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تأث جتماعيةتحليل قتصاديالفوارق النمو زائرع   :ا

ةدراسة الف خالل   2016 -1980قياسية

An analysis of the impact of social inequalities on economic growth in Algeria: 

Empirical study in the period (1980-2016) 

ستالم خ شر                                                    20/07/2018:تار ال قبول خ   26/08/2018:تار

آسيا عامر    **صادقحصفي. د                         *عامر

دكتوراه أ            طالبة قسم محاضر   أستاذ

معسكر زائر-جامعة معسكر          ا زائر-جامعة     ا

 : صامل

البحثية   الورقة ذه قتصاديإدف النمو ع جتماعية الفوارق أثر دراسة

زائر ةخاللا الزمنية) 2016-1980(الف للفجوات ي الذا نحدار نموذج ع باالعتماد

الدراسة)ARDL(املوزعة وتوصلت نإ، ب جل لة طو توازنية عالقة الفوارقوجود مؤشر

عد)جيمعامل(جتماعية قتصادي اختبارإوالنمو ك) T-Bound(جراء املش امل ،للت

إ ش ما و للفوارق و ومعنوي سل أثر قتصاديجتماعيةوجود النمو زائرع ا

الدراسةخالل ة  .ف

املفتاحية لمات زائر: ال ا قتصادي، النمو جتماعية،   .الفوارق

Abstract:  

 This paper aims to study the impact of social inequalities on economic growth 

in Algeria over the period (1980-2016). Based on the ARDL model, the study 

concluded   that there is a long-term complementary relationship between inequality 

as measured by Gini coefficient and economic growth after using T-Bound test of co-

integration, which indicates a negative and significant impact of social inequalities on 

economic growth in Algeria during the study period. 

Key words: Social inequality, Economic Growth, Algeria 

Jel codes : D63, O47, C13, O55 
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 مقدمة.1

ال   امة ال القضايا من جتماعية الفوارق زالتعت وال تمامأثارت ا تث

سواء حد ع والنامية املتقدمة الدول السياسات وصناع ن ذلكرجعو ،قتصادي

ة ج من املجتمع فئات ل ل جتماعية ية الرفا ات بمستو الوثيق ا محدد،الرتباط ا و ول

ل الطو املدى قتصادي للنمو أخرى رئ ة ج   ،من

ادة عت   جتماعيةز والفوارق تجوماالفقر اي والبطالةمنع ش م وال التمي

جتما ستقرار و ابط لل املجتمعاتديدا أن،لتلك لكما جتماعيةاملتطلباتتجا

املجتمعات ذه ططحقيقيخطر يمثلداخل ا عرقلة شأنھ ذااملساراتو  من ل ة، التنمو

املستدامة للتنمية ديث ا النموذج يرتكز أن عادتلكيجب ن ب ط الر ع الدول

ة التنمو واملسارات   .1جتماعية

أدت   التنمالقد وسياسو ود جتماعيةاتة ا الالتنمية زائراتبع غداةا

وظإستقالل م تقدم عام تحقيق ل ش ان للس املع املستوى ن ،تحس

الفقر  حدة من جتماعيةوالتخفيف خاصوالفوارق ل ذلك2ش وحصل ادة، للز يجة ن

ع قائم ساوي م ي ا اش برنامج وتنفيذ الواسع جن اض ق و النفط أسعار ائلة ال

إمما،املساواة ةأدى شر ال التنمية مجال كب جميع تقدم وتحسن ة خ السنوات

جتماعية ا،التعليم(املؤشرات ع صول وا ة ساسيةال وظ) دمات م ل   .ش

الدراسة الية   :إش

زائر    ا حتصنف حيث من املتوسطة الدول الفوارقضمن بحيث،جتماعية دة

ت أغبي انفاق سبة أن زائري ا لإلحصاء الوط الديوان ان%  20احصائيات الس من

ي%40 حوابر تقد ال س نفاق ،من سبةجما ال ذه تصل ن ع%  86إح

العال يواجھ،3املستوى ذلك من زائر نموذجبالرغم ا املتبع من التنمية العديد

وامل ات لالصعو د  شا قليمية جتماعية الفوارق  من ا رحيث ،و ن التفاوت يظ  ب

ات يأ الفقر مستو العادلوالذي التقسيم عدم من و  ي وة ن النمو منافعلل ر،املناطق ب وتظ

ختالالت نو  التفاوت تلك ب الالشمال  الداخلية واملناطق الساحلية املناطق ختالف

جل أن بالفقر، تأثرا أقل و للبلد قتصادية عمال تضم ن ية املناطق ح نو أك ا تضم

الفقراء من البالدعدد ا عل عتمد ال والغاز النفط مصادر م أ ع ا احتوا   .رغم

مما   عسبقانطالقا جابة الدراسة ذه خالل من سنحاول التالية، الية   :ش

زائر؟   ا قتصادي النمو ع جتماعية الفوارق تؤثر   كيف



2018/ 9 5/العدد املجلد سواق                                                                  و املالية  مجلة

3 

الدراسة ل   :ي

ا   أجل واملتمثلإ لوصول من الدراسة عأثتتحليل دف جتماعية الفوارق

زائر ا قتصادي ةخاللالنمو العناصرقمنا،2016-1980الف إ البحث بتقسيم

  :التالية

قتصادية - ة النظر قتصادي النمو جتماعية  الفوارق

زائر - ا جتماعية الفوارق  واقع

 القياوالنموذجالبيانات -

الدراسةتحليل -  نتائج

اتمة -   ا

جتماعية. 2 قتصاديةو الفوارق ة النظر قتصادي   :النمو

ة   النظر الدراسات أعطت فيماالتطبيقيةلقد ة متضار نب يتعلقنتائج ب العالقة

ففيجتماعيةالفوارق  قتصادي، الذيوالنمو الدراساتتوصلت الوقت ادةإعض ز أن

الفوارق تجتماعيةمستوى إ توصلتقتصاديلنمو احفيؤدي أن، إ أخرى دراسات

قتصادي النمو عيق العالية جتماعية   .الفوارق

ة   الش والفوارق "دراستھ قتصادي سنة"النمو شرت تج1955ال است

Kuzents الدخل الفوارق ن ب العالقة تأخذأن قتصادي ل والنمو مقلوبU حرفش

ع املتحدةباالعتماد للمملكة للدخل الزمنية السالسل املتحدة،بيانات والواليات سا فر

الثانية العاملية رب ا عد كية للتنمية،4 مر و املراحل الفوارق ترتفع قليلة( حيث فئة

دي ا وة ال من ستفادة ع قادرة يعغ التص قبل الناتجة مراحل) دة تنخفض ثم

التنمية من الواعدة( متقدمة املنتجة القطاعات ا انضم ان الس من ايد م  .5)جزء

قتصادية  ات النظر منظور من أنأما نجد فإننا الكالسيكية، ة النظر

ان والنيوكالسيكية دخارتر قناة خالل من قتصادي للنمو مفيدة العالية الفوارق أن

ثمار، س أنو التاإذ و لية ال دخارات ادة ز ا يؤدي غنياء أيدي وة ال ادةتركز ز

املال رأس ثماروتراكم أنالذي،6س شأنھ يعودمن يجا قطاعاتبالتأث بقية ع

خرى  عزز  قتصاد قتصاديو    .النمو

العاليةترى  ذلك،قابلم   الفوارق بأن ديثة ا ات االنظر ع سلبا لنموتؤثر

قنوات، عدة خالل من ل الطو املدى عإذقتصادي سلبيا الدخل الفوارق تؤثر

املال رأس ثمار بوجودس شري املالال رأس أسواق ألنعيوب ذلك الفرص، استغالل
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ة ثمار املجتمعس ع بالنفع عود اتال مستو ع مماعتمد فراد لدى وة وال الدخل

ذه ل افية ال للضمانات يفتقرون ما عادة م أل الفرص ذه اغتنام من الفقراء يمنع

ثمارات يمنع،7س غالكما ع للدخلالتوز المنعادل الوسطى الطبقة عتشكيل

م م املحامصدرا نتاج يحفز أن شأنھ من الذي الشرائية، العاليةو  ،للقوة الفوارق التا

وسياسة ، الك الطلب قناة خالل من والنمو يع التص عملية ع سلبيا عإتؤثر توز عادة

أنالدخل يمكن ان الس من واسعة ملجموعة الشرائية القوة من د وتز الفوارق تقلل ال

فعالة ون الوضعت   8.لتدارك

أخرى    ة ج ممن سا العالية ، الغضبالفوارق ادة منجتماز د وتز

جتماعية إضطرابات يؤدي نقالباتمما حدوث ما،احتمال ا والعنف ،الثورات

شطةتدفع كما و مة ر ا نخراط ع القانونيةالفقراء إي قدمما ،9خرى غ ؤدي

السياسيةديد املؤسسات مناستقرار د ومةوتز ا الثقة وعدم الشك مماسياسة

ا قتصاديؤدي انتاجية    .خفض

زائرقعاو . 3 ا جتماعية  الفوارق

املتوسطة   الدول من زائر ا يتعلقعت يتمركز،جتماعيةالفوارق ب فيما حيث

جي و( معامل وجودؤشرامل و قياس ت)رق االفو املعتمد أجر ال السنوات ل اع ف

قيمتاملمسوحا ن إ وذلك،40و30ب منأنراجع قدر أك تحقيق العدالةمحاولة

انت اجتماعية ات أولو ضمن املمن زائرةعاقبومات علحيث،10ا ك ال مبدأتم

جتماعية اجات ا منذوتجسيده تلبية الرسمية املواثيق إذستقاللمختلف رغم ،

اسب امل من ام عدد ع فاظ ا تم س ال قتصادي ر والتحر قتصادية زمات

جتماعية قوق ا من ن مع حد بضمان سمحت املوجھ قتصاد ملرحلة ملختلفجتماعية

املجتمع عفئات الضوء سنلقي ي فيما و مواقع، زائرأ ا الفوارق   .مجاالت

ع. 1.3 توز  )Income Inequality(الدخلالفوارق

قياسلقد   مؤشرات زائر الدخلفوارق عرفت تذبذبا ب س وظا م ارتفاعا

قتصادي النمو الزمنمعدالت مناطق ،بمرور مختلف فراد ن ب الفوارق رت ظ حيث

سواء أالبالد نوبو الشمال واو ،ا ل ش ذلك ر الدخلظ ع توز التباين خالل من

يتلقاهإالفردي، ما عادل الدخل من ا سنو با نص اف ر يقطنون الذين فراد يحصل ذ

املتوسط ا ر ش املدن سكنون الذين   .11فراد
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ع   زائر ا جي معامل حول املتاحة البيانات نسوءش ب الدخل ع توز

منإفراد، املؤشر ذا قيمة ارتفعت ذا،1988سنة%  40.13إ 1980سنة% 33.32ذ و

لسن لورنز منحنيات تؤكده العدالة1995و1988ما خط عن تعد ت العدالة( ال خط ع

ع%  10سبةأياملطلقة تحصل ان الس الدخل%  10من ن) من مب و ل كما ،1 الش

سبةو عند جي معامل استقر يات سعي ال سنة% 35بداية جديد من ارتفاعا ل ثم

سبة1998 املعامل ذا سنة% 39.5ليبلغ منذ كب ل ش انخفض ثم أدناه2000، ليبلغ

ب2011سنة تقدر سبة   %. 27.46ب

ل عمنحنياتتطبيق: 1الش زائرلورنز   ا

  
نمن: املصدر الباحث الوطاعداد الديوان بيانات ع   .لإلحصائياتباالعتماد

ادة   ز تفس ياتيمكن سعي ال جتماعية دماتبالفوارق وا السلع أسعار ارتفاع

ب الدوليةإس النقدية يئات ال وصاية تحت زائر ا ا انت ال سعار ر تحر مماجراءات

إ اأدى الدينار منانخفاض بأك ع%  50زائري سلبيا أثر لألجور العام املستوى ثبات مع

واملنخفض املتوسط الدخل ذوي التحاقسر ذلك ع وترتب ن، زائر ا من ن بخطاملالي

ل ش الدخول وانخفاض مية معدالت بارتفاع تتم ال فية الر املناطق خاصة الفقر،

ض ا املناطق مع مقارنة ةعام   . ر

أخرى   ة ج سادتفرضتمن ال ورة املتد قتصادية املرحلةوضاع تلك

يك ال التعديل برنامج تطبيق يجة بإجراءات،ن خوصصةإالقيام أساسا تتمثل صالحية

الع جوراالقطاع ادة الز من د وا املستوىوإجراءاتم تراجع ا أدت تقشفية أخرى
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ذلك،،12والصالتعلي مع مستتارتفعباملوازاة ال صالحات يجة ن البطالة معدالت

ا م البعض وغلق حل خالل من منىأدممااملؤسسات أك وفقدان العمال ح سر 500ا

و  عمل منصب املسبقإألف التقاعد ع العمال عض    .13حالة

سنة   زائر2000منذ ا الدخل ع توز ل ي يتغ سوءالم يزداد لم قل ع أو

ع، التوز عدالة عكس ما و خاللبحيثو املحقق قتصادي داء بفضل زائر ا استطاعت

ة يدل) 2016- 2000(الف مما املجتمع، الدخلية الفئات ل دخل مستوى رفع نمومن ع

املحدودذاتفئاتالدخل نموالدخل معدالت من أك خرى  بمعدالت ذا،الفئات أنيدلو

الفقراء لصا ان املحقق    14.النمو

ل ة: 2الش الف زائر ا قتصادي النمو معدالت   )2016-2000(تطور

  
زائر: املصدر ا بنك ر تقار ع باالعتماد ن الباحث اعداد   )2016- 2000(من

وةق فوار .2.3  )Wealth Inequality(ال

اء   وا ن املحلل من الكث نشكك ارقامةقتصادي شر ت ال

الرسمية زائر،السلطات ا اء ثر وعدد وة ال ات مستو ذلكحول رجع الكثو وجود إ

العراقيل و تقدير  اتصعووال من وة زائر تحديدال ا اء ثر بعدد الكثس وجود

الغموض الدقيقو  من ف التعر وضوح ةعدم ج من وة اتو،لل والصعو ة الكب ختالالت

ا م ي عا ةالضرالنظامال ج من املتطورة الدول ية الضر نظمة مع باملقارنة

يتمكنحيث،أخرى  النظاملم تحديدذا من آلياتھ ابوضبطبمختلف واتأ الذينال

يصرحون الذينال م ا الضرائببممتل من ون ر و املوازي السوق    .15عملون
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الدخل   ع توز الكب التباين أدى زائر منھ عانت الذي املال ورأس لقد  بداية  ا

يات سعي ادةإ ال تداعيات أوجھ ز ا رتفاع ذا رجع و وة، ال االفوارق خلف ال

يات سعي ال ة ف ومة ا ا اعتمد ال قتصادية ةو صالحات كب فرص وفرت ال

الفئات عمعلبعض الفالحية را وامتالك وصصة ا قرارات ب س وات خالفال

ي تد دت ش ال خرى دخاراملستوى الفئات معدالت ع سلبا أثر مما لألجور العام

ثم س  .16ارو

ل وة: 3 الش لل جي مؤشر زائرتطور ةا   )2017 -2010(الف

  
ع: املصدر باالعتماد ن الباحث اعداد  Global Wealth Databookمن

لت   اتلقد وةمستو العالال املستوى القليلةأرقاما ع السنوات مرتفعة

وة،املاضية ال متوسط بلغ سنة98حيث دوالر أقصاهإ 2000مليار وصل  2007سنةأن

سنة دوالر،مليار255بلغلي العاملية زمة حاد2008عد انخفاض وة ال ات مستو دت ،ش

بلغت سنة168حيث ي أمر دوالر سنة188و2009مليار ي أمر دوالر متأثرة2010مليار

أسعار  أثربانخفاض ا ل ان ال الفائدة أسعار وانخفاض العقارات خاصة املادية صول

العالم دول ا و زائر ا وة ال تراكم ع   .سل

سنة   تزايدلتصوا 2010عد وة ال ات سنة246 لتبلغستمرامل امستو دوالر مليار

سنة 2013 من ابتداءا انخفضت اجعذلكفسرو ،2014ثم ب ةالعائدات نخفاض الطاقو

من للعائالت الك س ات ومستو ة، ج من الدولية السوق ول الب أسعار انخفاض ب س

أخرى  ة باإلضافة،ج العوامل ذه مستوىإل الذيارتفاع م دتھالت زائرش ا
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ا أدى السنوات وتمعدال التناقصذه ثمار س و املال رأس وتراكم التادخار

زائر ا جمالية وة ال ات مستو   .انخفاض

ل للبالغ: 4الش وة ال جماليةتطور وة ةوال الف زائر   )2017-2000(ا

  
عإعدادمن: املصدر باالعتماد ن  Global Wealth Databookالباحث

التعليم .3.3 ع صول ا  )Inequality of Education(الفوارق

ستقالل   زائرسعتمنذ الديمقراطيتطبيقإا ع خاللالتالطا من عليم

ل ة ساو م فرص باملجانضمان ميع ل التعليمية دمات ا وتوف م عليم طفال نجاح

التعليمية طوار السياسة،مختلف ذه عت و مشروعا حقا التعليم إ الوصول أصبح حيث

أسا يك ةعنصر شر ال ةللتنمية ةاملنت الف    .17ذه

أجل   زائر رت داف تلكتحقيقومن ماليةا ةموارد ل كب ش مت سا

وظ شرافم و التحتية ية الب ر أدى ،18تطو ادةإ مما وتقليلز باملدارس لتحاق سبة

البنات فئة خاصة املدر سرب ال رة املمؤسساتتوف إ باإلضافة،ظا ن و غلالت

ن مالنا   .19الدرامسار
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ل سنوات: 5 الش زائر ا التعليمية طوار مختلف باملدارس لتحاق معدل

  مختارة

 
ع: املصدر باالعتماد ن الباحث اعداد   WDI(2018)من

من   زائر ا دف ان انياتلقد م تلك ول ة شر وال إالوصول املادية

ألنتخفيض وذلك الفئات مختلف ن ب جتماعية الفوارق عإ توفحدة صول ا انية م

الفرص، افؤ ت تحقيق سيا رئ عامال عد عو التعليم الفئات ع انية م تلك اقتصار

إدخال طبقييؤدي   .تقسيم

عال .4.3 صول ا ةفوارق  )Health Inequality( ال

دت   ش زائرالوضعيةلقد ا ان للس ية تحسناالسنواتخالل ال ة خ

وظ م ل رجع،ش رتفاعو إ العموم وجھ ع شةذلك املع ات والتحسنمستو

مما الثقا لدىأاملستوى الص الو ع ي إيجا ل ش تزايدفراد،ثر إ ودإضافة ا

لاملبذولة يا ال ةالقاعديةتوف شر ال واملوارد إساسية أدى مما متوسطاارتف، ع

بنحو للفرد الوالدة عند املتوقع منذ30العمر من سنة عام46ستقالل 68ا1960سنة

عام و1990سنة ساء لل سبة للرجال65بال سبة بال سنةسنة78حواإ ليصل ،سنة

و2015 للرجال سبة ساء73بال لل سبة بال   .20سنة
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ل ة: 6 الش الف زائر ا ية ال املؤشرات عض   )2016-1980(تطور

 
ع: املصدر باالعتماد ن الباحث اعداد   WDI(2018)من

أولت   زائرلقد ا املتبعة ية ال تماماالسياسات ا ا والرضعكب طفال ة ل

ا املتوقعأساعاملباعتبار العمر ع تمديد رئ وفعاليةومؤشر النظامسالمة

ياة ا ونوعية جتماعية والعدالة تلك،الص أثمرت ودحيث مستوىتخفيضا

من طفال سنة18832وفيات وفاة سنة14773إ 1990حالة وفاة ل2015حالة 1000ل

حية و والدة ل، ش امسة ا سن دون طفال ن ب الوفيات معدل 55.7منواانخفض

عام حية والدة ألف ل عام25.6إ1990ل حية والدة ألف ل  .2014ل

  والنموذجالبيانات.4

جتماعية   والفوارق قتصادي النمو ن ب جل لة طو العالقة زائرلتحديد ا

املحاعتمدنا الناتج نمو ملعدل ة سنو بيانات جي) T_c( جماع ومعامل مستقل كمتغ

)Gini (للفوارق مقياس م أ عت ذاالذي أخذ قيمةو وقيمة0املؤشر التامة املساواة 1عند

العالية الفوارق أخرىإباإلضافة،عند ية تفس ات   :متغ

 )Pov (ال الك س نمو نقصمعدل ب س وذلك لفقر ملعدل تقر كمتغ فردي

معدالت حول اتالبيانات لف زائرالفقر ا لة طو   .زمنية

 )T_cho (البطالة   .معدل

 )GCF (املادي رأس ن و ت   .معدل

 )Sec_s (رأسجمااملعدل ن و لت كمؤشر ستخدم و و الثانوي الطور يل لل

شري    .ال

 )M_inf (وفيات   .طفالمعدل
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ة   الف غطي زمنية سالسل عن عبارة البيانات من) 2016-1980(ل مستمدة

العاملية التنمية مؤشرات منWDI (2018)قاعدة املأخوذ البطالة معدل ناء باست ،Penn 

world 9.0العاملية الدخل فوارق بيانات قاعدة من املأخوذ جي   . SWIID 6.2ومؤشر

الدراسة ذه التاستخدم  :النموذج

T = α0 + α1i∆Iginit − 1 + α2i∆lPovt − 1 + α3i∆lT t − 1 

+ α1i∆Igcft − 1

+ α2i∆lS − 1 + α3i∆lM − 1 + β1 Gini

+ β2 Pov + β3 T + β4 S + β5 Gcf + β6 M + ɛi 
  

دول  للبيانات: 1 ا ي حصا   الوصف

 T_C GINI POV T_CHO GCF M_INF SEC_S 

 Mean  2.867839  33.20894  2.955622  18.44484  3.691978  40.42432  61.92034 

 Median  3.300000  32.60000  4.357393  17.65600  4.404804  34.80000  59.12105 

 Maximum  7.201872  40.14000  11.16497  29.49600  20.92204  101.1000  99.86019 

 Minimum -2.100001  28.50000 -8.771536  9.829000 -20.00073  21.60000  30.06515 

 Std. Dev.  2.258346  3.117875  4.542344  6.536800  8.953728  20.32380  17.67365 

 Skewness -0.379010  0.562323 -0.813800  0.268940 -0.459196  1.610951  0.258460 

 Kurtosis  2.576799  2.521327  3.364240  1.767676  3.146617  4.853085  2.746859 

 Jarque-Bera  1.161945  2.054189  4.288540  2.787238  1.333448  21.29747  0.427913 

 Probability  0.559354  0.358046  0.117154  0.248176  0.513388  0.000024  0.807384 

 Sum  106.1100  1095.895  109.3580  682.4590  136.6032  1495.700  1919.531 

 Sum Sq. Dev.  183.6046  311.0767  742.7841  1538.271  2886.093  14870.05  9370.736 

 Observations  37  33  37  37  37  37  31 
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ل الدراسة: 7 الش ات ملتغ ي البيا  التمثيل
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الدراسة.5  نتائج

ة راختبا. 1.5   ستقرار

املوسع   فولر ي دي اختبار اجراء عد ا عل املتحصل النتائج ن الختبار) ADF( تب

دول ا ة املو ة املستوى،2ستقرار مستقرة ست ل الزمنية السالسل ل أن

ناء السالسل)GCF(باست فان بالتا ،)T_c, Gini, Pov, T_cho, M_inf, Sec_s ( منةمستقر

عند املجدولة القيم من أك ة املحسو القيم ألن و   %.  10و%  5و%  1الدرجة
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دول  املوسع: 2 ا فولر ي لدي ة ستقرار   )ADF(اختبار
ة الصفر الوحدة: الفرضية جذر ع يحتوي   املتغ

  املستوى 

    T_c  Gini Pov  T_cho  GCF  M_inf  Sec_s  

ثابت   T_statistics -3.74 -0.31  -1.65  -1.39  -4.27  -1.25  -0.01  مع

prob  0.00***  0.91no  0.44no  0.57no  0.00***  0.63no  0.94no  

واتجاه ثابت   T_statistics -3.72  -2.98  -2.70  -1.10  -4.78  -0.88  -1.69  مع

prob  0.03**  0.15no  0.24no  0.91no  0.00***  0.94no  0.73no  

واتجاه ثابت بدون

  عام

T_statistics -1.29  -6.87  -1.58  -0.61  -3.84  -3.90  3.09  

prob  0.17no  0.00***  0.10no  0.44no  0.00***  0.00***  0.99no  

و الفروقات أخذ  عد

   D(T_c) D(Gini) D(Pov) D(T_cho) D(GCF) D(M_in) D(Sec_s) 

ثابت  T_statistics -6.21 -6.67 -8.95 -2.44 -8.57 -8.80 -4.50  مع

prob  0.00*** 0.00*** 0.00*** 0.13no 0.00*** 0.00*** 0.00*** 

واتجاه ثابت  T_statistics -6.13 -10.11 -8.88 -4.55 -5.87 -7.47 -4.68  مع

prob  0.00*** 0.00*** 0.00*** 0.00*** 0.00*** 0.00*** 0.00*** 

واتجاه ثابت بدون

  عام

T_statistics -6.31 -4.93 -5.17 -4.31 -8.70 -7.04 -3.63 

prob  0.00*** 0.00*** 0.00*** 0.00*** 0.00*** 0.00*** 0.00*** 

   I(1) I(1) I(1) I(1) I(0) I(1) I(1) 

عند: (*) مالحظة عند(**) ،% 10معنوي عند(***) ،% 5معنوي معنوي ) no(،% 1معنوي   غ

مخرجات: املصدر ع باالعتماد ن الباحث اعداد   Eviewsمن
 

ات  املتغ ل أن من التأكد املةعد الدرجةمت نفس العالقة،I(1) من تقدير يمكننا

باستخدام ات املتغ ن ب جل لة املوزعةطو الزمنية للفجوات نحدار ش،)ARDL(نموذج

ة املو لالنتائج مثل1الش النموذج وفقا )ARDL  ( ,2,0,2,2,2,2,2 وأن

للمتغ)Akaike(ملعاي تأخ بدون و ات املتغ ل ل ين تأخ   .Giniأي
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ل مثل :8 الش   النموذج
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 eviewsمخرجات: املصدر

