احلكومة

استقرارها بالنسبة للمؤسسات، مما أدى إىل زيادة استهالك السلع النهائية بالنسبة لألسر واحلكومة 
 . واخنفاضه بالنسبة للمؤسسات

 :من جهة العرض-2.2
هذا االخنفاض يف األسعار الداخلية أدى إىل زيادة اإلفتاج الداخلي، كما فالحظ ثبات أسعار       

 .املخرجات من السلع يف األفشطة اإلفتاجية عموما
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كما فسجل ارتفاع أسعار القيم املضافة مما أدى إىل ارتفاع يف القيم املضافة يف أغلب األفشطة واخنفاضها 
 .ية جراء املنافسة الشديدةيف بعض األفشطة الصناع

 :األثر على الميزان التجاري -3.2
 .إن ارتفاع يف القيم املضافة بصفة جمملة أدى إىل ارتفاع دخل عوامل اإلفتاج      

حبيث فسجل ارتفاع دخل رأس املال فتيجة الرتفاع كميات رؤوس األموال يف أغلب األفشطة اإلفتاجية 
 (.54)عدى النشاط 

 .فاع دخل األسر فتيجة الرتفاع دخل العمل مما أدى إىل ارتفاع ادخار األسركما فالحظ ارت -
كنتيجة لتحسن القدرة الشرائية لألسر الناجتة عن اخنفاض املستوى العام األسعار الداخلية واخلارجية،  -

تقوم الدولة بتقلي  التحويالت املتجهة لألسر، وهذا لغرض تقلي  العجز العمومي الناتج عن زيادة 
 .الستهالك احلكومي للسلع النهائية واخنفاض الدخل احلكومي الناتج أساسا عن اخنفاض الضريبة اجلمركةا
 

 (" أي األثر الكلي)معا  2-1دمج السيناريو : " 3أثار السيناريو . 3
 :من جهة الطلب-1.3

 :الطلب على السلع الوسيطة
اإلحتاد األورويب وباقي العا،م و تضم فالحظ ارتفاع الطلب يف األفشطة اإلفتاجية القادمة من 

واخنفاضها يف األفشطة املتبقية، (  57إىل  5من ) األفشطة الصناعية واإلسرتاتيجية و البعض من الزراعية 
أما القادمة من إحتاد املغرب العريب فنسجل عكس ذلك و ذلك راجع الرتفاع أسعار هذه األخرية 

 .اخلدماتيةواخنفاضها يف بعض األفشطة الزراعية و 
هذا التغري يف الطلب على السلع الوسيطة راجع إىل اخنفاض أسعار السلع الداخلية يف كل 

 .األفشطة
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 : الطلب على السلع النهائية
فسجل اخنفاض طفيف بالنسبة لكل املناطق و هذا راجع لتقل  الطلب مقارفة باحلالة الثالثة 

نسبة لألسر واحلكومة و اخنفاضها بالنسبة للمؤسسات حبيث تسجل ارتفاع الطلب على السلع النهائية بال
 .مع بقاء ففس أسعار االستهالك للحالة السابقة

 :من جهة العرض-2.3
وال ي أدت إىل زيادة : فالحظ اخنفاض يف أسعار إفتاج السلع احمللية بنسبة أقل من احلالة الثالثة

 .الة السابقةاإلفتاج الداخلي ، أما باقي اآلثار على العرض فهي مثل احل
ارتفاع بسيط للواردات من جهة و استقرار الصادرات أي عجز  :األثر على الميزان التجاري-1.3

 .طفيف يف امليزان التجاري
 :األثر على توزيع الدخول-3.3

ارتفاع يف القيم املضافة بصفة جمملة أدى إىل ارتفاع دخل عوامل اإلفتاج حبيث فسجل فسبة لدخل 
أما دخل رأس املال ارتفع أكثر من احلالة  .احلالة الثالثة فتيجة للفرق يف فسبة العمالةالعمل أقل من 

 .السابقة راجع الرتفاع كميات رؤوس املوال
كما فسجل ارتفاع يف دخل األسر أكثر من احلالة الثالثة بسبب ارتفاع دخل العمل و الذي أدى 

 .إىل زيادة ادخار األسر
الشرائية لألسر الناجتة أساسا عن اخنفاض املستوى العام لألسعار الداخلية وكنتيجة لتحسن القدرة 

واخلارجية أدى بالدولة إىل صخفيض يف فسبة التحويالت أكثر من احلالة السابقة و ذلك لغرض متويل العجز 
لى يوضح أثار هذه السيناريوهات األربعة ع 05اجلدول و  .العمومي الناتج عن اخنفاض الضرائب اجلمركية

 .االقتصاد اجلزائري
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  11نـــــتـــــائــــج الســيـنـاريـــوهــــات :11 جـــــــدول

                                                 
 .رقم بعد الفاصلة لدقة احلسابات، باإلضافة إىل أخذ متوسط فتائج املتغريات يف التحليل اإلقتصادي 51أخذفا  11

 3نسبة تغير سيناريو 2نسبة تغير سيناريو  1نسبة تغير سيناريو معطيات القاعدة 
QN 718,920743500000000 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 

Xp 999,187821888885000 0,000000000000000 0,000000000004913 0,000000000001293 

MNue 779,054149426551000 32400221977,18170000000 0,000000000263796 -0,000002944005056 

MNuma 0,004328061220666 0,000000000000000 0,000000000201094 0,000000000201094 

MNrdm 3895276,1128272400000 580317333106824000,0000 -0,000005435660365 -0,000003074314923 

DN 286,112731666667000 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 

Lab 22,528888888888800 0,000000000000000 0,000000000004914 0,000000000001293 

K 245,911111122849000 -0,000002419260887 0,000001209686489 0,000000028424082 

PDN 1,000000000000000 0,000000001252558 -0,000001309219454 -0,000000031386238 

PMNue 1,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 

PMNuma 180000,897656192000000 32400225410,70790000000 0,000000000087073 -0,000002944181747 

PMNrdm 0,000200000393999 -1,000010832304770 -0,000001031277617 -0,000006337274077 

PD 1,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 

Exue 99,729184668811300 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 

EXuma 16,613776777777800 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 

Exrdm 498645,923344058000000 -0,999900046650338 0,000000000000000 0,000000000000000 

D 833,049648833333000 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 

PV 1,000000000000000 -0,000000000000010 0,000000001123178 0,000000000026927 

PQN 1,000000000000000 0,000000000000003 -0,000000663307339 -0,000000015901629 

PX 1,000000001134850 0,000000000000000 -0,000000001139768 -0,000000001136148 

Tax 12,522780654156400 0,000000000000000 0,000000000000050 0,004379029403681 
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 جلنموذج المعالل MATLABمخرجات برنامج على  اإعتماد الباحث إعدادمن : المصدر
 

 :اآلثار الكلية -3.3
تبني لنا أن هذا االتفاق يتيح  بعض املزايا و حيمل بعض التكاليف لالقتصاد اجلزائري و ال ي  حيث

 :تتمثل أثارها الكلية يف 
 ؛زيادة االستهالك و هذا راجع لزيادة القدرة الشرائية أي رفاهية املستهلك -

R 1,000001209647350 0,000002419328485 -0,000002418137710 -0,000001238602284 

PDF 1,000000000000000 0,000000000000010 -0,000000000000026 -0,000000000000001 

QF 3746,373433000000000 0,000000000000000 0,000000000000007 0,000000000000000 

MFue 0,083655348245217 2,000000020182150 0,000000002441551 -0,000000006507581 

MFuma 0,013942558040870 2,000000020182160 0,000000000614773 -0,000000006551370 

MFrdm 0,041827674238265 2,000000020182160 0,000000002441560 -0,000000008307657 

DF 3281,621503000000000 -0,000000000000023 0,000000009980797 0,000000000239272 

PMFue 1,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 

PMFuma 1,000000003662320 0,000000000000000 0,000000000000000 -0,000000003574520 

PMFrdm 1,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 

PQF 1,000000000000010 -0,000000000000365 0,006291316551825 0,016951171627610 

SAV 4771,800000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 -0,000000000009992 

YL 405,519999999999000 0,000000000000000 0,000000000000360 0,000000000000106 

YM 6959,000000000000000 -0,000000040000259 0,000000020017258 0,000000000479882 

YK 4426,399999999990000 -0,000000660715633 0,000000330640403 0,000000007926500 

GR 7822,999998000000000 0,000000000000000 -0,000000004189778 -0,000000000100442 

CSAV 3791,345272000000000 -0,000000239024643 0,000000119614550 0,000000002867650 

TCG 7063,853485006280000 0,000000374615624 -0,000000187468035 -0,000059970908986 

HSAV 174,667611000000000 -0,000000040000261 0,000000019849456 0,000013677406969 
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البقاء يف مما أدى إىل اخنفاض األسعار الداخلية من أجل )اخنفاض طفيف يف مستوى اإلفتاج  -
 ؛و بالتايل أثر افكماشي عام( املنافسة

فتيجة الخنفاض األجور جراء األفشطة اإلفتاجية على تكاليفها ( بطالة)اخنفاض يف مستوى العمالة  -
 ؛وذلك من أجل صخفيض أسعارها

 ؛زيادة الواردات و ثبات الصادرات أي حدوث عجز يف امليزان التجاري -
 ؛فاع دخل احلقيقي للعملارتفاع دخل األسر الناتج عن ارت -
وتقلي  ففقاهتا  MEDAاخنفاض يف مدا خيل الدولة بالرغم من املساعدات املالية يف إطار برفامج  -

 (.على شكل تقلي  التحويالت لألسر)
 

 :اتمةـــــــخ
توصلنا إىل أن هذا االتفاق حيّمل بعض التكاليف لالقتصاد اجلزائري بفعل تقل  إيرادات الدولة 

عن فزع الرسوم اجلمركية و إفالس بعض املؤسسات اجلزائرية كما يتيح  بعض املزايا بفعل إخنفاض النامجة 
 .أسعار السلع املستوردة من اإلحتاد األورويب

اجلزائر مدعوة اليوم للتحكم أكثر يف الطلب ملواجهة العجز العمومي الناتج عن االخنفاض يف 
قات العمومية أو الرفع من اإليرادات غري أن تقلي  ففقات اإليرادات اجلمركية سواء بالتخفيض يف النف

بنسبة كبرية تسبب أثار اجتماعية ثقيلة باإلضافة إىل تأثريها على اخنفاض ففقات االستثمار ال ي تعترب 
 .ضرورية لتأهيل النسيج الصناعي االقتصادي حتضريه للمنافسة األوروبية

ظام اجلبائي للتمكن من تعويض اخلسارة اجلبائية النامجة وبالتايل جيب الرتكيز أساسا على تعديل الن
بينما تعمل اخلصخصة على صخفيض األعباء على ميزافيات الدولة وال ي كافت  .عن فزع احلواجز اجلمركية

 .تتحملها على شكل مساعدات للمؤسسات العمومية
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ن يوجه من جهة أخرى سجلنا ارتفاع فسب ادخار األسر واملؤسسات الذي من األحسن أ
  .لالستثمار اخلاص وهنا فشري إىل دور املؤسسات املالية الستقطابه عن طريق سياسة أسعار الفائدة

كما فشري إىل قلة املساعدات املالية ال ي هي غري كافية لتغطية العجز العمومي حبجة قلة 
 .االمتصاص

املبادالت مع إحتاد املغرب العريب بدرجة كبرية، و هذا راجع  هذا االتفاق أدى إىل هتميشوقد أدى 
الرتفاع األسعار النسبية هلذه األخرية و بالتايل أدى إىل حتول التجارة باألخ  إىل اإلحتاد األورويب، لذا 
فشري إىل ضرورة إفشاء مناطق للتبادل احلربني أعضاء إحتاد املغرب العريب خاصة أهنا متللك فرصا كبرية 

 .مكافية التكاملإل
وإمنا التساؤل  التساؤل بالنسبة للجزائر يف االفدماج من عدمه يف الفضاء األورومتوسطي ىيبق ،م

املطرو  يف ظل هذا توجه العاملي اجلديد هو كيفية تسيري هذا االفدماج خاصة وأن هلذا االفدماج أثار 
 .إجيابية و أخرى سلبية أكيدة تتطلب من اجلزائر رفع حتدي حقيقي يعين إما االفدماج أو التهميش

وث فتائج إجيابية بفعل افتقال إىل إمكافية حدفشري ومن الناحية الديناميكية التفاق الشراكة 
التكنولوجيا وحسن العمل املرتبطة بالسياسات املرافقة هلذا االتفاق يف هذه الفرتة االفتقالية، إضافة إىل 

 .تشجيع االستثمار األجنيب خللق ديناميكية تقل  من اآلثار السلبية املنتظرة إلفشاء منطقة تبادل احلر
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 النموذجمعادالت : الملحق
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 ، الخارجية ، الثوابت و المعدالتالداخلية  النموذج متغيراتالتعريف ب
 :المتغيرات الداخلية -أ

QNj : املركبةالسلع الوسيطة. 
Xj :املخرجات من السلع. 

MNUE :السلع الوسيطة املستوردة القادمة من اإلحتاد األورويب. 
MNuma :السلع الوسيطة املستوردة القادمة من إحتاد املغرب العريب. 
MNrdm  :السلع الوسيطة املستوردة القادمة من باقي العا،م. 

DNj :السلع الوسيطة احمللية. 
Li :كمية العمل. 
Ki :كمية رأس املال. 

PDNi :سعر السلع الوسيطة احمللية. 
PMNUE :سعر السلع الوسيطة املستوردة من اإلحتاد املغرب العريب. 

PMNuma  :سعر السلع الوسيطة املتوردة من إحتاد املغرب العريب. 
PMNrdm :سر السلع الوسيطة املستوردة من باقي العا،م. 

PDi :سعر السلعة احمللية. 
EXUE :صادرات من السلع و املتجهة حنو اإلحتاد األورويبال. 

EXuma :الصادرات من السلع و املتجهة حنو إحتاد املغرب العريب. 
EXrdm :الصادرات من السلع و املتجهة حنو باقي العا،م. 

Di :السلع احمللية. 
PVi :سعر القيمة املضافة. 
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PQNi :سعر السلع الوسيطة املركبة. 
PXi : من السلعسعر املخرجات. 
Tax :إمجايل الضرائب على املخرجات. 

R :سعر الصرف 
PDFf  :سعر السلع النهائية احمللية. 

QFf :السلع النهائية املركبة. 
MFUE :السلع النهائية املستوردة من اإلحتاد األورويب. 

MEuma :السلع النهائية املستوردة من إحتاد املغرب العريب. 
MFrdm :وردة من باقي العا،مالسلع النهائية املست. 

DFf :السلع النهائية احمللية. 
PMFUE :سعر اإلسرتاد للسلع النهائية القادمة من اإلحتاد األورويب. 

PMFuma: سعر اإلسرتاد للسلع النهائية القادمة من إحتاد املغرب العريب. 
PMFrdm :سعر اإلسرتاد النهائية القادمة من باقي العا،م. 

PQFf : النهائية املركبةسعر السلع. 
S :االدخار الكلي. 

YL :دخل العمل. 
YH :دخل األسر. 
YK :دخل رأس املال. 
GR :الدخل احلكومي. 

CSAV :ادخار املؤسسات. 
TCG :التحويالت القادمة من الدولة لألسر. 
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HSAV :ادخار األسر. 
 :المتغيرات الخارجية-ب

Ēi :الصادرات الثابتة. 
PWSEi :السعر العاملي. 

PWEi: السعر العاملي. 
ri: مرد ودية رأس املال. 

W :األجر االمسي. 
DINTij  :عرض السلع الوسيطة. 
DFINif :عرض السلع النهائية. 

PWMNi :السعر العاملي للسلع املستوردة الوسيطة. 
PWMFi :السعر العاملي للسلع املستوردة النهائية. 

THG :حتويالت قادمة من الدولة لألسر. 
HTAX : املباشرة على األسرالضريبة. 
CTAX :الضريبة املباشرة على املؤسسات. 

GE :اإلففاق احلكومي. 
GSAV :االدخار احلكومي. 
FSAV :االدخار اخلارجي. 

I :إمجايل االستثمار. 
THR :التحويالت اخلارجية لألسر. 

PEXUE :سعر التصدير لإلحتاد األورويب. 
PEXuma :سعر التصدير لإلحتاد املغرب العريب. 
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PEXrdm :سعر التصدير لباقي العا،م. 
 :الثوابت-ج

 .إلجمالي الواردات(:  CES)دالة بمرونة إحالل ثابتة 
i  :ثابت سلمي. 
i  :حصة الواردات ضمن السلع املركبة. 
i  :مروفة اإلحالل للسلع املركبة. 
j :حصة السلع الوسيطة ضمن املخرجات. 

 .للواردات من السلع الوسيطة(:  CES)دالة بمرونة إحالل ثابتة 


N
J  :ثابت سلمي. 


N

J :حصة السلع الوسيطة املستوردة الوسيطة ضمن السلع الوسيطة املركبة. 


N
J :مروفة اإلحالل للسلع الوسيطة. 

 .للواردات من السلع النهائية(: CES)دالة بمرونة إحالل ثابتة 


F
f :ثابت سلمي. 


F

f : املستوردة ضمن السلع النهائية املركبةحصة السلع الوسيطة. 


F
f: مروفة اإلحالل للسلع النهائية. 

 .للصادرات اإلجمالية(: CES)دالة بمرونة تحول ثابتة 


F
f:ثابت سلمي. 


T

i :حصة الصادرات ضمن املخرجات من السلع. 


T
i :مروفة التحول للصادرات. 

i :مروفة الطلب على الصادرات. 
 .( COBB-DOUGLAS)النوع دالة اإلنتاج من 
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I :ثابت سلمي. 
i :مروفة الطلب على رأس املال. 
Bi :مروفة الطلب على رأس املال. 

Wi :ثابت لتغريات األجر. 
bij :حصة طلب السلع الوسيطة ضمن إمجايل الطلب الداخلي. 
bif :حصة طلب السلع النهائية ضمن إمجايل الطلب الداخلي. 

 .للصادرات حسب االتجاه(:  CET)دالة بمرونة تحول ثابتة 
Areg  :ثابت سلمي. 
exr :مروفة التحول للصادرات حسب املناطق. 


ex

UE  :مروفة الطلب على الصادرات إىل اجتاه األورويب. 


ex
uma :مروفة الطلب على الصادرات إىل اجتاه املغرب العريب. 


ex

rdm :مروفة الطلب على الصادرات إىل باقي العا،م. 
 .للواردات من السلع الوسيطة حسب المناطق(: CES)بمرونة إحالل ثابتة دالة

Breg  :ثابت سلمي. 
M N :مروفة اإلحالل للسلع الوسيطة املستوردة. 


MN

UE :مروفة الطلب على الواردات من السلع الوسيطة القادمة من اإلحتاد األورويب. 


MN
uma : القادمة من إحتاد املغرب العريبمروفة الطلب على الواردات للسلع الوسيطة. 


MN

rdm :مروفة الطلب على الواردات من السلع الوسيطة القادمة من باقي العا،م. 
 .للواردات من السلع النهائية حسب المناطق(: CES)دالة بمرونة إحالل ثابتة

Creg :ثابت سلمي. 
M F: مروفة اإلحالل للسلع النهائية املستوردة. 
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MF

UE: مروفة الطلب على الواردات من السلع النهائية القادمة من اإلحتاد األورويب. 


MF
uma: مروفة الطلب على الواردات من السلع النهائية القادمة من إحتاد املغرب العريب. 


MF

rdm :مروفة الطلب على الواردات من السلع النهائية القادمة من باقي العا،م. 
 المعدالت-د

Txi : الضريبة على املخرجاتمعدل. 
tH :معدل الضريبة املباشرة على األسر. 
SH  :معدل ادخار األسر. 
dh :حصة األسر من مرد ودية رأس املال. 
tf :معدل الضريبة املباشرة على املؤسسات. 

dk :معدل االدخار املؤسسات. 
i :املنتوجات. 
J : (.52)األفشطة اإلفتاجيةF :(.3) األعوان اإلقتصادية 
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L’impact des dépenses publiques sur l’importation en Algérie,  
Etude économétrique sur la période [1990 - 2012]  

 
         Sofiane MAACHI 

                          Doctorant, Université de Tiaret 
Résumé : 

Cette étude a pour but de traiter la relation entre les dépenses 
publiques et l’importation par l’application sur l’économie Algérienne entre 

la période 1990 – 2012, pour cela on a utilisé dans le traitement l’analyse de 

la Co-intégration (Test de la stabilisation des variables [Augmented Dickey-
Fuller] et le Test [Johansen and Juselius]), et le modèle de la correction 
d’erreur sur les bilans annuels de la période [1990 – 2012], pour examiner 
l’impact des dépenses publiques sur l’importation en Algérie. 

Il a été conclu que les résultats de l’étude ont défini qu’il y a une Co-
intégration entre les variables utilisées, ce qui indique qu’il y a une relation 

à long terme entre les dépenses publiques et l’importation. Aussi il a été 

distingué d’après le modèle de correction d’erreur que les dépenses 

publiques influent sur l’importation mais d’une faible manière à court 

terme, et l’évolution des dépenses publiques, une des principales causes qui 

ont abouti à l’augmentation des importations en Algérie. 
Mots principales : Dépenses publiques, Importation, Teste de stabilisation 

des variables, Co-intégration, Modèle Correction d’erreur.  

  :ملخص
بالتطبيق على  العالقة املوجودة مابني النفقات احلكومية والواردات،يهدف هذا البحث إىل معاجلة 

، ولقد مت االعتماد يف الدراسة على حتليل التكامل 2102 – 0991االقتصاد اجلزائري ما بني الفرتة 
 Johansen andواختبار Dickey – Fuller Augmentedاختبارات السكون للمتغريات )املشرتك 

Juselius  لدراسة  2102 - 0991، ومنوذج متجهات تصحيح اخلطأ على البيانات السنوية للفرتة
 .يف اجلزائر الواردات األثر الذي حيدثه اإلنفاق احلكومي على
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أثبتت نتائج الدراسة أن هناك متجه للتكامل املشرتك بني متغريات الدراسة، مما يدل على وجود 
وأيضا تبني من تقدير منوذج متجهات تصحيح  عالقة طويلة األجل بني اإلنفاق احلكومي والواردات،

اخلطأ أن اإلنفاق احلكومي يساهم يف الواردات ولكن بشكل ضعيف يف األجل القصري، وان منو اإلنفاق 
 .احلكومي أحد أهم األسباب اليت أدت إىل زيادة حجم الواردات يف اجلزائر

السكون للمتغريات، التكامل املشرتك، النفقات احلكومية، الواردات، اختبارات : المصطلحات األساسية
 .تصحيح اخلطأمنوذج 

Introduction 
Les gouvernements sont responsables de la situation économique, 

cependant, l’emploi, l’élimination du chômage, la stabilité des prix, le 

niveau des salaires et l’évolution de la croissance économique nationale, 
sont devenue les principaux objectifs des gouvernements. 

Les gouvernements comptent dans les perspectives d’avenir sur la 

planification comme un moyen d’atteindre les objectifs souhaités. Les outils 

du gouvernement utilisés pour atteindre ces objectifs sont les différents 
types d’impôts, les dépenses publiques, et les subventions à savoir, les 

subventions productives ou économiques. 
Les discussions sur les politiques économiques, y compris la politique 

fiscale, font le sujet des différents débats politiques, ainsi qu’à leur rôle 

principal dans l’économie du pays, raison pour laquelle, on a traité ce sujet. 
 
Problématique de l’étude 

La pensée financière qui à été le résultat d’idées « Keynes », a 
concentré sur les dépenses publiques et l’ont considéré comme outils les 

plus importants de la politique budgétaire, ainsi qu’a leur efficacité pour la 

réalisation de la croissance économique, et en vertu du principe « LA 
DEMANDE CREE L’OFFRE ». Les dépenses publiques représentent la 
demande du gouvernement, est une motivation très importante pour la 
demande globale, ce qui génère une réponse envers  l’offre de façon très 

supérieure que le produit national brut. 
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L’Algérie à adopté dans ce cadre depuis 2001, la politique 
d’expansion publique représentée dans les trois grands programmes au cour 
de la période 2001-2014, le programme supplémentaire du soutien de la 
croissance 2005 - 2009, et le programme visant à créer la croissance 
économique 2009-2014, l’objectif principal de cette politique est de 

réactiver l’économie nationale, et augmenter le taux de croissance 

économique afin d’améliorer la situation financière en raison de la hausse 

du prix du pétrole algérien enregistrée de façon continue pendant le début 
du troisième millénaire. 

L’Algérie a suivi les politiques économiques et à travers lesquelles a 
essayé de réaliser la stabilité et de promouvoir la croissance économique. 
Parmi les politiques économiques adoptées, nous essayons dans notre étude 
de nous concentrer sur les dépenses publiques, et le changement qui peut 
être produit sur les importations, soulignons ainsi son rôle dans la lutte 
contre les déséquilibres et d’atteindre l’équilibre économique. 