ك. 2.5 املش امل الت  .اختبار

دول  اختبار: 3 ا كنتائج املش امل  )BOUND-test(الت

F-Bond test    

Test-statistic  Value  Signif  I(0)  I(1)  

F-statistic  8.25  10%  1.99  2.94  

K  6  5%  2.27  3.28  

    2.5%  2.55  3.61  

    1%  2.88  3.99  

ع: املصدر باالعتماد ن الباحث اعداد   Eviewsمخرجاتمن

ن   ب توازنية عالقة وجود من دودللتحقق ا باختبار قمنا ات ) Bound-test(املتغ

ن ب ك املش امل الت اتالختبار دول ش و  ،املتغ ا نة املب احصائية3 النتائج Fأن

ة رجة) F=8.25( املحسو ا القيم عند والدنيا العظ القيم من أك ،%2.5،%1للنموذج

املدى% 10و% 5 ك مش امل ت عالقة وجود أي ة الصفر الفرضية رفض يمكن بالتا

ن ب ل الدراسةالطو ات   .متغ
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القصالتقديرنتائج. 3.5   :لوالطواملدى

دول  تقدير: 4 ا   ARDLنتائج

  D(T_c) :املستقلاملتغ

مثل   ARDL(2,0,2,2,2,2,2) :النموذج

Variable Coefficient Std-error  T-statistic  P.Value  

القص املدى النموذج   معلمات

D(t_c(-1)) 0.32  0.12  2.61  0.02  

D(Pov)  -0.37  0.06  -5.83  0.00  

D(Pov(-1))  0.35  0.05  6.98  0.00  

D(Gcf) 0.06 0.01 3.86 0.00 

D(Gcf(-1)) -0.18 0.03 -5.48 0.00 

D(M_inf)  -0.83  0.31  -2.68  0.02  

D(M_inf(-1)) -2.21 0.45 -4.88 0.00 

D(Sec_s) -0.01 0.04 -0.31 0.75 

D(Sec_s(-1)) -0.15 0.05 -2.79 0.01 

D(T_cho) -0.14 0.11 -1.24 0.23 

D(T_cho(-1)) -0.26 0.12 -2.08 0.06 

CointEq(-1)*  -1.06  0.19  -10.39  0.00  

ل الطو املدى النموذج  معلمات

Gini  -0.85  0.22  -3.79  0.00  

Pov  -0.54  0.16  -3.26  0.00  

GCF  0.20  0.05  3.66  0.00  

M_inf 0.04 0.04 0.88 0.39 

Sec_s 0.10 0.04 2.44 0.03 

T_cho 0.19 0.04 4.83 0.00 

C  15.97  8.45  1.88  0.08  

R-Squared 0.94    

Adjusted R-squared 0.90    

F-statistic 8.73    

Prob (F-satistic) 0.00    

Durbin –Watsan 2.97    

مخرجات: املصدر ع باالعتماد ن الباحث اعداد   Eviewsمن
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املدى   التقدير نتائج دولالقصتؤكد ا نة وجود 4املب املعالقةع ت

سرعة س يق الذي طأ ا يح ت معامل ألن ل الطو املدى الدراسة ات متغ ن ب ك مش

ةإالعودة معنو وذو سالب طأإحصائية،التوازن ا يح ت معامل ) CointEq=-1.26( ش

سبة ب ت سوف القص املدى ختالالت ل% 126أن الطو   .املدى

النموذج   معلمات للفوارقش ومعنوي سل أثر وجود إ ل الطو املدى املقدرة

بـ الفوارق ادة ز أن حيث الدراسة، ة ف زائر ا قتصادي النمو ع والفقر %  1الدخل

سبة ب النمو اضعاف ا بـ%  85تؤدي الفقر معدل ادة ز ؤدي سبة%  1و ب النمو إبطاء  54ا

ل%  الطو   .املدى

بمعدل   مقاس شري ال املال رأس ن و وت املادي املال رأس ن و لت ي ايجا أثر ناك

الطور لتحاق ادة ز أن إذ قتصادي، النمو ع الثانوي الطور جما يل ال

سبة ب سبة%  1الثانوي ب النمو ادة ز ا املادي% 10ستؤدي املال رأس ن و ت معدل ادة وز ،

النم سبةسرع ب نتائج% 20و مع كب ل ش نا دراس عليھ املتحصل النتائج وتتوافق ،

يخص فيما قتصادية ة النظر اضات اف ومع املجال ذا ت أث ال السابقة الدراسات

ل الطو املدى قتصادي النمو  .محددات

  خاتمة. 6

خالل ناحاول   جتمن الفوارق أثر تحليل الدراسة قتصاديذه النمو ع ماعية

ات ومتغ جي ومعامل جما املح الناتج نمو ملعدل ة سنو بيانات ع باالعتماد زائر ا

ةتفس  الف غطي أخرى و )2016-1980(ية املوزعة، الزمنية الفجوات نموذج استخدام

)ARDL (ا توصلنا ات املتغ ن ب جل لة طو العالقة التاليةلتقدير   :النتائج

حيث .1 قتصادي، والنمو جتماعية الفوارق ن ب جل لة طو توازنية عالقة وجود

ل الطو املدى زائر ا النمو تضعف العالية الفوارق ثرو  ،أن تفس مكن

القنوات خالل من زائر ا قتصادي النمو ع جتماعية للفوارق السل

ا ذكر عالسابق الر عن البحث قناة ا أبرز وة ،ولعل وال الدخل تركز ألن ذلك

معينةأيدي عيفئة الر لتحقيق الس ال أش من ا وغ ار حت مما،قوى

م منسا يقلل التا و ا تخصيص عملية ضعف و للموارد حقيقي دار ا

عنتاجية سلبا ؤثر ا،قتصادو مصا تفضل ما عادة الفئات ذه ألن وذلك

العامة ة املص ع صية   . ال
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زائر .2 ا قتصادي داء ع العالية للفوارق السل ثر يتج أخرى ناحية من

والسياسة، جتماعية ضطرابات قناة خالل الدخلفمن ع توز التباينات ادة ز

صول ا والفوارق وة غرافيةوال ا املناطق ن ب ساسية دمات ا الشمال( ع

نوب يؤدي) وا املجتمع فئات ن ادةو ز عددإ من د وتز جتما الغضب

للفقراء سبة بال مة ر ا نخراط سبة و ساحتجاجات إمما فاضعم

التنمية عملية بدوره عيق الذي شري وال املادي املال رأس  .تراكم

أجل   ومن سبق، مما باألثرانطالقا عود بما ه وتحف قتصادي النمو ة استمرار دعم

الكب ي دةيجا جا الس زائر ا ع التنمية، لة مندفع تملك ما ل ب

جتماعية الفوارق من التقليل أو د ا إ انيات بالعدالةإم ا م يتعلق فيما سيما ال

ع ثمارو الدخولتوز س ودعم الطلب تحف ع تأث من ا ل ملا وة  . ال
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و  .7 وامش   املراجعال

التنمية 1  ر يةتقر قتصادي،)2018(العر ع ستدامة: التنو وارساء املسار ب لتصو مدخل

ص ت، و ال للتخطيط، ي العر د املع الثالث، صدار ية، العر   .41-29صقتصاديات
2 United nations, Economic Commission for Africa (2016), Algeria: country profile, 

pp.15-20 
اش 3 ع الفوارق )2017( فضيلة زائر، ا جتماعية والعدالة جماجتماعية كتاب ،

يةعنوان العر املنطقة الطبقية والفوارق جتماعية لوكسمبورغ،الفجوات لوزا مؤسسة ، 

  .235 ص
4 Barro Robert J(2000), Inequality and Growth in a Panel of Countries, Journal of 

economic growth vol 5.1,p.8. 
5 Piketty Thomas, Le capital au XXIe siècle. Seuil, 2013, p 35. 
6 Galor Oded (2009), Inequality and economic development: An overview, 

Introduction to Oded Galor, Inequality and economic development: The modern 

perspective p18. 
7 Bourguignon Francois (2004), The poverty-growth-inequality triangle, Poverty, 

Inequality and Growth, pp17-18. 
محمد  8 ، واللي محمد، قتصادية،)2004(مية، ا: التنمية وم ا-مف ا ا،- نظر سياسا

امعية، ا صالدار ة،   58سكندر
9 Barro Robert J, Inequality and Growth in a Panel of Countries, Op, Cit ,p.7 
10  Bachir boulahbel (2006), la dynamique de la pauvreté en Algérie, paupérisation des 

société magrébine, volume4, CREAD, p41 
اش 11 ع زائر)2017( فضيلة ا جتماعية والعدالة جتماعية الفوارق سابق،، مرجع ،

  .238ص
بلغيث 12 ا)2007( سلطان الفقر رة ظا لتف جتماعية ليات علومزائر، مجلة ،

ال السنة سانية، عةإ العددرا ص32 ، ،35.  
13 HENNI Saïda (2006), pauvreté de capacité et développement durable en Algérie, 

paupérisation des société Maghrébines, volume 4, CREAD, p 94. 
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بلغيث 14 ا)2007( سلطان الفقر رة ظا لتف جتماعية ليات سابق،،زائر، مرجع

  .37ص
15 Zucman G. (2016), wealth inequality. The Poverty and Inequality Report, p.39 
16 Fireside D. et. al. (Eds.), (2009), The wealth inequality reader, 3rd ed, Boston, pp 9-

10 
17 Maliki S, BENHABIB A, & Bouteldja A (2014), Poverty and Education in 

Algeria, International Journal for Innovation Education and Research, vol2(1), p62 
املتحدة18 مم ومنظمة س لعام،)2015(اليون ميع ل التعليم لرصد العال ر -2000التقر

ص: 2015 والتحديات،    .21نجازات
19 Algeria (2000), Reply to the Questionnaire to Governments on Implementation of 

the Beijing Platform for Action (1995) and the Outcome of the Twenty-Third Special 

Session of the General Assembly, p.7. 
20 Algérie (2015), Objectifs du millénaire pour le développement, rapport national 

2000-2015, p73 
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زائري  ا قتصادي النمو ع املالية ات املتغ   أثر

ة للف قياسية   2016 -2000دراسة

The impact of financial variables on Algerian economic growth  

A Quantitative study : 2000-2016 

خ شر                                                       28/06/2018:ستالمتار ال قبول خ   24/08/2018:تار

دليلة ان منصف.د                                        *  بوز محمد.د                             مصار ي  رمضا

أ         كتوراهدالبةط محاضر أ                                   أستاذ محاضر   أستاذ

زائر ا زائر-03جامعة زائر         ا ا زائر-03جامعة زائر-مستغانمجامعة                   ا  ا

ص :امل  

امل      ن ب العالقة دراسة و البحث ذه من دف اتال النمواملؤثرةاليةاملتغ معدالت

املمتدة ة للف زائري ا اس2016-2000قتصادي اعتمدنا وقد قياسية، نماذج تخدام

فاعلية عكس بمؤشرات روج ا ا خالل من حاولنا حة انتمق و العالقة، ناذه دراس نتائج

ا تفسر و ذه ات املتغ ن ب املوجودة الدراسة،العالقة غطت ال ة الف توصلنا أنكما

ا مي أ من الرغم و زائر ا املتبعة املا ر التحر مؤشرات اعض ل س ل أنھ
ّ
إال قتصاد

املا ر التحر يبقى الدراسة املحققة للنتائج
ً
وطبقا قتصادي، النمو معدالت ع تأث

املجال ذا الداعمة السياسات لبعض فتقر و ك س ول ي جز زائر ا املالية ات   .للمتغ

املفتاحية  لمات ج : ال اقتصاد اقتصادي، نمو مالية، ات  .زائري متغ

Abstract : 

The aim of this peper is to study the relationship between the financial variables 

affecting the economic growth rates of Algeria During the period 2000-2016, we used 

of Quantitatives models proposed To produce indicators that reflect the effectiveness 

of this relationship. The results of this peper found there is not  a  relationship 

between the financial indicators and the economic growth rates  in Algeria after the 

financial  liberalization.  

Keywords : financial variables, economic growth, Algerian economy. 

e-mail : bouzianedalila2014@gmail.com e-mail: messarmon@yahoo.fr 

e-mail : mohamed.ramdani@ univ-mosta.dz  
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  :قدمةامل

حظي فقد الدول، اقتصاديات قتصادي النمو مية أل
ً
خنظرا كبذا بقسط

املفكرون وا غ فقد والنماذج ات النظر مختلف خالل من ن قتصادي تمام ا من

الز  ع قتصادي النمو ونماذج ات نظر م أ تطور لوا وش دراسةقتصاديون خالل من من،

البحثية ود ا ذه ل يجة ون ا، ف املؤثرة ات املتغ ومختلف ا وطبيع رة، الظا ذه محددات

ووضعت اقتصادية ات نظر عدة ثقت ان فقد واملتواصلة، املعمقة والتطبيقية ة النظر

ات واملتغ النمو دوث مختلفة ات واستخدمتاملاليةتفس عليھ، مناذلكاملؤثرة

التحليل اتمتعددة املتغ م أ تحليل تحاول الدراسة ذه فإن سبق ما ع
ً
ناءا و لذا ،

لبعض صر ا يل س ع سنقتصر ا ل يكن لم وإن قتصادي، النمو املؤثرة املالية

ة ج من نتاج عناصر إنتاجية برفع الكفيلة السياسات تحديد م س ال مة امل ات ،املتغ

النمو معدالت ورفع استدامة يضمن ،بما ثابتة ة ج من لية ال العناصر إنتاجية ورفع

الفرد ودخل شة املع ومستوى  .  قتصادي

أو      بالذكر دير ا ملن قتصادينإنھ النمو حول تمحورت ال الدراسات مجمل

وا زائر ا مثل النامي، قتصاد ذات الدول عند ة وا ا معامل اباتت نمو يزال ال ل

ال ن القطاع وكال ، الزرا نتاج وتحسن النفط مداخيل ارتفاع بفضل يتحقق قتصادي

ن تحس ع ة زائر ا ومة ا دت اج قتصادي النمو مية أل
ً
ونظرا ما، ف التحكم يمكن

سنة بداية مع بتحقي2000معدالتھ ت فتم قتصادي عاش برامج بداية معدالتومع ق

مؤشرات عدة ذلك مت وسا مقبولة، إيجابية اقتصادية. نمو لسياسة ومة ا تنفيذ وإن

ومة ا رغبة ن يب ن، العشر القرن من سعينات ال ة ف خالل املتبعة للسياسة مغايرة

زائر ا ا م ي عا ال زمة من روج وا مستدامة اقتصادية انطالقة تحق. تحقيق أن
ّ
يقإال

وتدنية ا ع تبة امل املنافع عظيم أجل من السياسة ذه ل دوري تقييم يتطلب دف ال ذا

ا تم ال   .   ختالالت
سية الرئ الية   ش

العالم ع طرأت ال قتصادية التحوالت فإن مالذا مواكبة تفرض صارت بأكملھ،

النمو لتحقيق الطرق سب أ عن والبحث ، العال قتصاد لية ي تطورات من يحدث

املا انب ا ا عرف ال تلك تحوالت من تم ما وأعمق أسرع من ولعلھ والتنمية، قتصادي

وتك ع املشار تقدم مع تتقدم جديدة، لية التمو املؤسسات ور ظ اخالل ام ستوعب ل

ا أموال التالية. ورؤوس الية ش طرح يتم   : وعليھ
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قتصادي  النمو لدعم املالية ات املتغ ظل الدولة ا انت ال السياسات أثر و ما

؟ ا   ل

التالية الفرضيات صياغة يتم الدراسة الية ش ع جابة أجل   : ومن

عالقة - 1 قتصادي النمو ملعدالت ا؛أن ل املفسرة لية ال قتصادية ات باملتغ   مباشرة

ع - 2 الفاعل التأث عن قاصرة تزال ما ا ا غ و ا تنوع من الرغم وع املالية ات املتغ

زائر ا ا سلوك بؤ الت صعب و قتصادي شاط  . ال

ان قتصاالغرضو للنمو والقيا النظري ساس إبراز و الدراسة ذه ديمن

زائري؛ ا قتصاد ا وتطورا املالية ات املتغ بالتغ معدالتھ تأثر ومدى زائر   ا

املتبعةأما مااملنا ذا و القيا الوصفي املن ع اعتمدنا الدراسة ذه إعداد

بتح والقياس التحليل تعمق و ة ج من ا يحتو ال ار ف و املعلومات سيط بت ديدسمح

أخرى ة ج من الدراسة قيد للموضوع الدقيقة وانب  .ا

الســـابقة إليھ:  الدراسات التطرق تّم قد دراستھ بصدد نحن الذي البحث موضوع إن

ملتغ التطرق تم السابقة الدراسات ون تمثل الذي ديد ا أضفنا أننا
ّ
إال سابقة، دراسات

ك ع ثالثة أو ين متغ اتأو متغ عدة إ نا دراس التطرق تم ن ح الدراسة،

ي كما ا املؤشرات: نوجز املالية، لألسواق املمثلة املؤشرات ، املصر از ل املمثلة املؤشرات

قتصادي للنمو واملفسرة سنة،،املحددة من تمتد ال الدراسة ة ف حيث من تختلف وكذا

تحليل2016- 2000 ان يالدراسو كما السابقة   :ات

 لـ ندراسة م محمد ري عنوان)2011-2010(  بر دكتوراه مثل": أطروحة ختيار

قتصادية العوملة ظل قتصادي النمو تحقيق ودوره الصرف حالة–لنظام دراسة

زائر للف،" -ا قتصادي والنمو الصرف نظام ن ب العالقة لتحليل الدراسة -1990ةدفت

زائري2009 ا الدينار صرف سعر أن إ وتوصل املتعدد، طي ا نحدار نموذج باستخدام

ا قامت ال التعديالت رغم ، الك قتصاد مؤشرات وضعية
ً
جدا ضعيف

ً
ا تأث ل ش

من والرفع قيقية ا القيمة من بھ تقر اجل من الوطنية العملة ع النقدية السلطات

لمستو  التحو قابلية   .ى

 لـ عدراسة بن الدكتوراه )2004-2003( بلعزوز الفائدة": عنوان أطروحة سعر غ أثر

النامية الدول اقتصاديات زائر(ع ا سعر،")حالة عديل أثر حول الدراسة الية إش جاءت

صالحات، ة ف خالل زائر ا لية ال قتصادية ات املتغ ع أنالفائدة نتائجھ م أ من
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متعلقة ما الفائدة،بقدر أسعار ر تحر بفضل أو املا ر التحر نتاج ست ل املتحققة النتائج

النفط أسعار  .بتحسن

 لـ قدوريدراسة الدكتوراه )2016-2015( طارق ترشيد": عنوان  أطروحة مة مسا

زائر ا قتصادية التنمية تحقيق ومي ا ةدرا–نفاق للف تطبيقية -1990سة

قتصادية"2014 والتنمية ومي ا نفاق ن ب العالقة تحليل إ الدراسة دفت ،

ة الف خالل زائر طأ2014-1990ا ا يح ت متجھ نموذج باستخدام ،)VECM(وذلك

واستمرار  قتصادي شاط ال الكب القسط أخذ ومي ا نفاق أن الدراسة وخلصت

الشاملة، التنمية تخدم مجاالت نحو ھ وتوج نفاق ذا ترشيد ستد مما تزايده،

دافعة قوة من م ل ملا والتعليم ة ال ع نفاق من د مز نحو التوجھ ضرورة ع والتأكيد

املحفزة جتماعية و واملادية التحتية ية الب من صلبة قاعدة بناء ستمرار مع للتنمية،

ومستدامةللن عادلة حقيقية تنمية لتحقيق  . مو

I.1-قتصادي النمو وم   :مف

ا،    دو مر ا نا يت ال النظر ات وج الختالف تبعا قتصادي النمو يم مفا عددت لقد

أنھ ع قتصادي النمو عرف من م ادة:" فم لز يجة ن البلد نتاجية القدرات ادة ز

تحسن أو نتاجعدد املستخدمة التقنية تطور أو قتصادية املوارد ومن. استخدام

عديدة أسباب بفعل ما القتصاد الك الناتج نمو يتحقق أن رأس( 1املمكن تراكم ، ان الس نمو

التكنولو التقدم إضافية، موارد شاف اك   ). املال،

لــ سبة ق): Simon Kuznets )1973بال النمو لةعرف طو ادة ز أنھ ع بلد ألي تصادي

ذه ند س البلد، ذا ان لس ايد م ل ش متنوعة اقتصادية سلع عرض ع القدرة جل

ا تتطل ال يديولوجية و املؤسساتية التنظيمات التكنولو التقدم ع املتنامية   2.القدرة

         I.2-قتصادي النمو   : خصائص

س      سحدد كزن وأشار1971سنة) S.Kuznets(يمون قتصادي للنمو خصائص ستة

و املتقدمة الدول إ   3 :بالتحديد

تضاعفت - وقد ي، ا الس والنمو الناتج من الفرد ب لنص املرتفعة املعدالت ون ت أن يجب

أوا الصناعية الثورة قبل ما ة بف مقارنة الدول لتلك ة كب بصورة املعدالت خرذه

عشر؛ الثامن   القرن

نتاجية - وتو نتاج، عوامل إنتاجية إجما ادة الز ملعدل س ارتفاع ناك

نتاج؛ دالة املستخدمة املدخالت ل استخدام الكفاءة نتاج لعناصر لية   ال
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املما - التحول أي النمو، لعملية املالزم يك وال القطا التغ معدالت الوضعارتفاع ثل

شطة و ة ضر ا املناطق إ فية والر الزراعية شطة من العمل لقوى امل

؛ دمية وا   الصناعية

ات - تجا ات غي مجتمع أي قتصادي يك ال التغي يصاحب ما عادة

ذي ضري ا التحول عملية عرف و يديولوجيات، و واملؤسسات

ا" Modernisation"بالتحديث م أ ر املظا من مجموعة العملية ذه   : ول

واملساواة، - قتصادي و جتما والتوازن التعاون قتصادي، التخطيط الرشادة،

واملؤسسات؛ ات تجا ن  تحس

واملواد - ولية املنتجات ع املتقدمة الدول لسيطرة ذا و الدو قتصادي مداد

و  الرخيصة، والعمالة ام خاللا من الصناعية، ا ملنتجا سبة بال حة املر سواق فتح كذلك

تصاالت؛ و املواصالت خاصة ديثة ا التكنولوجية   القوى

الدول - ن ب افئة مت غ اقتصادية عالقات ظل قتصادي للنمو املحدود شار ن

أك التوسع إ آيلة والفجوة واملتخلفة ة الفق والدول  .فأكاملتقدمة

II -  زائريال ا قتصادي النمو املالية ات املتغ ألثر القيا    2016 -2000تحليل

ن الدالية العالقة تحدد ال القياسية الدراسة ذه خالل من س ات ب  املالية املتغ

زائر  املحققةقتصادي والنمو ة ا ن الكمية العالقة ومعرفة ،2016-2000 للف  ذه ب

ات م الدور  يلعب الذي املتغ م امل ز  ك واملسا التا قتصادي، النمو عز دف و  من ال

يصھ يمكن الدراسة ذه خالل   :التالية النقاط  ت

ية العالقة اتجاه اختبار • ن السب ات ب  قتصادي؛ والنمو املالية املتغ

ات من أي • ي ثالتأ  ك الدور  تلعب املتغ  .قتصادي النمو معدالت ع يجا

ا - أ ومصادر الدراسة ة ف   تحديد

القياس ة ة: ف ف ون ت أن و القياسية الدراسات املعروفة ساسية املبادئ من

سن و ا اي و ا بداي حيث من ات املتغ ميع موحدة منةالقياس املمتدة ة للف مدنية

سنة،2016- 1999 ساس9919بحيث وو سنة ل محض عدد  متمثلة القياس حدة،  ل

ات سالسل ميع القياس وحدات توحيد تم أي سلسلة، ع.املتغ فنقتصر الدراسة عينة ـمت

زائر ا دولة اقتصاد  . دراسة
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ا مصادر، عدة من الباحثة طرف من املعطيات تجميع تم وقد:البيانات مصادر  دولية م

ا خاصةوتممحلية وم بيانات توفر لعدم
ً
نظرا العاملية ارجية ا املصادر ع ستعانة

زائر  ا الداخلية املصادر ات املتغ عض عن للدراسة و ابالسنوات م  :أ

 .http://data.albankaldawli.orgاملوقع من الدو البنك عن الصادرة البيانات قاعدة •

  http://www.ons.dzاملوقع من لإلحصائيات الوط الديوان عن الصادرة حصائيات •

زائر بنك من املعطيات •   algeria.dz-of-http://www.bank:املوقع من ا

مارك وزارة من بيانات •     /http://www.douane.gov.dz: املوقع من ا

الدراسة - ب املستعملة ات واملتغ   املؤشرات

لھ، املفسرة ات املتغ من عدد بحصر فقمنا السابقة قتصادية ة النظر ع بناءا

و  ة، سنو معطيات ل ش انت الدراسةحيث قيد ات املتغ الصاملمثلةاستخدمنا يغةوفق

التالية اضية   : الر

……… (01)  

ن نقوم و ات النموذج بت لية قتصادية باملتغ سية ال ا تم ال الرئ  بحثنا  انتقا

اسم الرئ الدور  تلعب وال فقط، حيث  قتصادي النمو سلوك تفس  ا زائر  ا

ي نموذج استخدمنا ات خالإد خاللھ من يتم الذي دينامي  :التالية املتغ
ع الداخ املتغ • مؤشر: التا ش :قتصادي النمو و  السنوي  النمو معدل إ و

رمز .املحلية للعملة ثابت سعر أساس ع السوق  بأسعار املح الناتج إلجما  بالرمز لھ و

ات •  :املفسرة املالية املتغ

قيقي الصرف سعر -1 ش :الفع ا قيقي الفع الصرف سعر إ و  سعر و ا

 العمالت من لعدد املر املتوسط مقابل العملة لقيمة مقياس( س الفع الصرف

ية  )جن
ً
اليف مؤشر أو أسعار انكماش معامل ع مقسوما   .ت

ً
ا مة أكدت4: نظر  دب مسا

ة العالقة ع السياق ذا  التجر ن والسالبة القو  النمو ومعدالت الصرف سعر اتغ  ب

ذا و  حساسية ك املغاالة تميل بحيث ، Chen-Collins Boszorth 1995) (حسب قتصادي

ن  قتصادي، النمو إبطاء إ الصرف سعر  ون  أن بدون  انخفاضھ أن ح  سيعود مفرط ي

  TCHبالرمز يرمزلھ .قتصادي النمو سارع إ

قيق الفائدة معدل -2 قيقي الفائدة سعر:يا  عديلھ يتم الذي القرض فائدة سعر و ا

ب م س سھ كما الت و الناتج انكماش معامل يق  املح
ً
ا ي  التحليل حسب: نظر  فإن الك

ثمار، ع للمردودية س باملعدل مقارنة السائدة الفائدة سعر خفض  ع مما س
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ن ثمر ث نفاق  التوسع  املس م، ع ماري س يل تخفيضھ ضرورة يرى  حيث منتجا س  ل

لفة موال توف ن ع مما منخفضة بت ثمر م املس ح ثمار ع و  عملية دفع ثم ومن س

  TINT.5بالرمز يرمزلھ.قتصادي النمو

املتداولة :جما املح الناتج إجما إ املتداولة القيمة -3 املالية وراق قيمة و

املحلية، بالعملة املح الناتج إجما إ  بورصة
ً
ا  دراسة عد الدراسات عض جاءت6 : نظر

،كدراسة قتصادي ن شومبي ن قتصادي  أكدا فقد ، "وشو وماكينون  باجيت وال"  البارز

ا ال الكمية القيود أن الباحثان ذان ومات تفرض ،ا النظام ع النامية الدول   ا  تؤدي ملا

ثمارات وإنتاجية كمية تقييد إ التا س  و قتصادي، للنمو مثبطة كعوائق عمل ف ،و

ة السياسات تؤدي املقابل ر شطة التحر  خالل من قتصادي النمو تحف إ املا القطاع أل

ن ثمارات وكمية نوعية تحس  VAL.بالرمز لھ يرمز قتصادية القطاعات  املالية س

التجاري   -4 مثل:نفتاح و قتصادي امل للت شعاع ة التجار العالقات تطور عت

التالية بالعالقة قیاسھ وتم ، املا امل للت أسا املح)/الصادرات+الواردات((: مصدر الناتج

 ،)جما
ً
ا معدال :ونظر ع موجب تأث ذو ون ی أن التجاري نفتاح من النمویتوقع ت

التكنولوجیا نقل و املنافسة یع خالل من نتاجیة یحسن أن شأنھ من إذ قتصادي

  EM  . بالرمز لھ يرمز،Helpman and Hoffmaister (1997(عاملیا

املح -5 الناتج إجما إ اص ا للقطاع ة املوج القروض عن:سبة ع و و

قس اص ا للقطاع ة املوج القروض املحمبلغ الناتج إجما معرفة. مة املؤشر ذا فيد و

، قتصاد القروض إجما إ اضات ف من اص ا القطاع ب  نص
ً
ا ل: نظر أكد فقد

ن ولبفان كينغ ئتمان) 1993(من إجما من أك
ً
جزءا تخصص ال املالية نظمة أن ع

أ ون ت أن املحتمل من اص، ا وممارسةللقطاع ة ثمار س ع املشار اختيار كفاءة ك

توجھ ال املالية نظمة من أك نحو ع املدخرات عبئة و املخاطر وتجميع ات، الشر مراقبة

العامة واملؤسسات ومة ا إ ئتمان
ً
 . CSP  بالرمز لھ يرمز 7أساسا

املح -6 الناتج إجما إ كومية ا ثماراتعت :النفقات س ع العام نفاق

غ أو مباشر ل ش ذلك ان سواء ي إيجا ل ش قتصادي، النمو ع
ً
ا تأث ك العامة

جديدة دخول وتوليد شغيل ال م ادة ز إ تؤدي ا و مباشر ل ش تأثر ا أ حيث مباشر،

الن م ورفع الك الطلب ادة ز م سا ، املح املحقتصاد ل.اتج ش تؤثر ا أ كما

السلع ركة ا يل س خالل من اص ا القطاع إنتاجية ن تحس م سا ا و مباشر غ

ا ل قتصاد بحاجة العامة ثمارات س تلك ون ت أن شرط نتاج، وعوامل دمات . وا

. 
ً
ا سبةBarro- 1997وجد  :نظر ك الك س ع العمومي نفاق الناتجأن من ة مئو
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انت ا وجد العام الك س نفقات من والتعليم الدفاع نفقات طرح عد ام ا الداخ

قتصادي بالنمو
ً
سلبيا   .DEG بالرمز لھ رمزو  .مرتبطة

املح -7 الناتج إجما إ النقدية الواسع: الكتلة بمعناه النقدي  واملعروض
ً
ا : نظر

ن قتصادي ن ب قائم جدل ساسةثمة ا ات املتغ من النقود عرض أن اعتبار حول يتمحور

أدوات من وصفھ عن
ً
،فضال اقتصادي شاط أي أداء يحدد الذي و ف ، اقتصاد أي

ً
جدا

،لذلك الناتج ثم ومن ثمار س ه تأث ع قتصادي النمو يحفز ،إذ النقدية السياسة

النقدية ات املتغ أن النخبة ذه فإنعتقد ثم ومن النقودية، للمدرسة املعتاد الشعار

خ ذا جعل وإن م، الت بمعدل وثيقة عالقة ا ل النقدي املعروض م ات التغ

قتصادي النمو إيجابية اسات ع ا لھ املقبولة دود ا يرمز 8.ا   . M2بالرمز ل

م -8 الت السن:معدل النمو معدل سھ يق كما م الت شش التكم ملعامل وي

املح الناتج إلجما إ( الضم املحلية للعملة ة ار ا باألسعار جما ذا سبة و

املحلية للعملة الثابتة باألسعار ل)  جما ك قتصاد سعار غ معدل  لھ رمزو . إ

 .TINF بالرمز

  : النتائج-ج

للمعطيات  حصائية الدراسة رت عدةأظ إ ا تقسيم ،يمكن عديدة نتائج الدراسة قيد

التا ب ت بال ا نورد   :عناصر

 
ً
النموذج :أوال ات متغ   :دراسة

ع،     التا باملتغ املفسرة ات املتغ عالقة دراسة رتباطقبل لة مش ور ظ الحتمال
ً
ونظرا

للنم املمثل للمتغ واملفسرة املستقلة ات املتغ ن ب قتصادياملتعدد عدمو من التأكد يجب

البعض، ا ببعض املستقلة ات املتغ النموذج ارتباط ع ه لتأث ذا   .و

تحليل سون عد لب الزو رتباط معامالت ما جدول حذف يجب ين متغ ناك أن ن تب

ما ومية: و ا النفقات النقدية DEGاملتغ الكتلة ماM2واملتغ سعرباملتغالرتباط

بTCH الصرف ت ال ع رتباط بمعامل املتغ) 0.60-،0.63-(، مع رتباط معامل قل و

ب ت ال ع ع مع) 0.01- ،0.21-(التا ا با). 0.33(مقارن اأما عض عن مستقلة ات املتغ

  .البعض

الصرف    وسعر العامة النفقات ن ب ا:العالقة سعر انخفاض ارتفاع لصرفعند إ يؤدي

وانخفاض الصادرات ع الضرائب حصيلة انخفاض التا و الصادرات وقيمة سعار

العامة، املوازنة ز أي املوازنة ع العبء انخفاض إ يؤدي ما املستوردات، ع النفقات
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ذا و جما املح الناتج وانخفاض املحلية ثمارات س انخفاض إ ؤدي ارتفاعو ب س

املستوردة الت و املواد ستخدم ال املنتجات من كث إنتاج   9.نفقات

النقدية    والكتلة الصرف سعر ن ب سعر:العالقة ارتفاع إ يؤدي النقدي العرض ادة ز إن

البلد ذا عملة قيمة انخفاض إ يؤدي ما لبلد النقدية الكتلة ارتفاع أن أي ، الصرف

والسيولةسوق زائري، ا الدينار قيمة انخفاض مفاده الصرف سعر ارتفاع
ً
وايضا الصرف،

النقدية الكتلة ارتفاع التا و الداخلية القروض ع توز ارتفاع إ وتؤدي تفع س   . البنكية

 
ً
النموذج: ثانيا املدروسة: تقدير رة الظا املؤثرة العوامل م أ تحديد اختيار)yi(عد يتم

و ش ، رة الظا عناصر ن ب العالقة عن ع ال نحدار معادلة يجبل نموذج أي لتقدير

التالية الفرضيات  10:وضع

؛ . أ قتصادي النمو معدالت ع م والت الفائدة لسعر سل تأث  ناك

قتصادي؛ . ب النمو معدالت ادة ز دور يلعب أن التجاري نفتاح ملؤشر  يمكن

و  . ت عالقة قتصادي؛ناك النمو بمعدالت املالية وراق سوق ط تر  طيدة

قتصادي؛ . ث النمو معدالت ع الصرف لسعر ي إيجا تأث  ناك

قتصادي. ج النمو معدل ع التأث ي إيجا دور اصة ا القروض  .تلعب

ات -1 املتغ ة استقرار   :دراسة

ات املتغ من ل ل الزمنية السالسل خواص فحص إ ة ستقرار اختبار دف

ة الف خالل الدراسة قيد امل) 2016- 2000(املتبقية ت رتبة وتحديد ا و س مدى من ،والتأكد

، حده ع متغ السالسلل تحليل شروط من
ً
أساسيا

ً
شرطا ستقرار شرط عد حيث

للوصول  و الزمنية ختبارات من العديد ناك و ومنطقية سليمة نتائج اتإ للمتغ لدراسة

مستقرة غ أم مستقرة السلسلة ل ومعرفة الدراسة دقةقيد ختبارات أك ع عتمد

الوحدة جذر اختبار و التالية.   Unit Root Test و الفرضيات وضع مكن   )29(و

  
 الوحدة جذر   :Unit Root Testاختبار

حصائية ا خصائص
ً
جليا ر يظ الزمنية السالسل استقرار عدم إن الواقع

بالزمن يتعلق ما كال أو ما أحد والتباين الوسط معيار ة،وخاصة استقرار تحديد مكن و

خالل من السالسل ة استقرار رقماوعدم ق   .01مل
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املستوى عند أن املط) Level(نالحظ لقيمةالقيمة ات tلقة املتغ ل ل ة املحسو يودنت س

املستوى عند دولية ا رجة وا املطلقة القيمة من الفرضية%5أصغر نقبل التا و ،

ة وحدة H0الصفر جذر وجود السال و   أي إسلأن تقل ن ذلك عد ، مستقرة غ الزمنية

ول الفروقات أنھ) 1st Difference(اختبار حيث ات أصبحتللمتغ ول التفاضل عند

املطلقة عند tلقيمةالقيمة دولية ا رجة وا املطلقة القيم من أك ة املحسو يودنت س

العدم%  5مستوى  فرضية نرفض أن  H0ومنھ ع تنص ال البديلة الفرضية ونقبل

النتائج ونفس ول املستوى مستقرة الدراسة قيد ات للمتغ الزمنية سبةالسالسل بال

استخدامو ،)p-p(الختبار شروط مستقرةمن السالسل جميع ون ت أن ك املش امل الت

ذلكو  عد ك املش امل الت اختبار ستخدم ثم ومن ، و الدرجة من املة   11 .مت

ك -2 املش امل الت من 12:اختبار بع سلسل) Engel-Grenger(ن ال وفق ن طوت ا ذي

  )32(: التا

  
واملر  ي:حلة اآل الدراسة نموذج من طي ا النموذج ن و ت مكن    :و

……(2) 

أن    ن تب التحليل، املتضمنة ات للمتغ ك املش امل الت عالقات اختبار إجراء عند

الرتبة من املة مت ا أ أي املستوى عند مستقرة البوا املI(0)سلسلة ت وجود التا و ،

ك بالقيممش املجدولة القيم من أك لالختبار ة املحسو القيم انت حيث ات املتغ ن ب

ة معنو مستوى عند وذلك بوجود%5املطلقة تنص ال البديلة الفرضية نقبل ومنھ ،

النموذج ات مغ ن ب ك مش امل الدرجة. ت من املة ومت مستقرة البوا أن ومنھ ).0(أي

 
ً
زائفا س ل كنحدار مش امل ت يوجد التا و ل الطو جل عالقة ناك   .أي

 سن ا و ك املش امل الت   13: اختبار

.  

الدراسة، محل ات للمتغ سن ا و ك املش امل الت عالقة وجود اختبار إجراء وعند

ة الصفر الفرضية نرفض التا و ات، املتغ ن ب ك مش امل ت وجود ن الفرضيةتب ونقبل
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ك املش امل للت متجھ من أك وجود ع تنص ال املح .البديلة الناتج نمو معدالت أن أي

خطية توليفة ناك توجد انھ أي املفسرة، ات املتغ بقية مع
ً
ا مش امال ت املة مت جما

ط توازنية عالقة وجود ع يدل مما ومحدداتھ، ع التا املغ ن ب اتساكنة املتغ ن ب جل لة و

متعددة ات اتجا ذا  )33(.و

الثانية طأ  14 :املرحلة ا يح ت نموذج انحدار(ECM)تقدير املقدرة البوا باستخدام

العالقة تجاه حول املدى قص تذبذب أو القص املدى العالقة عكس ك املش امل الت

ط ا حد ستخدم ،و ل الطو كاملدى املش امل الت انحدار من عليھ صول ا تم الذي أ

أنجل قة لطر ثانية كمرحلة طأ ا يح ت نموذج صيغة-لبناء كتابة يمكننا ومنھ ، جرانجر

التا   :  النموذج

D(TPIB) = α(1)*D(VAL) + α(2)*D(CSP) + α(3)*D(EM) + α(4)*D(TCH) + α(5)*D(TINF) + 

α(6)*D(TINT) + α(7)*ECM(-1) + α(8) ..(104) 

أن معامل:حيث إ ش و ، ة خ املعادلة طأ ا يح ت حد يمثل

وحصلنا طأ ا يح ت نموذج تقدير تم ل، الطو جل إ القص جل من التعديل سرعة

دول ا التالية النتائج رقمع ق   ).02(امل

 
ً
الن: ثالثا مقدرات تقييم امل: موذجمرحلة النتائج التاليةمن املعادلة تقدير يمكننا ا عل   15 :حصل

D(TPIB) = -54.024*D(VAL) + 0.719*D(CSP) - 0.295*D(EM) - 22494.88*D(TCH) - 

0.006*D(TINF) - 0.136*D(TINT) - 1.57*ECM(-1) - 0.0003 

ي -1 حصا نحد :التحليل النموذج، املؤثرة ات املتغ م أ تحديد الفرضياتعد م أ د

املتبقية ات املتغ باستخدام ا تحقق ستوجب وال نموذج أي ا أساس ع يب ال

برنامج استخدام و استخدام9Eviewsالنموذج، قةيمكن معلماتتقدي(MCO) طر ر

املتعدد طي ا  .النموذج

الفرضيات -1-1 تحقق ي : دراسة فيما النموذج اختبار مكن                                                                                                 16 :و

.  
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الطبي - ـع التوز   : Normality testاختبار

أن ة: بما الصفر الفرضية نقبل أنفإننا ع تنص ال

التو  بع متوسطي وذو الطبي ع )E ز اختبار.0= ( أن أن )Jarque- Bera(كما إ ش

ل الش نھ ي ما ذا و طبيعيا، عا توز تتوزع رقم( البوا ق   (03) امل

س  - تجا    :-white Heteroskedasticity  test - خطاء) التباين(اختبار

قيم أن التباين، H. whiteبما س تجا إ ش فرضيةوأنو نقبل

مالحظتھ يمكن ما ذا خطاء س تجا ناك أن ع تنص ال رقم( العدم ق  )40امل

لألخطاء - ي الذا رتباط                               :اختبار

قيم أن وجودBreusch-GodfreyوDWبما عدم إ خطاءش ن ب ي ذا ارتباط لة مش

وذلك الالعشوائية، أنھ أي ة الصفر الفرضية نقبل ومنھ ،

خطاء ن ب ارتباط رقم( يوجد ق   ). 05امل

أن    أي ا، فرضيا محققة التقدير املطبقة الصغرى عات املر قة طر أن القول يمكن ومنھ

إحصائيا افة تجاوز قد البواالنموذج فحص   .ت

النموذج -1-2 مقدرات وقيم: تقييم إشارة أن نجد السابقة، الفرضيات تحقق ضوء

حصائية، و قتصادية ة النظر اضات واف ناسب ت ية التفس ات للمتغ املقدرة املعامالت

رقمومن ق السابقو) 02(امل النموذج تقدير ا إل التوصل تم ال القيم تحليل يتم

س او بي من ح، املق النموذج لتفس إحصائية س ومقاي معاي عدة  :تخدم

املقدرة  - نحدار معامالت       ) :،(تقييم

قيم ل أن يودنتtبما رقم(س ق النموذج)02امل قيمة ملعلمات من يودنتtأك س

ونقبل ة الصفر الفرضية نرفض فإن أناملجدولة أي البديلة عالفرضية طا وأن

املستقلة املؤشرات تأث تحت ونتا ت ما وأ ي، عشوا غ ما و ما. ت ل ين املتغ أن ع ذا

ع التا املتغ تحدث ال ات التغ تفس كب املعلمة. دور عدا tحيث ما

قيمة من أك ة املحسو يودنت السابقةtس املعلمات أن ع يدل ما ذا و املجدولة يودنت س

ي عشوا ع طا   .ذات
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حة - املق نحدار معادلة نحدار  :تقييم نموذج أن من التأكد و ختبار ذا دف

ن ب العالقة نوعية عن وفعالة جيدة بصفة ع ح ختبا) .  ,(املق ذا ون عدةيت من ر

س   :مقاي

التحديد قيمة:   :معامل أن امل=بما التحديد  ومعدل

املؤثرة ات واملتغ جما املح الناتج نمو معدالت ن ب العالقة فإن مقبولة

امل ا الر والنموذج مقبولة عالقة الدراسة قيد ا وأنھف يح، و واق ح ق

املستقلة ات املتغ التغ بھ س النمو معدالت م التغ   .من

شر) مقياس(اختبار   .            )test -F(ف

قيمة أن ةبما الصفر الفرضية نرفض للطبيعة) (فإننا ضة املف

حةالعشوائية املق التمثيل التحديد. ملعادلة معامل وقيمة جيدة التمثيل معادلة أن يؤكد ذا

كمقياس  ا الستخدام وتص الصفر عن تختلف موضوعية قيمة ا عل حصلنا ال

التمثيل وجودة فعالية   17 .لتقدير

سون وا ن قيمة: )DW(دور أن القيمت  2.01= (DW) بما ن ب  نمحصورة

ة  املعنو مستوى رتباط%05عند من النموذج خلو ر تظ

ي   الذا
ً
زائفا س ل املقدر نحدار  .وأن

عة املر نحرافات قتصادي : مجموع النمو معدالت بيانات ن ب عة املر نحرافات : مجموع

اب   ال جميع يتوسط نحدار خط وأن
ً
جدا ة النقطيةصغ  . ة

امل ت عالقة وجود وتؤكد ا تحليل مكن و جيدة نتائج ا عل املتحصل فالنتائج التا و

ع التا واملتغ املفسرة ات املتغ ن ب ك   . مش

قتصادي ة:التحليل املعنو مستوى عند املَفِسرة ات املتغ معلمات تقدير نتائج %05انت

ي   18: كما

 املستقل فمنtintاملتغ قيقية، ا الفائدة معدالت يمثل والذي وسالب معنوي

النمو ومعدالت قيقية ا الفائدة معدالت ن ب عكسية عالقة وجود نالحظ قتصادية الناحية

الفائدة معدالت ارتفاع ع ذلك دلت قيقية ا الفائدة معدالت ارتفعت لما أي قتصادي،

معدالت  انخفاض التا و النموسمية معدالت انخفاض إ بالضرورة يؤدي الذي ثمار س

اليفقتصادي، وت ثمار س اليف ت رفع ق طر عن قتصاد ع يؤثر الفائدة أسعار رفع أي



 2018/ 9 5/العدد املجلد سواق                                                               و املالية  مجلة

33 

التجاري ان امل ز ب س بما التصدير، لقطاع التنافسية الكفاءة وخفض نتاج،

والنا الدخل وخفض بطالة أو ود ر النمووإحداث انخفاض
ً
ا وأخ املح نا.. تج دراس ففي

سبة ب ضعيفة عكسية عالقة واملصر%19.09وجدت املا القطاع ضعف يفسر ما ذا و

قتصادي النمو ع ي إيجا أثر لھ يكن لم الفائدة أسعار ر تحر أن ع ؤكد و زائري  .  ا

 املستقل إجماValاملتغ إ املتداولة وسالبالقيمة معنوي جما املح الناتج

ومعدالت، املتداولة املالية وراق قيمة ن ب طردية عالقة ناك قتصادية ة النظر ة وج من

و  قتصادي ادةالنمو ز ثم ومن جما املح نتاج ادة ز ما م دورا املا السوق لعب

النمو  معدالت رفع التا و القومي أسواق قتصادي،الدخل ن ب ة القو العالقة وجود ب س

قتصادي النمو معدالت ادة وز التطبيقية. املال نا دراس ضعيفةأما عكسية عالقة ف

سبة ذا%22.39ب البالو زائر ا البورصة عمل أن إال سنوات عشر من أك مرور من رغم

إذ جدا يال ض الوط قتصاد ا دور السوقيزال املتداول ا مال رأس سبة إ نظرنا ما ا

املح الناتج م إ  .املا

 املستقل الداخTCHاملتغ الناتج نمو معدالت
ً
ا ومعنو

ً
إيجابيا يؤثر الصرف سعر

بـ عنھ املع ام ومعدلTIBا الصرف سعر ن ب العالقة فإن قتصادية ة النظر ة وج ،ومن ،

قت منالنمو ل إليھ أشار كما ذا و وسالبة ة قو عالقة لھ  Bosworth, Collins, Chenصادي

و (1995) سبة، ب ة قو طرديھ ا بأ تتم عالقة بوجود نا دراس  .% 33.18تو

 املستقل وسالب، EMاملتغ عالقةمعنوي ناك قتصادية ة النظر ة وج من

الدو التجاري نفتاح قيمة ن ب قتصاديطردية النمو معدالت نع قتصادي حسب

FrenkelوRomer  )1999 (نفتاح ع ومعنوي عا موجب أثر يوجد أنھ ع ا أو فقد

مجموع لالنفتاح كمؤشر الدراسة ذه بأخذ وذلك قتصادي، الدخل ع الدولية التجارة

ا الداخ لإلنتاج سبة بال والواردات التطبيقية، 19امالصادرات نا دراس عالقةأما ف

سبة ب ضعيفة ة%  13.92عكسية املنت التجاري نفتاح سياسة أن إ راجع ذا و

ل زائر لضعفنا
ً
نظرا ل، الطو املدى ع قتصادي النمو معدالت من الرفع إ تؤدي

نتا از ا وضعف ة التصدير ية   . الب

 املستقل مTINFاملتغ الت ،معدل وسالب معنوي ةغ النظر ة وج من

نقتصادية وتو موندال من ل أبحاث وجود) Fischer and Modigliani)1978انت ترى

النمو ة نظر آليات خالل من قتصادي والنمو م الت معدل ن ب خطية وغ سلبية عالقة

الق ية التجر الدراسات من العديد أن ديد،كما نا ب سلبية عالقات وجود تؤكد ياسية

م الت من بھ املسموح د ا و ما ،ولكن ن س الرئ ن لي ال ن قتصادي ين املتغ ذين
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م الت عتبة عليھ يصط والذي النمو معدالت ع بضرر ي يأ ال نا،20الذي دراس أما

سبةالتطبيقية ب ضعيفة عكسية عالقة    21 . %17.45ف

 امل جماCSPستقلاملتغ املح الناتج إجما إ اصة ا القروض معنويسبة

، فإنوسالب قتصادية ة النظر ة وج املؤشراتمن م أ من املؤشر مدى ذا عكس الذي

الدراسات معظم استعمل والذي اص ا القطاع ل تمو املصر القطاع مة مسا

دراسة السابقة،مثل ية التطبيقية ،Ardic and Damar ( 2006)22التجر نا دراس فأما

سبة ب ضعيفة عكسية النموو %49.06عالقة املصر از ا مية أ عدم ع يؤكد ذا

أي ، زائري ا أنقتصادي
ً
ما م

ً
دورا لعب الضعيف املصر التطور بأن كشفت النتائج

املتغ با من أك قتصادي النمو مقارنةيع اصة ا القروض ضعف رغم ات

النمو ر وتطو ز عز م م عامل دور يلعب املتغ ذا ان و ، العام للقطاع ة املوج بالقروض

زائر ا   .  قتصادي

النموذج    ذا محققة ا ل انت ف سابقا، ا وضعنا ال الفرضيات تحقق يفسر ما ذا   .و
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اتمة  :ا
زائري  قتصاد دراسة حاولنابحثالاذ خالل من   يان ،ا م وت ات أ  مؤشراتھ  التغ

لية املؤشراتأتحليل،فال ذه ة صورة عطينا م السياسات أو نجاح مقدار ع وا فشل

لية ال زائري  قتصاد ارتباط فك  قتصادية ات ا وقد باملتغ ارجية، زائر بدأت ا  ا

سعيناتذه ال بداية ة مؤشرات املا القرن  من املس ت بي ا النقدي التطور  وقد اتجا

من العديد فيھ تداخلت لالستقرار،
ً
ا لعل العوامل مالئما اكمة، الصرف احتياطات أبرز امل

مؤشرات ال التطور  وكذا رت املا ا أظ   اتجا
ً
 تحقيق و املا للتطور  املالئم املناخ يئة  ايجابيا

  .ستقرار و السالمة

زائر اعتمدت   ت إصالحية برامج عدة ع ا سياسة وتم ا حذرة بأ  من اقتصادية

ومي، نفاق التحكم خالل املتبعةفا للسياسة املغايرة السياسة ذه ل ومة ا تنفيذ

اق انطالقة تحقيق ا رغب ن يب ن، العشر القرن من سعينات ال ة ف مستدامةخالل تصادية

زائر ا ا م ي عا ال قتصادية زمة من روج يتطلب. وا دف ال ذا تحقيق أن
ّ
إال

ا تم ال ختالالت وتدنية ا ع تبة امل املنافع عظيم أجل من السياسة ذه ل دوري .  تقسيم