Sur la base de ce qui précède, nous posons la problématique suivante : 
Quel est l’effet du changement des dépenses publiques sur 

l’importation en Algérie ? et quel est le degré de corrélation entre les 
dépenses publiques et l’importation en Algérie pendant la période 1990-
2012 ? 

 
1. Dépenses publiques 

Le recours à la dépense publique en particulier comme outil de la 
politique financière, et comme l’un des outils de l’économie générale, en 

Algérie le parcours de l’économie est passé par des périodes de 

développement des fonctions de l’état. Ce sont les développements 
théoriques et pratiques qui donnent une importance à cet outil. Le principe 
de l’état gendarme était en vigueur durant la période du point de vue 

classique, c’était donc les appels à réduire les dépenses générales au 

minimum, de façon à réduire le rôle de l’état et la réduction de l’activité 

économique et de laisser les autres forces opérant dans l’économie, qui 

devrait le conduire à l’équilibre. Le classique a mis des limites aux 
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dépenses publiques, du fait qu’elles sont inutiles et improductives et 
d’autant plus le rôle passif  des personnes à transférer leur épargne dans les 

domaines inutiles. 
L’Algérie a commencé par le développement économique issu du 

principe de neutralité fiscale qui est devenue responsable de l’équilibre 

économique et social, ceci revient également aux crises économiques et 
sociales dans l’économie mondiale, en particulier, la grande dépression, qui 

a nécessité l’intervention de l’état et donc d’augmenter les dépenses 

générales.
 (1) 

Cette évolution qui a mis fin aux idées classiques, a été donné par le 
professeur LERNER (A.P.Lerner), possédant l’idée financière fonctionnelle 

(Functional Finance), qui a éliminé un principe  fondamental du principe 
classique, c’est la neutralité d’outil de la politique budgétaire, telle la 
neutralité des dépenses et  de la fiscalité, et a souligné la nécessité de 
l’utilisation de la dette  publique comme outil parmi les outils de la 

politique budgétaire. (2) 
Lorsqu’on passe à la pensée financière moderne, nous constations 

lorsqu’on que (Myrdal et Lindal) avaient trouvé que les dépenses publiques 
est un outil servant à consolider la croissance autant que de besoin, 
cependant ils ont souligné la nécessité d’éviter des mesures budgétaires qui 

ont précipité la fréquence des problèmes de dépression, ce qui a été 
appliqué pendant les années trente en forme progressive de l’impôt. 

L’utilisation de n’importe quelle politique économique est de 

connaitre les effets produits par l’économie. Par conséquent, nous pensons 
que la politique  budgétaire commence ses travaux par les dépenses 
publiques pour contrôler la structure et le volume de l’économie ? La 

politique des dépenses publiques consacrée en périodes de crises et de 
chômage a créé un excédent de la demande globale et efficace par la hausse 
des taux de dépenses publiques de façon directe par l’augmentation 

                                                 
1 - Bernier wasmone, principe d’économie générale, traduction Ibrahim chams-Eddine, 

institut universitaire des études et publications, Beyrouth , 1989, p.33. 
2 - Ahmed abedda mahmoud, les bases d’économie générale, Dar El-Maaref, Egypte, 

Caire, 1971, p.102. 
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quantitative des dépenses publiques ou de façon indirecte par la réduction 
des impôts sur les dépenses de consommation et des réductions d’impôts 

sur les bénéfices et encourage l’investissement, alors que l’inflation exige à 

la politique budgétaire de réduire les dépenses, ou indirectement à 
augmenter les taux d’impôt sur la consommation et d’essayer de diminuer 

les taux d’impôts des bénéfices pour réduire les dépenses de 
l’investissement. 

A partir de ceci, les dépenses publiques sont : 

 Tout l’argent que dépensent les gens en général pour répondre à 

leur besoin ; (3) 

 Le montant d’argent sortant de la trésorerie d’une personne morale 

dans le but de satisfaire ses besoins. (4) 
Il est à noter qu’à partir des ces définitions, tous les économistes sont 

d’accords sur le concept suivant : les dépenses publiques sont d’abord le 

montant en argent, elles sont émises par une autorité ou un organisme 
public, et elles sont destinées à satisfaire les besoins du public. 

 
2. Tendances des importations en Algérie 

L’économie algérienne est fondée en général sur l’importation des 

matières premières, fabricants et demi-fabricants, où il existe une relation 
directe entre les dépenses publiques et les importations, qui apparaissent de 
manière significative au cours de notre analyse du cycle économique sur le 
marché, ces dépenses sont basées surtout sur le prélèvement du pétrole, qui 
représente la ressource principale d’un pourcentage supérieur  a 90% des 
recettes budgétaires publiques algériennes. 

Le commerce extérieur d’Algérie est caractérisé telle d’autres pays 

arabes et ceux en voie de développement par leurs relation avec les marchés 

                                                 
3 - Aleh housin khalef, Finance générale, 1er édition, le monde de livre moderne, maison 

de livre scientifique, Jordanie, 2008, p.99. 
4 - Housin mustapha husin, Finance générale, Office des ouvrages universitaires, 

Algérie, 2008, p.28.  
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des pays industriels développés, en particulier les marchés des pays 
européens, que ça soit par les importations ou les exportations. 

Les pays de l’union européenne représentent un fournisseur principal 

et un client à l’Algérie, où la moyenne des importations de l’Algérie des 

pays de l’inion européenne (L’UE), au cour de la période 2001-2012 est 
estimé de 54%, tandis que les exportations pendant la même période est 
d’environ 61.36%, ce qui indique l’importance qu’occupe les pays 

européens dans les échanges extérieurs de l’Algérie. 
La situation des importations algériennes ne diffère pas de celles des 

exportations, où le marché européen est également l’un des principaux 

fournisseurs de l’Algérie. Les produits d’équipement industriels  sont 

également les produits les plus importants, envisagés. 
 

3. Relation de causalité entre les dépenses publique et les importations 
en L’Algérie 

L’Algérie a adopté l’approche de Keynes en matière de croissance 

économique, ce qui induit une faiblesse de l’investissement privé local ou 

étranger. L’Algérie a besoin de préparer une économie nationale pour 
affranchir une nouvelle phase en adoptant une stratégie visant à renforcer 
l’infrastructure et la formation d’un capital humain qui est censé de 

connaitre chacune de ces phase, en plus s’intéresser de façon générale à 

l’amélioration des services publiques, issus des dépenses publiques 
importantes qui ont contribué à la croissance de la demande générale. Le 
problème qui reste en demeure en Algérie est la transformation de cette 
demande vers l’étranger, c'est-à-dire l’augmentation des importations, en 
particulier les produits fabricants et demi-fabricants et cela est du à la 
faiblesse du secteur productif ,(5)   comme l’indique la figure suivante : 

                                                 
5 - Boudakhdakh karim et selamna mohammed, l’impact d’augmentation des dépenses 

publiques sur le chomage en Algerie 2001 – 2009, colloque international sur « La 
stratégie d’état pour la lutte contre le chômage pour une croissance durable », Labo 
des stratégies publiques économiques en Algérie, universités Msila, novembre 2011, 
p.83. 
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Figure 01. L’évolution des dépenses publiques et les importations en Algérie 

de 2001 à 2012 

 
Source: Préparer par l’auteur en utilisant les donnés suivantes : 

 Direction Générale des douanes centre National de l informatique et de statistique 

C.N.I.S. 
 O.N.S, L'Algérie en quelques chiffres résultats 2001 /2011 N 30 Edition 2012. 
 O.N.S, Evolution de la balance commerciale de l'Algérie période: 2001/2012. 

 
Dans les conditions précédentes, à savoir, l’existence de dépenses 

publiques massives et l’absence d’une base industrielle capable d’accueillir 

ces dépenses, et l’échec du mécanisme de multiplicateur, une grande partie 

de dépenses s’est transformée en demande de consommables qui peut être 
satisfait par l’offre étrangère et cela se reflète sur l’augmentation des 

importations de produits fabricants qui constituent une stimulation de 
revitalisation des économies des autres pays.  

 
4. Détermination du modèle utilisé dans l'étude 

La littérature économique appliquée comprend plusieurs études 
portant sur le lien entre les dépenses publiques (DEP) et les importations 
(IMP), et note que ces études aboutissent à différents résultats 
incompatibles. 

Nous appliquerons une analyse de Co- intégration et le modèle des 
vecteurs de correction  d’erreurs sur des données annuelles pour la période 
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1990-2012 afin d’étudier la relation entre les dépenses publiques et les 

importations en Algérie. 
Mais avant de tester l'existence d'une relation d'équilibre à long terme 

entre les importations et les dépenses publiques ainsi qu’à l'analyse du 

comportement de la relation à court terme, il faut procéder à une analyse 
des séries chronologiques pour assurer la stabilité dans le temps et 
déterminer son degré d'intégration.  

Dans cette étude , nous allons construire un modèle standard affin de 
connaitre l'importance des dépenses publiques sur les importations, pendant 
la période de 1990- 2012 en utilisant le modèle de croissance new-classique 
, qui se compose de 5 variables et en particulier (IMP) comme variable en 
coordonnée représente les importations, en le supposant fonction de 
produits intérieurs brut (PIB), l'inflation (INF) , le prix d’un baril du pétrole 

(PBRL) et les dépenses publiques (DEP) qui sont supposées des variables 
en abscisse. 
Le modèle prend la formule mathématique générale suivante : 

 DEPPBRLINFPIBfIMP ,,, ……………………. (1) 

Avec: 
PIB : La valeur du produit intérieur brut réel (en prenant les prix des 

années 1990 et 2012), prise en dollars américains ; 
INF : La valeur du taux d’inflation, prise en pourcentage ; 
IMP : La valeur des importations totales (en prenant les prix des 

années 1990 et 2001), telle que mesurée en USD qui exprime le 
commerce extérieur ; 

PBRL: La valeur d'un prix unitaire d'un baril de pétrole brut, prise en 
dollars américains ; 

DEP : La valeur des dépenses publiques (en prenant les prix des 
années 1990 et 2001), prise en dollars américains. 

 
Les dépenses publiques en Algérie contribuent essentiellement dans 

les importations, car il est l'un des outils les plus importants de la politique 
budgétaire. 
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Tableau 01.  L’évolution des variables du modèle (1990 - 2012) 
Unité: million de dollars américains. 

ANNEES PIB (M$) IMP(M$) % INF DEP (M$) $/ PBRL 
1990 61900 9684 16,7 10100 24,34 

1991 61100 7681 25,9 11000 21,04 

1992 62200 8406 31,7 12000 20,03 

1993 60900 8788 20,5 12000 17,8 

1994 60400 9365 29 12500 16,3 

1995 62700 10761 29,8 13000 17,6 

1996 65300 9098 18,7 13500 21,7 

1997 66000 8687 5,7 13800 19,49 

1998 69300 9403 5 14200 12,94 

1999 71600 9164 2,6 14500 17,91 

2000 73100 9173 0,34 14800 28,5 

2001 75100 9940 4,2 15400 24,85 

2002 78600 12009 1,42 16200 25,24 

2003 84000 13534 2,58 16900 28,96 

2004 88000 18199 3,56 17600 38,66 

2005 92900 20357 1,64 18000 54,64 

2006 94500 21456 2,53 18700 65,85 

2007 97000 27631 3,25 19800 74,9 

2008 100280 39479 4,4 21600 99,9 

2009 10006,7 39297 5,7 22800 62,3 

2010 12034,5 40212 3,9 24900 80,2 

2011 14480,7 47300 4,5 26800 112,9 

2012 20795,5 23031 8,9 28400 113,4 
Source: réalisé par l’auteur en utilisant les données de l’office national des statistiques :  

- office national des statistiques : www. ONS.dz  
- Banque centrale d’Algérie : www.BCA.org.dz 
- Ministère des finances d’Algérie : www. MF.dz 
- La banque mondiale. 
- Direction générale des douanes. 

Les données statistiques des différentes variables que constituent le 
modèle ont été obtenues à partir des rapports de la Banque mondiale à 



Sofiane MAACHI  
L’impact des dépenses publiques sur l’importation en 

Algérie,  
Etude économétrique sur la période [1990 - 2012]  

 

17 
 

travers la base de données d’indicateurs du développement « World 
Development Indicators » et l’office national des statistiques et le ministère 

des Finances. 
Et le modèle devient dans sa formule mathématique probabiliste 

suivante: 
Où:   représente le terme de l’erreur aléatoire de l'équation (Error 

term), et que ses valeurs sont supposées être distribuées selon une 
distribution normale avec un intervalle nul et une variance constante                

)  2,0 N  i ( . 

Ces hypothèses sont nécessaires pour obtenir des grandeurs 

indépendantes et efficaces pour chaque coefficient ( 43210 ,,,,  ) du 

modèle. Selon la théorie économique, les prévisions préalables indiquent 
que l’impact des dépenses publiques et l'impact du PIB sur les importations 
doit être positif, soit : 

 
&        
 

L’approche standard utilisée dans l'étude s’est appuyée sur l’analyse 

de la relation donnée par la série chronologique (1990-2012) incluant 22 
observations chronologiques pour chaque variable du modèle, cette 
méthode d'analyse est importante par l’effet de la nature de la relation entre 

les dépenses publiques et les importations en Algérie. 
    Grâce à cette méthode, nous allons étudier les estimons du modèle 

suivant: 
        

tttttt LnDEPLnPBRLLnINFLnPIBLnIMP   ... 4321

………..(2) 
Le logarithme des variables a été utilisé dans le modèle qui devient un 

modèle de double-logarithmique de régression (Double- Log Regression 
Model) afin d'éviter des problèmes de mesures probables, en plus les 

  tttttttttt DEPPBRLINFPIBDEPPBRLINFPIBfIMP   ....,,, 43210

0




DEP

IMP 0




PIB
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grandeurs du modèle double logarithmiques représente les flexibilités, la 
flexibilité de toutes les variables de la croissance économique devient

4321 ,,,   , Respectivement. 

Pour le prouver, on suppose que le modèle de l’étude admet la 

fonction suivante: 
teDEPPBRLINFPIBIMP  4321

0  

Où la flexibilité de (DEP) des importations est: 

IMP

DEP

DEP

IMP
EDEP 




  

Et en dérivant les importations IMP par rapport aux dépenses publiques 
DEP, on obtient: 

 teDEPPBRLINFPIB
DEP

IMP
 1

04
4321 





 

  1
04 .4321  DEPeDEPPBRLINFPIB t  

Après arrangement, elle devient : 

 
DEP

eDEPPBRLINFPIB

DEP

IMP t


4321
0

4 



 

En remplaçant  la fonction  dans le modèle, on obtient: 

DEP

IMP

DEP

IMP





4  

Et en remplaçant la valeur 
DEP

IMP



  dans la formule de flexibilité ci-

dessus, elle devient : 

IMP

DEP

DEP

IMP
EDEP  4  

 

Après simplification, devient :              4DEPE  

Et, de même pour le reste des variables (PIB ،INF  ، PBRL   ( de la 
croissance économique. 
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5. Résultats de l'étude de l'impact des dépenses publiques sur les 
importations en Algérie 

Afin de clarifier l'effet des dépenses publiques sur les importations en 
Algérie, on a utilisé des données annuelles (1990-2012) exprimées par les 
variables utilisées dans cette étude, représentées par (IMP،PIB ،INF  ، PBRL 
،DEP  ( , tirées des rapports du modèle suivi dans cette étude : 

tttttt LnDEPLnPBRLLnINFLnPIBLnIMP   ... 4321  

22,.....,2,1t  

Nombreuses études ont montré que la méthode d’essai théorique ne 

conduit pas aux résultats concluants catégoriques concernant la nature des 
séries chronologiques, cependant, il sera utile d’utiliser le test de la racine 

de l’unité (The Unit Root Test) et qui conduit à des résultats plus précis. On 
a utilisé également dan cette étude le test Augmented Dickey- Fuller (ADF), 
et le test de Philips - Perron (PP). 

 
5.1 Test de stabilité et immobilité des variables (test de racine de 

l’unité)  
Le test (ADF) est l’un des tests quantitatifs utilisé dans cette étude afin 

de détecter  la stabilité et la statique des variables, ou les séries 
chronologiques, tandis que le test (DF) qui est un test simple a été évité 
parce qu’il ne répond pas ou il ignore l’auto-corrélation dans l'erreur 
aléatoire, de ce fait les grandeurs des  moindres carrés ne satisferont pas 
l’équation de régression des estimations efficaces. 
5.1.1. Test Augmented Dickey-Fuller )ADF( 

Le test (ADF) est donné par  l'équation suivante : 
 
 

 
tmt

m

i
itt UYYTAAY  



 
1

121 
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En présentant les données du test de racine de l’unité (test ADF) 
figurant dans le tableau (02),(6) il apparait clairement que toutes les 
variables utilisées dans cette estimation contiennent la racine de l’unité , 
cependant, il est à accepter l'hypothèse que la racine de l’unité est nulle 

pour toutes les variables au niveau abstrait 5%, c’est-à-dire, qu’elles ne sont 

pas stables dans le niveau général (level), dans le cas ou il est catégorique et 
sans direction générale (Intercept), et également dans le cas de sa présence 
(Trend & Intercept), ou l’inexistence du catégorique et la direction 

chronologique générale (None). 
 

Tableau 02. Résultats du test Dickey-Fuller Augmented 

Caractéristiques 

Niveau de 
l’abstrait et du 

test 

-Dickey-Fuller Test Augmented 

Intercept 
Trend & 
Intercept 

None 

Critical Values        
            

Les variables 

1 

5 

11 

-3.769597 
-3.004861 
-2.642242  

-4.440739 
-3.632896 
-3.254671  

-2.674290 
-1.957204 
-1.608175 

  

Logarithme du 
produit 

intérieur brut 
)Ln PIB( 

Niveau 

Level 

t 
Prob* 
AIC** 

 -1.38 

0.5710 

22.67 

-1.52 

0.7890 

22.69 

-0.90 

0.3143 

22.64 

 

1st 
difference 

t 
Prob 
AIC 

-4.58 

0.0018 

22.81 

-4.67 

0.0065 

22.85 

-4.65 

0.0001 

22.73 

Logarithme des 
importations 

)Ln IMP( 

Niveau 

Level 

t 
Prob 
AIC 

-5.61 

0.0002 

19.61 

-5.007 

0.0040 

19.68 

-0.35 

0.5424 

20.05 

1st 
difference 

t 
Prob 
AIC 

-2.06 

0.2606 

20.05 

-1.71 

0.7034 

20.09 

-2.48 

0.0163 

19.95 

Logarithme du 
taux d’inflation 

 )Ln INF( 

Niveau 

Level 

t 
Prob 
AIC 

-2.36 

0.1632 

-9.70 

-2.99 

0.1562 

-9.77 

0.81 

0.8802 

-9.60 

                                                 
6 - Les valeurs du tableau du test ADF sont calculées par le programme EVIEW.8 utilisé 
dans cette étude.  
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1st 
difference 

t 
Prob 
AIC 

-5.15 

0.0006 

-9.61 

-5.21 

0.0024 

-9.59 

-5.08 

0.0000 

-9.66 

Logarithme des 
dépenses 
publiques 
)Ln DEP( 

Niveau 

Level 

t 
Prob 
AIC 

5.33 

1.0000 

14.78 

2.44 

1.0000 

14.82 

2.38 

0.9937 

14.80 

1st 
difference 

t 
Prob 
AIC 

-1.43 

0.5455 

14.96 

-3.01 

0.1505 

14.72 

-0.49 

0.4897 

14.97 

Logarithme de 
prix du pétrole 

)Ln PBRL( 

Niveau 

Level 

t 
Prob 
AIC 

0.25 

0.9702 

8.16 

-1.93 

0.6035 

7.97 

1.28 

0.9447 

8.09 

1st 
difference 

t 
Prob 
AIC 

-5.26 

0.0004 

8.18 

-5.49 

0014 

7.98 

-4.81 

101111 

8.21 

*-Mackinnon (1996) one-sided P-values. 
** - La période de ralentissement prise est de (P = 1) selon la norme (AIC) .   

Voir annexe n°(01) 

 
Les résultats présentés dans le tableau ci-dessus indiquent que les 

valeurs de ( t ) calculées (en valeurs absolues) sont inférieures aux valeurs 

critiques à 5, et en prenant les premières différences (1st différence) des 
variables utilisées dans l'estimation , il se trouve qu’elles deviennent 

stables, c'est-à-dire, elles ne contiennent pas de racine de l’unité, ce qui a 

signifié le rejet de l'hypothèse nulle de  racine d’unité, où les valeurs de ( t ) 
calculés ( en valeur absolue ), sont supérieures aux valeurs critiques au 

niveau abstrait 5, (Ln PBRL , Ln PIB) ou 1 (Ln INF , Ln DEP) ou 10 
(Ln IMP) , et de ce fait, les variables sont intégrées au premier ordre et sont 
stables, la raison pour laquelle, on a procédé à la Co-intégration du modèle 
de correction d’erreur . 

Les courbes illustrées dans la figure (02) montrent la trajectoire de 
séries chronologiques du niveau général ainsi que la trajectoire de ces 
mêmes séries après avoir pris les premières différences : 
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Figure 02.  Les séries chronologiques dans les niveaux et les  premières 

différences selon les résultats des tests Augmented-Dickey-Fuller  

 

     

 
Les graphiques du test (ADF) ont été calculés en fonction des réalisations par (Eviews.8), Utilisés dans cette 

étude, ces valeurs varient en fonction du nombre des grandeurs du modèle de test. 

 
5.2. Test de Co-intégration de la méthode Johansen And Juselius:  

Comme les séries chronologiques de variables du modèle est une 
intégration du premier ordre, il sera utile de tester qu’il existe un 
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déséquilibre à long terme parmi ces variables, malgré l’existence d’un 

déséquilibre à court terme. A partir du test de la Co-intégration qui existe 
parmi  les variables de la méthodologie (Johansen, 1988) et (Johansen et 
Juselius , 1990) utilisées dans les modèles qui se composent de plus de 
deux variables , et qui est considéré comme le meilleur , même dans le cas 
de deux variables seulement, car il permet d’avoir l’impact  mutuel ou 

rétroactif (Feedback Effect) parmi les variables de l'étude , et elle est censée 
être inexistante dans la méthodologie de (Engle- Granger en deux étapes).(7) 

La méthode de Johansen et Juselius est basée sur le test d’un nombre 

de relations de Co- intégration dans le système de vecteur autorégressif  
(VAR), ce qui représente une relation à long terme des variables dans le 
système d'équations, en considérant que toutes les variables sont internes 
dans le modèle.  

Tableau 03. Test Johansen et Juselius 

Vector 
Eigen 
Value 

Trace 
Statistic 

Maximal 
Eigen 
Value 

Statistic 

Critical Values            
  1 

Critical Values            
     5 

Test 
d’impact 

Test auto-
grande 
vecteur 

Test 
d’impact 

Test auto-
grande 
vecteur 

0r * 0.796 90.44 33.44 88071 93098 69.81 99078 

1r 0.747 57.00 28.93 56047 97081 68075 78047 

2r 0.581 28.07 18.29 95065 75074 73083 71019 

3r 0.275 9.78 6.75 13039 17057 15063 16074 

4r 0.134 3.02 3.02 4049 4049 9076 9076 

*-denotes rejection of the hypothesis at the 0.01 & 0.05 levels.                                   
   Voir l’annexe N° (02) 

 
Le test a été effectué par la méthode (J.J) catégoriquement et sans 

direction chronologique dans l'équation et de test VAR, illustrés dans le 
tableau (03). 

                                                 
7 - Khaled ben hamed ben abdellah el-kadire, l’impact des actions monétaires pour le 

financement des importations au Arabie saoudite, Revue de l’université de Damas 

pour les sciences économiques et juridiques, vol 21, 2éme édition, Syrie, 2005, p.110. 
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Il apparait clairement, à partir des résultats du test d'impact et de 
l’auto-grande valeur dans le tableau ci-dessus, le rejet de l'hypothèse nulle 
pour ( 0r  ) qu'il n'y ait pas de Co-intégration parmi les variables au 

niveau 5  ou 1, où la valeur calculée du test de l’impact ( Trace  ) et de 

(90.44) supérieure aux deux valeurs critiques (77.81) et (69.71) à 1 et 5 

, respectivement , tandis que la valeur suivante, de (57.00), elle est 
inférieure aux valeurs critiques de (54.68) et (47.85), par conséquent, le test 
de la grande possibilité refuse de rejeter l'hypothèse nulle qui est définie par 
l’existence d’un seul vecteur au maximum  pour la Co-intégration. En outre, 

le test d’auto grande valeur ( max ) a donné les mêmes résultats. 