امج ذه حصدت ،وقد التا امة مالية مبالغ ال مت تقلبات دةع عرف قتصاد فإن و   سا

ور  اوح أوضاع ظ ن ت مة الضغوطات ب ا تتعارض وال البطالة وحاالت ال  شروط مع بدور

قتصادية كمناخ الك قتصاد ستقرار للتنمية سنة .مالئم من بداية 2001فشرعت

ارتفاع ب س تحققت ال املالية للوفرة يجة ن توسعية اقتصادية سياسة أسعارتطبيق

ة تنمو برامج تطبيق وتجسد   .امةالنفط،

املاليةو  ات املتغ دور تفعيل إ قتصادي شاط ال ا تدخل خالل من الدولة دف

قتصادي ات املتغ مختلف ع آثار إحداث خالل دفةمن ال إ الوصول من تمكن وال

قتصادي النمو و و
ّ
أال شود س. امل تلعب حيث

ً
اتيجيا اس

ً
ا محور

ً
دورا العامة ثمارات

يجابية ثار خالل من بھ، املرتبطة املستدامة الشاملة والتنمية قتصادي النمو تحقيق

، الك العرض ك تحر م سا الذي الفعال الطلب ادة ز إ تؤدي ال ة التنمو للسياسات

و نتا از ا ة ر جو ات غ ختالالتوإحداث يح وت ، الداخ القطا ندماج

لية ي   .ال
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                                   :الحقامل

رقم ق سكون :01امل ختبار ب )P-P(و) ADF(إ ت ال   ع
 المتغيرات اختبار المستوى اختبار التفاضل األول
5% القيمة الحرجة   t:(ADF) Prob 5% القيمة الحرجة   t:(ADF) Prob 
-1.97 -7.08 000 -1.97 -0.41 0.521 TPIB 
-1.97 -2.72 0.01 -1.96 -0.49 0.49 EM 
-1.96 -3.69 0.001 -3.71 -0.77 0.95 TCH 
-1.96 -4.43 0.000 -3.73 -2.91 0.184 TINT 
-1.96 -3.16 0.003 -1.96 -1.225 0.192 VAL 
-1.97 -4.23 0.000 -1.96 -0.63 0.43 TINF 
-1.97 -2.35 0.023 -1.96 -0.46 0.50 CSP 

ال:املصدر إعداد نمن املعطياتباحث إ
ً
نادا   Eviews 09برنامجاس

رقم ق رقم02امل ق امل طأ ا يح ت نموذج تقدير نتائج الطبي: 03تمثل ـع التوز   اختبار

Dependent Variable: D(TPIB)
Method: Least Squares
Date: 09/15/17   Time: 18:20
Sample (adjusted): 2000 2016
Included observations: 17 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(VAL) -41.82097 17.37971 -2.406310 0.0395
D(CSP) 0.554679 0.198473 2.794729 0.0209
D(EM) -0.184933 0.073225 -2.525551 0.0325

D(TCHA) -0.001236 0.000456 -2.708382 0.0241
D(TINF) 0.046726 0.053487 0.873585 0.4051
D(TINT) -0.118501 0.024967 -4.746375 0.0010
ECM(-1) -1.574260 0.246338 -6.390653 0.0001

C 0.000940 0.002010 0.467862 0.6510

R-squared 0.884002     Mean dependent var 0.000353
Adjusted R-squared 0.793782     S.D. dependent var 0.017600
S.E. of regression 0.007992     Akaike info criterion -6.515524
Sum squared resid 0.000575     Schwarz criterion -6.123424
Log likelihood 63.38196     Hannan-Quinn criter. -6.476549
F-statistic 9.798243     Durbin-Watson stat 2.010769
Prob(F-statis tic) 0.001393 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-0.01 0.00 0.01

Series: Residuals
Sample 2000 2016
Observations 17

Mean       1.33e-18
Median  -0.002558
Maximum  0.013488
Minimum -0.012688
Std. Dev.   0.007301
Skewness   0.538913
Kurtosis   2.389653

Jarque-Bera  1.086749
Probability   0.580785

  

إعداد:املصدر نالمن عباحث
ً
  eviews 9رنامجباعتمادا
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رقما ق س:  04مل تجا رقم) التباين(اختبار ق امل ا: 05خطاء رتباط لألخطاءاختبار ي  لذا

Heteroskedasticity Test: White

F-s tatistic 0.480977     Prob. F(7,9) 0.8266
Obs*R-squared 4.628202     Prob. Chi-Square(7) 0.7052
Scaled explained SS 0.901313     Prob. Chi-Square(7) 0.9963

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 09/15/17   Time: 15:11
Sample: 2000 2016
Included observations: 17

Variable Coefficient Std. Error t-Statis tic Prob.  

C 3.40E-05 4.38E-05 0.775842 0.4577
D(VAL)^2 675.2794 500.7399 1.348563 0.2104
D(CSP)^2 -0.027514 0.131232 -0.209660 0.8386
D(EM)^2 -0.007051 0.006040 -1.167221 0.2731

D(TCH)^2 82799963 3.17E+08 0.260817 0.8001
D(TINF)^2 0.001985 0.003144 0.631188 0.5436
D(TINT)^2 -0.000285 0.001023 -0.278453 0.7870
ECM(-1)^2 0.215242 0.266734 0.806954 0.4405

R-squared 0.272247     Mean dependent var 5.02E-05
Adjusted R-squared -0.293783     S.D. dependent var 6.10E-05
S.E. of regression 6.93E-05     Akaike info criterion -16.01014
Sum squared resid 4.33E-08     Schwarz criterion -15.61804
Log likelihood 144.0862     Hannan-Quinn criter. -15.97116
F-statistic 0.480977     Durbin-Watson stat 2.380893
Prob(F-s tatistic) 0.826572

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statis tic 0.978518     Prob. F(7,9) 0.4997
Obs*R-squared 7.346775     Prob. Chi-Square(7) 0.3937
Scaled explained SS 1.430738     Prob. Chi-Square(7) 0.9846

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 09/15/17   Time: 15:12
Sample: 2000 2016
Included observations: 17

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 6.20E-05 1.78E-05 3.488827 0.0068
D(VAL) -0.057128 0.153365 -0.372495 0.7181
D(CSP) 0.000625 0.001494 0.418231 0.6856
D(EM) 0.000525 0.000689 0.761520 0.4658

D(TCH) 98.84244 99.77862 0.990617 0.3478
D(TINF) 0.000483 0.000438 1.104346 0.2981
D(TINT) -0.000126 0.000186 -0.676489 0.5157
ECM(-1) -0.000123 0.001897 -0.064834 0.9497

R-squared 0.432163     Mean dependent var 5.02E-05
Adjusted R-squared -0.009488     S.D. dependent var 6.10E-05
S.E. of regress ion 6.12E-05     Akaike info criterion -16.25826
Sum squared resid 3.38E-08     Schwarz criterion -15.86616
Log likelihood 146.1952     Hannan-Quinn criter. -16.21929
F-statis tic 0.978518     Durbin-Watson stat 2.262046
Prob(F-statistic) 0.499742 

إعداد:املصدر نالمن عباحث
ً
 eviews 9رنامجباعتمادا
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تأثاستخدام لقياس طية ا غ و طية ا ثمار النمذجة الناتجس ع املباشر جن

ة الف زائر ا جما   2016 – 1990املح

Measuring the impact of foreign direct investment on Algeria's GDP via the 

linear and nonlinear modeling over 1990-2016. 

ستالمت خ شر                                               22/06/2018:ار ال قبول خ   20/08/2018 :تار

مصطفى حيمور
محمود.د                                                          * محمد ع محمد

**
  

دكتوراه        أ                                                                       طالب محاضر  أستاذ

مستغانم       زائر–جامعة مستغانم                                                     ا زائر–جامعة   ا

ص     : امل

تأث قياس إ الدراسة ذه ثمار تدفقات دف الناتجس ع املباشر املحجن

ة الف زائر تمو،2016 –1990ا التأث ذا مدى كميةاستخدامملعرفة أساليب و طرق

النماذج نجد الكمية الطرق ن ب ومن القياس ع   .القياسيةقتصاديةساعد

أن إ توصلنا الدراسة ذه خالل لقياسومن نموذج ثمار تأثأحسن جنس

ةاملباشر الف زائر ا جما املح الناتج النموذج، 2016  -1990ع ،و طي ا غ

عليھ املتحصل النموذج أن و ين املتغ ن ب جل لة طو طردية عالقة توجد أنھ بؤكما للت قابل

و حصائية الناحية من صالحيتھ ملدى ذلك القياسيةقتصاديةو   .و

املفتاحي لمات ثمار    :ةال القياسيةس النماذج ، جما املح الناتج ، املباشر   .جن

Abstract : 

      This study aims to measure the impact of foreign direct investment (FDI) on 

Algeria's GDP throughout 1990-2016; so, quantitative methods and techniques been 

used as tool of measurement to determine that impact, including Econometric 

modeling. This study concludes that the best Econometric model is the nonlinear one 

for the measurement of the FDI impact on Algeria's GDP for the 1990-2016 period, as 

well as there is a positive long-term relationship between the two variables, and we 

can use the model for forecasting purposes due to its statistic economic and 

econometric validity.  

key words : FDI, GDP, standard models. 

   
*
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  :مقدمة

ت لقد سارعة أثب امل ادات ثمار تدفقات  الز دول تنافس ع املباشر جن س

صول  أجل من العالم ةالتدفقات ذه ع ا ثمار ن ،وذلكس تحس أجل ا من ا  مستو

الصعيدين ع الكقتصادية و ي ز م إنتاجية قاعدة شكيل خالل من ا دعم سا

النامية الدول خاصة و جما املح زائر .الناتج ا التقدم ةدولكو تحقيق إ سعت نامية

املستدامة قتصادي منح،والتنمية واملتمثل ثماري س ا مناخ يئة ع عمل حيث

الضمانا و واملزايا يالت س وال التنمية عملية شارك ل ا، إل ثمارات س لب املتعددة ت

السائدة من العاملية ة ثمار س ئة الب ترا أن البد ومحليا، دوليا موال رؤوس تحف أجل

ثمار س وتحف جذب ع الدول تنافس ظل ا عفاءات ف و وافز ا منح أصبح ثم ومن

وم ة م ضرورة ية يةالضر جن ثمارات س وتحف جذب ع والفعالة املؤثرة العوامل ن

و جلباملباشرة تأث مدى ثمار ملعرفة جماس املح الناتج دعم املباشر جن

نجداستخدامستلزم الكمية الطرق ن ب ومن القياس ع ساعد كمية أساليب و طرق

القتصاديةالنماذج رالقياسية الظوا عض تفس و دراسة بالغة مية أ تك

  .   املعقدةقتصادية

البحث داف إ: أ الدراسة ذه خالل من :دف  

تدفقات - ن ب العالقة ثماراتتوضيح جماس املح الناتج مع املباشرة ية جن

زائر  .ا

املح  - الناتج ساب الكمية الطرق زائرمعرفة ا  .جما

قياسية - نماذج بناء تأثاقتصاديةمحاولة ملعرفة خطية غ و ثماراتخطية س

ثم ، زائر ا جما املح الناتج ع املباشرة ية املناسباختيار جن النموذج

رة الظا ذه  . قتصاديةل

الية   :ش

تأث      معرفة ثمارات ملحاولة ، س زائر ا جما املح الناتج ع املباشرة ية جن

التالية الية ش بطرح   :سنقوم

لتدفقات يمكن ثمار ل جماس املح الناتج ع تؤثر أن املباشر جن

؟ التأثر ذا مدى وما ، زائر  ا

ا قسمنا ساؤل ال ذا ع جابة أجل من تتمثلو محاور عة أر إ :لبحث  

ول حول: املحور يم ثمار مفا املباشرس .جن  

ي الثا جما:  املحور املح الناتج حول يم مفا  
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الثالث تطورات: املحور ثمار دراسة زائرس ا جما املح الناتج و املباشر .جن  

ع الرا ال: املحور لتأثالدراسة ثمار قياسية جماس املح الناتج ع املباشر جن

ة الف زائر 2016 -1990ا  

حول: : أوال يم ثمار مفا املباشرس جن  

ف - 1 ثمار عر املباشرس ثمار : جن عس قرارات إتخاذ عن عبارة و املباشر جن

اتي س واملستوى ، مستمرة دخول و اح أر تحقيق إ دف و ، لة طو ملدة ون ي ما غالبا

سيات ا املتعددة ات الشر لدخول سية الرئ داة و املباشر جن ثمار س ان لقد

تتوطن مختلفة فروع ن ب قي سو ال و نتا ا شاط ع توز خالل من ذلك و ، الدولية التجارة

البلد لنقلمختلف ات الشر ذه من شاملة و مركبة وحدات ونت ت ذلك و ، ان

املناطق مختلف ن ب املال رأس و ديدة ا   1.التكنولوجيا

التنمية و قتصادي التعاون منظمة و الدو النقد صندوق ثمار ،عرف املباشرس جن

من نوع أنھ دف ع عكس الذي الدو ثمار مقس كيان عاقتصاديمحصول ما

مقيمة مؤسسة دائمة ة عالقة،آخراقتصادمص وجود ع ة املص ذه تنطوي و

ن ب جل لة ثمر طو ةاملس كب بدرجة املباشر ثمر املس تمتع إ باإلضافة املؤسسة و املباشر

املؤسسة إدارة النفوذ   . 2من

ال_  2 ثماراتأش املباشر س ية   :ةجن

التا و ال أش عدة املباشرة ية جن ثمارات   :لإلس

ك_ 1_ 2 املش ثمار  أو (طرفان فيھ شارك أو يمتلكھ الذي عمال مشروعات أحد و :س

تان صيات ن من أك أو ) معنو ن دولت  ع تقتصر ال نا واملشاركة دائمة بصفة مختلفت

صة ة دارة إ اأيض تمتد بل املال رأس  ا راءات وا اع، و اك حالة  أنھ كما خ  اش

 شاط أي أو السوق  تنمية أو جديدة سلعة بإنتاج للقيام مح طرف من أك أو أجن طرف

ي أو إنتا ثمار عت ذا فإن بالتكنولوجيا أو املال رأس  املشاركة انت سواء آخر خدما  اس

ا   .3مش

امل اململوك ثمارس_ 2_ 2 ثمر بال يجة ذا يقع و :جن للمس ثمر قيام ن  أو أجن مس

ن عدة ثمر ن بإحدى أجانب مس ن العمليت  :التاليت

ثمار إقامة – آ س جديد اس ية لشركة جديد فرع أو جديدة شركة كتأس  املضيف البلد  أجن

 .انت سبة بأية املح الطرف إشراك دون 
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ا تؤول بحيث ، قائمة محلية شركة أو وعمشر  شراء – ب امل ملكي ثمر إ بال  أجن واحد مس

ن عدة أو ثمر الة ذه تقع ما عادة و أجانب مس وصصة 4عملية إطار  ا أ ال ا ا ت  إل

ا ال قتصادية صالحات ضمن الدول  عض   .عتمد

رة_  3_2 ا املناطق ثمار رة: س ا تقعاملنطقة قد املضيفة الدولة أرض من جزء

تام بوضوح جغرافيا محددة و ما م بالقرب أو ة البحر أو ، ية ال ا منافذ ع أو ا بداخل

با عن عزلھ تم و ار أو ، بال ا ، ار مثل طبيعية وو سوار مثل صناعية بحدود

إخ يتم و ، ا ل ي مر ا قليم أو الدولة واضحدود بداخلھ تطبق خاصة قانونية لقواعد عھ

صية بال العامة رة ا املنطقة تتمتع كما ، املضيفة للدولة املة ال للسيادة يخضع

ة تمارسعتبار مستقل إلداري ل ي ا ل تحدد و و خدماتية و ة تجار ، صناعية شطة أ ا ف

املضيفة الدولة سياسات و عات شر ل وفقا املناطق   5.ذه

التجميع_  4_2 عمليات أو الطرف: مشروعات و جن الطرف ن ب إتفاقية ل ش تأخذ

خاص( الوط أو منتج) عام ونات بم ي الثا الطرف د و ب ، ول الطرف قيام ا بموج يتم

ن مثال( مع الالزمة) سيارة املعرفة و ة ا جن الطرف يقدم ائيا منتجا لتصبح ا لتجميع

ا الصيانةو و ن التخز طرق و العمليات تدفق و للمصنع الداخ بالتصميم و...اصة

ال ألش ا مشا ل الش ذا يصبح حيث عليھ يتفق مادي عائد مقابل الرأسمالية ات التج

نتاج مجال املباشر غ ثمار   6.س

مية_  3 ثمار أ املباشرس مية: جن أ ثماراتإن الدورس تكمن املباشرة ية جن

قتصاد خصائص ا مع تحمل ا أ كما املضيفة البالد التنمية و النمو ع تمارسھ الذي

ع قدرتھ بمدى تقاس ما لدولة قتصادي النظام كفاءة أصبحت ميتھ أل نظرا و منھ عة النا

ف توفر ال املشروعات إقامة و ية جن ثمارات س حركةجذب شط ت و العمل رص

و الشاملة ودة ا مرحلة إ ا الوصول و الوطنية الصناعة تحديث عن فضال الصادرات

التالية النقاط املباشر جن ثمار س مية أ يص ت   .يمكن

الناتج نمو معدالت ادة ز تحقيق و املح دخار ز ال ض لتعو مصدر جن ثمار س

مشروعاتاملح إقامة و جن املال رأس الستقطاب سية الرئ داف فأحد جما

خدمات و سلع إنتاج إ دف ال دمية ا و الزراعية و الصناعية املجاالت افة إنتاجية

املال رأس توفر أن كما العاملية باألسواق للقبول لة مؤ ون ت و للتصدير تنافسية ة م ذات

ب جودتھسمح ن تحس و املنتوج وتنوع نتاج   .التوسع

املجال ذا الدول تجارب تھ تث ما ذا و التصدير لعملية سا املحرك عت ثمار س

عادل ما ا سنو تجذب ال ن قطاع40الص وجود ع ساعد ما ذا و ، دوالر مليون
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التدفق من د املز جذب د يز مما قوي ادةتصديري ز ل ش جم ت ال ة ثمار س ات

ة معا إ يؤدي ما ذا و كذا و جديدة ثمارات إس يجذب مما دمات ا و السلع صادرات

ية جن العملة من صيلة ا ادة ز و املدفوعات ان م ز   .ال

قي سو ال و ة دار ة ا و ديثة ا بالتكنولوجيا ي يأ جن ثمار ديدةس ا ،ة

نتاج اليف ت تخفيض و املنتوج ر تطو ساعد ديثة ا جن.فالتكنولوجيا ثمار س

العمل فرص من د يز 7.املباشر  

جما: ثانيا املح الناتج حول يم   مفا

جما_  1 املح الناتج ف   : عر

ار  ا الداخ قتصادي الناتج مجموع عن عبارة ائيةو ال دمات ا و السلع من ي

جمالية القيمة عن عبارة و أو سنة عادة معينة زمنية ة ف خالل السوق سعر مقومة

ألنھ بالداخ س و السنة محددة ة ف خالل ما بلد ا تج ي ال ائية ال دمات ا و للسلع

ع ا يحقق ال دمي ا و قتصادي شاط ال نتائج داخلعكس ن املقيم قتصادية وان

يتحصل الذي سب املك الدخل و املح الداخ الناتج أن م سيا ج عن النظر بصرف ما بلد

إنتاجھ مت سا ال نتاج عناصر عن النظر غض ذلك و معينة سنة خالل ما بلد عليھ

عت ذا ل و ا بي نم ال أي ية أجن أم وطنية انت سواء أحسنالداخل جما املح الناتج

ط ش لكن و قتصادي النمو معدل مقياس عن عت ألنھ ما لبلد قتصادي لألداء معيار

إسميا س ل و حقيقيا ون ي أن   8.فيھ

جما_  2 املح الناتج ساب إح ز: طرق و سا املحور جما املح الناتج يمثل

ح تقدير ة منالزاو مجتمع ألي املح الناتج قياس يمكن و نفاق و القومي الدخل سابات

التالية الطرق باستخدام الزمن من محددة ة ف خالل   :املجتمعات

ي_  ا ال املنتج قة   Final Product Approachطر

املضافة_ القيمة قة   Value Added Approachطر

سبة_  املك الدخول قة عناص( طر نتاجعوائد   Income Received Approach) ر

نفاق_ قة   Expenditure Approachطر

ي _   1_ 2 ا ال املنتج قة   Final Product Approachطر

العملية أثناء خلقھ مرحلة عند أي منبعھ عند املح الناتج قياس قة الطر ذه يتم و

أساس ع الناتج قياس يمكن لذا ونتاجية السلع مختلف من إنتاجھ تم ما قيم مجموع أنھ

باستخدام املنتجة ائية ال دمات ا و السلع ل قيم إلضافة يتم حيث ائية ال دمات ا

الناتج قيمة تقدير يتم ما عادة و محددة زمنية ة ف خالل املجتمع املتاحة نتاج عناصر
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ار  ا باألسعار معينة زمنية ة ف خالل لاملح ل السائدة السوقية سعار أساس ع أي ة

كميات حصر يجري قة الطر ذه مقت و التقدير ة ف خالل ائية ال دمات ا و السلع

خدمة أو سلعة ل كمية ضرب ثم العام خالل املجتمع املنتجة ائية ال دمات ا و السلع

قيم يجمع و النقدية ا قيم إ للوصول بالسوق ا نصلسعر دمات ا و السلع مختلف

أن أي السوق بأسعار مقوم املح الناتج قيمة إ اية   :ال

 
املضافة_  2_ 2 القيمة قة   Value Added Approachطر

وم مف من عة نا الوسيطية و ولية للسلع ي سا ا زدواج لتجنب أخرى قة طر ناك

املواد قيمة إ إضافة نتاج لإلنتاجأن املختلفة املراحل خالل املضافة القيم جمع بمع ،

خاإلنتاج قيمة ن ب الفرق املضافة بالقيمة يقصد و املضافة القيمة قة الطر ذه ع طلق و

لإلنتاج( القائم جمالية القيمة جور) أي عدا فيما نتاج مصروفات و مستلزمات قيمة و

ي للمش املضافة قيم مجموع الناتجو ساوي أي ائية ال دمات ا و السلع إنتاج قيمة تمثل ات

جما   .املح

املضافة لإلنتاج= القيمة جمالية القائم( القيمة نتاج–) نتاج مستلزمات   قيمة

سبة_   3_2 املك الدخول قة نتاج( طر عناصر   Income Received Approach) عوائد

إنت ،إن رض ، العمل وه ا ل أساسية عناصر توافر من البد ما خدمة أو سلعة أي اج

يمثل ذا و املطلوب الناتج ع نحصل معينة سب ب ا مزج منخالل و املنظم و املال رأس

العناصر ذه لكن و إنتاجية ة زاو من القومي الدخل ل ش بالتا و للمجتمع القومي الناتج

ا ذه مت سا س يحصلال أن إذن فالبد العناصر ذه ي مال اب أ ا ل نتاجية لعملية

ال أش ع و نتاجية العملية مشاركتھ مقابل عائد ع العناصر ذه من عنصر ل

فوائد( مختلفة ، اح أر ، ع ر ، الدخل)أجور ع نحصل العوائد ذه بجمع نقوم عندما و

  :املح

املح اح+ فوائد+ عر + أجور= الدخل   + I + P  NI = W + Rأر

جما املح ع+ أجور= الناتج ح+ فائدة+ ر املباشرة+ ر غ نتاج–الضرائب + إعانات

الرأسما   تالك

نفاق_   4_2 قة  Expenditure Approachطر

لتقدير ساسية الطرق أحد قة الطر ذه ذهعت حسب و املجتمع املح الناتج

مجموع ع ي ا ال نفاق ة زاو من القومي الدخل أو املح الدخل إ النظر يتم قة الطر

أنھ ي ا ال نفاق عرف و ، الزمن من محددة ة ف ا إنتاج يتم ال دمات ا و السلع
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أن ال ائية ال دمات ا و السلع ع نفاق منمجموع محددة ة ف خالل املجتمع تجت

  9.الزمن

جما_  3 املح الناتج م املحددة   : 10العوامل

الظروف_  و الزالزل مثل ا بؤ الت و ا عل السيطرة سان ستطيع ال ال الطبيعية الظروف

املختلفة املناخية و ة و   .ا

ك_  ع يؤثر الذي و للدولة السيا دماتستقرار ا و السلع من تج ماي قيمة و مية

ع املصا تدم خالل من جما القومي الناتج ع مدمر أثر ا ل مثال روب   .فا

الناتج_  قيمة بالتا و تج ي ما نوعية و كمية تحدد ال و قتصادية املوارد نوعية و كمية

جما   .املح

املح_  ئة الب و نتاج عناصر تقسيمعالقة ملبدأ الدولة تطبيق مدى و ويطة نتاج العمل

التكنولو  .التقدم

املح_  3 الناتج و املباشر جن ثمار س ن ب  :جما العالقة

ثمرون        املس ا ستخدم ال املؤشرات م أ أحد املح الناتج النمو معدل يمثل

م قرار و  اتخاذ ثماري، ادةس وز الناشئة قتصاديات مجموعة ور ظ ب الس ان قد

ثماراتتهمقدر س من مرتفعة معدالت جذب النامية ا البلدان صوب املتدفقة ية جن

ادتھ وز قتصادي ستقرار ر مظا من ر مظ يمثل املح الناتج النمو معدل أن باعتبار

املدا ع و الك الطلب ادة معدلز ادة الز ن ب موجبة عالقة وجود يتوقع لذلك خيل،

جن ثمار س وتدفق املح الناتج   11.املباشر النمو
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تطورات: ثالثا ثمار دراسة زائرس ا جما املح الناتج و املباشر   :جن

ي التأث بحاث و الدراسات معظم رت الناتجأظ ع املباشر جن ثمار لالس ي جا

ن يب التا دول ا و ما بي طردية عالقة وجود أي النامية الدول خاصة جما املح

ة الف زائر ا الدراسة املستعملة ات   : 2016_  1990املتغ

رقم الدراسة: 01جدول املستعملة ات املتغ   جدول
جماالنات  السنوات املح املباشر  ج جن ثمار   س

1990  61.84  12 

1991  46.68  12 

1992  49.14  10 

1993  50.95  13 

1994  42.43  15 

1995  42.08  05 

1996  46.94  270 

1997  48.20  260 

1998  48.19  501 

1999  48.64  507 

2000  54.79  438 

2001  54.71  1196 

2002  56.76  1065 

2003  67.86  634 

2004  85.33  900 

2005  103.08  1100 

2006  117.21  1795 

2007  135.01  2038 

2008  171.52  2590 

2009  137.77  2291 

2010  161.77  2331 

2011  198.76  2720 

2012  204.33  2900 

2013  210.18  1789 

2014  213.98 1490 

2015  164.77 -587 

2016  156.08 1546 

لإلحصاءالديوا: املصدر الوط العالONSن البنك بيانات العاملية( ، التنمية   )مؤشرات
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ة_  1 الف زائر ا جما املح الناتج تطور   2016_1990دراسة

الدولة ا عل عتمد ال قتصادية املؤشرات م أ من جما املح الناتج الذيعت و

د ا و السلع قيمة ةيمثل ف خالل ية أجن أو وطنية انت سواء الوطن داخل املنتجة مات

ن يب التا ل الش و معينة ةزمنية للف زائر ا جما املح الناتج   : 2016_  1990تطور

رقم ل ة: 01الش للف زائر ا جما املح الناتج   2016_  1990تطور

  
باإل : املصدر ن الباحث إعداد برنامجمن ع  Excelعتماد

ة_  2 الف زائر ا املباشر جن ثمار س تطور   2016_1990دراسة

من بمجموعة وطيدة عالقة من لھ إقتصادي كمتغ املباشر جن ثمار س عت

الب أسعار و قتصادي النمو و جما املح الناتج قتصادية ات مناملتغ عت و ، ول

عالقة توجد بالتا و جما املح الناتج ع إيجابيا تؤثر ال قتصادية ات املتغ م أ

م تطور ن يب التا ل والش ، جما املح الناتج و املباشر جن ثمار س ن ب طردية

ة الف خالل زائر ا املباشر جن ثمار    :2016_  1990س

رقم ل ة: 02الش للف زائر ا املباشر جن ثمار س   2016_  1990تطور

  
 

برنامج: املصدر ع باإلعتماد ن الباحث إعداد   Excelمن
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الدراسة_  3 ات ملتغ الوصفي ات: حصاء ملتغ الوصفية س املقاي عض ن يب التا دول ا

زائر ا  الدراسة

رقم الدراسة: 02جدول ات ملتغ الوصفي   حصاء

ي :املصدر حصا نامج ال تقدير نتائج ع
ً
اعتمادا ن الباحث إعداد  Eviewمن

عا جماالد: را املح الناتج ع املباشر جن ثمار س لتأث القياسية راسة

ة الف زائر 2016_  1990ا  

جما          املح الناتج ع املباشر جن ثمار س تأث قياس القياسية الدراسة تتمثل

باستخدامو و قتصادية ة النظر ع باإلعتماد وذلك حصائية و القياسية الطرق

ثم قتصادية رة للظا طي ا غ و طي ا ن النموذج بصياغة أوال سنقوم ، اضية الر

للدراسة املالئم النموذج إختيار ثم قتصادية و حصائية الناحية من ما دراس و ما  .تقدير

القيا_  1 النموذج   :صياغة

النمو  توصيف و صياغة خاللتتعت من القياسية النماذج بناء طوات ا م أ من ذج

املستعملة ات املتغ رموز إ ش البداية و ، النموذج ا يتضم ال ات املتغ تحديد

  :النموذج

ع التا بالرمز: املتغ لھ يرمز و جما املح الناتج  PIBيتمثل

املستقل ثما: املتغ س بالرمزيتمثل لھ يرمز و املباشر جن  IDEر

ل ب اصة ا البيانات جمع و ، القيا النموذج ا يتضم ال ات املتغ ع التعرف عد و

كماي الدالة ل ش ون ي و للنموذج ا الر ل الش تحديد يتم   :متغ

  
و ، الدراسة ذه ل القيا النموذج تقدير سيط ال طي ا نحدار أسلوب إستخدام تم س

غ النموذج و ، طي ا النموذج املتمثلة و اضية الر النماذج من ن نوع بتطبيق نقوم

طي ت( ا   ) .اللوغار

طي_  1_  1 ا التا:  النموذج ل الش ع صيغتھ تكتب   :و

 
أن    :حيث

Obs Std.Dev Minimum Maximum Median Mean variable 

27 0.259 1.624 2.330 1.811 1.926 LOG PIB 

27 0.920 0.698 3.462 2.990 2.583 LOG IDE 
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t  :السنة املتغ قيمة أي الزمن   tتمثل

النموذج:  معلمات تمثل    ،   

الناتج:  تؤثر أن يمكن ال ات املتغ عض عن ينوب الذي طأ ا حد أو ي العشوا املتغ يمثل

النموذج ا ندرج لم ال و جما   .املح

طي_  2_  1 ا غ تمي( النموذج التا) : اللوغار ل الش ع صيغتھ تكتب   :و

 
تم اللوغار بإدخال نقوم طية ا الصيغة إ طية ا غ صيغتھ من النموذج ل ولتحو

كماي النموذج فيصبح النموذج ع   :الطبي

 
أن   :حيث

جما:    املح الناتج تم   .لوغار

املباشر:    جن ثمار س تم   .لوغار

الثابت:    د ا تم  .لوغار

النماذج_   2 : تقدير  

تمتاز ملا ذلك و طية ا النماذج لتقدير الطرق أحسن من الصغرى عات املر قة طر عت

املتعدد طي ا نحدار نموذج لتقدير فرضيات و خصائص من فيمايبھ املتمثلة   :12و

التح_  عدم   : خاصية

عن الفرق ذا إختلف فإذا ا ع توز وسط و ما مقدرة ن ب الفرق و بأن0التح نقول

ماي تحقق ف الصغرى عات املر قة طر ملقدرات سبة بال أما متح   : املقدر

 
بالتا لــو متح غ  مقدر

ساق_    : خاصية

ماي تحقق إذا سقة م مقدرات املعلمات بأن : نقول  

العينة م ك لما ذلك و قيقية ا املعالم قيم من ب تق املقدرة املعالم .قيم  

أي اية ماال العينة م ب إق لما الصفر ان ساو أو بان تق التباين و التح : قيم  

 

 
إذ أنو نقول ن الشرط ذين تحقق لـا سق م مقدر   . و
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تباين_  أصغر تباين:      13خاصية ون ي عندما ، للمقدرات ممكن تباين بأقل أقليقصد

أي أخرى مقدرة قيمة أي تباين   : من

 
: حيث  

لـ:    خرى املقدرة   القيمة

النموذج   : 14فرضيات

 

 

 

 
طي_  1_  2 ا النموذج ثمار:  تقدير س املتمثلة الدراسة ات متغ بيانات إدخال عد

ي حصا نامج ال جما املح الناتج و املباشر التقديرEviewsجن نتائج ع تحصلنا

كماي   :للنموذج

رقم دول الن.: 03ا تقدير طينتائج ا  موذج

Dependent Variable: PIB 

Method: Least Squares 

Date: 06/19/18   Time: 17:33 

Sample: 1990 2016 

Included observations: 27  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 55.45788 11.72727 4.728970 0.0001 

IDE 0.046034 0.008250 5.579922 0.0000 

R-squared 0.554649 Mean dependent var 102.9259 

Adjusted R-squared 0.536835 S.D. dependent var 61.63214 

S.E. of regression 41.94450 Akaike info criterion 10.38176 

Sum squared resid 43983.53 Schwarz criterion 10.47775 

Log likelihood -138.1537 Hannan-Quinn criter. 10.41030 

F-statistic 31.13553 Durbin-Watson stat 0.495824 

Prob(F-statistic) 0.000008    

باستعمال:املصدر ن الباحث إعداد يمن حصا نامج  Eviewsال
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كماي النموذج كتابة يمكن دول ا  :من

                                                   

                                                                          
                                                                    

                                                       

                    
طي_  2_  2 ا الغ النموذج الدراسة:  تقدير ات متغ بيانات ع تم اللوغار إدخال عد

نامج ال البيانات إدخال ثم جما املح الناتج و املباشر جن ثمار س املتمثلة

ي غEviewsحصا للنموذج التقدير نتائج ع كمايتحصلنا ط   :ا

رقم دول طي: 04ا ا الغ النموذج تقدير  نتائج

Dependent Variable: LOGPIB 

Method: Least Squares 

Date: 06/19/18   Time: 21:58 

Sample: 1990 2016 

Included observations: 26 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

 

C 1.396700 0.108199 12.90862 0.0000 

LOGIDE 0.204953 0.039543 5.183035 0.0000 

     

R-squared 0.528152 Mean dependent var 1.926102 

Adjusted R-squared 0.508492 S.D. dependent var 0.259617 

S.E. of regression 0.182011 Akaike info criterion -0.495690 

Sum squared resid 0.795076 Schwarz criterion -0.398914 

Log likelihood 8.443976 Hannan-Quinn criter. -0.467822 

F-statistic 26.86385 Durbin-Watson stat 0.261376 

Prob(F-statistic) 0.000026    

باستعمال:املصدر ن الباحث إعداد يمن حصا نامج   Eviewsال
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يمكن دول ا كمايمن النموذج    :كتابة

                                                   

                                                                          
                                                                    

                                                       

                    
كماي ص لھ ش ع النموذج   : يكتب

 
ن_  3 النموذج ن ب يحقق:املفاضلة الذي النموذج أساس ع فضل النموذج إختيار يتم

ن للمعيار قيمة ا SCHWARZو AKAIKEأقل عل املتحصل النتائج ن يب التا دول ا   :و

رقم إختبار:  05جدول    SCHWARZو AKAIKEنتائج

املعاي   AKAIKE  SCHWARZ  النماذج

طي ا   10.47775  10.38176  النموذج

طي ا الغ   0.398914-  0.495690-  النموذج

ن: املصدر الباحث إعداد    من

جدول خالل إختبارنتمن نSCHWARZو AKAIKEائج للمعيار قيمة أقل أن نالحظ

قتصادية رة الظا ذه لدراسة فضل النموذج عت بالتا و طي ا الغ   .النموذج

فضل_  4 للنموذج قتصادي و ي حصا طي( التحليل ا  ):الغ

النموذج_   1_  4 معالم ة معنو وإلجرا: إختبار يودنت س إحصائية ستخدم ختبار ذا ء

التالية الفرضية وفق النموذج معالم ة معنو لتقييم   :ذلك

 

 
:حيث  

إحصائية:   ة معنو ا ل س ل املعلمة ع و العدم فرضية .تمثل  

إحصائية:   ة معنو ا ل املعلمة ع و البديلة الفرضية تمثل  

مستوى عند دولية ا مع ة املحسو يودنت س إحصاءة بمقارنة نقوم ختبار ذا إلجراء و

ة ة%  5معنو حر درجة كماي n-k-1=25و دولية ا القيمة عطى يودنت س جدول من   : و

 



سواق و املالية   9/2018دالعد /5املجلد                                                                                                                             مجلة

54 

 

 
نرفض فإننا دولية ا من أك املقدرة للمعالم ة املحسو ستودنت إحصائية أن نقبلبما و

إحصائية ة معنو ا ل املعالم بالتا   .و

للنموذج_  2_  4 جمالية ة املعنو   : إختبار

إختبار         ستخدم للنموذج جمالية ة املعنو التاليةFisherإلختبار للفرضية وفقا ،:  

    

       

عت:   و العدم فرضية ليةمثل ة معنو لھ س ل .النموذج  

ا:   ع و البديلة الفرضية ليةتمثل ة معنو لھ .لنموذج  

ة معنو مستوى عند دولية ا مع ة املحسو شر ف إحصاءة بمقارنة نقوم ختبار ذا إلجراء و

ة%  5 حر درجة كماي  v1=n-k-1=25 , v2= k=1و دولية ا القيمة عطى شر ف جدول من و

: 

 
: لدينا  

 
نرفض فإننا دولية ا من أك ة املحسو شر ف إحصائية أن نقبلبما بالتاو و

ة معنو لية ة معنو لھ   .النموذج

نموذج:   أن ع املتعدد التحديد معامل قيمة املتعددتدل نحدار

أن حيث ، مقبوال تمثيال الدراسة محل العالقة يمثل ح تحدث%  52,81املق ال ات التغ من

وتبقى ، املباشر جن ثمار س ا شرح جما املح غ% 47,19الناتج لعوامل

صة   .م

ذا_  و موجبة املباشر جن ثمار س تم لوغار معلمة طرديةإشارة عالقة وجود ع يدل

ة النظر منطق مع تتفق يجة الن ذه و ، جما املح الناتج و املباشر جن ثمار س ن ب

املح الناتج فإن واحدة بوحدة املباشر جن ثمار س ارتفع إذا أنھ حيث ، قتصادية

بـ يرتفع  .وحدة: جما
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فضلالتح_  5 للنموذج القيا طي( ليل ا  ) :الغ

الناحية من صا أنھ ن تب للنموذج قتصادي و ي حصا بالتحليل القيام عد

و امھ إ مدى ملعرفة القياسية الناحية من بإختباره سنقوم ن و قتصادية و حصائية

بھ اصة ا الفرضيات مع   .تطابقھ

لألخطاءإختب_  1_  5 ي الذا رتباط رتباط: ار ل مش وجود عدم أو وجود عن للكشف

إختبار ستخدم لألخطاء ي Breusch-Pagan-Godfrey الذا ونو ي عندما ختبار ذا يص

، املستقلة ات املتغ ضمن املبطأ ع التا املتغ ون ي عندما و فأك الثانية الدرجة من رتباط

فكرة ص تت التاليةو الفرضية إختبار ،و خطاء ن ب ة معنو وجودعالقة ع ختبار :ذا  

    

       i  

لألخطاء:  ي ذا إرتباط وجود عدم ع تنص و العدم فرضية .تمثل  

إرت:    وجود ع تنص و البديلة الفرضية لألخطاءتمثل ي ذا  .باط

Breusch-Pagan-Godfrey رقم دول إختبار:  06ا تقدير نتائج  
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 30.76213     Prob. F(2,22) 0.0000 

Obs*R-squared 19.15169     Prob. Chi-Square(2) 0.0001 

     
ي:املصدر      حصا نامج ال باستعمال ن الباحث إعداد   Eviewsمن

أن دول ا خالل من   :نالحظ

 
إحصائية مع ا التاليةنقار دولية  :ا

 
  

أن نرفض   : نالحظ منھ نقبلو بالتو يوجدو ا

لألخطاء ي ذا   .إرتباط

بإضافة نقوم لألخطاء ي الذا رتباط ل مش يAR(1)إلزالة الذا رتباط نخت ثم النموذج

كماي النتائج انت ف جديد من  :لألخطاء

 

  



سواق و املالية   9/2018دالعد /5املجلد                                                                                                                             مجلة

56 

AR(1) النموذج إضافة عد Breusch-Pagan-Godfrey رقم دول إختبار: 07ا نتائج  
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.014514     Prob. F(2,19) 0.9856 

Obs*R-squared 0.036612     Prob. Chi-Square(2) 0.9819 

     
باستعمال:املصدر      ن الباحث إعداد يمن حصا نامج   Eviewsال

أن دول ا خالل من   :نالحظ

 
أن نرفضنقبل   : بما يو الذا رتباط ل مش يوجد ال بالتا و

  .لألخطاء

خطاء_ 2_  5 تباين س تجا وايت:إختبار إختبار إعتماد تم ناكwhiteس ان إذا للكشف

ع الذي و ، خطاء س تجا عدم أو س البواتجا ع مر ن ب عالقة وجود ع وتمد

التالية الفرضية بإختبار ونقوم املستقلة ات  :املتغ

0∶ β0=α1=β1=α2=β2=⋯=α =βk=0 

خطاء:  تباين س تجا ع تنص و العدم فرضية .تمثل  

رقم دول الختبار:  08ا التقدير   Whiteنتائج
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 0.827780     Prob. F(5,18) 0.5464 

Obs*R-squared 4.486837     Prob. Chi-Square(5) 0.4816 

Scaled explained SS 4.390857     Prob. Chi-Square(5) 0.4946 

     
باستعمال:املصدر      ن الباحث إعداد حمن نامج يال   Eviewsصا

لدينا دول ا خالل   :من

 
ة معنو مستوى عند املجدولة شر ف إحصائية :كماي%  5أما  

 
أن العدم      : نالحظ فرضية نقبل منھ الو الفرضية تتحقق بالتا و

خطاء تباين س تجا ع   .تنص
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بؤ_  6 الت ع النموذج مقدرة بؤ:إختبار الت ع النموذج مقدرة مدى إختبار يمكن

التا ل الش ھ يو كما لثايل ساوي ال عدم معامل معيار : باستخدام  

رقم ل ثايل: 03الش معامل إختبار منح  

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

LOGPIBF ± 2 S.E.

Forecast: LOGPIBF
Actual: LOGPIB
Forecast sample: 1990 2016
Adjusted sample: 1990 2016
Included observations: 26
Root Mean Squared Error 0.174871
Mean Absolute Error      0.149431
Mean Abs. Percent Error 7.886866
Theil Inequality Coefficient  0.045095
     Bias Proportion         0.000000
     Variance Proportion  0.158251
     Covariance Proportion  0.841749

إعداد: املصدر نمن  Eviewsجبرنامعباالعتمادالباحث

معامل خالل من ذا و عالية ة بؤ ت مقدرة لھ املقدر النموذج أن نالحظ ل الش خالل من

الصفر من ب يق أنھ حيث ةثايل بؤ ت مقدرة لھ النموذج أن ع يفسر ما ، 

التا املنح خالل من النموذج بواسطة املقدرة القيم مع الفعلية القيم مقارنة يمكن  :و

ل املقدرة :04الش القيم مع الفعلية القيم منح  مقارنة

-.3
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.3
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1.6

1.8
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2.2

2.4

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

Residual Actual Fitted  
ال: املصدر إعداد نمن   Eviewsبرنامجعباالعتماد باحث

تقارب عليھ املتحصل النموذج باستعمال املقدرة القيم أن املنح خالل من نالحظ

أ يؤكد ما ذا و الفعلية جيداالقيم تمثيال الدراسة محل رة الظا يمثل املقدر النموذج   .ن
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اتمة   : ا

قطاع ثمار عت القطاعاتس م أ من عامة اقتصاديةبصفة تم قتصادال

أن كما ، باإليجاب جما املح الناتج ع ه تأث ملدى ذلك و العالم بلدان معظم الوط

قط ذا دو ل و ر اع ، البطالة حدة من التقليل و الشغل مناصب توف السياقفعال ذا

تدفقاتس جلب إ زائر ثمار ا املباشرس ذلك،جن عاتباعتمادو شر و ن قوان

عملية يل س ل ية ثمار تحف حمايةس الوطنحقوق و داخل ن ثمر   . املس

توصلنا البحث ذا خالل التاليةومن النتائج   :إ

لألداء -       معيار أحسن جما املح الناتج ماقتصاديعت مقياس،لبلد عت ألنھ

النمو س،قتصاديمعدل ل و حقيقيا ون ي أن فيھ ط ش لكن   . اسمياو

النظامتقاس -      جذبقتصاديكفاءة ع قدرتھ بمدى ما ثماراتلدولة ية س جن

  .املباشرة

لقياس-      نموذج ثمار تأثأحسن زائرس ا جما املح الناتج ع املباشر جن

ة النموذج، 2016  -1990الف نو ختبار من ل عنھ كشف الذي و طي ا و AKAIKEغ

SCHWARZ  

معلمة -     ثمار إشارة املباشرس طرديةجاء جن عالقة وجود ع يدل ذا و موجبة ت

ن ثمار ب معس وتتفق يحة جاءت شارة ذه و ، جما املح الناتج و املباشر جن

ة النظر   . قتصاديةمنطق

ثمار عت -       املؤشراتس م أ أحد من املباشر الناتجقتصاديةجن ع ا تأث ك

تھامل بي الذي و ل الطو جل جما منختباراتح ل ل وstudent اختبارحصائية

عالية fisher اختبار ية تفس قدرة للنموذج أن أنكما ال%  52,81حيث ات التغ من

املباشر جن ثمار س ا شرح جما املح الناتج   .تحدث

امل-   النموذج وعت حصائية الناحية من صالحيتھ ملدى ذلك و بؤ للت قابل عليھ تحصل

القياسية و   .قتصادية
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املراجع  : قائمة

1 - ، زائر ا قتصادية ات التغ ظل املباشر جن ثمار س واقع ، أوعيل عيمة

و الطبعة القانونية الوفاء   2016مكتبة

ينا- 2 ش حالةصياد دراسة قتصادي النمو ا دور و املباشرة ية جن ثمارات س ، ز

، ران و جامعة ، الدولية املالية ماجست مذكرة ، زائر   . 2013/  2012ا

س_  3 ، دري قو مة النموكر و املباشر جن ماجستثمار مذكرة ، زائر ا قتصادي

، الدولية ،املالية تلمسان  . 2011/  2010جامعة

الطبعة - 4 القانونية الوفاء مكتبة جن ثمار س إدارة ، ش جاو أحمد محمد الفتاح عبد

   2016و

ة- 5 الف خالل زائري ا قتصاد ع آثاره و املباشر جن ثمار س ، عداش م الكر عبد

العل2005_  1996 دكتوراه رسالة ،، زائر ا جامعة ، قتصادية   2008/  2007وم

الك - 6 قتصاد ، السعيد ش محلولة( بر ن تمار و نماذج ، ات و) نظر شر لل العلوم دار ،

زائر ا ، ع  2007التوز

عة -7 الرا الطبعة ع التوز و شر لل ة املس دار ، الك قتصاد مبادئ ، داوود ع حسام

عمان2014 ،،   ردن

طيب،- 8 ا بدر مية" حازم ثمارات أ ية س ا قتصادية التنمية  جن اسا ع ا وا  ودور

ع دعم  ه املشار املتوسطة" ألصغ و ة الصغ املؤسسات يل تأ ،متطلبات عنوان دو ملتقى

ية العر بالشلف". الدول بوع بن بة حس ،يومي-جامعة زائر لأف18و17ا  2006ر

الطبعة- 9 ، لدونية ا دار ، محلولة مسائل و ن تمار مع التطبيقي حصاء ، يال ا جالطو

زائر ا ،    2009الثانية

مؤسسة - 10 ، جما املح الناتج وم مف ، البكر بكر بن أحمد ، سلمان املالك عبد بن ند م

اير ف ، وصفية دراسة ، السعودي ي العر   2016 النقد

11 -، التطبيق و ة النظر القيا قتصاد ، سعيد بار ا عبد عفاف ، ن حس ع مجيد

عمان ، شر ال و للطباعة وائل   ،1998دار

و  - 12 شر لل امد ا دار ، تطبيقات و محاضرات القيا قتصاد طرق ، محمد شي

ردن عمان و الطبعة ، ع    2012التوز
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وامش: ال  قائمة

                                         
الوفاء -1  مكتبة ، زائر ا قتصادية ات التغ ظل املباشر جن ثمار س واقع ، أوعيل عيمة

و الطبعة ص2016القانونية ،10   
2 - ، زائر ا حالة دراسة قتصادي النمو ا دور و املباشرة ية جن ثمارات س ، يناز ش صياد

، ران و جامعة ، الدولية املالية ماجست ص2013/  2012مذكرة ،11 .   
مذ - 3 ، زائر ا الغقتصادي النمو و املباشر جن ثمار س ، دري قو مة املاليةكر ماجست كرة

، تلمسان جامعة ، ص2011/  2010الدولية ،24 .   
ة -4 الف خالل زائري ا قتصاد ع آثاره و املباشر جن ثمار س ، عداش م الكر _  1996عبد

2005، زائر ا جامعة ، قتصادية العلوم دكتوراه رسالة ص2008/  2007، ،52 .   

صعيم - ، ذكره سبق مرجع ، أوعيل   5 20،21ة

ص  - ، ذكره سبق مرجع ، أوعيل   6   21عيمة
و -7 الطبعة القانونية الوفاء مكتبة جن ثمار س إدارة ، ش جاو أحمد محمد الفتاح عبد

ص2016 ،124،125   
الك - 8 قتصاد ، السعيد ش م( بر ن تمار و نماذج ، ات ع) حلولةنظر التوز و شر لل العلوم دار ،

زائر ا ص2007، ،61،62   
عة -  9 الرا الطبعة ع التوز و شر لل ة املس دار ، الك قتصاد مبادئ ، داوود ع ،2014حسام

ص ، ردن    73،75،77،79عمان
الناتج -10 وم مف ، البكر بكر بن أحمد ، سلمان املالك عبد بن ند النقدم مؤسسة ، جما املح

اير ف ، وصفية دراسة ، السعودي ي ص2016العر ،29 .   
طيب، -11 ا بدر مية" حازم ثمارات أ ية س ا قتصادية التنمية  جن اسا ع ا وا  دعم  ودور

ع ه املشار امل" ألصغ و ة الصغ املؤسسات يل تأ ،متطلبات عنوان دو الدولملتقى توسطة

ية بالشلف". العر بوع بن بة حس ،يومي-جامعة زائر ل18و17ا   231ص2006أفر
12- ، الثانية الطبعة ، لدونية ا دار ، محلولة مسائل و ن تمار مع التطبيقي حصاء ، يال ا جالطو

زائر ص2009ا ،29   

قت -13  ، سعيد بار ا عبد عفاف ، ن حس ع وائلمجيد دار ، التطبيق و ة النظر القيا صاد

عمان ، شر ال و ص1998للطباعة ،188   
14- ، ع التوز و شر لل امد ا دار ، تطبيقات و محاضرات القيا قتصاد طرق ، محمد شي

ردن عمان و ص2012الطبعة ،20،21   
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ارمكونات ا ا املحيط أثر الدوليةو سواق إ ة زائر ا املؤسسات دخول   ع

عي- املصدرةدراسة ة زائر ا املؤسسات من  -نة

The composents of the external environemment and its impact on the access of the 

Algerian entrprises to international markets. 