Il apparait également que (IMP) représentant les importations en 
Algérie, est une Co-intégration avec les dépenses publiques (DEP), le 
(PIB), le taux d'inflation (INF) et le prix du pétrole (PBRL). Cela signifie, 
que les Résultats obtenus est une combinaison linéaire statique entre les 
importations (IMP), et les variables (PIB ،INF  ، PBRL ،DEP  ( , malgré que 
ces variables ne sont pas statiques, et enfin, ce résultat confirme l’existence 

d’une relation d'équilibre à long terme parmi ces variables, ce qui signifie 

que ces variables se comportent de la même manière. 
L’équation de la Co-intégration commune peut être exprimée par 

l’équation suivante : 
 

ttttt LnDEPLnPBRLLnINFLnPIBLnIMP 0062.0378.0556.0182.0324.1 

             (0.02432(                    )0.69(               )0.4386     )     (0.19141     ) 

8499.514log Likelihood        

(Les Valeurs entre parenthèses représentent les erreurs-standards) 
 
Il apparait à partir des estimations du vecteur de Co-intégration du 

modèle ci-dessus, que la flexibilité des dépenses publiques sur les 
importations à long terme est égale à 0,0062%, ce qui signifie que 
l'augmentation des importations de 10% conduisent à l’augmentation des 

dépenses publiques de 6.2, avec un signe positif, ce qui est conforme avec 
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la théorie, et cela montre que l’IDE a une corrélation directe à long terme 

(effet positif) avec les importations.  
Le reste des variables ayant un signe négatif, ce qui signifie son effet 

négatif sur les importations à long terme, et ce qui contrarie la théorie 
économique. 

Les résultats ont montré également que les coefficients du vecteur de 
Co-intégration, décrivant la relation à long terme, comme abstrait, parce 
que la valeur de Log Linklihood  est égale à (514,8499). 

 
5.3.  Estimation du modèle des vecteurs de correction d'erreur 

Après avoir soumis les variables de cette étude au test de racine de 
l’unité, qui ont prouvé que les séries chronologiques sont statiques après 
avoir pris ses premières différences. Elles ont été soumises  également au 
test de Co-intégration, qui a montré l’existence d’une Co-intégration, puis 
vient l'étape suivante, qui comprend la conception du vecteur de l’auto-
régression (VAR) sous forme de premières différences des variables 
(modèle des vecteurs de correction d'erreur (vecteur error Correction 
Model [VECM]), afin d'estimer la vitesse d’adaptation, c'est-à-dire, 
l’adaptation de toute équilibre à court terme vers l’équilibre à long terme 
entre les importations et les variables de l'étude, et ajouter une lacune de 
temps au terme de correction d'erreurs (Error Correction Term) , Ceci se 
produit en estimant le modèle suivant après avoir ajouter des valeurs 
ralenties comme des variables en coordonnées interprétées de manière à ce 
que l’erreur aléatoire ne contient pas une auto-corrélation, la relation 
considérée est la suivante: 

ttjt

k

j
jjt

k

j
j

jt

k

j
jjt

k

j
jjt

k

j
jt

EcLnDEPLnPBRL

LnINFLnPIBLnIMPLnIMP

































1
11

111

 

 Ou les coefficients  ,,,,, de l'équation indiquent qu’elles 

sont des coefficient variables de la fonction (importations) à court 
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terme, et  indique le coefficient de correction d'erreur 1tEc , qui 

contient les restes du long terme, et mesure la vitesse d’adaptation des 

déséquilibres à court terme vers l'équilibre à long terme, où la 
dynamique à court terme est différente à celle du long terme, et les 

variables ralenties sont ajoutées pour s’assurer que t  (les restes) est 

statique ou de type bruit blanc (white Noise)0 8 
Le tableau (04) illustre les résultats des coefficients d’adaptation 

estimés, qui sont utilisés pour tester la force de l’influence des variables 

incluses dans l'équation sur des importations, qui contient les mesures par 
lesquelles les vecteurs de Co-intégration interviennent dans le mécanisme 
du court terme, et mesurer la vitesse de repenses du court terme au 
déséquilibre (Disequilibrium) qui se produit dans l’ensemble du système. 

 

Tableau 04. Estimation du modèle vectorielle de correction d’erreur 
Variables Coefficients Std.Errors t-statistic 

C 0.0555 0.00134 4.131 

1tEc -0.023 0.015265 -1.51440 

1 tLnIMP 0.0202 00.03125 0.64 

1 tLnPIB -0.029 0.00698 -4.272 

1 tLnINF 7864.23 39865.0 0.197 

1 tLnPBRL 40.99 13.30 3.081 

1 tLnDEP 0.0583 0.175 0.331 

2R 0.84   

ES. 0.028   

StatisticF  12.20   

LogLikelihood -136.87   
Voir annexe (03) 

                                                 
8- White Noise: The white noise is a stationary time series or a stationary random process 

with zero autocorrelation. In other words, in white noise N (t) any pair of values N(t1) 
and N(t2) taken at different moments t1and t2 of time are not correlated - i.e. the 
correlation coefficient r(N(t1),N(t2)) is equal to null. 

http://www.statistics.com/index.php?page=glossary&term_id=694
http://www.statistics.com/index.php?page=glossary&term_id=598
http://www.statistics.com/index.php?page=glossary&term_id=598
http://www.statistics.com/index.php?page=glossary&term_id=309
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Tableau (04) montre que les changements dans les variables 
permettent d’évaluer les variations dans le produit intérieur brut 

représentant la croissance économique en Algérie , c’est-à-dire que les 
dépenses publiques (DEP) induisent les importations d’après le concept de 

Granger, où la variation dans les dépenses publiques (DEP) au cours de la 

période (t-1) est d’une valeur de 10 , ce qui  conduit à une augmentation 
de la variation des importations pendant la période ( t ) (109) 

d’une valeur de 

0.64, qui représente un effet positif , mais faible, les résultats montrent 
également l’influence du produit intérieur brut (PIB), le taux d'inflation et le 
prix du pétrole pendant la période (t-1) sur les importations , ou le 
coefficient d’adaptation abstrait du produit intérieur brut PIB   (-0.029) par 
exemple, ce qui conduit à un état d'équilibre pendant 9 ans à peu prés.  

Alors que pour le terme de correction d'erreur aléatoire 1tEc  dans 

l'équation (VEC), est de signe négatif et statistiquement abstraite, et signifie 

en terme d’économie que toute valeur de  2.3 de déséquilibre est corrigées 
par année.  

 
Conclusion  

Dans cette étude, on a essayé de mesurer l'impact des dépenses 
publiques sur les importations en Algérie, où il a été constaté par l'analyse 
de l'étude en utilisant des tests standards (tests des variables statique - Test 
de Co-intégration – Le modèle de correction d'erreur) ce qui suit : 

 Les résultats des tests de variables statique (Dickey - Fuller Augmenté) 
ont montré que toutes les variables de l'étude économiques contiennent 
une racine de  l’unité c’est-à-dire qu'elle est non-statique (instable) en 
son niveau, tout en devenant stable dans les premières différences, ce qui 
signifie qu'il s’agit d’une intégration du premier ordre ; 

                                                 
10 - Les dépenses publiques manquent à la période (t) à l’application premièrement, et 

influent sur l’augmentation de produit brute à la période (t+1), donc le problème 
c’est la non conformité  temporelle entre la cause et le résultat. 
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  Le test de Co- intégration de manière de (Johansen & Juselius) a montré 
qu’il ya un vecteur de Co-intégration parmi les variables, ce qui indique 
l'existence d'une relation à long terme entre les dépenses publiques et les 
importations ; 

 L’estimation du modèle des vecteurs de correction d'erreur a montré que 

les dépenses publiques contribue à l'importation, mais elle est faible à 
court terme, cela est dû à la faiblesse de la rationalisation des dépenses 
publiques en Algérie , tandis que le résultat obtenu par la détermination 
du modèle de correction d' erreur à été rejeté, où il a été constaté que les 
dépenses publiques sont statistiquement abstrait, alors que le même 
modèle à montré que les autres coefficients du modèle sont abstraits et 
influent de façon positive sur les importations à court terme, ce qui est en 
accord avec la théorie économique. 
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ANNEXES 
 

Annexe N° 01. Résultats du test de variables statiques du modèle. 
(Test Augmented Dickey-Fuller) 

Ln (PIB) au niveau (level) 
Null Hypothesis: PIB has a unit root  

Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.384300  0.5710 

Test critical values: 1% level  -3.769597  
 5% level  -3.004861  
 10% level  -2.642242  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     R-squared 0.087437     Mean dependent var -1868.386 

Adjusted R-squared 0.041809     S.D. dependent var 19835.26 
S.E. of regression 19416.19     Akaike info criterion 22.67211 
Sum squared resid 7.54E+09     Schwarz criterion 22.77130 
Log likelihood -247.3932     Hannan-Quinn criter. 22.69548 
F-statistic 1.916288     Durbin-Watson stat 1.829762 
Prob(F-statistic) 0.181519    

     
     

Ln (IMP) au niveau (level) 
Null Hypothesis: IMP has a unit root  

Exogenous: Constant   
Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.612547  0.0002 

Test critical values: 1% level  -3.831511  
 5% level  -3.029970  
 10% level  -2.655194  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     R-squared 0.744891     Mean dependent var 749.6316 

Adjusted R-squared 0.672003     S.D. dependent var 6865.902 
S.E. of regression 3932.170     Akaike info criterion 19.61270 
Sum squared resid 2.16E+08     Schwarz criterion 19.86124 
Log likelihood -181.3207     Hannan-Quinn criter. 19.65477 
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F-statistic 10.21965     Durbin-Watson stat 2.068587 
Prob(F-statistic) 0.000437    

     
     

Ln (INF) au niveau (level) 
Null Hypothesis: INF has a unit root  

Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.361641  0.1632 

Test critical values: 1% level  -3.769597  
 5% level  -3.004861  
 10% level  -2.642242  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     R-squared 0.218058     Mean dependent var 0.000329 

Adjusted R-squared 0.178961     S.D. dependent var 0.001999 
S.E. of regression 0.001812     Akaike info criterion -9.702587 
Sum squared resid 6.56E-05     Schwarz criterion -9.603401 
Log likelihood 108.7285     Hannan-Quinn criter. -9.679222 
F-statistic 5.577348     Durbin-Watson stat 1.658639 
Prob(F-statistic) 0.028450    

     
     

Ln (DEP) au niveau (level) 
Null Hypothesis: DEP has a unit root  

Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  5.333620  1.0000 

Test critical values: 1% level  -3.769597  
 5% level  -3.004861  
 10% level  -2.642242  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     R-squared 0.587182     Mean dependent var 831.8182 

Adjusted R-squared 0.566541     S.D. dependent var 571.8694 
S.E. of regression 376.5051     Akaike info criterion 14.78625 
Sum squared resid 2835121.     Schwarz criterion 14.88543 
Log likelihood -160.6487     Hannan-Quinn criter. 14.80961 
F-statistic 28.44750     Durbin-Watson stat 1.393478 
Prob(F-statistic) 0.000032    
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Ln (PBRL) au niveau (level) 
Null Hypothesis: PBRL has a unit root  
Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.259798  0.9702 

Test critical values: 1% level  -3.769597  
 5% level  -3.004861  
 10% level  -2.642242  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     R-squared 0.003363     Mean dependent var 4.045455 

Adjusted R-squared -0.046468     S.D. dependent var 13.45708 
S.E. of regression 13.76620     Akaike info criterion 8.168817 
Sum squared resid 3790.164     Schwarz criterion 8.268003 
Log likelihood -87.85699     Hannan-Quinn criter. 8.192182 
F-statistic 0.067495     Durbin-Watson stat 2.415486 
Prob(F-statistic) 0.797675    

     
     

 
 

Annexe N° 02. Résultats du test d’intégration commune des variables du 

modèle. 
(Test Johansen and juselius) Niveau abstrait       1 % 

Date: 10/17/14   Time: 22:44    
Sample (adjusted): 1992 2012    

Included observations: 21 after adjustments   
Trend assumption: Linear deterministic trend   

Series: DEP IMP INF PBRL PIB     
Lags interval (in first differences): 1 to 1   

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)   
      
      Hypothesized  Trace 0.01   

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**  
      
      None *  0.796570  90.44752  77.81884  0.0005  

At most 1 *  0.747877  57.00644  54.68150  0.0055  
At most 2  0.581448  28.07188  35.45817  0.0780  
At most 3  0.275159  9.781860  19.93711  0.2979  
At most 4  0.134112  3.023999  6.634897  0.0820  

      
       Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.01 level  
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 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.01 level  
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values   

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)  
      
      Hypothesized  Max-Eigen 0.01   

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**  
      
      None  0.796570  33.44108  39.37013  0.0563  

At most 1  0.747877  28.93456  32.71527  0.0334  
At most 2  0.581448  18.29002  25.86121  0.1194  
At most 3  0.275159  6.757861  18.52001  0.5182  
At most 4  0.134112  3.023999  6.634897  0.0820  

      
       Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.01 level  

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.01 level  
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values   

      
      
            
1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood 514.8499   
      
      Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)  

DEP IMP INF PBRL PIB  
 1.000000 -1.324815 -556659.4  378.6233 -0.182899  

  (0.19141)  (438699.)  (69.9100)  (0.02432)  
      

 
(Test Johansen and juselius) Niveau abstrait       5 % 

Date: 10/18/14   Time: 00:38    
Sample (adjusted): 1992 2012    

Included observations: 21 after adjustments   
Trend assumption: Linear deterministic trend   

Series: DEP IMP INF PBRL PIB     
Lags interval (in first differences): 1 to 1   

      
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)   
      
      Hypothesized  Trace 0.05   

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**  
      
      None *  0.796570  90.44752  69.81889  0.0005  

At most 1 *  0.747877  57.00644  47.85613  0.0055  
At most 2  0.581448  28.07188  29.79707  0.0780  
At most 3  0.275159  9.781860  15.49471  0.2979  
At most 4  0.134112  3.023999  3.841466  0.0820  

      
       Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level  
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 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level  
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values   

      
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)  
      
      Hypothesized  Max-Eigen 0.05   

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**  
      
      None  0.796570  33.44108  33.87687  0.0563  

At most 1 *  0.747877  28.93456  27.58434  0.0334  
At most 2  0.581448  18.29002  21.13162  0.1194  
At most 3  0.275159  6.757861  14.26460  0.5182  
At most 4  0.134112  3.023999  3.841466  0.0820  

      
       Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level  

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level  
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values   

 
 

Annexe N° 03. Résultat d’estimation du modèle des vecteurs de correction 

d’erreur. 
 Vector Error Correction Estimates    

 Date: 10/17/14   Time: 23:06    

 Sample (adjusted): 1993 2012    

 Included observations: 20 after adjustments   
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

   
      
      Error Correction: D(DEP) D(IMP) D(INF) D(PBRL) D(PIB) 
      
      CointEq1 -0.023095 -0.115228 -1.26E-07  0.000990  3.275083 

  (0.01525)  (0.29195)  (1.2E-07)  (0.00075)  (0.86639) 

 [-1.51440] [-0.39468] [-1.05558] [ 1.31321] [ 3.78013] 

      

D(DEP(-2))  0.058317 -11.78277  1.16E-06 -0.001356  7.206053 

  (0.17574)  (3.36435)  (1.4E-06)  (0.00869)  (9.98402) 

 [ 0.33184] [-3.50224] [ 0.84069] [-0.15605] [ 0.72176] 

      

D(IMP(-2))  0.020228  0.922107 -2.06E-07  0.000453 -1.556634 

  (0.03125)  (0.59819)  (2.5E-07)  (0.00155)  (1.77518) 

 [ 0.64737] [ 1.54149] [-0.83942] [ 0.29315] [-0.87689] 

      

D(INF(-2))  7864.232  359058.0 -0.337666  1366.105  1590281. 

  (39865.0)  (763171.)  (0.31272)  (1971.13)  (2264778) 

 [ 0.19727] [ 0.47048] [-1.07978] [ 0.69306] [ 0.70218] 

      

D(PBRL(-2))  40.99903  40.39957 -3.05E-05  0.728436  1559.388 
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  (13.3030)  (254.672)  (0.00010)  (0.65777)  (755.761) 

 [ 3.08194] [ 0.15863] [-0.29189] [ 1.10743] [ 2.06334] 

      

D(PIB(-2)) -0.029830 -0.156907  2.20E-08 -0.000673 -0.814795 

  (0.00698)  (0.13366)  (5.5E-08)  (0.00035)  (0.39665) 

 [-4.27248] [-1.17391] [ 0.40150] [-1.94977] [-2.05417] 

      

C  555.9196  7498.629 -7.93E-05  1.091921 -11601.77 

  (134.568)  (2576.15)  (0.00106)  (6.65372)  (7644.95) 

 [ 4.13116] [ 2.91079] [-0.07512] [ 0.16411] [-1.51757] 
      
       R-squared  0.849222  0.555150  0.240893  0.323094  0.597073 

 Adj. R-squared  0.779632  0.349834 -0.109464  0.010677  0.411107 

 Sum sq. resids  1030116.  3.78E+08  6.34E-05  2518.461  3.32E+09 

 S.E. equation  281.4955  5388.922  0.002208  13.91861  15992.11 

 F-statistic  12.20323  2.703887  0.687564  1.034174  3.210653 

 Log likelihood -136.8733 -195.9130  98.24088 -76.73548 -217.6680 

 Akaike AIC  14.38733  20.29130 -9.124088  8.373548  22.46680 

 Schwarz SC  14.73583  20.63980 -8.775581  8.722054  22.81530 

 Mean dependent  820.0000  731.2500  0.000287  4.650000 -2070.225 

 S.D. dependent  599.6490  6683.284  0.002096  13.99351  20839.52 
      
       Determinant resid covariance (dof adj.)  1.41E+16    

 Determinant resid covariance  1.64E+15    

 Log likelihood -492.2212    

 Akaike information criterion  53.22212    

 Schwarz criterion  55.21358    
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Résumé : 
L’objectif de ce papier est de déterminer l’impact des chocs 

monétaires ; inflation, masse monétaire, taux de change et crédits, sur la 
croissance. L’étude est appliquée sur l’Algérie de 1991 à 2014, cette 

période est subdivisée en deux sous-périodes selon le niveau de liquidité 
bancaire. Un mécanisme à correction d’erreurs (MCE) a été utilisé pour 

vérifier cet impact à travers la méthode des moindres carrées (MCO).  
Les résultats démontrent un fort impact négatif de l’inflation sur la 

croissance, le même effet est observé pour l’écart de production sur 

l’inflation. Dans un contexte de faible liquidité, le taux de change exerce un 
impact négatif sur l’inflation et la croissance. La masse monétaire exerce un 

impact positif sur la croissance en période de faible liquidité et sur 
l’inflation en période de forte liquidité. 
Mots-Clefs : Inflation, Croissance, Taux de Change, Masse Monétaire, 
Moindres Carrées 
Codes JEL : E31, E37, E51, C32, C51 

 :ملَخص
ة، سعر الصرف النقديلنقدية؛ التضخم، الكتلة حتديد تأثري بعض الصدمات ايهدف البحث إىل 

. 4112 إىل 1991خالل الفرتة املمتدة من  لى اجلزائرطبقت هذه الدراسة ع. القروض على النموو 
 للتحقق من هذا التأثري مت. صريفمت الفرتة اإلمجالية إىل فرتتني وفقا ملستوى السيولة يف النظام املوقس

 (.SL)الصغرى  من خالل طريقة املربعات( ECM)استخدام آلية تصحيح اخلطأ 
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على  للتضخم على النمو، ويالحظ نفس التأثري لفجوة النمو اقوي أظهرت النتائج تأثريا سلبيا
 ا الكتلة النقديةأم .سعر الصرف له تأثري سليب على التضخم والنمو يف حالة سيولة منخفضة،. مالتضخ

 .سيولة منخفضة وعلى التضخم يف حالة سيولة مرتفعة حالة يف فلها تأثري إجيايب على النمو
 .، سعر صرف، كتلة نقدية، مربعات صغرىتضخم، منو اقتصادي :الكلمات المفتاحَية

 

Introduction: 
L’effet des chocs monétaires sur l’économie réelle occupe une place 

importante dans la pensée économique et reflète un débat qui dure depuis 
des siècles sur la place de la monnaie dans l’économie. Ainsi, selon le 

courant de pensée dominant, on est passée d’une neutralité de la monnaie 

dans les théories classiques, simple rideau selon Jean Baptiste Say, à une 
perception plus dynamique de cette dernière depuis le début du XXème 
siècle et l’avènement des pensées keynésiennes qui préconisent une 

intervention par le biais de la politique économique, notamment, la 
politique budgétaire et la politique monétaire. 

Cependant, depuis la moitié des années 1970 et le regain de puissance  
des pensées néolibérales, un vif débat entoure l’impact des chocs 

monétaires sur l’activité réelle et notamment la croissance économique. 

Cette situation a débouché sur une multiplication de théories économiques 
contradictoires sur le rôle de cette dernière. Pour compléter l’approche 

théorique, les économistes recourent à des méthodes économétriques basées 
sur des hypothèses différentes qui débouchent sur des résultats divergents 
selon les régions et les périodes étudiées, dont nous allons avoir un bref 
aperçu au cours de cet article. 

Ainsi, l’objectif principal de cette étude est de mesurer l’impact des 

chocs monétaires sur l’inflation et la croissance économique en Algérie sur 

deux périodes différentes, du premier trimestre 1991 au quatrième trimestre 
2001 et du premier trimestre 2002 au troisième trimestre 2014, en se basant 
sur un modèle à correction d’erreur MCE. Cette modélisation nous 

permettra aussi de déceler les changements éventuels d’impact des 
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différents facteurs monétaires considérés dans cette étude ; taux de change, 
masse monétaire, crédits et inflation. 

Aussi, l’Algérie a connu au cours des deux dernières décennies des 

mouvements importants dans le domaine monétaire, notamment dans les 
années 1990 où l’inflation a atteint des taux à deux chiffres conjuguée à une 

dévalorisation du taux de change et un assèchement des liquidités bancaires 
sur le marché monétaire. Depuis le début des années deux milles une 
certaine stabilité est retrouvée dans ce domaine où le marché monétaire est 
passé d’un faible degré de liquidité à un surplus de liquidité. 

En ce sens, une première partie est consacrée à une lecture de la 
littérature spécifique à l’impact des chocs monétaires à travers une vision 

d’abords théorique puis empirique. Alors qu’au cours de la seconde partie il 

sera procédé à la présentation du modèle élaboré ainsi que les résultats 
obtenus grâce à ce dernier. 
1. Revue de la littérature théorique : 

Dans la littérature économique on retrouve généralement trois niveaux 
d’importance concernant les effets des chocs monétaires sur l’économie 

réelle, ainsi nous pouvons distinguer entre les théories qui considèrent la 
monnaie comme totalement neutre de celles qui restreignent cette neutralité 
seulement au long terme lui conférant un certain impact à court terme et 
plus rare encore, nous retrouvons certaines théories qui reconnaissent un 
impact durable de ces chocs sur l’économie. 

L’un des premiers essais de schématisation d’une relation directe entre 
monnaie et inflation fut certainement la théorie quantitative de la monnaie 
qui doit sa formulation mathématique à Irving Fischer (1911)1.Dans cette 
dernière, la monnaie est neutre dans la mesure où une augmentation de la 
quantité de monnaie en circulation provoque une hausse simultanée des 
prix. Cette neutralité est reprise dans la théorie des cycles réels néoclassique 
basée sur le modèle de croissance classique inter-temporel de Frank 

                                                 
1
 Bien que les premières références à cette relation nous renvoient aux explications de 
Martin de Azpilcueta Navarro en 1556 puis Jean Bodin en 1568 dans sa « réponse à 
monsieur de Malestroit » 
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Ramsey (1928) avec des anticipations rationnelles. Dans cette optique, les 
fluctuations de la production et de l’emploi dépendent entièrement des 

chocs réels allant même, selon Bernard Landais (2008),2 à une causalité 
inverse qui fait dépendre les variations de la masse monétaire de celles de la 
production. 