Case. A sample of algerian exporting entrprises 

ستالم خ شر                                                    02/06/2018:تار ال قبول خ   17/07/2018:تار

عبدهللا.د حمو ن                            *بن صابر ي تو    **ز

أ قسم محاضر دكتوراه               أستاذ   طالبة

زائر-مستغانمجامعة مستغانم          ا زائر-جامعة     ا

ص   :م

وناتإن سواقامل إ ا شاطا نقل عملية عالقة ا ل ال و ة زائر ا باملؤسسات املحيطة

ونات امل عن تختلف منالدولية انطالقا محليا، ا شاطا ل ا مزاول عند املؤسسات ذه املحيطة

ئة الب ونات م م(املحليةختالف ارجية) الدولة ا ئة الب ونات م كذلك الدول(و أو للدولة

ع) املضيفة خرى ا ا تأث ا ل أخرى ات متغ ذلك إ ضف أساسية، ات كمتغ عت ال و

الدول أو الدولة جاذبية و داعمة، ات كمتغ عت ال و ة زائر ا املؤسسات ل تدو عملية

دف ةاملس زائر ا املؤسسات ساب اك ضرورة كذلك و ة، زائر ا للدولة ية جن الشراكة أثر و ة،

و عاملية جودة إقليمية/ملعاي   .أو

املفتاحية لمات اتالتد: ال املتغ ارجية، ا ية البي ات املتغ ل،  .الداعمةو

Abstract : 

The variables surrounding the Algerian institutions which are related to the process 

of transferring their activities to the international markets differ from the variables 

surrounding these institutions when they operate locally, based on the difference in the 

components of the local environment (the mother country) and the components of the 

external environment (for the host country or countries) The impact of foreign partnership 

on the Algerian state, as well as the necessity of acquiring Algerian institutions. International 

and / or regional quality standards. 

Keywords: Internationalization, External environmental factors, Supports factors 

JEL Classification: F21, N57, Q51. 

                                                             
*e-mail : abdel.ben11@gmail.com                        **e-mail : sabrine90@live.com 
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  :مقدمة

تكتفي   سواء حد ع النامية و املتطورة بالدول قتصادية املؤسسات عد لم

لعدة ذلك و فقط، و املح املستوى ع ا شاط مبمزاولة محدودية ا م أ عوامل

الر  ا محاول ا، ود ر و املحلية عليھسواق تج ي ما السوقية ا حصص من منفع ستفادة

ضف م، ا التكتالتإاقتصاديا منطق و الدو املحيط تحدث ال ات التغ ذلك

الدولية  .قتصادية

تن kotler & duboisحسب املؤسسات فانھ ذه، وضع ق طر عن ا شاطا

و جديدة منتجات جديدة، ار أف باستمرار، تتغ عمال ئة فب ا، شاطا سياق ة خ

ت أحس ما إذا للمؤسسات فرص مستمرة بصفة و تخلق ع التوز و لالتصال جديدة وسائل

ا مع   .التعامل

تط   املؤسسات، ئة لب ونة امل ات املتغ توثر كيف معرفة عضغرض ألعمال رقنا

ن، ع Mutba Umbiteالباحث العامة ارجية ا ئة الب ونات م أثر معرفة دراستھ حاول

ع ساس ا و الكب ثر ا ل املؤسسة ئة ب ونات م أنھ يجة ن إ توصل املنتوج، ع الطلب

املؤسسة منتجات طلب   .مستوى

ل   أخرى دراسة خKitumbika Mujingaكذلك وحاول ن املوزع أثر معرفة ا الل

كب دور م ل ن املوزع و الوسطاء أن يجة الن ا، سوق املؤسسة تحكم ع الوسطاء

لذلك مثل السياسة إيجاد ق طر عن السوق   .التحكم

دراسة   اتBawolo Bokana,2006 Josephكذلك متغ التحكم الية إش حول

أثر  و زئية ا ارجية ا ئة مماثلةالب الدراسة ذه يجة ن انت و املنتجات، ع الطلب ع ا

ينعكس حساس أثر ا ل للمؤسسة زئية ا ئة الب ات فمتغ الذكر، السابقة الدراسات لنتائج

املنتجات مبيعات   .ع

تو   و تؤكد اديمية الدراسات و البحوث مجمل فانھ ذكره، سبق ما إ ضف

الذي للدور كب تمام اا بمحيط ا شاط ع املؤسسة ا ش ع ال ئة الب ات متغ تلعبھ

ا عل فالبد جديدة دولة أسواق إ ا بدخول القرار املؤسسة اتخذت ما فإذا بھ، ش ع الذي

املضيفة الدولة محيط ات متغ دراسة و ا م أ و الدراسات من بالعديد   .القيام

ز إدا   ا املؤسسات ع البد عنصر م مستمرةأ قة بطر و مراقبتھ و منھ التأكد ة ائر

املضيفة الدولة أو الدول محيط خاصة الدو املحيط أك بدرجة و بھ ش ع الذي املحيط و

إ املح السوق من املؤسسة أعمال انتقال عملية أنھ غ إليھ، الدخول دف س ال

من البد أخرى ية بي ات متغ ا تحكم الدولية وسواق جاذبية ا م أ و عتبار ن ع ا أخد
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الشراكة و محلھ، و صائب املستقبلة للدولة املؤسسة اختيار ون ي ح الدول تنافسية

اء الشر مع مة امل تفاقيات من املؤسسات ذه ستفيد ح ة زائر ا للدول ية جن

و  الدولية، سواق إ نتقال عملية ل س مما ن املؤسساتالدولي ساب اك ضرورة ا أخ

و عاملية جودة ملعاي ة زائر القبول/ا ة زائر ا املؤسسات و املنتجات تلقى ح إقليمية أو

الدولية   .باألسواق

الدراسة - 1 الية   :إش

اديمية            و ية التجر الدراسات ع إطالعنا إثر ا إل توصلنا ال النتائج أساس ع

تناولت وناتال املوضوعم موضوع(ذا تناولت ال الدراسات من ل بذلك ع و

ل موضوعالتدو تناولت ال الدراسات و الداعمة، و ساسية املؤسسة ئة من ،و)ب انطالقا

السا خعاد التصور ذا و الذكر التالية،لفة شكـــــــــالية وفق ساءل ن  :فإننا

مكونا أثر و محيطما دوليات ا شاط ب املرتبطة ةاملؤسسة زائر ا املؤسسات انتقال ع

الدولية؟ سواق   إ

التالية   الفرعية اليات ش ساسية الية ش ذه ضمن   :تندرج

 املؤسسات تتحكم ارل ا املحيط عناصر الدراسة لقيد و ل، بالتدو املرتبطة

الف من فعالة بصفة املحيطستفيد ذا ونات م ا توفر ال  ؟رص

الدراسة - 2  :فرضيات

 و م للدولة املحيط ونات م عت ال ساسية ات باملتغ ة زائر ا املؤسسات تتأثر

و املضيفة، االدولة الداعمة ات تأثرااملتغ ا شاط ل تدو لنجاح ماملكملة إذا ايجابيا

ا داف أ و ا انا إم و تتوافق فرص  .توفرت

 ا تحكم إ أك بدرجة يرجع ا شاط ل تدو الدراسة قيد املؤسسات نجاح إن

من التقليل و املتاحة الفرص استغالل خالل من بذلك املرتبطة ية البي ات حدةاملتغ

ديدات  . ال

الدراسة -3  من دف  :ال

التالية النقاط يكمن الدراسة ذه من دف ال   :إن

ا- عل يطلق ال و الدولية سواق إ قتصادية املؤسسات انتقال رة ظا م ف محاولة

ل"اصطالحا ق،"التدو املؤسسات دوافع دراسة العمليةو ذه للقيام ة زائر ا   .تصادية

و- ا نقائص معرفة و ا، شاطا ل تدو غرض ة زائر ا املؤسسات انيات إم ع الوقوف

ا تجن غرض ا تواج ال ات   .الصعو
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التعرف- بالتا و ا، نف أو ا إلثبات املقدمة الفروض دراسة و ساؤالت ال ع جابة

ة زائر ا قتصادية املؤسسات ل تدو عملية حقيقة   . ع

ن   سي رئ ن محور إ البحث تقسيم يتم   :كما

-Iساسية املؤسسة محيط   .عناصر

-IIي امليدا للبحث ية املن الدراسة/ جراءات عينة لبيانات ي إحصا تحليل و   .وصف

I-محيط ساسيةعناصر   :املؤسسة

1-Iارجيةمحيط ا   .املؤسسة

  و ار ا ااملحيط ف التحكم يمكن ال وال املؤسسة خارج املوجودة العناصر ل

عل السيطرة   .1اأو

 خارج عت الذي املحيط سوو ال وإدارة املؤسسة سيطرة يمكنعن وال ا ف ق

بھ والالتحكم املؤسسة إرادة عن خارجة ا أل البعيدة ئة الب البعض ا عل طلق و

ا عوامل بمختلف التحكم   .  2ستطيع

ار   ا املحيط   : إينقسم

ي-1 ز ا ار ا   :املحيط

 ائن الز خدمة ا قدر ع تؤثر وال املنظمة مع شدة املرتبطة  . 3العوامل

 ئة الب ذه ون وتت ا لعمال ا خدما ع وتؤثر باملؤسسة تحيط ال ئة الب تلك

تلعب ال قية سو ال وغ قية سو ال املؤسسات معمن العالقة ما م دورا

 . 4املؤسسة

 املؤسسة مع مباشر اتصال ال العناصر ع ينطوي الذي ي ز ا   . 5طار

ي كما ئة الب ذه عناصر يص ت   : يمكن

املتاحة: 6املنافسون 1-1 والبيانات املعلومات افة جمع إ جادة س أن ق سو ال إدارة ع

يتعلق فيما م م ن سي الرئ وخاصة ن املنافس اتيجيات باس املوادبواملتعلقة ع م حصول

،ا سع ال سياسات املنتجة، السلع خصائص اتيام، املستخدمة،اس وأدواتھ ج و ال جيات

والو  ع التوز املستخدمةطرق املتواجدين،و سائل ن املتنافس عدد حسب املنافسة تختلف

ون  ت فقد   : السوق

ولية،: املوردون 1-2 املواد مثل للمنظمة ساسية نتاج مقومات بتقديم يقومون من م

نتاج معدات لآلالت، الغيار قطع سيؤثر   ...الت، املناسب املورد اختيار عدم فإن التا و

قية سو ال طط ا   . 7ع
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عند دائمة بصورة تحتاجھ ما توافر تضمن ي ل املوردين بدراسة تقوم أن للمنظمة البد ومنھ

فيھ ا تحتاج الذي الوقت مرتفعة وجودة سعر،   .أقل

االت :8الوسطاء1-3 و املادي، ع التوز مؤسسات والتجزئة، ملة ا تجار م بأ عرفون

ا سلع ع وتوز بيع ج، ترو املنظمة ساعد ال املالية واملؤسسات قية سو ال دمات ا

النقل، ات شر ن، التخز ات شر ع، التوز قنوات توف خالل من ن، ائي ال ائن للز ا وخدما

عالن، و الدعاية االت نو والتأم سليف ال ات وشر البنوك ة، شار س ات   . الشر

املنظمة                 ع يجب لذا قي سو ال النظام مجموع من اما جزءا ون عت الوسطاء

ن قي سو ال الوسطاء مع الفعالة التحالفية العالقات ة   . سو

ائن1-4 ا: الز م أ ائن الز أسواق من أنواع عدة ن،السوق: توجد املنتج سوق الكية، س

من نوع ل الدولية، السوق ومية، ا املؤسسات سوق املؤسسات، سوق الوسطاء، سوق

من ون الز ون ل نظرا جّيدا ا ومعرف ا دراس املنظمة ع يجب معينة صفات لھ سواق ذه

بصف اتيجية س و خاصة بصفة قية سو ال القرارات املؤثرة العوامل م عامةأ   .9ة

ما1-5 تمام:  10ا ا م ل ور م ا من مختلفة مجاميع مع عامة بصورة املنظمة تتعامل

ا، داف أ تحقيق ع املنظمة قدرة تأث أيضا م ول املنظمة مع مباشر غ أو مباشر ل ش

مجموعات ما ا   : وتصنف

 ا ال تمو ع صول ا املنظمة قدرة ع يؤثر ، املا ور م   . ا

 عالمي ور م مثل: ا ا ع ر والتقار خبار ون : ينقل التلفز املجالت، ف،  ...ال

 ومي ا ور م عتبار: ا ن ع ومية ا التعليمات أخذ بضرورة  . يتعلق

 لك املس حماية ئة: منظمات الب حماية العرقيةجماعات قليات  . و

 الداخ ور م وا ور م ا  ). املواطنون ( عامة

الك-2 ار ا    :املحيط

ا قدر ع يتوقف الدولية سواق أو املحلية السوق العمل املؤسسة نجاح إن

العوامل مع التكيف ارع ا للمحيط ونة املواردامل قتصاد، الديمغرافيا، املتمثلة و

جتماع و الثقافة والقانون، السياسة التكنولوجيا، و11الطبيعية، ا بقا ع تؤثر ال و ،

كنظام ا سواق. استمرار إ الدخول قرارات ع فقط تؤثر ال قية سو ال ية البي فالقوى

خدمة كيفية قرارات ع أيضا بل والدولية، السياسات برسم ذلك و سواق، ذه

املناسبة قية سو ال اتيجيات   .س
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مسؤول :الديمغرااملحيط2-1 تم ذا ل ان، الس و املؤسسة ملحيط تأس عنصر أول

السن، حسب ع التوز الكثافة، ، غرا ا ع التوز م، ا م، خصائص بمختلف ق سو ال

كيب ال والوفيات، املواليد الديمعدل نتماء و الثقا ،   ...جتما

املحيط   ذا شغاالت م أ غرافية،: ومن ا ركة ا ، العال ي ا الس نفجار

ايد امل التعلي  . املستوى

املتوسط         املدى تقديرات عتبار ن ع باألخذ ات التغ ذه تواجھ ذرة ا املؤسسة

والسوق  املنتجات شكيلة لتطور النتائج ذه وتخطط ل   . والطو

قتصادي2-2 از :املحيط با وتتأثر تؤثر ال العناصر م أ أحد قتصادية ئة الب عت

الضرو  فمن لذا للمنظمة، قي سو عال قي سو ال شاط ال عن املسئولون يتعرف أن ري

غ واملديونية، دخار ونموه، قيقي ا الدخل ئة الب ذه ل ساسية والعناصر صائص ا

نفاق   . 12أنماط

توازن   م، الت البطالة، كمعدل قتصادية املؤثرات م أ تأث معرفة يجب ومنھ

النقدية واملعدالت املدفوعات ان والشراءم الك س   .13ع

ي2-3 والقانو السيا   14:املحيط

ارجية: سياسيايتمثل   ا التجارة ة حر تخص ال الية ا السياسية التيارات

للتجارة( العاملية التجارة) املنظمة ة   .وحر

الدول  - لبعض قتصادية لة ي ال إعادة   . سياسات

ية - جن ثمارات س  . تحديد

الدولية - التجارة ع سلبا تؤثر ال مركية ا غ واجز  . ا

ى، - الك السياسية ع  ). االنتخابات(الوقا

ذا: قانونياو و معينا نظاما ون ت ن القوان من بمجموعة السيا ط ا عن ع

ا بي ومن ارجية وا الداخلية ة التجار العالقات   : يمس

بة، - الضر قانون املالية، الدخلقانون حول قانون ئة، الب ع املحافظة قانون

ى   .ا...د

والتعليمات ن القوان ذه معرفة عدم أو ل تجا غرامات،إن فرض ب س قد

عمل قانونية إدارة إقامة ستد مما للمنظمات مدمرة وقضايا سلبية ودعاية وإحراجات،

ا مع والتعامل ا معامل وتوضيح ئة الب ذه دراسة  .15ع
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جتما2-4 الثقا    :املحيط

لدى           السلوكية نماط و جتماعية والعادات القيم ة الكب التطورات إن

أن كما املنظمات، ا تقوم ال قية سو ال امج ال ع والوا الكب ثر ا ل ن لك املس

أث ذات املدينة إ ف الر من رة وال جتماعية السلوكيةالتحوالت نماط ع مباشر ر

ن للمواطن شية تراواملع ن املنظمات بدأت مباشرولذلك ل ش و تؤثر ال العوامل افة

قي سو ال ا أدا  .ع
من  وذلك ، كب ل ش للمنظمات قي سو ال داء ع املحيط ذا ينعكس التا و

ن لك املس مع التعامل أسلوب تحديد اخالل إيصال وكيفية املنتجات وعرض تقديم وأساليب

الثقافية القدرات مع ام لال ا دف-وتقديم املس السوق ذلك املتاحة   .16جتماعية

التكنولو2-5   : 17املحيط

ساسية   التكنولوجيات وطبيعة عدد وثيقة بصفة العال قتصادي النمو يرتبط

عت قد والذي املحيط ذا جديد و ما ل ع طالع املؤسسة ع يجب لذا شفة، املك

املحيط ذا العوامل م أ ومن العكس، أو للتطور ومصدرا   : فرصة

حد - بال بداع ، العل التقدم للبحثود،سرعة ايد امل  . التنظيم

و مخرجات، إ املدخالت ل تحو املستخدمة الفنية بالوسائل التكنولوجيا تتعلق و

أو فرصا تمنح قد ا أل باستمرار، ا ع متا يجب ال و املؤسسات ع املؤثرة القوى من عت

التكنولو  التطورات بع ت ع ما و و للمؤسسة، باستمرارديدات اليقظة(جية

ارتفاع)التكنولوجية و ا منتجا جودة انخفاض و التكنولوجيا لتقادم تتعرض ال ح ،

نذكر التكنولوجيا مجال ا ترق املؤسسة ع يجب ال العناصر م أ ن ب من و ا، اليف : ت

الرائدة املؤسسات ا، عل صول ا طرق املنافسون، ا ستخدم ال التكنولوجيا

و ق سو ال و نتاج ديثة ا التكنولوجيا ا، عل صول ل ة املطلو ثمارات س ا، استخدام

التكنولو التغ معدل و البديلة دمات ا و السلع أنتاج املستخدمة و ب التدر و ن التخز

 18.الصناعة

الطبي2-6 الطبيعية( املحيط وال:19)املوارد الطبيعية املوارد من الطبيعية ئة الب تتألف

العمل جانب من للتأث أيضا معرضة ا بدور الطبيعية واملوارد ا، بتحليل ق سو ال اء خ تم

قي سو   . ال

أساسي   ات اتجا عة أر معرفة ويجب الطبيعية ئة الب غي املوادة ز ال

ام املواد (ا نفاذ أو ئة،)يةولندرة الب تلوث الطاقة، أسعار ادة ز ومي، ا التنظيم

الطبيعية املصادر  . الستخدام
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2-Iالمحيط   :داعماملؤسسة

ك-1 املضيفة الدولة لجاذبية التدو عملية لنجاح أسا  :منطلق

العوامل مختلف جذب ع املدينة قدرة ا بأ املدينة جاذبية ف عر يمكن

عوامل و املتنقلةقتصادية موال(نتاج ورؤوس عمال ورجال ة20)ا... العمل لف

معينة، ازمنية اعتبار يمكن و معينة زمنية ة لف مدينة أو دولة ألداء اس ع ا املع ذا

التنافسية عوامل ن ب   21 .من

اذبية1-1 ا وم   :مف

ر ظ اذبية ا وم مف ة خ السنوات عشر اذبيةملدة املخصصة الدراسات

املجال ذا اء ا أعمال و ن املنتخب خطابات ذلك ر ظ كما   .املناطق

م ف نايمكن سي رئ ن عنصر من   :اذبية

فعالة-1 بصفة)   (Attraction effective:جاذبية املوارد و التدفقات جلب ع القدرة و

معينة منطقة أو ان م   .مستدامة

موضوعية -2 املنطقة)  (Attraction subjective. جاذبية أو ان امل جعل ع القدرة و

سباب من ب لس ا ف   .مرغوب

أو  ح بتعب ،و اجتما بنف مرتبطة ون ت بلد أو منطقة   :جاذبية

 ال الدولة أو املنطقة حول املؤسسات أو اص نظرة و فكرة غي أو حركة خلق

غرافية ا ا حدود خارج  .يتواجدون

 م الدولة أو املنطقة داخل املتواجدة املؤسسات و اص بقاء ع  . املحافظة

الع     ذه عو قدرة ا قياس يمكن قامل طر   :ن

 الدولة ا الداخلة يئات ال و اص و املؤسسات تنوع و ة( شدة املالية/ التجار

 ).ا...

 دوافع تنوع و التدفقاتكثافة ذه املعنية ات  .ا

دو   ، التأث مجال حسب ات، مستو عدة ع ا دراس يمكن القدرة / وط/ ذه

ة ضر ا املناطق داخل أو ،   .إقلي

ن     ت أساس ن قاعدت ع أساسية بصفة ترتكز الدولة   22:جاذبية

  تتو أن يجب دولة أو إقليم أو منطقة عاملية، قياس وقاعدة املعايافق متطلبات

جانبالعاملية، ن ثمر املس متطلبات و سة متجا ون ت  .أو
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 ،ة املتم املحلية ة و ال تقاعدة جذابة،ح ثمار اس منطقة أو دولة املحليةون ة و ال

املن أو الدولة صورة قية ل ري جو و أسا كعنصر ،عت الدو و املح املستوى ع وطقة

الدولة أو املنطقة ق سو أسا عنصر أيضا   .عت

وم1-2 ملف ع السر   :اذبيةاالتغ

اجل من ومؤسسات ن م اص، أ وجاذب إغراء إ ش مصط و اذبية ا

ن،التموقع مع ان سبةم بال خاصة كب قلق مصدر وم املف ذا أصبح الوقت مرور ومع

مصط رد و لالقتصاد، قيقية ا وضعية و والسمعة، الصورة حيث من املحلية، للسلطات

التنافسية ملصط كمرادف حيان عض اذبية   .ا

العقد   بداية مع خاص ل ش و جيا تدر ا تقار التنافسية و اذبية ا وم منول مف

ن، العشر العامةالقرن السياسات أعمال ما استعمال تم   .و

Pierre Veltzالدول و املناطق جاذبية ع ا وتطبيق معقد، وم مف ا أ ع اذبية ا حدد

عوامل ثالث ن ب التفاعل النظر   :23ستوجب

 صنا مالية،عوملة العوملة مع باملوازاة املبادالتعية حيث العمليةعالم و ة التجار

الوطنية دود ا ع ايدة م  .نتاجية

 قتصاد  .استقطاب

 ة الكب و املتوسطة و ة الصغ املؤسسات سي فقط( طرق العمالقة املؤسسات س فل

الدول  من كب عدد ثمار س القدرة ا ل  ).ال

متغ     أصبحت املتعددة ا ونا م مع اذبية اللتقاا بؤط،حاسم الت محاولة و قياس

الدول  ن ب و املدن ن ب و املناطق ن ب اص و موال رؤوس   .بتدفقات

جن   ثمار س قتصادي، شاط ال رجانات، امل السياحة، مجال اذبية ا مع و

املعداتاملباشر، و املرافق و دمات وم.  ا....ا املف ذا يف تص و اعتماد يح ي ما عذا

ات مستو   .عدة

ي   التص املحلية،ذه املجتمعات صورة شمل إفات س ال املؤسسات و الدول

ا جاذبي ن تحس إ بدوره ذا و التواصل و الو مستوى   .رفع

قلي   ق سو ال وم مف تب ع عتماد يتم أن ستد ذه اذبية ا يم مفا إن

ست سرعة و كفاءة مأك وقت أي من   .جابة

قليمية1-3 اذبية ل ديدة ا انات الدول (الر   ).جاذبية

ترتكز   معينة دولة أو منطقة جغرافية،جاذبية اقتصادية، عوامل ع ذاتھ الوقت

خية، تار و ة غشر او مباشرة بصفة ون شار ن مع مجتمع ن الفاعل و ات ا جميع
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جاذبيةمبا املنطقة،شرة او املحلية،والدولة املؤسسات حول القرارمتخذيالنظرة

املحلية، العاملة اليد ن، اثاملحلي ال و السيا و الثقا رسم... املحيط م سا ا ل

ن مع إقليم أو دولة عن   24.الصورة

امل   أو الدولة ذه قدرة و منطقة أو دولة وجاذبية املؤسسات جذب ع نطقة

املحليةاص، التنمية سياسة انات الر م أ أحد أصبح املع   .ذا

التنافسية   أساسيا عامال ل ش يزال ال املحلية املوارد وجود ان إذا ناد. و س فان

قليمية الديناميكية الدولة( ع ديناميكية من) أو املوارد جلب أسا عنصر عد

ارج   .25ا

ي إن يمكن جلبذا خالل من أو جديدة شطة أ تنفيذ خالل من منتج تقليديا ون

نا مح القتصاد محرك ون ت ا بدور ال و ية أجن مؤسسات و اص   .26أ

املؤسسات و عمال لرجال سبة بال للفرص كمساحة عت املضيفة الدولة بالتا و

داف تحقيق و ثمار س د تر عتمد،ال الفرص ذه أساو ل القانون،ش ع

املتوفرة، التحتية ية الب املحلية، العمومية املحالسياسات السوق يوفره ما ضعرو (و

سكن، عمل، قوة و فرص من املح و...) املدرسةترفيھ،أماكنالسوق ة ضر ا ئة الب و

  . 27الطبيعية

سواق-2 إ ة زائر ا املؤسسات انتقال لنجاح أساسية كدعامة ية جن الشراكة

  الدولية

الشراكة اتفاق ع ا توقيع خالل من العال قتصاد لالندماج زائر ا س إن

ارجية ا ا تجار ر لتحر ا وسع ي ورو تحاد قتصاديةيتطلبمع ا مؤسسا أنمن

ون  ات إ ل الدخول أجل من الالزمة انيات الشديدةالدوليةسواقم املنافسة ة مواج و

ا م ية ورو وخاصة ية جن ات الشر طرف قتصادي. من ا محيط ن تحس ا عل يجب لذا

ا تقدم ال العديدة لالمتيازات نظرا امة وفرصة منفذا عد ال ية جن الشراكة خالل من

م نخاصة ب املخاطر سام واق اليف الت وتخفيض ية، سي ال والتجارب ارات امل نقل جال

مصادر ع صول ا حيث من وذلك ل املشا ملختلف مالئما حال تمثل ا أ كما اء، الشر

الدولية سواق إ للدخول ما م عامال عت كما والتكنولوجيا، ل   .التمو

ية2-1 جن الشراكة وم   مف

محاليختلف   ون ت أن يمكن ال ساسة ا القطاعات باختالف الشراكة وم مف

ذه ا إل س ال داف باختالف و دوليا و محليا املتنوعة املؤسسات ن ب للتعاون

ا م أ و بالشراكة اصة ا ف التعار عّددت لقد و ،   :الشراكة
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ول- ف يمت: "التعر ال عمال مشروعات إحدى ا ّ أوإ طرفان ا ف شارك أو ا لك