Cette perception a d’ailleurs été testée empiriquement par John 

Boschen et Leonard Mills (1998), les résultats montrent la part des 
explications que donne la prise en compte de certaines variables réelles ne 
laisse qu’une partie insignifiante du résidu aux variables monétaires. Alors 
la monnaie serait neutre même à court terme.3 

Cependant, la plupart des théories économiques reconnaissent un 
certain impact à court termeaux chocs monétaires, même avec l’hypothèse 

d’anticipations rationnelles.4Ainsi, dans le modèle de Sargent et Wallace 
(1976) les agents anticipent une partie de l’offre de monnaie, celle contrôlée 

et dévoilée par la banque centrale, cette partie est totalement neutre. Alors 
qu’une seconde partie ne peut être anticipée, non contrôlée ou non dévoilée 
par la banque centrale, cette dernière exerce effectivement un effet à court 
terme qui disparait après que les agents adaptent leurs anticipations.5 Cette 
théorie a d’ailleurs été vérifiée empiriquement par Robert Barro (1978) en 

décomposant les variations de la masse monétaire. 
Toujours dans un raisonnement avec anticipations rationnelles, 

l’impact à court terme des chocs monétaires est expliqué par les rigidités 

nominales des prix sur le marché des biens et des services et des salaires sur 
le marché du travail qui s’ajustent,

6 selon Olivier Blanchard (2000),7 d’une 

                                                 
2 LANDAIS Bernard, Leçons de politique monétaire, éditions De Boeck Université, 

2008, p.49-50. 
3 Ibid., p.50. 
4 A long terme, l’inflation effective correspond aux anticipations d’inflation ce qui fait 

disparaitre l’illusion monétaire de Keynes. 
5 SARGENT Thomas J. & WALLACE Neil, Rational expectations and the theory of 

economic policy, Journal of monetary economics (2), 1976, p.173. 
6 Sur le marché du travail, ces rigidités peuvent s’expliquer par la théorie des contrats à 

long terme ou la théorie des coûts de menu qui considère le coût des négociations 
salariales plus important que les bénéfices éventuels. 



Dr. Belkheir MAAMAR 
Ismail AMANI 

Impact des Chocs Monétaires sur l’Inflation et la 

Croissance ; 
Cas de l’économie algérienne (1991-2014) 

 

40 
 

façon discontinue et désordonnée. Durant cette période d’ajustement, la 

valeur réelle de la monnaie est surévaluée ce qui provoque une hausse de la 
demande et donc de la production, ces dernières finissent par s’équilibrer 

dès que les prix s’ajustent totalement à la hausse initiale de la masse 

monétaire. 
Ces rigidités nominales sont imputées par Gregory Mankiw & Ricardo 

Reis (2001) à une diffusion lente de l’information.8 Le prolongement de 
l’impact des chocs monétaires à long terme peut trouver son explication 

dans l’augmentation de la vitesse de circulation monétaire, selon Milton 

Friedman (1971), qui accompagne la baisse de la demande de monnaie suite 
à la hausse des taux d’intérêts nominaux.9 
2. Revue de la littérature empirique: 

Pour quantifier les relations entre grandeurs macroéconomiques, les 
économistes se tournent de plus en plus vers les méthodes empiriques. 
Ainsi, les banques centrales utilisent selon Favero & Giavazzi (2001)10 de 
grands modèles économétriques pour l’orientation et l’évaluation de leurs 

politiques monétaires. Ces derniers sont regroupés dans un modèle compact 
par la Banque des Règlement Internationaux (BRI) qui teste l’effet des 

politiques monétaires en simulant un relèvement de 1% du taux directeur 
pour une durée de 8 trimestres. Plus généralement, les économistes 
recourent à de petits modèles économétriques basés sur des modélisations 
VAR (Vector Auto Regressive), ARIMA (Auto Regressive Integrated 
Moving Average), etc... 

Pour les pays de l’OCDE, il existe plusieurs études empiriques avec 

des résultats plus ou moins similaires ainsi la modélisation VAR réalisée 

                                                                                                                                      
7 BLANCHARD Olivier,What do we know about macroeconomics that Fisher and 

Wicksel did not?, National Bureau of Economic Research (NBER), 2000, pp.19-23. 
8 MANKIW Grégory & REIS Ricardo, Sticky information versus sticky prices: a 

proposal to replace the new Keynesian Phillips curve, Quarterly Journal of Economics, 
Novembre 2002, p.1318. 

9 LANDAIS Bernard, Leçons de politique monétaire, éditions De Boeck Université, 2008 
, p.37. 

10 FAVERO Carlo A. & GIAVAZZI Francesco, La transmission de la politique monétaire 
dans la zone Euro, Parlement Européen, Janvier 2001, p.15. 
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par Barran, Coudert & Mojon (1994)11 démontre globalement qu’une 

hausse des taux d’intérêt fait baisser la production réelle avec un effet 
inflationniste important. Une hausse de la masse monétaire stimule la 
production et l’inflation alors qu’une baisse du taux de change provoque le 

même impact. Les études de Gerlach & Smets (1995)12 et celle de Britton & 
Whitley (1997)13 concluent aux mêmes résultats à savoir qu’une hausse des 

taux d’intérêt impacte négativement la production et le niveau des prix. Le 

même effet est observé pour le taux de change dans la seconde étude, alors 
que l’output gap génère un effet inflationniste dans cette dernière. 

Concernant les pays africains, les études de Kamgna & Ndambendia 
(2008)14 et Mezui-Mbeng (2009)15 avec une modélisation VAR sur les pays 
de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale 

(CEMAC) offrent des résultats intéressants dans la mesure où ces pays 
connaissent une situation d’excès de liquidité. Les résultats démontrent que 

la masse monétaire exerce un impact positif sur l’inflation et la croissance, 

cependant son impact reste relativement faible. Alors que, pour les pays de 
l’Union Economique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (UEMAO), 

l’étude de Nubukpo Kako (2010),16avec un modèle Vectoriel à Correction 
d’Erreur (VEC)démontre qu’une hausse du taux d’intérêt directeur exerce 

                                                 
11 BARRAN Fernando & Ali, Transmission de la politique monétaire et crédit bancaire, 

une application à cinq pays de l’OCDE, Centre d’Etude Prospective et d’Information 

Internationale (CEPII), 1994, p.23-24. 
12 GERLACH Stefan & SMETS Frank, The monetary transmission mechanism: evidence 

from the G7 countries, Bank for International Settlement (BIS), Avril 1995, p.37-38. 
13 BRITTON Erik& WHITLEY John, Comparing the monetary transmission mechanism 

in France, Germany and the United Kingdom: some issues and results, Bank of 
England Conjunctural Assessment and Projections Division, 1997, p157-161. 

14 KAMGNA S. Y. & NDAMBENDIA H., Excès de liquidité systémique et efficacité de 
la politique monétaire : cas des pays de la CEMAC, Banque des Etats de l’Afrique 

Centrale, Juin 2008, p.22-23. 
15 MEZUI-MBENG Pamphile, Transmission de la politique monétaire : le cas des pays 

de la CEMAC, Cahiers du CEDIMES, Vol. 11 N°3, 2010, p.13-16. 
16 NUBUKPO Kako, L’efficacité de la politique monétaire de la banque centrale des 

états de l’Afrique de l’ouest depuis la libéralisation de 1989, Centre de Coopération 
Internationale pour la Recherche Agronomique et le Développement (CIRAD), 
Novembre 2003, p.12-21. 
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un impact négatif sur la croissance et positif sur l’inflation dans un délai 

très court. 
Pour les pays maghrébins, l’étude de Sami Mouley (2012)

17sur des 
pays méditerranéens18 à l’aide d’une modélisation VAR donne des résultats 

différents d’un pays à un autre. Concernant le taux directeur, il exerce un 
impact négatif sur l’inflation et la croissance pour la Tunisie, le Maroc et la 

Turquie pour le reste des pays les résultats ne sont pas concluants. De 
même, le taux de change exerce un impact négatif sur l’inflation et la 
croissance pour la Tunisie, l’Egypte, alors qu’un effet contraire est constaté 

pour la Jordanie. A noter que pour la Tunisie les crédits à l’économie et la 

croissance économique sont sources de tensions inflationnistes.  
Finalement, l’étude de Benbouziane & Benamar (2010)19 à travers une 

modélisation avec un Multi Threshold VAR (MTVAR) pour tester l’effet 

de liquidité en Algérie et au Maroc sur la production et l’inflation avec deux 

variables différentes à savoir la base monétaire et les dépôts bancaires, 
étudie leurs impact dans deux régimes d’inflation, forte et faible. Les 

résultats démontrent qu’il n’existe pas de différence d’impact entre les deux 

régimes en Algérie, ainsi la masse monétaire M1 et les dépôts bancaires 
exercent un impact similaire et positif sur l’inflation alors que pour la 

production le premier exerce un impact positif et le second négatif. Pour le 
Maroc dans un régime de faible inflation la liquidité, exerce un impact 
positif sur la production alors que dans un régime à forte inflation cet 
impact est nul. 
3. Approche méthodologique : 

Dans un souci de simplification nous recourons au cours de cette 
étude à une modélisation avec la méthode des moindres carrés, mécanisme 
à correction d’erreur (MCE), pour extraire les équations de l’inflation et de 

                                                 
17 SAMI Mouley, Le rôle des politiques monétaires et la convergence macroéconomique 

sur le développement de systèmes financiers dans les pays du sud de la méditerranée, 
MEDPRO Technical Report N°12, Avril 2012,  p.41-50. 

18 Tunisie, Egypte, Jordanie, Liban, Maroc et Turquie 
19 BENBOUZIANE Mohamed & BENAMAR Abdelhak, On the liquidityeffect in Algeria 

and Morocco: an empirical investigation, Les Cahiers du MECAS, Juin 2010, p.11-12. 
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la croissance, en utilisant le logiciel Eviews 7. Cette méthode est bien 
adaptée aux études sur de petits échantillons (quarantaine de données) 
comme le note Nubukpo  (2010)20 et ne nécessite donc pas le recours à une 
modélisation VEC (modèle vectoriel à correction d’erreurs). Toutes les 

variables ont été prises en termes de variations trimestrielles et sont 
exprimées en logarithme pour éliminer les valeurs extrêmes. 

L’inflation est mesurée en prenant comme variable dépendante 

(endogène) l’inflation trimestrielle, exprimée par la variation de l’indice des 

prix à la consommation (DLIPC) avec comme variables indépendantes 
(exogènes), la masse monétaire (M2), les crédits au secteur privé, l’écart de 

production (output gap) et le taux de change effectif nominal (TCEN). 
Ainsi nous obtenons l’équation de l’inflation suivante : 
DLIPC =α1.DLM2 + α2.DLCREDIT + α3.DLOUT + α4.DLTCEN + C + 
α6.LOGIPC(-1) + α7.LOGM2(-1) + α8.LOGCREDITS(-1) + α9.LOUT(-1) + 
α10.LOGTCEN(-1) 
Dynamique à court terme α1.DLM2 + α2.DLCREDIT + α3.DLOUT + 

α4.DLTCEN 
Dynamique à long terme α7.LOGM2(-1) + α8.LOGCREDITS(-1) + 

α9.LOUT(-1) + α10.LOGTCEN(-1) 
Force de rappel α6.LOGIPC(-1) 
Constante C 
Avec les signes théoriques suivants : α1>0, α2 ?, α3>0, α4<0, α6<0, α7>0, α8?, 
α9>0 et α10<0 

Les coefficients de α1 à α4 caractérisent la dynamique à court terme, 
les coefficients de α7 à α10 caractérisent la dynamique à long terme, alors 
que le coefficient α6 représente le coefficient de retour à l’équilibre (la force 

de rappel) par lequel on calcule le délai de retour à un état stable. La 
variable C représente une constante. 

Pour la mesure de la croissance nous prenons comme variable 
dépendante le taux de croissance du produit intérieur brut en valeurs réelles 
(PIBR) avec comme variables indépendantes, la variation de la masse 
                                                 
20 NUBUKPO Kako, op. cit, p.10-11. 
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monétaire (M2), les crédits au secteur privé (CREDIT), la variation de 
l’indice des prix à la consommation (IPC) et la variation du taux de change 

effectif nominal (TCEN). Ainsi nous aboutissons à l’équation suivante
21 : 

DLPIBR = β1.DLM2 + β2.DLCREDIT + β3.DLIPC + β4.DLTCEN + C + 
β6.LPIBR(-1) + β7.LOGM2(-1) + β8.LOGCREDIT(-1) + β9.LOGIPC(-1) + 
β10.LOGTCEN(-1) 
Dynamique à court terme β1.DLM2 + β2.DLCREDIT + β3.DLIPC + 

β4.DLTCEN 
Dynamique à long terme β7.LOGM2(-1) + β8.LOGCREDIT(-1) + 

β9.LOGIPC(-1) + β10.LOGTCEN(-1) 
Force de rappel β6.LPIBR(-1) 
Constante C 
Avec les signes théoriques suivants : β1>0, β2>0, β3 ?, β4<0, β6<0, β7 ?, 
β8>0, β9 ? et β10<0 

Les coefficients de β1 à β4 caractérisent la dynamique à court terme, 
les coefficients de β7 à β10 caractérisent la dynamique à long terme. Alors 
que le coefficient β6 représente le coefficient de retour à l’équilibre (la force 

de rappel) par lequel on calcule le délai de retour à un état stable, la variable 
C représente une constante.22 

Les retards on été fixés à un trimestre (une période) concernant les 
deux équations du modèle, les tests réalisés avec des retards plus importants 
(de deux à quatre trimestres) donnent des résultats moins significatifs sur 
l’ensemble des variables étudiées. Ces tests révèlent que plus on augmente 
le nombre de retards plus la valeur du R-squared (R2) diminue avec une 
pertinence de moins en moins importante.23 

                                                 
21 Le signe D avant une variable signifiant une la variation trimestrielle de cette dernière 

et les signes L et LOG font référence au fait que les valeurs sont en logarithme.  
22 Les signes théoriques ont été choisis en référence aux théories exposées dans la revue 

de la littérature et ne constituent que des hypothèses de départ pour la lecture des 
équations. 

23 La valeur de la probabilité nulle devient de plus en plus importante. 
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4. Les Variables Utilisées : 
Les données utilisées sont issues de la base de données du Fond 

Monétaire International (FMI), International Financial Statistics (IFS), et 
concernent notamment l’indice des prix à la consommation (IPC), le produit 

intérieur brut (PIB), la masse monétaire (M2), les crédits au secteur privé et 
le taux de change effectif nominal (TCEN). Toutes ces valeurs sont 
exprimées en Dinars Algérien (DZD), sauf l’IPC et le TCEN qui sont 

exprimé en indice avec comme base l’année 2010. 
Cependant, le PIB algérien n’est disponible qu’en fréquence annuelle 

et donc pour l’obtention de valeurs pluriannuelles nous avons due procéder 
à une trimestrialisation du PIB réel par extrapolation de ce dernier (lissage). 
Aussi pour combler le manque d’études sur la croissance potentielle du PIB 
algérien, et en absence de données suffisantes sur les déterminants de cette 
dernière, à savoir la croissance de la main d’œuvre et l’accumulation du 

capital, on a appliqué le filtre de Hodrick-Prescott au PIB réel. Ainsi, il a 
été possible de produire des données sur l’écart de production (output gap), 

entre PIB réel et PIB potentiel. 

4.1. Evolution des Variables Macro-économiques en Algérie: 
La croissance économique algérienne a enregistré une évolution en 

dents de scie mais elle a connu globalement deux périodes depuis le début 
des années 1990. Une première période, avant 1995, marquée par une crise 
de la dette où l’économie algérienne a enregistré des taux de croissance 

faibles et plus souvent négatifs avec un creux de -2,1% en 1993. Depuis 
l’année 1995 l’économie algérienne a renoué avec une croissance positive 

et stable au alentour de 3%, enregistrant une forte croissance entre 2002 et 
2005 avec, notamment, un pic de 7,1% en 2003. 
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Graphique n°01 : Evolution de la Croissance en Algérie (1990 – 2013) 

 
Source : International Financial Statistics (IFS) 

 
L’inflation en Algérie a aussi connu deux grandes périodes depuis le 

début des années 1990. Une première période, avant 1996, avec une forte 
inflation à deux chiffres atteignant un pic de 29,77% pendant l’année 1995. 

Cette période étant marquée par des mesures de stabilisation en vue de 
réduire les charges de la dette. S’ensuit une période de désinflation 

progressive avec un taux qui se stabilise autour des 4% depuis l’année 

1997. Ce taux est d’ailleurs considéré par la Banque d’Algérie comme un 

objectif en termes d’inflation. A noter une hausse de l’inflation qui a atteint 

8% pour l’année 2012, caractérisée par des augmentations salariales 

provoquant des tensions sur la demande. 
  

Graphique n°02 : Evolution de l’Inflation en Algérie (1990 – 2013) 

 
Source : International Financial Statistics (IFS) 
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4.2. Evolution des Variables Monétaires en Algérie : 
Concernant le taux de change, ce dernier a connu également deux 

grandes périodes depuis le début des années 1990 ; une première période 
entre 1990 et 1996 où le taux de change effectif a subi une baisse 
importante, une baisse voulue et imposée par le FMI dans le cadre des 
mesures d’ajustement structurel, et une seconde période, à partir de 1996, 
marquée par une relative stabilité du taux de change qui correspond au type 
de système de change algérien semi-fixe dit « système de taux de change à 
flottement dirigé sans trajectoire prédéfinie » mais aussi à une certaine 
stabilité de la situation économique algérienne. Il est utile de remarquer le 
rapprochement entre le taux de change effectif nominal et réel vers la 
deuxième moitié des années 1990, du à la baisse significative du taux 
d’inflation. 
 
Graphique n°03 : Evolution du taux de change effectif en Algérie (1990 – 2013) 

 
                                                      Source: International Financial Statistics (IFS) 
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les crédits au secteur privé, bien qu’ils connaissent une certaine stabilité 

depuis l’année 2004 tournant autour des 15%, leur évolution au cours de la 

période précédente, entre 1990 et 2004, traduit clairement la situation de 
l’économie algérienne passant par la crise du début des années 1990, avec 

de faibles taux de croissance des crédits distribués et parfois même des taux 
négatifs, -81% en 1992 et -21% en 1997, puis une poussée des crédits 
depuis 1999  et jusqu’à l’année 2002 avec une progression des crédits au 

secteur privé entre 40 et 60%. 
 

Graphique n°04 : Evolution des crédits et de la masse monétaire en Algérie 
(1990 – 2013) 

 
                                                                                  Source: International Financial Statistics (IFS) 

5. Choix des Périodes : 
Le choix des périodes a été fait en fonction de la liquidité du système 

bancaire, on distinguant une période de faible liquidité  au cours des années 
quatre-vingt-dix, alors que la période suivante est marquée par un surplus 
de liquidités bancaires. Si l'on prend le refinancement des banques auprès 
de la banque centrale comme référence, on remarque que l’encourt des 

institutions bancaires au réescompte est tombé à zéro depuis la fin de 
l’année 2001 et jusqu’à 2014, date de cette étude, parallèlement l’activité 

sur le marché interbancaire a connu une baisse très significative. 
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Graphique n°05 : Evolution de l’Encours au Réescompte en Algérie (1994-2012) 

 
Source : Banque d’Algérie 

Ainsi, la période totale de l’étude s’étend du premier trimestre de 

l’année 1991 au troisième trimestre de l’année 2014. Cependant pour 

pouvoir identifier le changement dans l’ampleur d’impact des chocs par 
rapport au changement de la structure du système bancaire, cette période 
globale a été subdivisée en deux sous-périodes, la première allant du 
premier trimestre 1991 au quatrième trimestre 2001, la seconde 
commençant au premier trimestre 2002 et se terminant au troisième 
trimestre 2014. 

- Test de Rupture : 
Pour vérifier la pertinence de ce choix il a été procédé au test de point 

de rupture de Chow (Chow Breakpoint Test) avec comme date de rupture le 
quatrième trimestre de l’année 2001, ce qui permet d’obtenir les résultats 

suivants : 
Les résultats du test révèlent qu’il existe bel est bien un changement 

d’impact entre les deux périodes, les valeurs des F-statistic étant positives et 
la probabilité de l’hypothèse nulle étant de zéro,24 aussi les tests avec des 
dates de rupture différentes donnent des résultats de moins en moins 
importants dès que l’on s’éloigne du point de rupture initialement choisi. 

                                                 
24 Pour l’inflation (F-Statistic : 5,40 / Prob : 0,00) et la croissance (F-Statistic : 5,45 / 

Prob : 0,00) 
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6. Estimations des Équations : 
Les résultats des estimations qui apparaissent dans les tableaux des 

moindres carrées révèlent des indicateurs globalement pertinents. Ainsi la 
valeur du F-statistic est positive avec une probabilité inférieure à 0,0525 qui 
constitue le seuil de significativité d’un modèle et est même très proche du 
0,00 pour les quatre tests effectués. Aussi, le coefficient de détermination 
R-squared (R2) est significatif, dans la mesure où les variables des modèles 
expliquent respectivement 84% et 75% des variations de l’inflation et de la 

croissance pour la première période (1991-2001), et baissent à 55% et 51% 
pour la seconde période (2002-2014). Ces résultats permettent de mettre des 
valeurs sur les coefficients des équations du modèle :26 
1991-2001 : 
DLIPC = 0.030*DLM2 - 0.005*DLCREDIT - 0.455*DLOUT- 
0.123*DLTCEN+ 1.099- 0.192*LOGIPC(-1) + 0.021*LOGM2(-1) - 
0.003*LOGCREDITS(-1) - 0.190*LOUT(-1)- 0.158*LOGTCEN(-1) 
Dynamique à court terme - 0.455*DLOUT - 0.123*DLTCEN 
Dynamique à long terme - 0.190*LOUT(-1) - 0.158*LOGTCEN(-1) 
Force de Rappel - 0.192*LOGIPC(-1) 
Constante + 1.099 
DLPIBR = -0.006*DLM2 + 0.003*DLCREDIT - 1.164*DLIPC- 
0.132*DLTCEN+ 4.851 - 0.340*LPIBR(-1)+ 0.193*LOGM2(-1) + 
0.015*LOGCREDITS(-1) + 0.013*LOGIPC(-1) - 0.178*LOGTCEN(-1) 
Dynamique à court terme - 1.164*DLIPC - 0.132*DLTCEN 
Dynamique à long terme + 0.193*LOGM2(-1) - 0.178*LOGTCEN(-1) 
Force de Rappel - 0.340*LPIBR(-1) 
Constante + 4.851 
 
 

                                                 
25 On parle ici de la probabilité de l’hypothèse nulle, ou en d’autre terme que les résultats 

soient dus au hasard 
26 Les variables en gras représentent les variables significatives, les variables non 

significatives ne sont pas reprises dans l’étude des dynamiques qui suit. 
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2002-2014 : 
DLIPC = 0.027*DLM2 - 0.013*DLCE - 0.265*DLOUT + 0.015*DLTCEN 
- 0.863 - 0.172*LOGIPC(-1) + 0.093*LOGM2(-1) - 0.029*LOGCE(-1) - 
0.050*LOGOUT(-1) - 0.053*LOGTCEN(-1) 

Dynamique à court terme - 0.265*DLOUT 
Dynamique à long terme + 0.093*LOGM2(-1) 
Force de Rappel - 0.172*LOGIPC(-1) 
Constante - 0.863 

DLPIBR = 0.041*DLM2 - 0.126*DLCE - 1.020*DLIPC + 
0.170*DLTCEN + 1.589 - 0.090*LOGPIBR(-1) + 0.075*LOGM2(-1) - 
0.006*LOGCE(-1) - 0.047*LOGIPC(-1) - 0.142*LOGTCEN(-1) 

Dynamique à court terme - 1.020*DLIPC 
Force de Rappel - 0.090*LOGPIBR(-1) 
Constante + 1.589 

 
En vérifiant la pertinence de chaque variable séparément, en ne 

retenant que les variables ayant une p-value (probabilité) inférieure à 5% 
(0,05) et dont le t de student (t-statistic) est à l’extérieur de la zone [+1,96, -
1,96] comme préconisé pour les études en sciences économiques, on 
remarque que certaines variables n’ont pas un impact significatif et seront, 

donc, exclues de l’interprétation des résultats qui suit. 
7. Interprétation des résultats : 

Notons d’abords que, pour les deux périodes de l’étude, les variations 
du crédit à l’économie n’ont aucune influence sur l’inflation et la croissance 

économique, à court comme à long terme. De même, la masse monétaire 
n’exerce aucun effet à court terme, ceci ne nous permet donc pas de tirer 

des conclusions sur leurs impacts. 
Á long terme, la masse monétaire influe positivement sur la croissance 

économique pendant la première période, entre 1991 et 2001, ainsi une 
hausse de la masse monétaire de 1% augmente la croissance de 
0,19%.L’effet à long terme est un fait atypique de l’économie algérienne 

mais dont une certaine explication peut être trouvée dans la théorie 
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monétaire de M. Friedman (1971) et les travaux de Michael Parkin 
(1974).27 

Au contraire, pour la seconde période, entre 2002 et 2014, on retrouve 
un impact à long terme pour la masse monétaire sur l’inflation uniquement, 

cette dernière augmentant de 0,09% suite à une hausse de 1% de la masse 
monétaire en circulation. Cet impact typique conforte les conclusions de la 
plupart des théories économiques qui soutiennent une neutralité de la 
monnaie à long terme, notamment la théorie quantitative de la monnaie de 
Fischer (1911), la théorie des cycles réels de Ramsey (1928) et les résultats 
de Boschen et Mills (1998). 