ع تقتصر ال نا املشاركة و دائمة بصفة ن مختلفت ن دولت من أك أو تان معنو تان ص

و ة التجار العالمات و اع خ براعة و ة بخ دارة إ أيضا تمتد بل املال رأس من حصة

املؤسسات شطة أ مختلف ع وتوز نتاج عملية مة املسا  .28"خرىكذا

ي- الثا ف ن: التعر ب فيما التعاون ع قائم أك أو ن مشروع ن ب اتفاق أو عقد عن عبارة

كة مش ملكية و دائم و ثابت أساس ع و تجاري أو خدمي أو إنتا شاط ب يتعلق و اء الشر

ا أيضا إّنما و فقط املال رأس من م م ل مة مسا ع يقتصر ال التعاون ذا و مة، ملسا

املعرفة و ة التجار العالقات و اع خ استخدام و نتاج عملية اصة ا الفنية

سوف الطبع و ، ق سو ال و نتاج مراحل و العمليات افة كذلك مة املسا و التكنولوجية

ل مة مسا ملدى طبقا التعاون ذا من تتحقق سوف ال اح ر و املنافع الطرفان يتقاسم

الفنيةم و املالية  .29ما

الثالث - ف ستاذ: التعر ا عرف ع" Burroagual"كما ن ك شر ن ب عمل عالقة ا ّ أ ع

محددة شاطات ر تطو ع التعاون يتم ح املخاطر تقاسم و الثقة مبدأ ع شأ ت قل

املؤس استقرار لضمان ية سي و تكنولوجية مة بمسا مزدوجة غاية ن   .30سةلتحس

ية2-2 جن للشراكة املؤدية   الدوافع

ر   لتطو املؤسسة ا إل أ ت ال الفعالة الوسائل ن ب من الشراكة اتيجية إس عت

ما الشراكة عقود إلبرام وء ال دوافع ن ب ومن ، ماليا و ماديا ا إنتاج مستوى ورفع ا انيا إم

  :ي

سواق -1 للتكنولوجيا: دولية محدود الال التطور ذا ظل سواق دولية نظام يفرض

ثانية ة ج ومن ، معھ التجاوب محاولة و التطور ذا الدائم تمام ة ج من املؤسسة ع

ما ل ب ا كفاءا ر وتطو ، ا ج ترو و ا منتجا ق سو غرض سواق جميع ع أك انفتاحا

انيات إم من ت  . أوت

التكنولو-2 ا:التطور منتوجا رواج و ، قتصادية املؤسسة تطور أسا عامل و و

يوم عد يوما مستمر عامل التكنولو ر التطو ون ل نظرا و ارجية ا سواق ع ا وتفتح ،

ل ش قد ال اليف للت نظرا ، دوما تواكبھ أن قتصادية املؤسسة ع الصعب فمن ،

أ اليفعائق ت لتقليص اتيجية س الشراكة سياسة إ وء ال ستد مما ، املؤسسة مام

التكنولوجية   .31بحاث

التغي-3 نمط أو للمحيط املتواترة ات ،: التغ العوملة رة ظا تنامي و ور ظ خالل من ذا و

أسواق شملت كما ، التكنولوجية و نتاجية و قية سو ال و املالية املجاالت شملت ال و
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فيھ تالشت عالم مع يتعاملون املؤسسات مسؤولوا أصبح وقد ، العمالة و دمات ا و السلع

التج واجز ا سقطت و السياسية و غرافية ا دود باتفاقياتا العمل عد أسواقھ ن ب ة ار

للتجارة العاملية   .32املنظمة

دوليا-3 للنجاح كأساس عاملية جودة ملعاي املؤسسة ساب  اك

ودة3-1 ا وم   مف

أنحاء   افة و املنظمات ل ايد م تمام با يحضا ن بات ودة ا موضوع إن

فنجد ا اصة ا ف التعار عددت لذلك االعالم بي  :من

العمالء"  - توقعات تفوق أو توافق دمات ا أو بالسلع ترتبط ديناميكية حالة ودة  33" ا

ل - فو من ل جوري« vohl  » حدد ج نقاط« Gregory »و ثالث ودة ا  34:املولية

 مساعدة او أساسية عمليات انت سواء املؤسسة داخل العمليات ل غطي  .أن

 ل غطي شملأن أن يجب بل خرى، دون وظيفة ع تركز فال املؤسسة داخل وظيفة

ن املرؤوس و الرؤساء و املدير من بدا الوظائف  .جميع

 من باملستفيدين اية و ن العامل و املوردين من النظام عناصر داخل فرد ل شمل أن

املجموعة عمل عن و عملھ، جودة عن مسئول فرد ل ون ي أن و دمة اا مع عمل   .ال

ل 3-2 التدو و   يزو

جولة         تتمحور  انت والدراسة النقاش من متصلة سنوات سبع ورغواي استغرقت

ى، للدول  قتصادية املصا حول  التا الك  القوى  توازن  عكس تفاقية تضمنتھ ما فإن و

ن واملصا را الدول  ذه ب ن القائم الصراع و م أنھ كما ، قتصادية التكتالت ب  دعم  سا

ع سر ل عمليات و ا ال قتصاد تدو ات تقود سيات املتعددة الشر  عل الستار وراء من ا

  العالم
ً
الدول  نتاج صعيدي ع واحدة دولية سوقا أن كما ق سو ى  وال ا  الك  القادرة وحد

ب إعادة ع ن أوضاع ترت ديد العال النظام إطار ضمن الدولية التجارة وقوان   .ا

ل حركة إّن    ة املبادالت تدو ست بالعوملة حاليا س ما أو التجار رة ل نما حديثة بظا
ّ
 وإ

ا أّن  غ مضت، عقود إ عود ل بروز رب اية مع ان ووا ّج ش  الثانية، العاملية ا

ا لتتطور  ل عد سارع ش سعينات سنوات  م ة املبادالت تضاعفت أين ال دمية التجار  وا

سبة ة  ٪ 55 ب ن الف ا 1998 و 1990 ماب سيات، متعددة مؤسسات طرف من يتم أغل  ا

ة ذه صائص من بمجموعة تتم خ ا ا ا عن تم  خرى  املؤسسات من غ

ا ص ي  Freidheim. Cي  :فيما
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ا - ا تنظم أ ، نطاق ع شاطا بادل حيث عال ا ت شرة فروع  املنتوجات، مختلف جغرافيا املن

 واملواد، التكنولوجيا

ا - سق أ ن ت ا يجعل ما أك أو مركز من انطالقا الفروع ذه ب ة، مؤسسات م  ذه مركز

 صلية، البلدان  بالضرورة تتواجد ال املراكز

ا - ا ال التطورات مع تتفاعل أ ا فائقة سرعة املحلية سواق عرف ا إم  سرعة تتحلل أن و

ام، أي من ر وأن ال ا بدت لما املعمورة من نقطة أي  تظ  مواتية، الفرصة ل

ا - دافع أخ  امل  لإلنتاج وقابلة سواق افة  قبوال تلقى سلع إنتاج إ عمد ف الرشادة و

 .املعمورة أنحاء

II-ي امليدا للبحث ية املن الدراسة/ جراءات عينة لبيانات ي إحصا تحليل و   :وصف

ي -1 امليدا للبحث ية املن  .جراءات

الدراسة 1-1 ة. مجتمع زائر ا قتصادية املؤسسات جميع من الدراسة مجتمع ون يت

املحروقات( قطاع خارج ا شط أ مجاالت ا) بمختلف خدما و ا منتجا ق سو ب تقوم ال

ية جن الدول خ. بأسواق بتار املؤسسات ده عدد بلغ ع. مؤسسة536   12/12/2014و

طرف من املقدمة ادات الش ةla caciأساس و ا الصناعية و ة التجار الغرف مختلف . و

التالية القطاعات ع املؤسسات ده شطة أ  .تتقسم

رقم دول الدولية: ) 1(ا ة زائر ا املحروقات(املؤسسات قطاع طبيعة) خارج وفق

شاط  ال

% nombre secteur  

16.87  84  Elevage, produits de l’élevage et produits agricoles  

17.07  85  Produits agro-industriels  

04.02  20  Produits de la pêche  

02.21  11  Produits miniers  

01.01  05  Produits énergétiques et produits pétrochimiques  

07.29  36  Produits chimiques, cosmétiques, pharmaceutiques et vétérinaires  

07.83  39  Produits plastiques, produits en caoutchouc et produits en verre  

04.02  20  Produits sidérurgiques et métalliques  

06.02  30  Déchets ferreux et non ferreux  

02.81  14  Equipements, matériels et produits de l’industrie mécanique  

05.62  28  Equipements et articles électriques, électroniques  

02.21  11  Matériaux de construction et céramique  
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04.02  20  Liège et articles en bois  

05.82  29  Papier et carton  

00.60  03  Edition et arts graphiques  

03.21  16  Produits de la maroquinerie, cuirs et peaux  

02.41  12  Textile et articles de confection  

01.20  06  Produits de l’artisanat  

05.82  29  Commerce multiple et import-export  

100.00  498  total  

التجارةنالباحثإعدادمن: املصدر لوزارة الرس املوقع ع  اعتمادا

الدراسة 1-2 عينة قتصادية :تقديم املؤسسات من عينة اختيار سوقحاولنا ال ة زائر ا

ع توز تم حيث الدولية، باألسواق ا خدما و ا ن70منتجا ع خذ و جاع اس تم استمارة

يد44عتبار ال ق طر عن أخر جزء و صيا ا م جزء ع توز تم و فقط، استمارة

أيضا وسائط ق طر عن و ي و تھلك س ما ع بدراسة قمنا بالتا و منبا8.84، ملائة

الدراسة نتائج عميم يمكن عليھ و دالة العينة عت بالتا و املصدرة، ة زائر ا املؤسسات

املصدرة ة زائر ا املؤسسات مجموع و و الدراسة مجتمع  .ع

ستمارة1-3 بناء و النوع  :تصميم دا استعماال ك قة الطر يان ست استمارة عت

و  البحوث، أفرادمن طرف من ا عل لإلجابة سئلة من مجموعة ع تحتوي استمارة

ليكرت مقياس ع ا صياغ اعتمد ال البحث ات بمتغ متعلقة ون ت الدراسة، قيد ن الع

سية الفر و ية العر ن باللغت يان ست استمارة تصميم تم قد و ،   .الش

ن   قسم وضع تم رسا: و فيھ وضعنا دفول ال و البحث عنوان ف التعر تضمن لة

و ن املبحوث من ا نجمع ال املعلومات ة سر ع أكدنا و صية، ال املعلومات و منھ

محضا علمية بأغراض ا   .استعمال

الدراسة   ات بمتغ املتعلقة سئلة و العامة للبيانات ك ف ي الثا القسم   .أما

الدراسة -2 سا  :مجال دف ال تأثريكمن مدى ومعرفة دراسة محاولة البحث من

دوليا و مح ا املحيطة ات باملتغ الدولية سواق إ نتقال املؤسسة   .شاط

البحث،        من النظري انب ا تناولھ تم ملا وتدعيما امليدانية لذلك الدراسة إعداد تم

والزمنية انية امل دود ا من مجموعة  .إطار

للدراسة2-1 انية امل دود املؤسسات:ا من عينة حالة دراسة للبحث ي امليدا انب ا تضمن

املؤسسات مختلف ارة ز تتمثل للدراسة انية امل دود ا انت إذ ة، زائر ا قتصادية
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الدو املستوى ع ا شاط تمارس ال و. قتصادية الوطن مناطق جميع شملت حيث

القطاعا مؤسسةمختلف ل ل العامة ة املدير ع ك ال وتم قتصادية   .ت

مديري و ق سو ال ة مص مديري أو املؤسسات مديري ع يان ست ع توز تم حيث

ة التجار ة    .املص

الزمنية2-2 دود ا  :ا خالل من تم حيث ر، أش ثمانية امليدانية الدراسة ة ف استغرقت

امل مسؤو مع مقابلة ةإجراء املص مسؤو و ق سو ال ة مص مسؤو مع وخاصة ؤسسة،

ر أكتو من امتدت محدودة، زمنية ة ف خالل وذلك ة، ماي2015التجار غاية   .2016إ

الدراسة -3 املستخدمة دوات و   املن

م        بأ حاطة قصد إتباعھ الواجب املن تحدد ال والدراسة املوضوع طبيعة إن

جمع ع القائم التحلي الوصفي املن ع الدراسة ذه سنعتمد لذلك جوانبھ،

ية البي ات املتغ أثر وتقييم وصف أجل من املدروسة، رة بالظا املتعلقة والبيانات املعطيات

مدار للمؤسسات ي امليدا امل خالل من ا، شاط ل تدو عملية ع باملؤسسة املحيطة

  .البحث

تحلي حصائيةتم ساليب من مجموعة باستخدام البحث بيانات ة ومعا ل

ي حصا نامج بال استعانة وذلك والتحليلية، ا م صدارspssالوصفية  .23ذات

مقياس ع عتماد تم ما" ليكرت"كما التعرف) Likert(ا غية يان ست لقياس

ن، املستجو ات واتجا آراء ةع املعنو أو الداللة مستوى ع كذلك ،)α≥0.05(وأعتِمد

الثقة مستوى يقابلھ فرضيات) %95(والذي الختبار املستخدمة ختبارات نتائج لتفس

 .الدراسة

جغرافيا3-1 املؤسسة تواجد حسب البيانات جمع و ع   .توز

املصدرة ة زائر ا املؤسسات من مجموعة ع يانات ست ع توز املتو تم عو اجدة

مو و كما الوط املواالقطر دول   :ا

رقم دول غرا):  2( ا ا التموقع حسب جعة املس و املوزعة يانات   .ست
ة املوزعة عدد  ا يانات جعة  ست املس يانات ست عدد

املقبولة   و

املقبولة و جعة املس يانات ست سبة  سبة

  العينة

  29.54  76.47  13  17  الوسط

  15.90  33.33  07  21  الشرق 

  52.28  92.00  23  25  الغرب

نوب   2.28  14.92  01  07  ا

  100.00  62.86  44  70  املجموع

نتائج :املصدر ع باالعتماد ن الباحث إعداد   SPSSمن



2018/ 9 5/العدد املجلد سواق                                         و املالية  مجلة

76 

تھ   س ما أن يت أعاله دول ا خالل املوزعة%62.86من ستمارات وال(من

ا عدد عن) استمارة70ان الدراسة نتائج تحليل عتبار ن ع ا أخد و ا جاع اس تم

زائري ا الغرب من املؤسسات عدد عد و ي، حصا نامج ال بواسطة ا معا ق طر

ب قدرت حسث ا البيانات جاع اس و ع توز تم سبة الع%52.28أك امن يل تم ينة،

سبة ب زائر ا سبة%29.54وسط ب الشرق واحدة15.90%تم بمؤسسة نوب ا و

سبة  %2.28ب

يان -4 ست لنتائج الوصفي ذ :التحليل نقوم زءسوف ا الوصفيا بالتحليل بالقيام

ذلنتائج  و ا إل التوصل تم ال يان التكرار ست باستخدام وو لك ة املئو سب املتوسطال

املعياري  نحراف و ي سا   .ا

املؤسسة 4-1 لدى ل التدو وم و  :مف مف إ النظرة أخرى،تختلف إ مؤسسة من ل التدو م

ذ الذيو القطاع و ا انيا إم و املؤسسة م ختالف ا بي من أسباب عدة إ راجع لك

املسطرة داف و بھ شط   ا...ت

ذ  نحاول عينةاسوف مؤسسات نظرة تحديد ذالقسم و ل التدو وم مف إ لكالدراسة

نحرافا و سابية ا املتوسطات حساب خالل ذمن فقرات من فقرة ل ل ة املعيار القسمت ا

ل ك للقسم ي سا ا املتوسط و املعياري نحراف حساب كذلك   .و

ا  لدى ل التدو وم ملف الوصفي التحليل نتائج تحديد مويمكن و كما ملؤسسات

املوا دول   :ا

رقم دول املؤسسات):  3( ا لدى ل التدو وم ملف الوصفي التحليل  نتائج

املتوسط  العبارات  رقم

ي سا   ا

النحراف

  املعياري 

مستوى

  مية

أن  1 ع قل ع واحدة ية أجن بدولة تواجدكم

دولية   مؤسستكم

  مرتفع  1.15  3.68

اتمر  2 أخر عدة بمراحل املؤسسة شطة أ ل تدو عملية

ارج با إنتاج وحدة   .إقامة

  مرتفع  0.80  3.90

ا  3 م أ معوقات و ل مشا عدة ل التدو عملية تواجھ

باملنافسة   .املرتبطة

  متوسط  0.55  4.20

ة  4 زائر ا املؤسسات ستفيد ل التدو عملية القيام عند

الدول مع ة زائر ا الدولة ا م ت ال الشراكة عقود من

ية جن يئات ال   . و

  

  متوسط  0.67  4.22
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ة  5 زائر ا املؤسسات ع البد ل التدو عملية القيام عند

و ا سي طرق و ا ملنتجا ن مع جودة مستوى تضمن أن

ا معينة(ا....إنتاج معاي مع تتطابق   )حيث

  مرتفع  1.04  4.18

و  6 أسا كمحفز عت املح ا سوق املؤسسات نجاح إن

ا شاط ل تدو عملية لقيام م   .م

  متوسط  0.62  4.47

إ  7 ا شط أ ل تدو ساس ة زائر ا املؤسسات تختار

جغرافيا بة القر   .الدول

  متوسط  1.16  3.84

أك  8 فرصة ناك ان لما أك املؤسسة م ان لما

ارج با املؤسسة نجاح و ل التدو عملية   . لنجاح

  مرتفع  1.13  3.90

ال  9 الدول أسواق إ ا شاط ل تدو مؤسستكم تختار

زائر ا مع شراكة عالقة ا ط   .تر

  متوسط  1.19  3.65

الدول  10 إ ا شط أ ل تدو مؤسستكم جاذبيةتختار ك

املباشر جن ثمار   .لالس

  متوسط  0.54  4.40

العبارات ميع املعياري نحراف و ي سا ا   متوسط  0.50  3.44  املتوسط

نتائج :املصدر ع باالعتماد ن الباحث إعداد   SPSSمن

العبارة أن أعال دول ا من كمحفز" يت عت املح ا سوق املؤسسات نجاح إن

ا شاط ل تدو عملية لقيام م م و مرتفع،." أسا مية أ بمستوى و ول ب ت ال جاءت

ي سا ا ا متوسط بلغ ا4.47حيث ل املعياري نحراف ة0.62و خ العبارات ي تأ ،6(تم

م) 4،9 مية أ مستوى ذات حسابية بمتوسطات التواو ع   ) .2.13،2.88،2.95( توسط

ب املقدر سابية ا املتوسطات معدل بانحراف3.44إن و املتوسطة مية ذات

ب قدر ع0.50معياري متوسطة بدرجة توافق الدراسة قيد العينة أفراد أغلبية أن ع تدل

لقي م م و أسا كمحفز عت املح ا سوق املؤسسات نجاح إن اأنھ شاط ل تدو عملية    ام
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اصة 4-2 ا ارجية ا ئة الب زئية(مكونات  ):ا

مو و كما اصة ا ارجية ا ئة الب ونات مل الوصفي التحليل نتائج تحديد يمكن

املوا دول   :ا

رقم دول ل):  4( ا الوصفي التحليل زئيةنتائج ا ارجية ا  لمكونات

املتوسط  العبارات  رقم

ي سا   ا

نحراف

  املعياري 

مستوى

  مية

الرئ  1 املحرك املستقبلة للدولة التنافسية ئة الب عت

ا شاط ل تدو نحو املؤسسة   .لتوجھ

  متوسط  1.16  2.613

انية  2 إم ع يؤثر املضيفة بالسوق املنافسة مصادر عدد

ا إل املؤسسة   دخول

  مرتفع  0.83  4.045

السوق   3 ل ي اويؤثر نجاح ع املستقبلة الدولة

ا شاط ل املؤسسة ل تدو عملية   فشل

  متوسط  1.19  2.447

ال  4 بالصورة و املضيفة بالدولة املوردين توافر إن

ذه ل ا جاذبي من د يز املؤسسة متطلبات و تتوافق

ة   خ

  مرتفع  0.92  3.977

مع  5 تحالفيھ عالقات تقيم أن املؤسسة ع البد

املضيف البلد ن قي سو ال   الوسطاء

  متوسط  1.28  3.295

بالدولة  6 يك اللوجس و ع للتوز فعالة شبكة تواجد إن

دخول د تر ال املؤسسة جذب م سا املضيفة

الدولية   سواق

  مرتفع  0.96  4.090

عامل  7 املؤسسة منتجات مع ون الز متطلبات توافق عت

عملية لنجاح لأسا   التدو

  مرتفع  0.77  4.090

وفق  8 ا ل تدو عملية املؤسسة نجاح درجة تختلف

ا دف س ال ائن الز أسواق   اختالف

  مرتفع  0.61  4.113

لنجاح  9 م م و أسا دفة املس للدولة العمل سوق عت

الدولة ذه ا شاط   املؤسسة

  مرتفع  1.17  3.977

يالت  10 س تقدم ال الدولة ددإن ا للداخلون ة كب

ا ثمار س و ق سو ال لعملية جذابة غ عت   للصناعة

  مرتفع  0.77  3.909

العبارات ميع املعياري نحراف و ي سا ا   متوسط  0.32  3.659  املتوسط

نتائج :املصدر ع باالعتماد ن الباحث إعداد   SPSSمن
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بلغت ي سا ا للمتوسط قيمة أع أن أعاله دول ا املقابلة4.113ش   و

املتمثلة8للفقرة اختالف"و وفق ا ل تدو عملية املؤسسة نجاح درجة تختلف

ا دف س ال ائن الز العبارات" أسواق جاءت و مرتفع، مية أ بمستوى خ) 3،1،5(و

حسابية ب) 2.447،2.613،3.295(بمتوسطات ت ال     .ع

ا   ل الدراسة عينة مؤسسات معظم أن النتائج ذه باملحيطتدل متوسط تمام ا

اص ا ار ي(ا ز تمام،)ا باال مقارنة منخفضة املحيط ذا تمام سبة انت كما

الداخ بباملحيط املقدر ي سا ا للمتوسط العام املعدل يؤكده ما ذا و بانحراف3.659، و

  . 0.32معياري

الك 4-3 ار ا املحيط   : مكونات

رقم دول لية):  5( ا ال ارجية ا للمكونات الوصفي التحليل   نتائج

املتوسط  العبارات  رقم

ي سا   ا

النحراف

  املعياري 

مستوى

  مية

عملية  1 ع الديمغرا املحيط ونات م أثر

ل   التدو

  متوسط  0.39  3.000

عمليةأثر  2 ع قتصادي املحيط ونات م

ل   التدو

  متوسط  1.25  3.664

عملية  3 ع السيا املحيط ونات م أثر

ل   التدو

  متوسط  0.40  3.568

عملية  4 ع ي القانو املحيط ونات م أثر

ل   التدو

  رتفعم  0.43  4.151

جتما  5 املحيط ونات م ع/أثر الثقا

ل التدو   عملية

  مرتفع  0.60  3.972

عملية  6 ع التكنولو املحيط ونات م أثر

ل   التدو

  متوسط  0.55  3.304

عملية  7 ع ولو ي املحيط ونات م أثر

ل   التدو

  متوسط  0.63  3.109

ميع املعياري نحراف و ي سا ا املتوسط

  العبارات

  متوسط  0.60  3.538

نتائج :املصدر   ع باالعتماد ن الباحث إعداد   SPSSمن
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ي سا ا للمتوسط قيمة أك أنھ نالحظ دول ا املحيط4.151من ونات م ألثر املقابلة و

ي حسا متوسط قيمة ب جتما و الثقا املحيط ونات م يليھ ي،   . 3.972القانو

ون م ميع ي سا ا املتوسط قيمة فان عليھ املحيطاو الكت ار 3.538ا

معياري انحراف بقيمة و0.60و توافق الدراسة قيد العينة وحدات مجمل أنھ ع تدل حيث

أثر ع متوسطة مية أ وناتبدرجة الكم ار ا قيداملحيط املؤسسات انتقال

الدوليةإالدراسة   .سواق

الداعمة 4-4 ارجية ا ئة الب   :مكونات

رقم دول الداعمة):  6( ا ارجية ا للمكونات الوصفي التحليل   نتائج

ي  العبارات  رقم سا ا حرافن  املتوسط

  املعياري 

مية   مستوى

ع  1 ية جن الشراكة ونات م أثر

ل التدو   عملية

  متوسط  0.65  3.454

ع  2 الدول جاذبية ونات م أثر

ل التدو   عملية

  متوسط  0.53  3.472

ع  3 السيا املحيط ونات م أثر

ل التدو   عملية

  متوسط  0.64  3.559

املعياري نحراف و ي سا ا املتوسط

العبارات   ميع

  متوسط  0.60  3.495

نتائج :املصدر   ع باالعتماد ن الباحث إعداد   SPSSمن

امل قيمة أن دول ا من املحيطنالحظ ونات م ملجمل ي سا ا و3.495الداعمةتوسط

معياري انحراف الدراسة0.60بقيمة ملجتمع ونة امل املؤسسات معظم أن ع يدل ما ذا ،

أ ع متوسطة مية أ بدرجة املحيطتوافق ونات م املؤسساتمية انتقال الداعمة

الدولية سواق إ ة زائر   .ا

الدراسة -5 فرضيات   :اختبار

تم        فرضياتس استخداختبار خالل من وذلك البداية، ا طرح تم ال امالدراسة

حصائية ساليب من الفرضياتمجموعة رفض أو وقبول تفس ع ساعد أن يمكن   .ال

الفر  واختبار سية الرئ ة: ضية معنو مستوى عند إحصائية داللة ذو عالقة يوجد

)0.05≤α(محيط مكونات ن ب اراملؤسسة، ا ا شاطا ل تدو   .و
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وملم          شامل اختبار إ الوصول الفرضية،دف ة ثبوت شأن دقيق قرار وإعطاء

التا النحو وع ا ع ثقة املن ن ثن ن ت الفرض اختبار من  :البد

و الفرعية الفرضية ة:اختبار معنو مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد

)0.05≤α(ن ب الك، ار ا املحيط ونات ام شاطا ل تدو و   . للمؤسسة

سون          ب معامل ع عتماد تم الفرضية ة من مدىPearsonللتحقق ملعرفة

املؤسس شاطات ل تدو عملية الكعالقة ار ا املحيط ونات بم دولة وا املوا)  7( ،

ختبار ذا نتائج   :يو

دول سون): 7(ا ب رتباط معامل اختبار املحيطPearsonنتائج مكونات ن ب للعالقة

الك ار اا شاطا ل تدو و   .للمؤسسة

ار  ا  الكاملحيط
ات  القرارمستوى رتباط  املتغ

الديمغرافية ات معنوي  0.435 0.025  املتغ   غ

قتصادية ات  معنوي  0.050 0.251 املتغ

السياسية ات معنوي  0.340 0.063 املتغ  غ

القانونية ات  معنوي  0.049 0.252 املتغ

ات معنوي  0.177 0.143املتغ  غ
التكنولوجية ات  معنوي  0.005 0.383  املتغ

ولوجية ي ات  معنوي  0.473 0.010 املتغ

الستة املؤشرات   معنوي   0.017  0.321  ل

نتائج :املصدر         ع باالعتماد ن الباحث إعداد   SPSSمن

دول ا و)  7( من لية ال ارجية ا ات املتغ ن ب رتباط معامالت معظم أن ن ب ي أعاله،

املحدد ة املعنو مستوى من أقل ة معنو ات مستو و موجبة، املؤسسة شاطات ل تدو

)0.05≤α(،)جتماعيةإال و السياسية و الديمغرافية ات ات/املتغ بمستو ف الثقافية

املحدد ة املعنو مستوى من أك ة ات))α≥0.05(معنو املتغ ن ب رتباط معامل بلغ حيث ،

الستة املؤشرات ل و لية ال ارجية داللة)0.321(ا ذات عالقة ناك أن ع يدل ذا و ،

ات املتغ ن ب ينإحصائية املتغ ن ب رتباط و املؤسسة، شاطات ل تدو و لية ال ارجية ا

لما لية ال ارجية ا ات باملتغ الدراسة عينة املؤسسات تمام ا زاد لما أي وطردي، ضعيف

املؤسسة شاطات ل تدو عملية نجاح قدرة  .زادت
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أنّ         ع تنص ال و الفرعية الفرضية نقبل يجة الن ذه ذات" ھو عالقة توجد

ة معنو مستوى عند إحصائية الك)α≥0.05(داللة ار ا املحيط مكونات ن ب ،

ا شاطا ل تدو و   ".للمؤسسة

الثانية الفرعية الفرضية ة:اختبار معنو مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد

)0.05≤α(ا شاطا ل تدو و للمؤسسة الداعمة ئة الب ونات م ن ب ، .  