Concernant le taux de change, il exerce un impact négatif sur 
l’inflation pour la première période de l’étude, entre 1991 et 2001,cet effet 

est typique dans la mesure où une baisse du taux de change se traduit par 
une augmentation des prix des produits importés. Ainsi, une hausse du taux 
de change de 1% réduit l’inflation de 0,12% à court terme et de 0,16% à 

plus long terme. Cet impact est aussi négatif sur la croissance économique, 
pour la même période, dans la mesure où une hausse de 1% du taux de 
change réduit la croissance de 0,13% à court terme et de 18% à long terme. 
Ce résultat peut trouver une explication dans l’existence d’un canal du taux 

de change pour la période considérée, dont une hausse impliquerait une 
diminution des exportations selon Mishkin (1996)28.On notera que le 
résultat obtenu est similaire à celui de Sami (2012) pour l’Egypte, la 

Tunisie et le Liban. On remarque dès lors qu’une baisse du taux de change 

permettrait une plus grande croissance réelle au prix d’une certaine 

inflation, ce qui a largement été mis en pratique par l’Algérie pendant cette 
période. 

Autres fait atypique de l’économie algérienne, l’existence d’une 

relation négative entre l’écart de production et l’inflation, l’augmentation 

du premier de 1% provoquant une baisse du second de 0,46% et 0,27% pour 
                                                 
27 LANDAIS Bernard, Leçons de politique monétaire, éditions De Boeck Université, 

2008, p.35-36. 
28 MISHKIN Frederic S., Les canaux de transmission de la politique monétaire, Bulletin 

de la Banque de France N°27, Mars 1996, p.93. 
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la première et la seconde période respectivement à court terme et de 0,19 à 
long terme pour la première période seulement. 

Ce résultat est contraire aux enseignements de la loi d’Okun qui a 

défini la croissance potentielle comme celle non accélératrice de l’inflation, 

et donc toute croissance supérieure à cette dernière (augmentation de l’écart 

de production) serait source d’inflation.29 En revanche ces résultats sont 
similaires à ceux obtenus par Sami (2012) qui démontrent une relation 
négative entre croissance et inflation pour les pays méditerranéens. 

Finalement, l’inflation exerce un fort impact négatif sur la croissance 
économique, à court terme seulement, pour les deux périodes. Ainsi une 
hausse de l’inflation de 1% pénalise la croissance de 1,16% et 1,02%, 

respectivement, pour la période de 1991-2001 et 2002-2014 ce qui est assez 
important. Notons que l’impact négatif de l’inflation sur la croissance, bien 

que contraire aux enseignements de la courbe de Phillips, s’inscrit dans la 

lignée des études menée par Stanley Fischer (1993)30 et Robert Barro 
(1995)31 pour qui cette relation passe par un impact négatif de l’inflation sur 

l’investissement. Cette relation négative est d’ailleurs dénommée l’effet 

Stockman (1981) ou l’effet anti-Tobin.32 Cet argument est généralement 
avancé par les banques centrales pour adopter un ciblage strict de 
l’inflation. 
 
Conclusion : 

A travers l’analyse de la littérature il est clair qu’il existe une 

différence d’impact notable entre les différents pays pris en considération 

notamment en ce qui concerne la force d’impact. Les résultats de l’étude 

empirique présentée à travers ce papier démontrent même un changement 
                                                 
29 RUDOLF Barbara & ZURLINDEN Mathias, Production potentielle et écart de 

production : le point de vue de la politique monétaire, La vie économique, Juin 2011, 
p.18. 

30 FISCHER Stanley, The role of macroeconomic factors in growth, National Bureau of 
Economic Research (NBER), Décembre 1993, p.23. 

31 BARRO Robert J., Inflation and economic growth, National Bureau of Economic 
Research (NBER), Octobre 1995, p.18. 

32 L’effet Tobin (1965) établissant une relation positive entre inflation et croissance 
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dans les effets des différents facteurs pris en compte entre les deux périodes 
de l’étude. 

Ainsi, on remarque d’abord l’existence d’un canal du taux de change, 
entre 1991 et 2001, dans la mesure où ce dernier stimulait la croissance 
économique mais provoquait simultanément une hausse de l’inflation. C’est 

d’ailleurs l’une des mesures les importantes imposées par le Fond 

Monétaire International (FMI) à l’Algérie pour réduire sa dette extérieure et 

renouer avec un niveau de croissance économique acceptable à travers le 
Pacte de Stabilisation Macroéconomique et l’Ajustement Structurel. La 

dépréciation du Dinars algérien a causé une inflation à deux chiffres vers le 
milieu des années quatre-vingt-dix mais a permis de réaliser une croissance 
positive. Ce canal n’est plus opérant pour la deuxième période de l’étude 

qui coïncide avec une certaine stabilité du taux de change en Algérie. 
L’inflation exerce un fort impact négatif sur la croissance 

économique, pour les deux périodes de l’étude entre 1991 et 2014, et donc 

il serait plus bénéfique pour l’Algérie d’exercer un contrôle plus strict de 

l’inflation, bien que cette dernière ait été sous contrôle pendant la majeure 
partie de la première décennie des années deux mille, son envolé vers la fin 
de cette dernière suggère que les résultats obtenus en Algérie ne soit pas 
totalement dus aux dispositions prises par la banque centrale. Ainsi, il serait 
utile de s’interroger sur la pertinence de la cible d’inflation retenue par la 

Banque d’Algérie. 
Un point tout aussi important est le changement radical d’impact de la 

masse monétaire M2 entre les deux périodes de l’étude, si dans la première 

période elle pouvait stimuler la croissance économique, pour la seconde 
période sont impact est purement inflationniste. Ceci peut être du au 
changement du niveau de liquidité de l’économie algérienne qui est passée 

d’une faible liquidité entre 1991 et 2001 à une situation de forte liquidité 
depuis la fin de l’année 2001. 

Alors que l’absence d’impact notable des crédits peut constituer un 

problème important pour la stimulation de l’économie algérienne par le 

biais de la politique monétaire. On peut expliquer cela par le fait que le 
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secteur privé recours rarement aux crédits pour financer ses investissements 
productifs, mais cela peut-il expliquer totalement la neutralité des crédits à 
l’économie ? 

Finalement, il est clair que l’effet des différents chocs monétaires a 

connu une baisse notable dans la force d’impact entre les deux périodes de 

l’étude, ce qui constitue une piste de recherche importante sur les 

changements de la structure économique de l’Algérie dont résulte cette 

baisse. D’autant que certaines études, dont celle de Mezui-Mbeng (2009), 
relient la baisse d’impact à une plus forte liquidité de l’économie, comme 

cela a été le cas pour les pays du CEMAC. La séparation des deux périodes 
en fonction de la liquidité du système bancaire et les résultats obtenus 
constitue seulement un point de départ à des études ultérieures plus 
approfondies sur la question mais laissent suggérer que la baisse 
d’efficacité des chocs monétaires est due à la forte hausse de la liquidité 

bancaire. 
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Résumé :  

Pendant longtemps, on a associé la maximisation de la rente tirée des 
hydrocarbures à la prospérité de l’économie nationale. Seulement, l’objectif 

de construire une base économique productive indépendante à la rente est à 
ce jour, encore au stade des intentions. Des études (Sachs et Warner 1995- 
2001, Torvik 2002, Robinson, Torvik et Verdier 2006….) ont conclu à une 

malédiction des ressources naturelles. La gouvernance est depuis les années 
1990 mise en avant pour conjurer cette malédiction.  

A travers un modèle économétrique, ce présent papier tentera de 
vérifier l’hypothèse de la malédiction des ressources naturelles en Algérie 

en étudiant l’impact de la rente pétrolière sur l’investissement via les 

indicateurs de la bonne gouvernance. Les résultats du test de causalité au 
sens de Granger ont limité notre étude qui se décomposera en deux parties. 
Dans la première il s’agit d’étudier l’impact de la rente pétrolière sur 

l’investissement, et dans la seconde il s’agit d’analyser le lien entre la rente 

pétrolière et les indicateurs de bonne gouvernance qui correspondent au 
sens de notre étude.  
 

:الملخص  
ن مهمة بناء قاعدة مما جعل م ،لطاملا ارتبط جناح االقتصاد الوطين وازدهاره بعوائد احملروقات

وأدى  .منتجة ومستقلة عن عائدات النفط مسألة صعبة لبقائها حبيسة النوايا إىل يومنا هذا اقتصادية صلبة
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خلصت إليه العديد من الدراسات والذي  ملصدر املعروف بلعنة املواردإىل اخلوض يف األثر السليب هلذا ا
 1002روبينسون، طورفيك و فارديار  1001طورفيك ( 1005-5991وارنار & ساش )على غرار 

، ليشرع يف تسليط الضوء على دور احلكم الراشد مطلع التسعينات للتخفيف من حدة التأثري السليب ....(
 . للموارد الطبيعية

ن اهلدف من هذه الورقة البحثية هو التحقق من فرضية لعنة املوارد الطبيعية يف اجلزائر إوعليه ف
وقد . لى االستثمار عن طريق احلكم الراشدباعتماد منوذج قياسي قائم على دراسة أثر عوائد النفط ع

فيعكف األول على دراسة أثر  جزئنيهذه الدراسة بتقسيمها إىل  جرانجرـلنتائج إختبار السببية حددت 
 .عائدات النفط على اإلستثمار، بينما خيتص الثاين بدراسة عالقة عائدات النفط مبؤشرات احلكم الراشد

 
Introduction : 

L’histoire des pays richement dotés en ressources naturelles note des 
effets divergents de la rente sur la performance économique de ces pays. En 
effet, la Norvège, le Canada, l’Australie, le Botswana sont des pays riches 

en ressources naturelles caractérisés d’une forte croissance économique. 
Alors que le Nigéria, l’Arabie Saoudite et le Venezuela affichent de faibles 

performances économiques malgré leur dotation en ressources naturelles. 
Les économistes (Sachs et Warner 1995, Torvik 2002, Sachs et Warner 
2001, Robinson, Torvik et Verdier 2006….), nomment l’effet négatif de la 

rente sur la santé économique des pays qui en bénéficient par « La 
malédiction de ressources ». Ce terme renvoie au fait que la présence d’une 

importante rente entrave le développement d’un secteur productif en faveur 
d’une spécialisation dans la production pétrolière qui n’est ni créatrice 

d’emploi, ni génératrice  de pouvoir d’achat. Les institutionnalistes 

expliquent que la persistance du caractère rentier des économies richement 
dotés en ressources naturelles est due à une mauvaise gouvernance qui 
conduit à une gestion inefficace des ressources naturelles.  

Dans ce sillage, ce travail tentera de traiter le cas algérien en 
répondant à la problématique suivante : « Comment la gouvernance peut-
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elle expliquer l’incapacité de l’économie algérienne à dépasser le 

caractère rentier de son régime d’accumulation en réalisant une 

dynamique productive indépendante à la rente ? » 
A travers un modèle économétrique ce papier tentera de vérifier 

l’hypothèse de la malédiction des ressources dans l’économie algérienne en 

étudiant le lien direct et indirect entre  la rente pétrolière, l’investissement et 

la gouvernance en Algérie.  
1. La malédiction des ressources naturelles :  

Il existe deux aspects à la malédiction des ressources naturelles. Le 
premier est macroéconomique à travers l’explication du phénomène du 

Syndrome Hollandais. Le second est microéconomique, où il est expliqué le 
comportement rentier des entrepreneurs dans les pays richement dotés en 
ressources naturelles.  
1.1. Macroéconomie de la malédiction des ressources : Le Syndrome 

Hollandais : 
L’expression « Syndrome Hollandais » ou « Maladie Hollandaise » ou 

en encore « Dutch Disease » est apparue pour la première fois en 1977 dans 
un article du magazine britannique « The Economist » aux moments des 
débats relatifs aux problèmes qui risquaient de se poser à la Grande 
Bretagne suite à la découverte de gisements de pétrole. Ce magazine 
essayait de décrire un phénomène étrange auquel l’économie hollandaise 

était confrontée après le premier choc pétrolier alors qu’elle avait enregistré 

de bonnes performances économiques pendant plusieurs années 
consécutives depuis la mise en exploitation des réserves de gaz naturel du 
gisement Slochteren dans les années soixante.  

En parallèle, naissaient en Australie des modèles dits de booming 
sector (secteur en boom) qui ont mis en évidence les changements 
structurels intervenus dans l’économie australienne,dus en particulier au 

développement du secteur minier. Les conclusions de ces modèles 
rejoignent celles de la revue anglaise « The Economist » selon lesquelles la 
découverte d’une ressource naturelle finit paradoxalement par appauvrir le 
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pays qui en bénéficie. Ainsi ces modèles sont appelés des modèles de Dutch 
Disease.  

La problématique du Dutch Disease a été développée essentiellement 
par Gregory(1976), Corden & Neary (1982) et Corden (1984).  

Afin de mettre en lumière le déclin des secteurs hors miniers, suite au 
développent du secteur minier, Gregory (1976) étudie l’effet du boom sur le 

taux de change réel et les secteurs d’importation et d’exportation en 

exposant les effets des prix domestiques sur l’offre d’exportation et la 

demande d’importation. Les prix considérés sont les prix des biens 
commercialisés internationalement relativement aux prix des biens non 
commercialisés. Grégory démontre que les découvertes minières conduisent 
à un accroissement de l’offre d’exportation qui se traduit au niveau des 

comptes extérieurs par un excédent de la balance des paiements. La 
correction de ce surplus peut se faire soit par l’appréciation de la monnaie 

nationale, soit par l’inflation domestique. La hausse du taux de change 

nominal implique une baisse du prix relatif des biens commercialisés qui 
désavantage les exportations et avantage les importations en les rendant 
moins chères en monnaie locale. Par conséquent, note Gregory, le boom 
minier réduit la taille des industries produisant des substituts à l’importation 

et les industries d’exportation préexistantes au boom et accroit les 
importations.  

Gregory estime que l’Etat peut recourir aux subventions comme 

solution au déclin du secteur des biens commercialisés. Seulement, souligne 
l’auteur, les subventions ne peuvent pas avoir d’effet durable et ne feraient 
qu’accroitre le surplus de la balance commerciale ce qui engendrera la 

réappréciation du taux de change. De ce fait, selon Gregory, il n’y a pas 

d’échappatoire au déclin du secteur des biens commercialisés, mis à part de 

l’investissement à l’étranger des revenus tirés des ressources naturelles.  
 W. Max Corden et J. Peter Neary (1982), puis Corden (1984) 

élaborentdes modèles destinés à appréhender l’impact du Dutch Disease. 

Leurs analyses se font au moyen terme. Le travail est supposé mobile entre 
les trois secteurs pour un même salaire pour les trois emplois. Le capital 



Dr. BELARBI Abdelkader  
HIRECH Nawal 

Ressources Naturelles et Gouvernance  
Défi d’une conjuration de la malédiction des 

ressources naturelles en Algérie 
 

62 
 

internationalement immobile. Les autres facteurs de production sont à des 
stocks fixes et à des prix flexibles. Les revenus de chaque secteur sont 
respectivement, Rb, Rl et Rn. 

Les biens commercialisés produits par le secteur en boom « B » et le 
secteur en retard « L » sont confrontés aux prix mondiaux. Quant au 
troisième produit qui est un bien non commercialisé, son prix se fixe 
domestiquement par l’offre et la demande locales.  

L’origine du boom peut résulter d’une découverte importante de 

ressources naturelles, d'un changement technologique exogène en B qui est 
réservé  au pays concerné, ou d’une augmentation exogène du prix du 

produit de B sur le marché mondial. 
La croissance dans le booming sector comporte deux effets distincts : 

un «effet de dépense» et un effet de «mouvement de ressources». L’effet 

dépense est déterminé si une partie du surcroit du Rb est  dépensée soit 
directement par les titulaires soit par l’Etat. 

Dans ces conditions, si l’élasticité revenu-demande  pour les biens du 
secteur des biens non commercialisés « N » est positive, le prix de ces biens 
va croitre relativement à celui des biens commercialisés. On a là une 
appréciation réelle. 
Le modèle est illustré dans le graphique si dessous  

Figure1 : Le « Core modèle » de Corden 

 
Source : A. Sid Ahmed « Economie de l’industrialisation a partir des ressources 

naturelles (I.B.R), Tom II », p.27. 
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L’axe vertical porte Pn, le prix de N relativement à celui de L, sur 
l’axe horizontal figure les biens non commercialisés. L’effet dépense se lit 

sur le glissement de la courbe de demande D0  à D1, ce qui veut dire que Pn 
a accru. L’hypothèse faite d’un stock limité des facteurs de 
production(travail, capital…) amène à ce qu’il y ait une soustraction des 

ressources de L et de B vers N.  
Le boom en B engendre aussi un effet mouvement de ressources, en 

effet, la demande de main d’œuvre croît en B, d’où un transfert de mains 

d’œuvre de L et de N au profit de B. donc l’effet mouvement des ressources 

comporte deux éléments : 

 Un transfert de mains d’œuvre de L (secteur en retard) en B (secteur 

en boom), c’est l’effet dit de désindustrialisation directe, car le 

marché de N n’est pas impliqué ce qui ne nécessite pas 
d’appréciation de taux de change réel ; 

 Transfert de mains d’œuvre de N vers B à taux de change réel 

constant, l’effet ressource a pour résultat de déplacer la courbe 

d’offre S0 en S1 et donc de créer  une demande excédentaire de 
biens non commercialisés qui s’ajoute à l’effet dépense. 

 
La combinaison des deux effets, c'est-à-dire le transfert de mains 

d’œuvre de L en N suite à l’effet dépense  crée une désindustrialisation 

indirecte de L qui complète la désindustrialisation directe de L suite au 
transfert de mains d’œuvre du secteur en retard vers le secteur en boom. On 

remarque  qu’en tout cas de figure la production du secteur en retard 

diminue alors que celle des biens non commercialisés croît par l’effet 

dépense et se réduit par l’effet ressource. Dans le cas où le secteur B est le 

secteur pétrolier ce secteur n’emploie pas une forte main d’œuvre et celle 

demandée est une main d’œuvre qualifiée et spécifique qui n’est pas mobile 

dans le reste de l’économie. Cela implique que l’origine du dutch disease 

dans un pays qui connait un boom pétrolier, est seul l’effet dépense qui 

engendre l’accroissement des produits de N. 
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Corden a souligné une autre remarque. La désindustrialisation peut 
être une désagriculturation puisque le secteur en boom peut ne pas être 
uniquement exportable mais aussi importable comme celui de l’agriculture. 

 
Les modèles présentés si dessous fournissent des instruments 

d’analyse pour comprendre les effets d’un boom sur l’allocation des 

ressources, la distribution des revenus et le taux de change réel. Le mérite 
de Gregory, Corden et Neary est d’insister sur l’évolution des secteurs 

d’exportation et d’importation après un choc haussier. Cependant, ces 

analyses ne se situent pas véritablement dans une problématique de 
développement dans la moyenne ou longue période. Ces modèles 
s'inscrivent plutôt dans une perspective «d'ajustement» dont l'horizon 
temporel est le «court moyen terme». 

 
1.2. Microéconomie de la malédiction des ressources naturelles : The 

Rent Seeking :  
Le concept de recherche de rente « Rent Seeking », est un concept de 

base micro-économique, conçu à partir de l’observation du comportement 

des agents, il est définit par khan M.H et Jomo K.S comme « des activités 
dans lesquelles on recherche à créer, maintenir ou modifier les droits et 
institutions sur lesquels sont basées un certain nombre de rentes »1.Selon 
cette définition les chercheurs de rente ; « the rent seekers »; qui sont 
généralement des entrepreneurs ; agissent en influençant la conception de 
certains droits et  institutions afin d’avoir plus de rente, ce qui démontre 

l’importance de la performance de l’Etat qui peut limiter ce type de rente 

grâce à sa souveraineté. Cette définition est loin de celle faite par les 
économistes libéraux (Krueger 1974; Posner 1975; Buchanan 1980) qui 
cherchaient à démontrer que l’intervention étatique induit des coûts 

supplémentaires de recherche de rente en créant artificiellement des rentes.  

                                                 
1 Emmanuel Moreira CARNEIRO « Le blocage historique des économies africaines », 

p.28 



Dr. BELARBI Abdelkader  
HIRECH Nawal 

Ressources Naturelles et Gouvernance  
Défi d’une conjuration de la malédiction des 

ressources naturelles en Algérie 
 

65 
 

Malgré la divergence de ces approches, elles sont d’accord sur un 
point essentiel; la recherche de rente est une activité improductive qui peut 
même détériorer  le secteur productif d’une économie rentière. Le défi 

théorique est d’identifier les conditions qui déterminent l’accroissement ou 

la réduction de la recherche de rente, et l’ampleur des coûts de cette activité 

sur le reste de l’économie. Dans son analyse de recherche de rente, Khan ne 
s’est pas uniquement intéressé à l’implication de la rente elle-même mais 
aussi à l’implication du processus du Rent-seeking. En effet, si  par 
définition « Rent seeking is the expenditure of ressources and effort in 
creating, maintaining or transferring rents »,2 ces dépenses peuvent être 
légales, comme la plupart des formes de pression ou de contribution aux 
partis politiques, mais elles peuvent être illégales sous forme de pots de vin, 
d’une contribution politique illégale, ou même sous formes de dépenses à 

des mafias privées. Le plus important à retenir dans le processus de rent 
seeking est que l’attention ne doit pas être accordée uniquement aux types 
de dépenses ou à la nature de ressource épuisée afin d’obtenir cette rente, 

elle doit aussi prendre en considération l’outcomes de cette rente  comme 
démontré dans le schéma suivant : 

Figure 2. Rent-seeking process 

 
Source : M.H.Khan and Jomos K.S « Rents, Rent-Seeking and Economic 

development», page 70 

L’effet ou l’impact de la recherche de rente est la différence entre ce 

qui a été dépensé pour s’approprier cette rente (cost of inputs used in rent-

                                                 
2 M. H. Khan and Jomos K.S « Rents, Rent-Seeking and Economic development» p.70  



Dr. BELARBI Abdelkader  
HIRECH Nawal 

Ressources Naturelles et Gouvernance  
Défi d’une conjuration de la malédiction des 

ressources naturelles en Algérie 
 

66 
 

seeking) et le bénéfice social net touché  par le chercheur de rente (en 
considérant l’épuisement des ressources naturelles comme des coûts 

sociaux), associé aux Rent-outcome (ce que the rent-seeker peut obtenir 
suite à la création d’opportunité et de condition favorable à l’appropriation 

de rente). 
La plupart des modèles de recherche de rente concluent à un effet 

négatif de cette activité sur le reste de l’économie. C’est ce qui est démontré 

dans le modèle de Ragnar Torvik qui a trouvé la clé de l’appauvrissement 

des pays riches en ressources naturelles, dans la recherche de rente. 
 
Modèle de Ragnar Torvik: 

Pour étudier l’impact de la recherche de rente sur une économie 

rentière, Torvik conçoit une économie avec quatre secteurs : 3 
- Secteur des ressources naturelles qui produit R unités sans inputs ; 
- Secteur de production qui produit à partir d’un rendement d’échelle 

constant ; où pour produire une unité de bien il faut une unité de 
travail ;  

- Secteur de production moderne qui produit à partir d’un rendement 

d’échelle croissant, où la production exige une unité d’entrepreneurs 

et « F » de travail ; 
- Secteur des chercheurs de rente, qui sont des entrepreneurs qui se 

lancent dans la recherche de rente, par la compétition politique ou la 
corruption, à fin de redistribuer les revenus en leur faveur. 

On remarque que cette économie n’est pas ouverte, en effet Torvik 

suppose une économie  sans commerce extérieur pour ne pas qu’il y ait de 

rente tirée du commerce international et se focaliser sur l’impact de rente 

tirée des ressources naturelles. Il suppose aussi que le taux d’imposition est 

constant, c'est-à-dire, qu’une forte abondance en ressources naturelles 

n’engendre pas un surplus de taux d’impôts, et donc le taux d’impôts est 

                                                 
3 Torvik Ragnar (2002) « Natural resources, rent seeking and welfare», Journal of 

Development Economics, pp 455–470 
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une variable exogène indépendante du nombre de chercheurs de rente, voilà 
pourquoi elle n’a pas été introduite dans ce modèle. Et en fin, il suppose 

que les ressources naturelles ne modifient pas la composition de la 
production, pour ce faire, il suppose que les ressources naturelles sont des 
produits tels que les autres biens déjà produits dans l’économie et peuvent 

faire partie de la composition d’autres produits des autres secteurs.  
Dans le secteur de production moderne, chaque entreprise a une partie 

du gain fixe « τ » du prix marginal,  tel que τ = (α-1)/α   (avec α : le nombre 
de biens produits dans ce secteur). 

En prenant Y : les ventes de ce secteurs  
                   F : les salaires 
                    t : les pots de vin versés pour obtenir l’autorisation pour 

produire α   
Les profits π  tirés de ce secteur pour chaque entrepreneur sont : 

π = ( τ – t )* Y – F  …………………(1) 
Cette économie est supposée avoir une faible infrastructure 

institutionnelle, la totalité de la rente qui peut être capturée par the Rent-
seekers  provient du secteur public, soit des impôts, des pots de vin ou des 
ressources naturelles.  

Le nombre d’entrepreneurs engagés dans la recherche de rente est 

de «G», le nombre d’entrepreneurs du secteur de production moderne est de 

« 1 – G », le total de la rente qui sera capturée est π 
t 

π 
t = t* (1 – G) *Y + R ……………..(2) 

avec R : les ventes des ressources naturelles 
 
Chaque entrepreneur engagé dans la recherche de rente ne peut 

recevoir que 1 / G de la totalité de la rente, en effet, cette rente est aussi 
partagée entre les agents du fisc corrompus, ou les vainqueurs d’une lutte 

politique pour acquérir le revenu du secteur public.  
Le revenu de cet entrepreneur est donc de π G 

π G = 
π 

 
 ………………………(3) 
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Equilibre du modèle :  
Pour l’équilibre de l’économie, la rente espérée par the Rent-seekers 

doit être égale aux profits des entrepreneurs du secteur de la production 
moderne, de certaine façon à ce que les activités soient définitivement 
réparties entre les entrepreneurs  

Donc :  
π =  π G……………………………...(4) 

Comme deuxième condition pour une économie équilibrée, l’offre 

totale des biens doit être égale à la demande totale des biens 
L’offre totale des biens correspond à Y+ R  

La demande totale est égale au revenu total, car il n’y a pas de 

possibilité d’épargne et d’investissement dans ce modèle. Le revenu total 
est égal à L qui est le revenu du travail + revenus des bénéfices 

Les revenus des bénéfices sont la somme des bénéfices tirés par les 
entrepreneurs du secteur des chercheurs de rente π 

t , et de ceux tirés par les 
entrepreneurs du secteur moderne (1-G)*π. Ce qui nous donne : 

Y + R = L + (1-G)*π +  π 
t  ………. (5) 

En insérant l’équation (1) et (2) dans l’équation (5) on obtient après 

simplification : 

Y = 
α              

     α   
 = Y(G) 

On a donc pour G  entrepreneurs : 
π (G) = ( τ – t )*Y (G) – F 

π G (G) = 
               

 
 

 
Dans la figure suivante (Figure 3) on peut constater l’évolution des 

bénéfices des entrepreneurs du secteur des chercheurs de rente et du secteur 
de la production moderne en fonction de leurs nombre (nombre des 
entrepreneurs)  
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Figure 3 : Evolution des bénéfices des entrepreneurs en fonction de leur 
nombre 

 
Source: R. Torvik « Natural resource s, Rent seeking and welfare », p 463 

 
La courbe π G  des chercheurs de rente est descendante pour trois 

raisons : 
- Tout d’abord, un plus grand nombre de chercheurs de rente 

signifie moins de rente pour chacun. 
- Deuxièmement, un plus grand nombre de chercheurs de rente 

signifie l’existence de moins d’entreprises modernes, par 

conséquent moins de pots de vin versés aux chercheurs de rente. 
- Troisièmement, un nombre inférieur d’entreprises de production 

engendre une baisse de production qui conduit à une diminution 
d’impôts, et donc moins de rente.  

La courbe de π est descendante au fur et à mesure que le nombre 

d’entrepreneurs baisse, les entrepreneurs sont de plus en plus attirés par le 
secteur de recherche de rente, mais si la majorité de ces entrepreneurs se 
dirigent vers ce secteur  π s’affaiblit et par la suite  π G aussi. 

Au point d’équilibre A, on remarque que le nombre d’entrepreneurs 

du secteur productif est supérieur à celui des chercheurs de rente. Cela veut 
dire que pour un certain niveau R, cette économie a pour le même niveau de 
profit un secteur productif plus important que celui de la recherche de rente.  
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On peut en déduire jusqu’à présent, que le secteur de rente évolue au 
dépend du secteur productif, la rente empêche la prospérité de la 
production.  

Si cette économie connait un surplus en R, suite, par exemple, à la 
découverte de nouveaux gisements de ressources naturelles , on obtient une 
nouvelle courbe π G   représentée dans la figure précédente par la courbe en 
points tillés, qui est supérieur à la courbe précédente avec un niveau 
inférieur en R, ce qui va de soit, du moment que comme démontré supra , 
les ressources naturelles sont une source de rente et un secteur très attractif 
de la recherche de rente. Cette courbe est descendante pour les mêmes 
raisons concernant la courbe précédente.  

  Avec un niveau plus important de R on obtient  un nouveau point 
d’équilibre E, ou le nombre des chercheurs de rente est supérieur à celui des 
entrepreneurs de l’autre secteur, cela s’explique par le niveau de π G    qui 
est plus attractif que celui de π , on peut constater cela au point C, où pour 

le même niveau de profit de l’ancien équilibre A on a une économie qui 
compte une population de chercheurs de rente plus importante   que celle 
des autres entrepreneurs, cela implique une baisse en π qu’on peut 

remarquer au point D par rapport à A. 
Ragnan Torvik est arrivé à travers ce modèle à conclure à un effet 

négatif de la dotation d’une abondance en ressources naturelles qui pousse 

les entrepreneurs à se diriger vers une activité improductive qui est, la 
recherche de rente, aux dépens d’un secteur productif qui est devenus moins 

profitable en présence de ces ressources. Une baisse du nombre de firmes 
de production veut dire moins de salaires à verser et donc plus de chômage 
et moins de bien-être. 
2. Caractère rentier de l’économie algérienne :  

On peut identifier le caractère rentier d’une économie à travers le 
poids du secteur des hydrocarbures dans cette économie, ainsi qu’à travers 

la gestion de la rente par l’Etat.  
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2.1. Poids du secteur des hydrocarbures dans l’économie algérienne :  
Luciani (1987) dit qu’on peut reconnaitre un Etat rentier par le taux de 

contribution du rendement dérivé du pétrole à l’économie de cet Etat. Si ce 

rendement dépasse les 40% des rendements totaux de l’économie on peut 

dire qu’il s’agit d’un Etat rentier. De 2000 à 2013 le secteur des 
hydrocarbures participe entre près de 39% et 53% de la totalité de la valeur 
ajoutée de la production nationale.  

 
Tableau 1 : Valeur ajoutée du secteur des hydrocarbures 2000-2013 (% 

de l’ensemble de la VA de l’économie) 

Années 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

VA  du 
secteur 

des 
hydrocar

bures 

45.48 52.09 52.85 50.89 53.46 38.41 43.14 46.45 44.70 38.78 

                                                                                                             Source : ONS 

A travers les données de ce tableau, on constate que pour toutes les 
années (excepté l’année 2009 et 2013) la part du secteur des hydrocarbures 

dépasse les 40% de l’ensemble des rendements de l’économie. En 2008 

cette valeur a connu son pic en contribuant à 53.46 % à l’ensemble de la 

valeur ajoutée de l’économie. Selon l’ONS, la valeur ajoutée du secteur des 

hydrocarbures a haussé de 22.21% de l’année 2007 à l’année 

2008.L’accentuation de la production pétrolière revient au prix du baril du 

Saharan Blend qui a franchi les 100 dollars en 2008. 
En se référant à la définition de Luciani, on peut conclure au caractère 

rentier de l’économie nationale. 
2.2. Gestion de la rente : 

La gestion de la rente reflète l’efficacité ou l’inefficacité de l’Etat à 

l’élaboration des stratégies de développement qui détermineront  la capacité 

de l’économie à l’absorption de la rente.  
Une intervention inefficace de l’Etat se traduit par : 
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- de grands programmes de dépenses publiques avec de faibles 
revenus fiscaux ; 

- Une progression des recettes pétrolières plus rapide que celle de la 
croissance du PIB à cause (1) d’une amélioration des cours du 

pétrole ; (2) et d’injection de subvention aux entreprises ne 
produisant pas de valeurs ajoutées. 

Graphique 1: Part de la Fiscalité dans les recettes budgétaire 2004-
2013 

 
Source : Ministère des finances 

 
Graphique 2 : Composition des dépenses publiques en Algérie 2004-2013 

 

 
Source : FMI 
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A travers le diagramme de la distribution des dépenses publiques on 
remarque que ces dernières ont atteint leur pic en 2008 quand le prix du 
Saharan Blend a lui aussi atteint son maximum à la même année. Quant à la 
fiscalité pétrolière, elle ne dépasse même pas la moitié des recettes 
budgétaire de l’Etat. Ces résultats économiques reflètent le type 

d’intervention de l’Etat et l’incapacité d’absorption de l’économie 

algérienne qui se traduit par un dépôt du surplus des recettes en étranger. 
Effectivement, les réserves de change ont connu une forte hausse ces 
dernières années comme on peut le constater sur le tableau 2. 

 
Tableau 2 : Total des réserves de change 2004-2013 

Chiffres en Milliards de dollar 

Années 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Réserves 45.7 59.2 81.5 114.9 148 155.4 170.4 191.3 190.06 194.01 

Source : Banque mondiale  

 
Les réserves de change ont atteint 45.7 milliards $  à la fin de la 

première moitié de la décennie 2000. De 2006 à 2011 elles ont augmenté de 
109.8 milliards $. Cette hausse est relative à la hausse des prix du pétrole 
qui ont connu leur pic en 2008 avec plus de 100$ le baril. En seulement une 
année les réserves ont augmenté de 33.1 milliard $ en 2008. Soit 73% du 
niveau des réserves de l’année 2004. Ce qui prouve l’incapacité de 

l’économie algérienne à absorber sa rente.  
 
2.3  Peut-on parler de maladie hollandaise dans l’économie 

algérienne ? 
On ne peut répondre à cette question que si, d’une part, on trouve les 

mêmes symptômes de la maladie hollandaise dans l’économie algérienne, et 

d’autre part, que si ce modèle est conforme à cette économie. 
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On reprenant le modèle de Neary et Corden. Il s’agit d’analyser un 

effet de Boom dans un secteur exportateur sur un secteur marchand (secteur 
retardant) et un secteur non marchand. 

Le « Booming sector » ou le secteur exportateur se reconnait dans le 
secteur des hydrocarbures en Algérie. Le secteur non marchand est souvent 
visualisé en tant que services. Quant au secteur retardant, le choix est porté 
sur le secteur manufacturier et le secteur agricole qui devraient constituer 
les seuls secteurs réels du développement.  L’analyse de deux secteurs 

retardant nous permettra de mieux détecter les symptômes du Dutch 
Deases. Selon ce modèle, le boom déclenche deux effets :  

1. l’effet mouvement de ressources (ressources mouvement effect) ; 
2. l’effet dépense (spending effect). Le secteur exportateur est désigné 

par B, le secteur retardant par L et le non marchand par N. 
 
Pour détecter ces symptômes dans l’économie algérienne nous 

analyserons l’évolution du secteur des hydrocarbures (B), celui du secteur 

manufacturier (N) et agricole(N’) et celui des services (N) après les deux 

Booms pétroliers, de 1973 et de 1979. 
 

Graphique 2 : La valeur ajoutée des secteurs en % du PIB  (1970-1985) 

 
  Source : Banque mondiale 
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D’après le modèle du deutch deases, le secteur agricole et 

manufacturier devraient se détériorer sous l’effet d’un boom dans le secteur 

des hydrocarbures. 
On constate sur le graphique 2 que l’agriculture connait,  pendant 

toute la période de l’entre deux chocs pétroliers et même après 1979, une 

progression avec une tendance à la stagnation. Le secteur manufacturier a 
stagné entre les deux chocs pétroliers. Cela dit, une nette progression se 
produit depuis 1978 en  atteignant en 1985 16,4%. L’amélioration de ce 

secteur est l’effet de la répartition de la rente pétrolière sur le reste de 
l’économie. En effet, on remarque sur le graphique 1 que la valeur ajoutée 

des hydrocarbures  se dégrade essentiellement après les deux chocs 
pétroliers en même temps que celle du secteur manufacturier s’accroit. 

Quant au secteur des services, il a stagné durant toute la période.   
Comment peut-on interpréter ces résultats ?  

Au début de la période, les symptômes de la maladie hollandaise 
étaient présents, comme on peut le constater en 1972, l’année qui a précédé 

le premier boom pétrolier. La valeur ajoutée des hydrocarbures était de 45% 
alors que l’agriculture et le secteur manufacturier ne représentaient  que 

8,2% et 10,7% respectivement. Dès le premier choc pétrolier, il y a eu une 
injection de la rente dans l’économie, mais cette dernière n’a pas pu 

éliminer tous les symptômes, du moment que le secteur agricole  a connu 
une faible croissance. Cependant, la croissance de la valeur ajoutée du 
secteur manufacturier et la stagnation de celle du secteur des services ne 
confirment pas les effets du Deutch Deases dans l’économie algérienne. 

L’Algérie a connu une désindustrialisation dans les années 1980. Selon la 

Banque Mondiale le niveau de l’industrialisation est passé de 54% en 1985 

à 46% en 1989 puis a repris son niveau en 1991 en atteignant 53%. Cette 
désindustrialisation a fait suite aux réformes entreprises dans le cadre de la 
miniaturisation de l’industrie. Cette situation s’est accentuée avec le contre 

choc pétrolier de 1986.  Le niveau de l’industrialisation a stagné durant 

toute la période de 1991 à 1997. Même s’il a connu une légère baisse en 
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1998 (43%), il a repris son niveau à la fin de la décennie 1990 pour 
atteindre un niveau supérieur (59%) en 2000. 

A partir des années 2000 le secteur industriel produisait une valeur 
ajoutée d’une façon progressive. La valeur ajoutée en Algérie a atteint un 

niveau de 62% en 2006 alors qu’elle était à seulement 53% en 2001. Ce 

niveau est maintenu durant la période 2004-2013 en enregistrant une baisse 
d’un point (61%) en 2007.  Seulement, ce niveau n’est pas du à l’industrie 

manufacturière qui ne participe que timidement au PIB durant toute la 
décennie 2000. 
 

Graphique 3 : Evolution de l’industrie manufacturière par rapport au PIB 

de 2004 à 2013                                                
                                                                                     Chiffres en milliards de dinar  

 
        Source : Banque d’Algérie  

Durant toute la période2004-2013 l’industrie manufacturière contribue 

à une moyenne de 4.9 % seulement du PIB. C’est ce que Neary et Corden 

appellent par «effet mouvement de ressources» qui engendre une 
désindustrialisation dans le secteur manufacturier en faveur du Booming 
sector.  Quant à l’effet dépense, on peut le percevoir à travers la répartition 

sectorielle de la population occupée.  
En prenant l’exemple de l’année 2010, les statistiques de la Banque 

d’Algérie nous démontrent l’orientation des employés (55%) vers des 

secteurs improductifs comme le secteur du commerce et des services. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

369,7 393 426 442,7 483 535 597,9 663,8 728,6 830,5 

6112 7519 8391 9389,6 10993 10135,6 12049,5 
14526,6 15843 17521,5 

Industrie manufacturière (aux prix courants) PIB (aux prix courants)  
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L’industrie (manufacturière et des hydrocarbures)  n’absorbe que 14% de la 

population occupée. Cette faible absorption d’emploi s’explique par deux 

points essentiels : (1) l’étroitesse du secteur manufacturier, (2) le secteur 

des hydrocarbures est un secteur qui demande une technologie avancée et 
une main d’œuvre très réduite.  

Ce sont là les symptômes de la maladie hollandaise qui n’étaient pas 

présents lors des deux booms pétroliers de 1973 et 1979. Cette particularité 
qu’a connu l’économie algérienne à cette période revient au fait que le 
modèle du Deutch Deases explique des effets qui résultent mécaniquement. 
En effet, dans une économie de marché les agents économiques ont le choix 
d’investir dans les secteurs qui leur semblent les plus rentables. Or ce n’est 

pas le cas de l’Algérie des années 1970 et 1980 qui se caractérisaient par 

une économie administrée.  
 

3. Etat rentier et gouvernance en Algérie : quelle relation et quel 
impact sur la performance économique en termes 
d’investissement ?  

3.1.  La gouvernance en Algérie : 
Le concept de gouvernance a surgit aux années 1990 dans un contexte 
spécifique. Cette période est connue par l’échec de la thérapie de choc 

appliquée essentiellement à travers les programmes d’ajustement structurel 

instaurés par  le FMI et la Banque Mondiale dans les années 1980. Pour la 
popularité du concept de la gouvernance il fallait qu’il ait l’air de répondre  

à une crise. La crise est bien celle de la lenteur de la transition économique 
qui est à l’origine du blocage du développement économique. C’est ainsi 
que la gouvernance a permis de promouvoir le courant institutionnel. 
Du côté des pays qui ont subi les retombées de la thérapie de choc on voit la 
gouvernance sous un autre angle. Karim DAHOU avance qu’ à travers la 

notion de bonne gouvernance, les organisations internationales ont plutôt 
cherché à  « pallier les difficultés des programmes d’ajustement structurel 

(PAS), il y a lieu de constater, au surplus, que leurs hypothèses ne tiennent  
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guère compte du contexte africain  ».4 Néanmoins, il estime que « la bonne 
gouvernance pourrait favoriser, pour autant qu’on la dote d’un contenu 

moins normatif, la mobilisation de nombreuses ressources au service du 
développement ».5 
La gouvernance possède trois aspects :  

- La nature du régime politique ; 
- L’exercice du pouvoir dans la gestion des ressources économiques et 

sociales d’un pays ; 
- La capacité d’un gouvernement à préparer, formuler et appliquer une 

politique économique. 
Le statut de la Banque Mondiale lui interdit des objectifs politiques, 

elle ne peut pas juger le régime politique d’un pays. C’est pourquoi elle 

donne à la gouvernance la définition suivante: « We define governance 
broadly as the traditions and institutions by which authority in a country is 
exercised.  This includes the process by which governments are selected, 
monitored and replaced; the capacity of the government to effectively 
formulate and implement sound policies; and the respect of citizens and the 
state for the institutions that govern economic and social interactions 
among them »6. Autrement dit, selon cette organisation internationale, la 
gouvernance est l’ensemble des institutions qui démontrent la manière par 

laquelle l’autorité est exercée dans un pays. Cette définition inclut : le 
processus par lequel les gouvernements sont choisis, contrôlés et remplacés, 
la capacité pour un gouvernement de formuler et mettre en œuvre 

efficacement des politiques saines, et enfin le respect des citoyens et de 
l’Etat envers ces institutions.  

La Banque Mondiale a développé six indicateurs pour mesurer la 
gouvernance, ils sont fondés sur  les deux derniers aspects de la 
gouvernance : 

                                                 
4 M. Tollé, T. Dahou, R. Billaz, « La décentralisation en Afrique de l’Ouest Entre 

politique et développement », p.55.   
5 Ibid, p.55. 
6 Daniel Kaufmann, Aart Kraay, Massimo Mastruzzi, « Governance Matters VIII 

Aggregate and Individual Governance Indicators 1996–2008», p.5. 
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Voice and accountability (Voix et responsabilité) : mesure la 
participation des citoyens à la sélection de leurs gouvernements, ainsi que la 
liberté d’expression et la liberté de la presse. 

Political Stability and Absence of violence (Stabilité Politique et 
Absence de Violence) : capture la perception de la probabilité que le 
gouvernementsoit déstabilisé ou renversé par des moyen sinconstitutionnels 
ou violents, y compris la violence politique et le terrorisme.  

Government Effectiveness (Efficacité du gouvernement) : mesure la 
qualité des services publics, la qualité de la bureaucratie, le degré de 
d’indépendance de la fonction publique face aux pressions politiques, la 
crédibilité de l’engagement du gouvernement à l’égard des politiques 

formulées et mises en œuvre. 
Regulatory quality (Qualité de la régulation) : mesure la capacité 

dugouvernement à formuler et mettre en œuvre des politiques et des 
réglementations qui favorisent le développement du secteur privé.   

Rule of law (Primauté de la loi) : mesure à quel point les agents 
respectent les règles de la société et ont confiance en elles, essentiellement ; 
les droits de propriété, l’exécution des contrats,  le degré de la criminalité et 

de la violence, la police et les tribunaux. 
Control of corruption (contrôle de la corruption) : capture si les 

pouvoirs publics utilisent des moyens pour leur enrichissement personnel, y 
compris la corruption ainsi que la capture de l’Etat par les élites et les 

intérêts privés. 
Pour construire ces indicateurs la Banque Mondiale puise de « The 

Worldwide Governance Indicators (WGI), une base de données résumant 
les points de vue sur la qualité de la gouvernance  à travers des réponses 
d’un grand nombre d’entreprises, de citoyens, et des experts dans les pays 
industrialisés et en développement. 

Les scores des six indicateurs varient entre -2,5 et +2,5. La qualité est 
meilleure en s’approchant du +2,5 et elle se dégrade en avoisinant le -2,5.  

A travers une bonne gouvernance la Banque Mondiale tente d’orienter 

l’Etat de sa nature interventionniste vers un modèle où le rôle de l’Etat est 
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de fournir un environnement favorable à l’activité économique. Les 

indicateurs de gouvernance mesurent donc la qualité des institutions qui 
déterminent la nature et la taille de l’intervention de l’Etat.  

Les résultats pour l’Algérie de la décennie 2000 conclu à une 

mauvaise gouvernance comme on peut le constater sur le tableau suivant : 
 

Tableau 4 : évolution des Indicateurs de la bonne gouvernance 
de 2000 à 2010 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Voice and 

Accoutability 
-1.21 -1.21 -1.21 -1.14 -0.82 -0.76 -0.94 -1.01 -1.00 -1.05 -1.02 

Political 
Stability, 

Absence of 
violance 

-1.50 -1.50 -1.69 -1.78 -1.37 -0.93 -1.10 -1.11 -1.08 -1.23 -1.28 

Government 
Effectiveness 

-0.96 -0.96 -0.61 -0.61 -0.52 -0.44 -0.56 -0.64 -0.65 -0.66 -0.56 

Regulatiry 
Quality 

-0.69 -0.69 -0.59 -0.55 -0.54 -0.43 -0.58 -0.62 -0.80 -1.04 -1.14 

Rule of Law -1.17 -1.17 -0.59 -0.54 -0.55 -0.70 -0.66 -0.72 -0.72 -0.77 -0.76 

Control of 
corruption 

-0.95 -0.95 -0.94 -0.67 -0.63 -0.42 -0.48 -0.51 -0.56 -0.55 -0.49 

Source : Banque mondiale 

Avec des scores négatifs pour tous les indicateurs et pour toutes les 
années, la qualité de la gouvernance n’atteint même pas la moitié de la 
fourchette des scores. On constate que Control of corruption est l’indicateur 

le mieux classé et le plus stable durant toute la période. Les autres 
indicateurs ont connu une légère amélioration mais pas assez importante 
pour trancher pour une intervention judicieuse de l’Etat algérien. 

 
3.2. Etude économétrique : sur le lien entre la rente pétrolière la 

gouvernance et l’investissement en Algérie.  
Afin de tester l’effet de la rente pétrolière sur la performance 

économique en Algérie en termes d’investissement d’une manière directe et 

indirecte à travers la qualité de la gouvernance, nous recourons à 
l’économétrie en élaborant un modèle qui tentera d’étudier ces liens durant 
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la période 1996 et 2010. Nous procèderons à l’estimation du modèle par la 

MCO (méthodes de moindres carrées ordinaires), grâce au logiciel 
«EWiews 6».  
3.2.1. Présentation des variables : 

- La rente pétrolière (Rentpetro : en % du PIB) :  pour étudier le 
poids de la rente sur l’économie algérienne. L’or noir procure à 

l’Algérie une importante rente par rapport à sa nature facilement 

exportable et par rapport au fait que le pétrole est surévalué sur le 
marché international. La plupart des études sur la malédiction des 
ressources naturelles s’intéressent à l’effet des exportations des 

ressources naturelles sur l’économie, or le montant des exportations 

comporte des coûts de production qui naturellement ne seront pas 
réinjectés en économie. Dès lors il apparait qu’une mesure en termes de 

rente soit la plus appropriée. Les données de la rente pétrolière sont 
tirées de la base de données de la Banque Mondiale et sont calculée sen 
deux étapes. Dans une première étape, on obtient la rente unitaire 
(Baril) par la différence entre le prix sur le marché mondial et le coût 
unitaire d’extraction. En seconde étape la rente unitaire est multipliée 

par la quantité de pétrole extraite.        
- La formation Brut du Capital (FBC en % du PIB) : est un agrégat 

qui calcule l’investissement dans un pays. Théoriquement, 

l’investissement orienté vers des activités productives tournées vers 

l’exportation permet à une économie de dépasser son caractère rentier. 
Etant donné que l’économie nationale évolue dans un contexte de 

transition économique, le secteur privé devrait être majoritairement 
ciblé par l’investissement. Dans ce sens il serait intéressent d’étudier 

l’effet de la rente pétrolière et de la gouvernance sur l’investissement 

privé puisque le tissu économique en Algérie est à 98% privé. 
Seulement l’insuffisance des données (moins de 15 ans) nous a  

contraints à étudier l’effet de la rente sur l’investissement total (privé et 

public). Les données de cette variable sont tirées de la base de données 
de la Banque Mondiale ;  
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- Pour la qualité institutionnelle (QI) le choix est porté sur les six 
indicateurs de la gouvernance : 
o Voice and Accountability (VA) ; 
o Political Stability and Absence of violence (PSAV); 
o Government Effectiveness (GE) ; 
o Regulatory quality (RQ) ; 
o Rule of law (RL) ; 
o Control of corruption (CC). 

3.2.2. Analyse économétrique :  
Comme démontré supra, les scores des indicateurs de la Gouvernance 

calculés par la Banque Mondiale sont tous négatifs. Nos six séries 
temporelles de la qualité institutionnelles sont donc à valeurs négatives, 
dans ce cas on ne peut pas introduire l’ajustement Logarithmique sur les 

séries temporelles de notre modèle. 
De ce fait, en tenant compte des réalités économiques et des études 

préalables sur la malédiction des ressources naturelles, notre modèle se 
présente sous la forme suivante: 

FBC = a0 + a1*Rentpetro+ a2*VA+ a3*PSAV+ a4*GE + a5*RQ + 
a6*RL + a7*CC+e. 

Ce modèle tentera de vérifier  (1)si la rente pétrolière finance 
(partiellement) l’investissement afin de confirmer ou infirmer le caractère 

rentier de l’économie nationale ;(2) comment la rente pétrolière influe-t-elle 
sur la gouvernance et (3) comment celle-ci agit sur l’investissement afin de 
conclure ou pas à une malédiction des ressources. 

Le test de stationnarité Dickey-Fuller Augmented (ADF) sur nos 
séries chronologiques a révélé que Toutes les séries sont stationnaires et 
intégrées d’ordre 1 excepté la série RQ qu’on ne prendra plus en compte 

durant notre étude. 
Aussi, le test de causalité au sens de Granger nous a donné les 

résultats suivants : 

 la rente pétrolière cause l’investissement ; 
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 la rente cause  Gouvernment and Effectivness, Voice and 
Accountabilty,  Rule of Low ; 

 il n’y a pas de lien de causalité entre l’investissement et les indicateurs 

de la gouvernance.  
 

Autrement dit, la qualité institutionnelle en termes de gouvernance 
n’influence pas l’évolution de l’investissement en Algérie. Ce résultat est 

contradictoire avec les résultats des études (Erwin H. Bulte, Richard 
Damania et Robert T. Deacon, 2003) sur la malédiction des ressources 
naturelles où la performance économique est sensible à la qualité 
institutionnelle.     

De ce fait, on ne garde que les variables significatives et qui 
correspondent au sens de notre étude. Le modèle initial se décomposera en 
des équations qui étudieront, d’une part, l’effet de la rente pétrolière sur 

l’investissement, et d’autre part, l’effet de la rente pétrolière sur la 

gouvernance.   
1/ Lien entre Rentpetro et FBC : 

FBC = a0+ a1 Rentpetro+e 

Variables  Coefficient T Student      Prob 
    
C 22.85 5.25 0.0002 

Rentpetro 0.54 0.27 0.06 

R-squared = 0.2339             Prob (F-
statistic) = 

0.06          

Durbin Watson 
stat = 1.24 

 

 
FBC= 22.85 + 0.54 Rentpetro                                                                                                                                                                                                                  

          (5.25)        ( 0.27) 
Selon le test de fisher Prob (F-statistic)= (0.06>0.01) ce modèle n’est 

pas significatif. La Probabilité du T de Student (0.06>0.01) indique que 
cette variable est statistiquement significative. Selon R² la rente pétrolière 
n’explique (ou finance) qu’à 23.39% l’investissement. 
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Le lien qui peut y avoir entre la rente et l’investissement est un lien de 

financement. Intuitivement, dans une économie rentière la rente participe au 
financement du développement économique, dont l’investissement qui est 

l’un de ses facteurs de progrès. Dans le cas Algérien, la rente explique 
d’avantage l’investissement public puisque qu’un faible budget est destiné à 

la R&D et au développement des PME comparé au budget destiné à 
l’investissement public (300 milliards de dollar sur la période de 2004 – 
2014 programmés pour lever les goulots d’étranglement de la croissance : 
logements, ressources en eau et en électricité, réseaux de transport).  

Les résultats de notre étude démontrent qu’une petite portion de la 

rente est injectée directement à l’économie sous forme de dépenses 
d’investissement et de dépenses courantes. Cela s’explique par la gestion de 

l’Etat de la rente. En effet, depuis l’année 2000, l’Etat a créé le Fond de 

Régulation des Recettes (FRR) qui est doté aujourd’hui de près de 80 

milliards de dollars grâce à l’exportation des hydrocarbures. Le manque 

d’absorption de l’économie nationale fait qu’une partie de la rente soit 

transformée en réserves de change.   
 

2/ Lien entre Rentpetro et les variables de la bonne gouvernance : 
 Impact de Rentpetro sur VA 

VA= a0+a1Rentpetro +ᵋᵢ 

Variables  Coefficient T Student      Prob 
    
C -1.51 -20.60 0.0000 

Rentpetro 0.02 6.01 0.0000 

R-squared = 0.7357 F-
statistic = 
36.19 

 

Prob (F-
statistic) = 

0.000043 

Durbin 
Watson stat = 

1.43 

 
VA= -1.51 + 0.02 Rentpetro 

         (-20.60)    (6.01) 
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Le test de Ficher F-statistic conclue, avec une probabilité de 0.000043 
<1% , à un modèle globalement significatif 

La probabilité du T student est de 0.0000 cela veut dire que la 
rentpetro est fortement significative  

Rent petro explique à 73.57% VA 
DW= 1.43 il n’y a pas de corrélation des erreurs 

Une augmentation d’un point de Rentpetro entrainera une 

augmentation de 0.02 point de VA  
 Impact de Rentpetro sur RL : 

RL= a0+a1 Rentpetro +  ᵋᵢ 
Variables  Coefficient T Student      Prob 
    
C -1.31 -9.02 0.0000 

Rentpetro 0.03 3.39 0.0048 

R-squared = 0.4704 F-statistic =      
   11.54  
 

Prob (F-statistic)    
     = 0.0047 

Durbin Watson  
   stat = 0.81 

 
RL = -1.31 +  0.03 Rentpetro 
          (-9.02)        (3.39) 
Le F-statistic < 0.1 donc cette équation est significative 
Les Prob de T student < 0.10 
La rente pétrolière explique à 47.04%  Rule of Law 
DW= 0.81 il existe une auto corrélation positive entre les erreurs   
 
 Impact de Rentpetro sur GE : 

GE = a0+ a1 Rentpetro +  ᵋᵢ 
Variables  Coefficient T Student      Prob 
C -1.01 -11.26 0.0000 

Rentpetro 0.02 3.72 0.0025 

R-squared = 0.5167 F-statistic=  
13.90 
 

Prob (F-
statistic) = 

0.0025 

Durbin Watson 
stat = 
  1.16 
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GE= -1.01 + 0.02 Rentpetro 
         (-11.26)     (3.72) 

Prob (F-statistic) < 0.01 cela veut dire que le modèle est significatif. 
Prob T student <0.01 Rentpetro explique à 51.67% GE. DW= 1.16 il 
n’existe probablement pas de corrélation entre les erreurs.  

Les résultats de notre étude montrent qu’il y a une relation positive 
entre la rente pétrolière et les trois indicateurs de bonne gouvernance (VA, 
GE, RL) alors que pour conclure à la malédiction des ressources naturelles 
il faudrait que la rente agit négativement sur la qualité institutionnelle et 
que celle-ci influe négativement sur la performance économique.  

Les scores attribués à l’Algérie par l’enquête de bonne gouvernance 

dirigée par la Banque Mondiale conclue à une faible qualité institutionnelle 
en termes de gouvernance. La relation qui lie positivement Rentpetro à VA, 
RL et GE montrent que ce n’est pas la rente mais plutôt d’autres facteurs 

qui agissent négativement sur la bonne gouvernance en Algérie. 
 Au classement de la Banque mondiale, GE et RL sont mieux classés 

que VA, néanmoins l’indicateur VA s’est légèrement amélioré depuis 1996. 
Selon notre modèle la rente pétrolière explique plus VA (à 73.57%) que RL 
(à 47.04%) ou GE (à 51.67%).   De ce fait la rente pétrolière améliore la 
participation des citoyens à la sélection de leur gouvernement, ainsi que la 
liberté d’expression et la liberté de la presse qui sont les composants de 

l’indicateur VA. Depuis 1999, la presse en Algérie est légèrement plus libre 

par rapport aux années 1980 et 1990, dans le sens où il n’y a plus de recours 

aux censures. Cependant, sur 179 pays, l’Algérie est classée au 125
ème rang 

(classement de RSF de 2013, en 2010 elle a pris la 122ème  place). 
Autrement dit, on ne peut pas dire que la presse est la plus touchée par cette 
amélioration. Cela dit la participation des citoyens à la sélection du 
gouvernement peut expliquer ce résultat.  

En effet, ce résultat peut trouver son explication à travers le cycle 
politico budgétaire développé par Drazen et Eslava (2005), où la rente 
donne les moyens au pouvoir en place de pencher vers  les dépenses 
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courantes afin d’attirer le plus de nombre possible des votants en 

influençant leur prise de décision en faveur du pouvoir en place. 
Plus de votants aux urnes ne veut nullement dire que le pays jouit 

d’une démocratie. En effet dans ce sillage, le politologue français Gilles 

Kepel avance que dans les pays producteurs de pétrole d’Afrique du Nord 

et au Moyen-Orient, la démocratie est plus faiblement développée que dans 
les autres Etats de la région. Les régimes des Etats sans pétrole ont dû 
réaliser un consensus politique à l’intérieur de la société afin de perdurer.  

Autrement dit, les pays pétroliers estiment qu’ils n’ont pas besoin de 

répandre la démocratie pour ne pas rompre le contrat social. Cependant, la 
démocratie est un environnement institutionnel qui favorise le 
développement de l’activité économique, en plus de constituer un droit pour 

les citoyens. Le fait que la Libye ait vécu le printemps arabe devrait pousser 
les dirigeants des pays pétroliers à revoir leurs considérations vis-à-vis de la 
démocratie.   

La rente pétrolière explique à  de faibles taux the Rule of law à 
47.04%  et the  Government effectiveness à 51.67%. Même si elle n’influe 

pas négativement sur ces indicateurs elle ne les améliore pas non plus. De 
ce fait la rente n’a pas d’effet négatif sur la gouvernance et au même temps 

elle n’est pas responsable de la mauvaise qualité de la gouvernance en 

Algérie. 
 
Conclusion :  

A la lumière des résultats obtenus de notre  étude on s’aperçoit qu’il 

n’y a pas de causalité à long terme de la gouvernance sur l’investissement 

national et que la rente pétrolière n’affecte pas négativement les indicateurs 

de la bonne gouvernance. De ce fait, théoriquement, on ne peut pas 
conclure à une malédiction du pétrole sur l’économie algérienne. 

Cependant, avec un diagnostique approfondie, notamment en découvrant 
les symptômes de la maladie hollandaise, on s’aperçoit de l’état critique de 

l’économie algérienne. La bonne gouvernance est considérée comme 



Dr. BELARBI Abdelkader  
HIRECH Nawal 

Ressources Naturelles et Gouvernance  
Défi d’une conjuration de la malédiction des 

ressources naturelles en Algérie 
 

88 
 

solution pour le développement d’un environnement institutionnel propice 

au développement du secteur privé.     
La bonne gouvernance en Algérie n’est pas un objectif difficile à 

atteindre. Seulement, il faut agir par ordre de priorité. Améliorer le cadre 
juridique, assurer la protection des droits de propriété, améliorer l’efficacité 

du secteur public, réduire la bureaucratie passent en priorité puisque ce sont 
ces composants qui engendrent une bonne gestion des ressources, 
l’efficacité des politiques économiques, la confiance des citoyens en leur 

gouvernement …etc. Seulement le changement institutionnel est un 

processus qui s’inscrit dans le temps long. L’Etat algérien est justement 

contraint par le temps. L’orientation des dirigeants politiques vers 

l’amélioration de la qualité des infrastructures et vers le problème de 

logement revient au fait que ces dernières années le Baril du Saharan Brend 
a varié entre 99 et 104$. Les dirigeants politiques estiment que c’est le 

moment ou jamais pour ce genre de projets. Cependant ce n’est pas parce 

que le changement institutionnel s’inscrit dans le temps long qu’on le met à 

l’écart. Bien au contraire, plus tôt agir voudrait dire améliorer la 

gouvernance dans un avenir plus proche ce qui permettra d’atteindre 

l’objectif d’une dépendance à la rente.  
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Résumé :  
La stratégie du ciblage d’inflation est au centre d’un débat très ancien 

et d’intérêt perpétuel « règle vs discrétion ». Plusieurs économistes la 
considèrent comme le meilleur compromis possible au dilemme flexibilité-
crédibilité. Cet article vise principalement d’évaluer l’impact de l’adoption 

du ciblage d’inflation sur l’efficacité de la politique monétaire. Cette 

évaluation est faite par le biais d’un modèle économétrique « double 
différence ». 

Les résultats de notre estimation économétrique nous permettent de 
confirmer nos attentes théoriques, en l’occurrence, l’adoption du ciblage 

d’inflation permet un renforcement de la crédibilité des banques centrales, 
qui se manifeste par une baisse de l’inflation, et une amélioration de la 

croissance économique. 
Mots-clés : Monnaie, inflation, politique monétaire, banque centrale, 
crédibilité, ciblage d’inflation. 

 :ملخص
 يف املختصني بني كبري نقاش حمور املاضية السنوات خالل التضخم استهداف سياسة شكلت

 جهة، من السياسة هذه على الضوء تسليط إىل املقال اذه يهدف. النقدية بالسياسة املتعلقة املسائل
 سيتم التقييم اذه. أخرى جهة من النقدية وفعالية السياسة املركزية البنوك آداء على املرتقبة وتقييم آثارها

 " املزدوج الفرق" قياسي اقتصادي منوذج إىل اللجوء خالل من
 سياسة استهداف إىل اللجوء وهي النظرية، التوقعات بتأكيد لنا تسمح عليها املتحصل النتائج

 التضخم مستوى اخنفاض خالل من تتجلى واليت املركزية، البنوك مصداقية بتعزيزمما يسمح   التضخم
 .االقتصادي وحتسن النمو
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 .التضخم، السياسة النقدية، مصداقية البنك املركزي، استهداف التضخم النقود، :مفتاحية كلمات
 

Introduction : 
Au cours de ces vingt dernières années, les débats autour de la 

conduite de la politique monétaire ont connu un regain d’intérêt, et la 

stratégie du ciblage de l'inflation a eu la part du lion. Ces débats ont été 
souvent influencés par l’échec des stratégies du ciblage monétaire 

poursuivies par les banques centrales durant les années 80, et le début des 
années 90. La chute des systèmes d'ancrage nominal et d'ancrage de change, 
a poussé plusieurs banques centrales à chercher d'autres solutions. 

Le ciblage d'inflation s'est imposé alors comme solution alternative 
permettant aux banques centrales d'ancrer les anticipations d'inflation des 
agents économiques sur les objectifs annoncés, et surtout, garder une 
certaine souplesse nécessaire sur le court terme. Le ciblage est ainsi 
considéré comme le meilleur compromis entre la rigidité de la règle et la 
flexibilité de la politique discrétionnaire. En vertu de cet arrangement, 
plusieurs pays se sont ralliés à une politique de ciblage de l'inflation.1 

Cet engouement croissant à l'égard du ciblage d'inflation est justifié 
non seulement par les résultats obtenus par les pays l'ayant adopté, mais 
aussi par les différents avantages qu'il procure à la banque centrale. 

Cet article vise principalement à mettre l’accent sur les performances 

économiques des banques centrales ayant adopté cette stratégie monétaire. 
Notre objectif est de montrer en quoi le ciblage d’inflation facilite la 

réalisation des objectifs de la banque centrale à moindre coût.  
 
1. Définition du ciblage d'inflation : 

Pour conduire leurs stratégies monétaires, les banquiers centraux se 
sont longtemps appuyés sur la théorie keynésienne, mais la montée en 
puissance de l’inflation dans les années soixante-dix les a engagés dans une 
stratégie de recentrage vers l’objectif final de stabilité des prix. Le succès 

                                                 
1 En 2013, on dénombre 35 pays (17 pays développés et 18 pays émergents) ayant adopté 

un tel régime dans la lignée de la Nouvelle Zélande qui le met en place dès 1989. 
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obtenu dans la lutte contre l’inflation n’a pas atténué leur vigilance à son 

égard. Plusieurs pays, tels que la Nouvelle-Zélande, le Canada, le 
Royaume-Uni et la Suède, ont fait de la lutte contre l’inflation le principal 

objectif de leurs politiques monétaires. La recherche de la stabilité des prix 
dans ces pays s’est accompagnée durant le début des années 90, par une 

annonce de cibles ou de fourchettes cibles explicites en matière d’inflation. 

Depuis ce temps, une attention particulière s’est accordée à l'égard de cette 
stratégie monétaire dite de « ciblage d'inflation ». Elle a été placée au centre 
des débats économiques sur les renouveaux en matière de politique 
monétaire. Différentes définitions de ce nouveau cadre monétaire ont été 
avancées dans la littérature. 

Dans son acception la plus large, le ciblage d'inflation couvre toute 
politique monétaire consistant à se donner un objectif d'inflation quantifié et 
à définir les moyens et les instruments permettant d'atteindre directement 
cet objectif. La banque centrale analyse l'écart entre l'inflation observée et 
la cible d'inflation, et ses interventions ont pour objectif de maintenir 
l'inflation à un niveau proche de la cible. 

Le ciblage d'inflation est souvent défini comme un régime axé comme 
son nom l'indique, sur la poursuite d'une cible d'inflation quantifiée et qui 
établit le cadre dans lequel cet objectif doit être atteint. Ce cadre précise, 
entre autres, les responsabilités des différents acteurs (banque centrale, 
gouvernement), les comptes qu'ils ont à rendre, ainsi que le degré de 
transparence à assurer. La banque centrale conserve la latitude dans 
l'utilisation des instruments permettant d'atteindre les objectifs fixés.  

Dans le cadre de cet article, nous retenons la définition de Bernanke et 
al (1997) comme étant celle qui résume l'ensemble des points abordés par la 
littérature relative au ciblage.2 Cette définition consensuelle repose sur les 
quatre points suivants : 

1. L’annonce publique d’une cible quantitative officielle du taux 

d’inflation sur une période de temps déterminée; 

                                                 
2  Bernanke (B. S.) et Mishkin (F. S.) (1997) : « Inflation targeting: A new framework for 

monetary policy? », Journal of Economic Perspectives, volume 11, p.97-116. 



Dr. Hamza FEKIR Stratégie du ciblage d’inflation et efficacité de la politique 

monétaire 
 

94 
 

2. L’annonce officielle au public que le principal but de long terme de 

la politique monétaire est une inflation basse et stable; 
3. Une communication transparente avec le public concernant les 

différents objectifs et actions menées par les autorités monétaires; 
4. Un renforcement de l’indépendance et de la responsabilité de la 

banque centrale pour l’atteinte de ses objectifs.  
Cette liste d’éléments caractéristiques du ciblage d’inflation démontre que 

ce régime monétaire correspond à bien plus qu'une annonce publique des 
cibles de l'inflation pendant un temps donné. En effet, le gouvernement et la 
banque centrale ne peuvent pas juste se contenter de déclarer leur intention 
de stabiliser l’inflation à travers la maîtrise de leur politique monétaire. 
Mishkin (1999) précise que les quatre éléments précédents doivent être 
réunis afin de pouvoir parler d’un régime de ciblage d’inflation.

 3 
 
2. Les avantages procurés par le ciblage d’inflation :  

Le ciblage d'inflation s'est imposé à travers le temps comme une 
solution au dilemme flexibilité-crédibilité souvent évoqué par les 
économistes. Il consiste en un cadre permettant à la banque centrale 
d'afficher clairement son intention à atteindre une cible d'inflation à moyen 
terme, tout en veillant à ce que la production ne s'écarte pas de son niveau 
potentiel. Ce type de pilotage de politique monétaire procure plusieurs 
avantages à la banque centrale. Parmi ces derniers, on peut citer : 

Par son horizon temporel du moyen terme, le ciblage d’inflation 
définit un cadre pour la politique monétaire apportant à la fois la rigidité 
permettant d’éviter les problèmes d’incohérence temporelle, et un certain 

degré de flexibilité, l'autorisant à répondre efficacement aux chocs de 
grande amplitude.  

Il permet donc de répondre à un besoin croissant de flexibilité dans la 
conduite de la politique monétaire. Cette flexibilité est d'autant plus 

                                                 
3 Mishkin, F.S (1999) « Comment on G.D Rudebush and L.E.O Svensson ‘Policy Rules 

for Inflation Targeting’ ». In: Monetary Policy Rules, sous la direction de John B. 
Taylor, Chicago, University of Chicago Press, p.247-253. 
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nécessaire que les mandats institutionnels assignent à la banque centrale en 
plus de la poursuite de la stabilité des prix, une attention à l'évolution de 
l'activité économique à court terme. L'adoption d'une cible sous forme d'une 
fourchette permet également, la prise en compte d'un certain degré 
d'incertitude qui entoure la politique monétaire. Cette incertitude englobe 
notamment la vulnérabilité des différentes économies aux chocs, et à la 
pertinence des données statistiques relatives à l'inflation. 

Un autre avantage découle de l’horizon temporel 'Moyen terme' de 

l’action de la politique de ciblage d’inflation. Cette spécificité présente 
plusieurs avantages : 

La stratégie du ciblage d’inflation par son horizon temporel du moyen 

terme permet à la banque centrale d’éviter les variations fréquentes des 

instruments monétaires qui peuvent avoir lieu si on agit sur le court terme.  
Le ciblage permet également de minimiser les pertes de crédibilité 

suite à des chocs transitoires. Ces derniers font dévier l’inflation de sa cible 

uniquement sur le court terme. Par conséquent, lorsque la politique 
monétaire agit sur le moyen-terme, ces chocs n’ont pas d’effet sur 

l’économie et par la suite, ils ne nuisent pas à la crédibilité et à la tenue de 

l’objectif de stabilité des prix. 
Un autre avantage et non pas des moindres découle du degré de 

crédibilité et de transparence. La politique de ciblage d’inflation repose sur 

l’existence de multiples réunions entre les autorités monétaires de la banque 

centrale et celles du ministère des finances. Certaines réunions sont prévues 
par la législation et d’autre font suite à des demandes de l’une des deux 
parties. Par conséquent, le niveau de transparence des actions des décideurs 
politiques augmente et engendre plus de confiance de la part du public, le 
tout entraînant une convergence des anticipations des agents avec celles de 
la banque centrale. 

En adoptant une communication accrue et une politique monétaire 
transparente, les partisans du ciblage d’inflation mettent en avant, le fait que 

cette stratégie monétaire responsabilise davantage la banque centrale et 
ainsi fixer durablement les anticipations de l’inflation sur la cible annoncée.  
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Ce comportement d’engagement ne fait que renforcer la confiance du 

public envers les autorités monétaires. Par conséquent leurs anticipations 
d’inflation convergent et par la suite permettent d’atteindre l’objectif de 

stabilité des prix.  
Par sa simplicité et grâce à une meilleure canalisation des 

anticipations d’inflation, le ciblage d'inflation renforce la transparence et la 

crédibilité de la banque centrale.  
Une politique de ciblage d’inflation a également l’avantage d’orienter 

le débat politique vers les actions que peut mener la banque centrale à long 
terme, plutôt que vers les actions qu’elle ne peut pas accomplir à court 

terme, tels que accélérer la croissance économique ou baisser le chômage. 
Par conséquent, cette politique permet de réduire les pressions politiques 
sur la banque centrale pour mener une politique inflationniste. Dans le cas 
où les autorités monétaires présentent un important degré de crédibilité, les 
agents privés vont aligner leurs anticipations avec l’orientation de la 

politique de ciblage d’inflation. 
Au total, le ciblage d’inflation présente un certain nombre d’avantages 

qui peuvent se résumer en trois mots : transparence, crédibilité et flexibilité. 
Ces avantages peuvent dès lors expliquer le choix d’un nombre croissant de 

pays de se rallier à cette stratégie de politique monétaire. Ces avantages 
peuvent dès lors expliquer le choix d’un nombre croissant de pays de se 

rallier à cette stratégie de politique monétaire. 
 

3. Les prérequis à l’adoption du ciblage d’inflation :  
Comme nous l'avions déjà souligné supra, le dispositif du ciblage 

d'inflation ne se limite pas à une simple annonce d'un objectif à atteindre 
sur le moyen terme. Son application est à la fois, longue et complexe.  

Selon, plusieurs économistes, à l'instar de Svensson,4 une adoption 
réussie du ciblage d'inflation passe obligatoirement par deux voies : des 
réformes institutionnelles (indépendance, transparence et responsabilité), et 

                                                 
4 Svensson, L. E. O. (1997), Optimal inflation targets, "conservative" central bank, and 

linear inflation contracts, American Economic Review, vol. 87 n. 1, mars, p.98 et p.114. 
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une certaine capacité d’analyse et de prévision d’inflation de la part de la 
banque centrale. Cette maîtrise technique est plus que nécessaire pour que 
la banque centrale puisse régler ses instruments à un niveau qui ramènera 
l’inflation à un taux proche de la cible annoncée. Ces deux conditions sont 

considérées comme la clé d'une adoption réussie du ciblage d'inflation. 
L’adoption d’une telle stratégie monétaire nécessite donc, la 

satisfaction de certaines conditions et certains prérequis indispensables. 
Selon Mishkin, Bernanke, et Svensson, ces prérequis sont en nombre de 
cinq. Ils doivent être satisfaits et réunis pour qu’une banque centrale puisse 

adopter cette stratégie monétaire. Ces éléments sont :  

 L’indépendance de la banque centrale; 

 Transparence et communication; 

 Des infrastructures techniques avancées (technologie permettant à la 
banque centrale de collecter l’information en temps voulu, et de 

réaliser des prévisions fiables); 

 La flexibilité du régime de change; 

 Un système financier solide. 
 

4- Performances économiques du ciblage d’inflation : 
La question de l’efficacité du ciblage d’inflation en termes de 

performances macroéconomiques est aujourd’hui au cœur de la littérature 

théorique et empirique. La majorité des études théoriques ont démontré les 
bienfaits de l’adoption de cette stratégie monétaire. En effet, le ciblage 
s’accompagne souvent d’une baisse du niveau de l’inflation, sans que la 

société n’ait à la payer en termes de croissance économique. Malgré le 

succès apporté par le ciblage d’inflation, cette stratégie ne cesse de faire 

l’objet de nombreuses controverses économiques ; il demeure que certains 
économistes à l’image de J. Stiglitz restent réticents à ce constat.5 

Ce débat sur l’effet de l’adoption de la politique de ciblage d’inflation 

reste donc ouvert, ce qui nous pousse dans le cadre de cet article à tenter par 

                                                 
5 Dans un article publié en 2007 dans le journal les échos, Stiglitz annonce l’échec et 

même la mort du ciblage d’inflation. 
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le biais d’une estimation économétrique d’apporter des clés de réponse aux 

questions suivantes : Suite à l’adoption du ciblage d’inflation ; les 
performances économiques des banques centrales sont-elles devenues 
meilleures ? La politique monétaire est-elle devenue plus efficace ? 

  
5- Tests économétriques sur l'efficacité du ciblage d'inflation :  

Pour mener nos tests empiriques, on va se référer au modèle 
développé en 2003, par Ball et Sheridan6 qui consiste à comparer les 
résultats des banques centrales avant et après l'adoption d'une telle stratégie 
monétaire. Ce modèle est qualifié de : Double Différence (difference-in-
difference).  
5.1 Présentation du modèle et définition des variables : 

                                     

                                    

                                    

                                               

Avec : 
      : Représentant l'indicateur de la performance macroéconomique du 

pays i en temps t. Dans notre modèle, il représente dans un premier 
temps, les performances en termes d'inflation, et dans un second temps 
les performances en termes de croissance économique. 

   : est la moyenne à laquelle converge l'indicateur de performance 
macroéconomique "X" pour les pays cibleurs d’inflation. D'une 

manière générale, la valeur de ce paramètre converge vers la cible 
d'inflation. 

   : est la moyenne à laquelle converge l'indicateur de performance 
macroéconomique "X" pour les pays non cibleurs d’inflation. D'une 

manière générale, la valeur de ce paramètre converge vers le taux 
d'inflation moyen à long terme. 

                                                 
6 Ball, L. M & Sheridan, N. [2003], “Does Inflation Targeting Matter ?”, International 

Monetary Fund Working Paper, 03/129. 
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     : est une variable muette (dummy). Elle prend la valeur "1" pour le 

cas des pays cibleurs, et la valeur "0" pour les pays non cibleurs 
d'inflation (suivant une autre stratégie monétaire). 

  : représente la vitesse à laquelle la variable "X" converge vers son 
groupe        . Si   est égale à 1, cela signifie que la variable 
expliquée converge complètement après une seule période vers sa 
valeur moyenne   . Dans le cas contraire, c'est-à-dire   est égale à 0, 
cela voudrait dire que la "X" est uniquement expliquée par sa valeur 
au temps t-1 et ne présente pas de convergence vers une valeur 
moyenne. 
La relation expliquée ci-dessus (1) ne permet pas de prendre en 

considération l’effet de l’adoption du ciblage d’inflation. C’est la raison 

pour laquelle, nous devons la modifier en allant vers une comparaison entre 
deux groupes de variables       (période avant "pre" et après l’adoption du 

ciblage d’inflation "post"). 
Pour cela, Ball et Sheridan proposent une méthode simple et efficace, 

qui permet de mettre en évidence l’impact du ciblage sur l’efficacité de la 

politique monétaire. Cet impact est le résultat de la différence des valeurs 
de la variable X avant et après l’adoption du ciblage d’inflation. 

L'évaluation après/avant le ciblage d'inflation est obtenue suite à la 
reformulation de l'équation (1). La nouvelle équation prend alors la forme 
suivante :  
                                                            

                

                                               

                                                    

Avec :     un terme de choc stochastique. 

Pour simplifier notre modèle, on suppose que :        ,           

   ,   et       . La régression peut être réécrite de la manière suivante : 
                                                

Avec : 
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      : L'indicateur de la performance macroéconomique (inflation, 

croissance économique,) après l'adoption du ciblage d'inflation. 
    : L'indicateur de la performance macroéconomique (inflation, 

croissance économique, et taux d'intérêt) avant l'adoption du ciblage 
d'inflation. 
 

Le coefficient     de la variable muette      peut être interprété comme 
une mesure de l'impact du régime de ciblage de l'inflation sur la variable X.  

Quant au coefficient    nous renseigne sur le comportement de la 
variable   sur le long terme. Il traduit l'impact de l'adoption du ciblage 
d'inflation sur la variable   par rapport à sa valeur initiale    . Il montre 

dans quelle mesure le ciblage affecte le changement de la variable. 
Une fois, les valeurs de   et de   sont estimées, on peut écrire : 

                
La différence        nous renseigne sur la différence à long terme 

de la valeur de la variable    entre les pays pratiquant le ciblage d’inflation 

et les autres poursuivants d’autres stratégies monétaires. 
Pour la variable de l'inflation, théoriquement on s'attendrait à ce que 

cette différence soit négative, en d'autre terme, l'adoption du ciblage devrait 
permettre, toute chose égale par ailleurs, la réduction du taux d'inflation et 
que les pays cibleurs enregistraient des résultats meilleurs que les pays non 
cibleurs. Quant à la valeur de cette différence, nous renseignerait sur 
l'intensité de cet impact. Plus la valeur est grande, plus l'impact est 
important. 

Pour la variable de la croissance économique, la théorie suggère que 
l'adoption du ciblage d'inflation n'aurait pas d'effet négatif sur la croissance, 
en d'autres termes, la réduction de l'inflation n'aurait pas d'impact sur la 
production. 

Afin de tester ces hypothèses et savoir si le ciblage d'inflation a rendu 
la politique monétaire plus efficace et in fine la banque centrale plus 
crédible, nous nous sommes basés sur un échantillon de 22 pays sur une 
période allant de 1980 à 2013. 
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5.2Echantillon étudié :  
Pour mener cette étude empirique, notre choix s’est porté sur 22 pays 

appartenant à l’OCDE. Ces pays ont été scindé en deux groupes : d’une part 

les pays cibleurs d’inflation, et d’autre part, les pays ayant adopté une autre 
stratégie monétaire.  

Le choix de ces pays n'a pas été anodin, la plupart de ces derniers, ont 
des caractéristiques semblables et quasiment le même niveau de 
développement, ce qui renforce la qualité de notre échantillon. 

Pays cibleurs d’inflation (groupe de traitement) :Australie, Canada, 
Chili, Coré du sud, Norvège, Island, Nouvelle-Zélande, République 
tchèque, Pologne, Royaume-Uni, Suède, Suisse. 

Pays non cibleurs d’inflation (groupe de contrôle) :Autriche, 
Allemagne, Belgique, Danemark, Etats-Unis, France, Irlande, Japon, Pays-
Bas, Portugal. 
5.3La période étudiée :  

Quant à la période étudiée, elle s'étale de 1980 à 2013. La période 
'pre7

’ commence donc, à partir de 1980, jusqu'à l'adoption du ciblage 

d'inflation par le pays étudié. Tandis que, la période 'post8', commence à 
partir de l'année d'adoption du ciblage jusqu'à l'année 2013.Nous allons 
donc adopter les dates effectives de l’adoption du ciblage de l’inflation pour 

les 12 pays cibleurs de notre échantillon. On considère ces dates comme la 
date de changement structurel du régime monétaire (tableau n°01).  
Cependant, cette délimitation des périodes "pre"-"post» reste assez difficile 
à mettre en place pour les pays n’adoptant pas le ciblage de l’inflation. C'est 

pour cela, que nous faisons recours à l’approche de Ball & Sheridan (2003) 

qui semble être la plus pertinente et la plus utilisée dans la littérature.  
 
 
 
 

 
                                                 
7 La période ayant précédé l’adoption du ciblage d’inflation. 
8 La période après l’adoption du ciblage d’inflation. 
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Tableau 01 : Détermination période ‘pré – post’ ciblage d’inflation. 

 
Pays Année d'adoption 

du ciblage 
Période 
"pre" 

"Période Post" 

1 Angleterre 1992 1980 - 1992 1992 -2013 
2 Australie 1993 1980 - 1993 1993 – 2013 
3 Canada 1991 1980- 1991 1991-2013 
4 Corée de Sud 1998 1980 - 1998 1998-2013 
5 Islande 2001 1980 - 2001 2001-2013 

6 
Nouvelle 
Zélande 

1990 1980 - 1990 1990-2013 

7 Norvège 2001 1980 - 2001 2001-2013 
8 Suède 1993 1980 - 1993 1993-2013 

9 
République 

Tchèque 
1998 1980 - 1998 1998-2013 

10 Suisse 2000 1980 - 2000 2000-2013 
11 Chili 1990 1980 - 1990 1990-2013 
12 Pologne 1998 1980 - 1998 1998-2013 

Sources : Données issues des sites internet des différentes banques centrales. 

 
La méthode de Ball et Sheridan (2003), consiste à retenir comme date 

d’adoption pour les pays non-cibleurs la moyenne des dates d’adoption des 

pays cibleurs d’inflation.Cette dated’adoption “fictive” est identique à 

l’ensemble des pays non-cibleurs d’inflation, correspond à l’année 1996 

dans le cas de notre étude :  
Australie (1993)+ Canada (1991) + Chili (1998) + Coré du sud (1999) + 
Norvège (2001) + Island (2001) + Nouvelle-Zélande (1990) + République 
tchèque (1998) + Pologne (2001) + Royaume-Uni (1992) + Suède (1993) + 
Suisse (2000). 
Date retenue : 1996 (Représente la date moyenne considérée comme 
référence de comparaison par rapport aux pays cibleurs).  
 
5.4 Source de données :  

Les données utilisées dans le cadre de notre étude empirique sont 
extraites de la base de données de la banque mondiale (WDI) ainsi que celle 
du Fonds monétaire international (IFS) et les sites internet des différentes 
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banques centrales. Nous utilisons des données annuelles pour mesurer les 
niveaux de l'inflation et de la croissance économique. 

 
5.5 Les résultats :  

Les résultats ainsi que leur analyse vont être présentés en deux temps : 
Tout d’abord, nous exposons les résultats relatifs à l’impact du ciblage sur 

le niveau d’inflation. Ensuite, sont traitées les performances 

macroéconomiques en termes de croissance économique, afin de démontrer 
si l’adoption du ciblage d’inflation a favorisé ou plutôt défavorisé la 

croissance économique au détriment de la baisse de l’inflation. 
5.5.1 Performance en termes d’inflation : 

Dans la partie qui suit, nous nous sommes intéressés à évaluer 
l’impact de l’adoption du ciblage d’inflation sur les performances 

macroéconomiques en terme d’inflation.  
 
5.5.1.1 Adéquation du modèle :  
Méthode utilisée : Moindres carrés ordinaires. 
Période : 1980-2013 (22 pays). 

                                      …(3) 

L’estimation de l’équation (3) est faite par la méthode des moindres carrées 

ordinaires. Les résultats issus de cette estimation sont synthétisés dans le 
tableau n°02. Dans ce tableau sont exposés les résultats de l’estimation de 
l’impact du ciblage d’inflation sur le niveau de l’inflation.  

La première ligne du tableau n° 02, nous renseigne sur les valeurs des 
coefficients de notre modèle. Ces coefficients sont relatifs à la variable 
    en l’occurrence le niveau de l’inflation mesurée comme expliqué 
précédemment par l’IPC. 
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A partir des résultats exposés dans ce tableau, notre régression est de 

bonne qualité. Le R² nous dit qu’environ 99 % des variations des 

performances économiques en termes d’inflation sont expliquées par les 

variables retenues dans le modèle, en l’occurrence : la variable dummy, et 
la variable retardée de l’inflation. 

Notre principal objectif était de savoir si réellement les résultats 
positifs et l’amélioration des performances macroéconomiques des pays 

cibleurs sont expliqués par l’adoption du ciblage d’inflation. Pour répondre 

à cette question, nous avons estimé la valeur de «   », le coefficient de la 
variable Dummy (muette). Ce paramètre est le plus important de notre 
modèle. Il nous renseigne sur l’impact du ciblage sur la variable étudiée, en 

l’occurrence l’inflation. Le signe   (-) signifie que le ciblage a permis de 
réduire le niveau d’inflation, et que les résultats des pays cibleurs sont 

meilleurs que ceux des pays non cibleurs, et vice-versa. Quant à l’intensité 

de l’impact est mesurée par la valeur absolue de ce coefficient. 
Nos résultats montrent que l’adoption de cette stratégie monétaire a 

permis de réduire le niveau de l’inflation comme l’indique le signe (-) de la 
variable dummy et confirme ainsi nos attentes théoriques. Tandis que 
l’intensité de cet impact est égale à 1,31. Cela signifie que l’adoption du 

ciblage d’inflation a contribué dans la baisse du niveau d’inflation à hauteur 

Tableau n° 02 : Synthèse des résultats issus de l’estimation du modèle : 
performance en termes de niveau d’inflation. 

 

Inflation 
   0 = 0.306899 𝝀𝟏 =  𝟏. 𝟑𝟏𝟐𝟔𝟏𝟓  2 =  0.998719 

Std. Error  
« σ » 

0.071652 1.131431 0.007081 

t-Statistic 4.283174 -2.378554 -141.0397 

Durbin-Watson 
stat 

2.023378 R² 0.999348 

Sources : Calculs de l’auteur. 
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de 1,31 point de pourcentage. Nous pouvons donc conclure, que le ciblage a 
eu un impact négatif sur la variable d’inflation, et que cet impact a été plus 

au moins significatif. La baisse de l’inflation enregistrée dans les pays 

cibleurs n’est pas expliquée totalement par une baisse générale de 

l’inflation (même pour les pays non cibleurs) comme le préconisaient 

certains économistes à l’instar de Brito & Bystedt (2010).9 Le ciblage a joué 
un rôle et la baisse de l’inflation n’est pas uniquement due à un climat 

plutôt favorable marquée par une basse inflation où elle n’est plus 

considérée comme un danger pour l’économie. 
 

5.5.1.2 Représentation graphique des résidus : 
Le graphique (1) des résidus en fonction de la variable déterminante, 

nous permet de nous rendre compte de la qualité de la régression. Dans 
notre cas, à part le point d’ordonnée « -1.1 » qui semble être atypique, on 
peut dire que tous les autres points ont été bien reconstitués par la 
régression. En moyenne les résidus sont dispersés autour de la valeur nulle. 

Graphique n°01 : Représentation des résidus (performances en terme 
d’inflation).

      
Source : Réalisés par l’auteur. 

                                                 
9 Brito, R.D. & Bystedt, B. [2010]. “Inflation targeting in emerging economies: Panel 

evidence.”Journal of Development Economics, 91 (2), pp. 198–210. 
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5.5.1.3 Test de normalité des résidus : 
Le test de normalité effectué sur les résidus nous permet de valider 

l’hypothèse de normalité. En effet, la p-value associée à la statistique de 
Jaques Bera étant inférieur à 0.5, nous rejetons donc l’hypothèse nulle de 

non normalité des résidus avec 95 % de confiance. 
Graphique n°02 : Test de normalité des résidus  

 
Source : Réalisés par l’auteur. 

5.1.1.4 Qualité du modèle :  
Le graphique suivant (n° 03), nous renseigne sur la qualité du modèle 

par le biais des prévisions des performances en termes d’inflation pour les 

deux groupes de pays (traitement et contrôle). 

 
Source: Réalisés par l’auteur. 
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5.5.2 Performance en termes de croissance économique : 
Dans la suite de cet article, notre principal objectif est d’estimer 

l’impact de l’adoption du ciblage d’inflation sur les performances 

économiques en termes de croissance économique.  
 

5.6.2.1 Adéquation du modèle :  
L’impact de l’adoption du ciblage d’inflation sur la croissance 

économique est estimée par la méthode des moindres carrées ordinaires. Le 
tableau n° 03, présente les principaux résultats de cette estimation :  

 
 
La lecture des résultats suit la même logique utilisée pour l’évaluation 

des performances en termes d’inflation. La première ligne du tableau n° 03, 

nous renseigne sur les valeurs des coefficients de notre modèle. Ces 
coefficients sont relatifs à la variable     en l’occurrence le niveau de la 

croissance mesurée par l’évolution du PIB. 
A partir de ces résultats, on peut dire que notre régression est aussi de 

bonne qualité. Le R² nous dit qu’environ 74 % des variations des 

performances économiques en termes de croissance économique sont 

Tableau n° 03 : Synthèse des résultats issus de l’estimation du modèle : 
performance en termes de croissance économique. 

Croissance économique 
  𝝀𝟏    𝟑𝟔 𝟏 𝟔              

Std. Error  « σ » 0.122506 0.147995 

t-Statistic 3.013536 -5.856110 

Durbin-Watson 
stat 

2.044750 

R² 0.744714 

 
Sources : Calculs de l’auteur. 
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expliquées par les variables retenues dans le modèle, en l’occurrence : la 
variable dummy, et la variable retardée de la croissance. 

Savoir si le ciblage d’inflation a eu un impact négatif ou positif sur la 

croissance économique, nous pousse à nous interroger sur la nature ou le 
signe du coefficient de la variable dummy. A partir des résultats exposés, 
nous constatons que le signe est positif (+) ce qui signifie que le ciblage a 
favorisé la croissance économique, et que les pays cibleurs ont réalisé des 
résultats meilleurs que les non cibleurs. Le ciblage d’inflation a permis 

d’accroître la croissance économique à hauteur de 0,36 point de 

pourcentage.  
Cette différence en terme de croissance entre les pays cibleurs et non 

cibleurs a déjà été prouvée par Mollick et al (2008) qui montrent que 
l’adoption de la politique de ciblage de l’inflation a un effet favorable sur la 

croissance économique.10 La baisse de l’inflation ne se paie pas par une 

réduction de la production et de l’emploi. Ce résultat est le fruit du gain en 

termes de crédibilité associé à l’adoption du ciblage d’inflation. Ce gain est 

qualifié aussi par le ‘free-lunch’. 
 

5.5.2.2 Représentation graphique des résidus : 
La qualité de la régression est en partie évaluée par le graphique des 

résidus (graphique n°04). Ce dernier, nous permet de conclure que dans 
notre cas, à part les deux points d’ordonnée « -1.1 » et « 2 » qui semblent 
être atypiques, on peut dire que tous les ont été bien reconstitués par la 
régression. En moyenne les résidus sont dispersés autour de la valeur nulle. 

 
 
 
 
 

                                                 
10

Mollick, V., Torres, R. & Carneiro, F. [2008]. “Does Inflation Targeting Matter for 

Output Growth ? Evidence from Industrial and Emerging Economies”. World Bank 
Working Paper Series, 4791. 
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Graphique n°04 : Représentation des résidus (performances en terme de 
croissance économique) 

 
Source : Réalisés par l’auteur. 

 

5.5.2.3 Le test de normalité des résidus : 
Le test de normalité effectué sur les résidus nous permet de valider 

l’hypothèse de normalité. En effet, la p-value associée à la statistique de 
Jaques Bera étant inférieur à 0.5, nous rejetons donc l’hypothèse nulle de 

non normalité des résidus avec 95 % de confiance. 
Graphique n°05 : Test de normalité des résidus  
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Jarque-Bera  9.339637
Probability  0.009374
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5.6.2.4 La qualité du modèle : 
Le graphique suivant (n°06), nous renseigne sur la qualité du modèle 

par le biais des prévisions des performances en termes de croissance 
économique pour le cas des pays cibleurs et des pays non cibleurs 
d’inflation. 

Source : Réalisés par l’auteur. 

 
Conclusion : 

Dans le cadre de cet article une attention particulière a été accordée à 
l’évaluation de l’efficacité de la stratégie du ciblage d’inflation. Cette 

évaluation avait comme principal objectif de déterminer si l’adoption du 

ciblage d’inflation a amélioré l’efficacité de la politique monétaire. 
L’estimation du modèle de doubles différences nous a permis de 

confirmer les attentes théoriques relatives à l’adoption du cette stratégie 

monétaire. Les résultats que nous avons obtenus à l’issue de l’estimation 

économétrique sur des données de panel rejoignent la tendance générale qui 
se dégage de cette littérature : un renforcement de la crédibilité des banques 
centrales qui se manifeste par une baisse de l’inflation, et une amélioration 

de la croissance économique. 
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Annexes: 
Annexe 01 : Estimation du modèle de double différence : Performance 

économique en termes d’inflation. 
 

 
 
 

Annexe 02 : Estimation du modèle de double différence :Performance 
économique  

en termes de croissance économique. 
Dependent Variable: PERFCROISS  

Method: Least Squares   

Date: 11/09/14   Time: 15:05   

Sample: 1 22    

Included observations: 22   
     

Dependent Variable: PERFORMANCEINFLATION  
Method: Least Squares   
Date: 11/11/14   Time: 22:57   
Sample: 1 22    
Included observations: 22   

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
C 0.748682 0.258331 2.898149 0.0096 

CSTE 0.306899 0.071652 4.283174 0.0004 

DUMMY -1.312615 0.131431 -2.378554 0.1287 

XPRE -0.998719 0.007081 -141.0397 0.0000 
     

R-squared 0.999348     Meandependent var -9.795301 

Adjusted R-squared 0.999239     S.D. dependent var 15.50421 

S.E. of regression 0.427700     Akaike info criterion 1.302175 

Sumsquaredresid 3.292688     Schwarz criterion 1.500547 

Log likelihood -10.32393     Hannan-Quinn criter. 1.348906 

F-statistic 9192.552     Durbin-Watson stat 2.023378 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

C 1.439414 0.382870 3.759540 0.0013 

Dummy 0.369176 0.122506 3.013536 0.1371 
XPRE -0.866675 0.147995 -5.856110 0.0000 

     
R-squared 0.744714     Meandependent var -0.361270 

Adjusted R-squared 0.607316     S.D. dependent var 1.340434 

S.E. of regression 0.839977     Akaike info criterion 2.615239 

Sumsquaredresid 13.40567     Schwarz criterion 2.764018 

Log likelihood -25.76763     Hannan-Quinn criter. 2.650287 

F-statistic 17.23903     Durbin-Watson stat 2.044750 

Prob(F-statistic) 0.000054    
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