سون       ب معامل ع عتماد تم الفرضية ة مدىPearsonوالختبار ملعرفة

دول وا ا، شاطا ل تدو عملية الداعمة املؤسسة ئة ب ونات م يو)  8( ارتباط املوا

ختبار ذا   :نتائج

دول سون):  8( ا ب رتباط معامل اختبار الداعمةPearsonنتائج ئة الب ن ب للعالقة

ا شاطا ل تدو و   .للمؤسسة

الداعمة  ئة  الب

ات  القرارمستوى رتباط املتغ

ية جن معنوي  0.182 0.140 الشراكة  غ

الدول   معنوي  0.007 0.369 جاذبية

ودة ا  معنوي  0.008 0.358  معاي

الثالث املؤشرات  معنوي  0.004 0.392 ل

نتائج :املصدر   ع باالعتماد ن الباحث إعداد   SPSSمن

دول ا شاطات)  8( من ل تدو و الداعمة ئة الب ن ب رتباط معامالت معظم أن ن ب ي أعاله،

املحدد ة املعنو مستوى من أقل ة معنو ات مستو و موجبة، متغ(،)α≥0.05(املؤسسة إال

املحدد ة املعنو مستوى من أك ة معنو بمستوى ف ية جن بلغ))α≥0.05(الشراكة حيث ،

الثالث املؤشرات ل و الداعمة ئة الب ات متغ ن ب رتباط أن)0.392(معامل ع يدل ذا و ،

شاطات ل تدو و الداعمة ئة الب ات متغ ن ب إحصائية داللة ذات عالقة املؤسسة،ناك

ات بمتغ الدراسة عينة املؤسسات تمام ا زاد لما أي وطردي، ضعيف ين املتغ ن ب رتباط و

املؤسسة شاطات ل تدو عملية نجاح قدرة زادت لما الداعمة ئة  .الب

أّنھ        ع تنص ال و الفرعية الفرضية نقبل يجة الن ذه ذات" و عالقة توجد

إحصائية ةداللة معنو مستوى و)α≥0.05(عند للمؤسسة الداعمة ئة الب مكونات ن ب ،

ا شاطا ل   ".تدو
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عل                  وو سية الرئ الفرضية نقبل عيھ تنص ال داللة" و ذو عالقة يوجد

ة معنو مستوى عند ا)α≥0.05(إحصائية شاطا ل تدو ع املؤسسة ئة ب ملكونات ،."  

ال-4 سية الرئ الفرضية ة: ثانيةاختبار معنو مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد

)0.05≤α(محيط ملكونات ارجيةاملؤسسة، اا شاطا ل تدو   .ع

و الفرعية الفرضية ة:اختبار معنو مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر ،)α≥0.05(يوجد

ي ز ا ار ا املحيط ونات امل شاطا ل تدو ع   .للمؤسسة

أجل                  من سيط ال نحدار تحليل استخدام تم الفرضية ذه ة من للتحقق

دول وا ، ا شاطا ل تدو ع للمؤسسة زئية ا ارجية ا ئة الب ونات مل أثر ع  9( التعرف

ختبار)  ذا نتائج يو   : املوا

دول سيطمؤشرات): 9( ا ال نحدار نموذج اختبار   ونتائج

نحدار   تباين تحليل نموذج  نتائج ص م

 نحدار

مجموع

عات   املر

درجة

ة ر   ا

متوسط

عات   املر

) F(قيمة

ة   املحسو

مستوى

ة   املعنو

معامل

رتباط

)R( 

معامل

التحديد

)R2( 

  0.533  0.395  0.104  1  0.104  نحدار

طأ  0.009  0.097       0.262  42  11.003  ا

        43  11.106  املجموع

نتائج :املصدر                ع باالعتماد ن الباحث إعداد   SPSSمن

دول  ا خالل بلغت)  9( من التحديد معامل قيمة أن يت يدل) R2=0.009(أعاله، ذا و

امل أّن املحيطع املتمثل و املستقل ياتغ ز ا تھار س ما يمثل ) %0.9(للمؤسسة

والبا املؤسسة، شاط ل تدو عملية ع املؤثرة العوامل ات) %99.91(من متغ إ يرجع

النموذج ا شمل لم   .أخرى

قيمة                  أن يالحظ بلغت) F(كما ة ة)0.395(املحسو معنو مستوى و من) 0.533(، أك

املحدد ة املعنو معنوي )α≥0.05(مستوى غ النموذج أن ن يب ذا و ،.  

دول     ا النموذج ل ش وتوضيح سيط ال نحدار معامل ة معنو اختبار مكن ( و

  :املوا)  10
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دول  نحدار):  10( ا معامل ة معنو اختبار   نتائج

) t(قيمة  B Beta  املتغ

ة   املحسو

ة املعنو   مستوى

  0.002  3.319    2.895  الثابت

ارجية ا ئة الب مكونات

اصة   ا

0.194  0.097  0.629  0.533  

نحدار   معادلة
ل ارجية0.194+  2.895= التدو ا ئة الب مكونات

اصة   ا

نتائج :املصدر        ع باالعتماد ن الباحث إعداد   SPSSمن

دول ا بلغتأعاله،) 10(يو الثابت قيمة ا tوقيمة) 2.895(أن ل ذا)  1.319( املقابلة و

ة معنو املحددة) 0.002(بمستوى ة املعنو مستوى قيمة من أقل و أن)α≥0.05(و ع مما ،

ع التا املتغ ع معنوي أثر لھ املعادلة الثابت ل(قيمة   ). التدو

بلغت                  نحدار معامل قيمة أن أيضا، يت املق) 0.194(كما ة املعيار اوالقيمة ل ابلة

ة) t(وقيمة) 0.097( ة)0.629(املحسو املعنو مستوى قيمة ألن إحصائيا؛ ة معنو غ و ،

ة املحدد) =0.533Sig(املحسو ة املعنو مستوى من س). α≥0.05(أقل ل أنھ إ ش ذا و

مل ن ب
ً
ا معنو

ً
أثرا يناك ز ا ار ا ار ا اونات شاطا ل تدو و   .للمؤسسة

أّنھ       ع تنص ال الثانية الفرعية الفرضية نرفض النتائج ذه داللة: " و ذو أثر يوجد

ة معنو مستوى عند ي)α≥0.05(إحصائية ز ا ار ا املحيط ملكونات ع، للمؤسسة

ا شاطا ل   ".تدو

الثانية الفرعية الفرضية ة:اختبار معنو مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد

)0.05≤α(الك ار ا املحيط ونات مل ا، شاطا ل تدو ع   .للمؤسسة

وجود        من للتحقق سيط ال نحدار تحليل استخدام تم الفرضية ذه ة الختبار

الك ار ا املحيط ونات مل دولأثر وا ، ا شاطا ل تدو ع املوا)  11( للمؤسسة

ختبار ذا نتائج   : يو
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دول سيط):  11( ا ال نحدار نموذج اختبار ونتائج   مؤشرات

نحدار   تباين تحليل نحدار  نتائج نموذج ص  م

مجموع

عات   املر

درجة

ة ر   ا

متوسط

عات   املر

) F(قيمة

ة   املحسو

مستوى

ة   املعنو

معامل

 )R(رتباط

معامل

التحديد

)R2( 

  0.034  4.817  1.143  1  1.143  نحدار

طأ  0.103  0.321       0.237  42  9.964  ا

        43  11.106  املجموع

نتائج :املصدر                 ع باالعتماد ن الباحث إعداد   SPSSمن

دول   ا خالل من بلغت) 11( يت التحديد معامل قيمة أن ،)0.103=R2(ع يدل ذا و ،

تھ س ما يفسر لية ال ارجية ا ات املتغ املتمثل املستقل املتغ العوامل) %10.30(أّن من

املؤسسة، شاطات ل تدو ع ا)  %89.7(والبااملؤثرة شمل لم أخرى عوامل إ يرجع

  .النموذج

قيمةك                   أن يالحظ بلغت) F(ما ة ة)4.817(املحسو معنو مستوى و من) 0.034(، أقل

عند املحدد ة املعنو معنوي )α≥0.05(مستوى النموذج أن ن يب ذا و ،.  

دول    ا النموذج ل ش وتوضيح نحدار معامل ة معنو اختبار مكن   :املوا) 12(و

دول  نحدار):  12( ا معامالت ة معنو اختبار   نتائج

) t(قيمة  B Beta  املتغ

ة   املحسو

مستوى

ة   املعنو

  0.054  1.980    1.636  الثابت

ارجية ا ئة الب مكونات

لية   ال

0.510  0.321  2.195  0.034  

نحدار ل  معادلة ارجية 0.510+  1.636= التدو ا ئة الب مكونات

لية  ال

نتائج :املصدر               ع باالعتماد ن الباحث إعداد   SPSSمن

دول     ا بلغتأعاله،) 12(يو الثابت قيمة ا tوقيمة) 1.636(أن ل ) 1.980(املقابلة

ة معنو املحدد) 0.054(بمستوى ة املعنو مستوى من قيمة)α≥0.05(أك أن ع مما ،

ع التا املتغ ع معنوي أثر لھ س ل املعادلة ل(الثابت   ). التدو
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نحدار                 معامل قيمة بلغت ا)0.510(كما ل املقابلة ة املعيار والقيمة ،)0.321 (

ة) t(وقيمة ة)2.195(املحسو املعنو مستوى قيمة ألن إحصائيا؛ ة معنو و ة، املحسو

)0.034Sig= (املحدد ة املعنو مستوى من ). α≥0.05(  أقل
ً
ا معنو

ً
أثرا ناك أّن إ ش ذا و

الك ار ا املحيط ونات امل شاطا ل تدو ع   .للمؤسسة

أّنھ                  ع تنّص ال الثالثة الفرعية الفرضية نقبل النتائج ذه داللة: " و ذو أثر يوجد

ةإ معنو مستوى عند الك)α≥0.05(حصائية ار ا املحيط ملكونات ع، للمؤسسة

ا شاطا ل   ".تدو

الثالثة الفرعية الفرضية ة:اختبار معنو مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد

)0.05≤α(املحيط ونات مل ا، شاطا ل تدو ع للمؤسسة   .الداعمة

ة                  سالختبار ال نحدار تحليل استخدام تم الفرضية وجودذه من للتحقق يط

املحيط ونات دولمل وا ا، شاطا ل تدو ع للمؤسسة نتائج)  13( الداعمة يو املوا

ختبار   : ذا

دول سيط): 13(ا ال نحدار نموذج اختبار ونتائج   مؤشرات

نحدار   تباين تحليل نموذج  نتائج ص  نحدارم

مجموع

عات   املر

درجة

ة ر   ا

متوسط

عات   املر

) F(قيمة

ة   املحسو

مستوى

ة   املعنو

معامل

رتباط

)R( 

معامل

 )R2(التحديد

  0.008  7.647  1.711  1  1.711   نحدار

طأ  0.154  0.392       0.224  42  9.396  ا

        43  11.106  املجموع

نتائج :املصدر                ع باالعتماد ن الباحث إعداد   SPSSمن

دول  ا خالل بلغت)  13( من التحديد معامل قيمة أن يت يدل) R2=0.154(أعاله، ذا و

تھ س ما يفسر الداعمة ئة الب ونات م املتمثل املستقل املتغ أّن من) %15.40(ع

املؤسسة، شاطات ل تدو عملية ع املؤثرة لم) %84.60(والباالعوامل أخرى ات ملتغ راجع

النموذج ا   .شمل

قيمة                 أن يالحظ بلغت) F(كما ة ة)7.647(املحسو معنو مستوى و من) 0.008(، أقل

عند املحدد ة املعنو معنوي )α≥0.05(مستوى النموذج أن ن يب ذا و ،.  

ن                 معامل ة معنو اختبار مكن دولو ا النموذج ل ش وتوضيح سيط ال حدار

  :املوا) 14(
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دول نحدار): 14(ا معامل ة معنو اختبار   نتائج

) t(قيمة  B Beta  املتغ

ة   املحسو

مستوى

ة   املعنو

  0.002  3.227    1.860  الثابت

ئة الب مكونات

  الداعمة

0.452  0.392  2.765  0.008  

نحدار ل  معادلة الداعمة0.452+1.860=التدو ئة الب   مكونات

نتائج :املصدر               ع باالعتماد ن الباحث إعداد   SPSSمن

دول    ا بلغتأعاله،)  14( يو الثابت قيمة ا tوقيمة) 1.860(أن ل ) 3.227(املقابلة

ة معنو املحدد) 0.002(بمستوى ة املعنو مستوى من مما)α≥0.05(أقل قيمة، أن ع

ع التا املتغ ع معنوي أثر لھ املعادلة ل(الثابت   ).التدو

نحدار                  معامل قيمة بلغت ا) 0.452(كما ل املقابلة ة املعيار ) 0.392(والقيمة

ة) t(وقيمة ة)2.765(املحسو املحسو ة املعنو مستوى قيمة ألن إحصائيا؛ ة معنو و ،

)0.008Sig= (املحدد ة املعنو مستوى من ). α≥0.05( أقل
ً
ا معنو

ً
أثرا ناك أّن إ ش ذا و

املحيط ونات امل شاطا ل تدو ع للمؤسسة   .الداعمة

جزئيا                  نقبل النتائج ذه الثالثةو الفرعية أّنھالفرضية ع تنّص ذو : "ال أثر يوجد

عند إحصائية ةداللة معنو املحيط)α≥0.05(مستوى ملكونات ع، للمؤسسة الداعمة

ا شاطا ل   ".تدو

السا                  النتائج من الثانيةانطالقا سة الرئ الفرضية نقبل أّنھبقة ع تنّص يوجد: ال

ة معنو مستوى عند إحصائية داللة ذو محيط)α≥0.05(أثر ملكونات ل، تدو ع املؤسسة

ا   ".شاطا

اتمة   :ا

املؤسسةانتقال   أوشاط الدولية سواق مستوى ع العمل إ املح السوق من

اصطالحا عليھ يطلق ل"ما العقبات" التدو من مجموعة ة ملواج املثا و الصائب القرار عت

ولة س يتم ال الدولية سواق إ املؤسسات انتقال أنھ غ ا، م لالستفادة فرص إ ا ل وتحو

ال بمحض س ل و سرعة، ذهو و القرار ذا سبق إنما و ارتجالية، لقرارات يجة ن أو صدفة

محيط ات متغ من انطالقا ات، املتغ من ملجموعة التحاليل و الدراسات من مجموعة العملية

محيط ات متغ دراسة إ وصوال للدخول، اتيجية إس و لالنتقال قة طر اختيار و م، الدولة

املضيفة لدول أو   .الدول
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كذا و امليدانية، و ة النظر النتائج من مجموعة إ توصلنا الدراسة ذه خالل من

دف س ال املؤسسات ما ر ا م ستفيد ل احات ق و التوصيات من مجموعة بصياغة قمنا

ي كما لية الدو اق الألسو إ   :الدخول

 زا ا املؤسسة ضعف نقاط ون ت ال أن يجب الدولية، السوق عناصرلدخول ة ئر

عناصر ا تحكم مدى ع ة كب بدرجة تتوقف ا نجاح فرص ألن السوق، النجاح

ذه   .النجاح

 مع ة زائر ا الدولة ا م ت ال الشراكة عقود من ستفيد أن ة زائر ا للمؤسسات يمكن

املنظمات و يئات ليفة، ال ا الدول عض مع ية البي تفاقات كذا و منالدولية، ما ذا

ا شاطا ل تدو عملية ل س أن   .شأنھ

 غرض قتصادية للمؤسسات ة زائر ا الدولة با قامت ال يل التأ اتيجيات اس إن

و ا أدا مستوى ن الدولية تحس سواق انة م ا ل خلق و ا، تنافسي درجة من الرفع

إ زائر ا انضمام مع العاملخاصة معللتجارةيةاملنظمة الشراكة عقد يادتحو ورو

يمر  االذي التبادل ملنطقة فع تجسيد عنھ ذهورور تب حققت جزائري،

منس  البعض تحاتيجيات ا م أ ا، داف يفوقأ ما ع460صل ة جزائر مؤسسة

العامل ودة ا ادة  ..ISO يةش

التوصيات و احات   :ق

 ل بتدو التفك دفعند املس السوق اختيار من ة زائر ا املؤسسات ع البد ا، شط أ

باالعتماد و للمؤسسات عناية الدولية سواق سب أ لعلھ و علمية، معاي و دراسات ع

ات شرا ة زائر ا بالدولة ا ط تر ال و لغة، نفسيا، و ثقافيا جغرافيا، ا أقر ة زائر ا

اق تجمعات ضمن أو ية  .تصاديةبي

 ممارسات و ا خدما جودة مستوى من الرفع إ ة زائر ا املؤسسات س أن البد

عن ذلك و ا، و شاطا عاملية ودة ا ملعاي ادات ش امتالك إ الس ق إقليمية،/طر أو

ا اندماج ل س كذلك و ، الدو و املح املستوى ع ا نجاح ساعد سوف الذي مر

  .دوليا

 اتي شب ا اندماج ق طر عن الدولية سواق دخول ة زائر ا للمؤسسات مكن

املضيفة، لة بالدو خ مؤسسات سب تك ح ذلك باأل و تمرن و كذاسو ة و الدولية، اق

املحتملة خطار من لللتقليل التدو عملية فشل  .حالة
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الفرضيات اختبار  :نتائج

 و عالفرضية تنص ال عت"و ال ساسية ات باملتغ ة زائر ا املؤسسات تتأثر

ل تدو لنجاح املكملة الداعمة ات املتغ و املضيفة، الدولة و م للدولة املحيط ونات م

ا داف أ و ا انا إم و تتوافق فرص توفرت ما إذا ايجابيا ا تأث ا ذلك." شاط و محققة، غ

ونات م األنھ يمك الذي املستوى إ تر لم الزالت ة زائر ا للمؤسسات ار ا املحيط

ذلك و الدولية، سواق إ ا انتقال غرض ة زائر ا للمؤسسات ي يجا الدفع إعطاء من

ذه إزاء الدولة ا ت ت ال العامة السياسة يخص فيما ة الرؤ وضوح لعدم نظرا

دولي ا شاطا و ةاملؤسسات خ ذه من املبذولة ود ا ل رغم  .ا

 الثانية عالفرضية تنص ال يرجع" و ا شاط ل تدو الدراسة قيد املؤسسات نجاح إن

الفرص استغالل خالل من بذلك املرتبطة ية البي ات املتغ ا تحكم إ أك بدرجة

ديدات ال حدة من التقليل و جزئيا." املتاحة محققة ئةعت الب و الداخلية ئة الب أن إذ ،

ئة الب ونات م أنھ غ دوليا، النجاح ع ا ساعد ال الدراسة قيد للمؤسسات ارجية ا

شاط ع ي يجا ثر ا ل الداعمة ئة الب ونات م و الدولية، و املحلية لية ال ارجية ا

املؤسسات  . ذه
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القروضدور ضمان وتجديد) FGAR(صندوق شاء إل عة م ةكآلية الصغ املؤسسات

زائر واملتوسطة ة ا الف   )2016-2010( خالل

The Role of the Loan Guarantee Fund (FGAR) as an encouraging Mechanism for the 

establishment and renovation of SME in Algeria during the Period (2010-2016) 

ستالم   خ شر                                                    20/07/2018:تار ال قبول خ   26/08/2018:تار

فضيلة. د  بوطورة
*

نوفل. د                                                                       سماي

الت  ي العر سة-جامعة الت                                                 ت ي العر سة-جامعة  ت

زائر   زائر                  ا  ا

ص  :امل

إ الدراسة ذه دور دفت القروض إبراز ضمان قروض جالمصندوق ضمان

عداملؤسسات أنھ اعتبار ع واملتوسطة، ة والفعالةالصغ املستحدثة التقنيات كإحدى

الناشئة،دعم ع املشار مساعدةو ذه يجابية نتائجھ رغم الصندوق أن الدراسة ت ي

الدولةاملؤسسات ا تبذل ال ودات املج ذه أن إال والتوسع شاء واملتوسطة ة الصغ

ال خاللھ ية من التحف نة ال ذه ف القطاع، ذا وض لل املطلوب املستوى دون تزال

أنواع و مسقفة ضمانات و لية تمو بحدود ونة مر بقيت املعنية للمؤسسات يعية وال

ش مما شطة من املؤسساتمحددة لقروض للصندوق املة ال التغطية أمام عائقا ل

زائر ا واملتوسطة ة   .الصغ

املفتاحية لمات الضمانات :ال القروض، ضمان صندوق واملتوسطة، ة الصغ املؤسسات

زائر ا ل، التمو   .البنكية،

Abstract : 

           The aim of this Study is to highlight the role of the Loan Guarantee  Fund in the 

area of guaranteeing loans to SME, as it is considered as one of the innovative and 

effective tools in support of these emerging projects, And the Study showed that the 

Fund, despite its positive results in helping SME  in the establishment and expansion, 

but the efforts of the State through which is still below the level required to promote 

this sector, This incentive package for the institutions concerned remained subject to 

                                         
*

 e-mail : fadila.boutora@gmail.com        e-mail : nawfel.smaili@gmail.com 



2018/ 9 5/العدد املجلد سواق                                                                 و املالية  مجلة

93 

funding constraints, collateral and specific types of activities, which hindered the full 

coverage of the Fund for SMEs lending in Algeria. 

Keywords : Small and Medium Enterprises (SME), Loan Guarantee Fund, Bank 

Guarantees, Finance, Algeria 

  :قدمةامل

ن     ت أن ع واملتوسطة ة الصغ املؤسسات ااستطاعت فعالي ترقية ع قتصادية

و  ما م ا دور أصبح حيث قتصادي، شاط للديناميكيةأال سيا رئ مصدرا ل ش ت

بداعقتصادية منو العديد زائر ا اتخذت السياق ذا و قتصادي، لياتوالنمو

واملتوسطة ة الصغ للمؤسسات الوط سيج ال تنمية مجال قاعدةوالسياسات ا باعتبار

قتصادي ع التنو ع مشار لتطبيق حقيقية ونواة لدعم. أساسية واسعا مجاال الدولة فأعطت

القط ذا ر وتطو عيةنمو شر ال طر خالل من سواء خاللاع من أو شاء، وميةإ ح يئات

صندوقوإقامة ا بي من واملتوسطة ة الصغ املؤسسات ل وتمو بدعم خصيصا تم برامج

القروض    ).FGAR : Fonds de Garantie Des Credits Aux PME(ضمان

الدراسة-1 لة ما:مش خالل ي من الية ش سؤال طرح يمكن ذكره الواقع: تقدم و ما

دعملدور يحصا القروض ضمان واملتوسطةصندوق ة الصغ املؤسسات ر وتطو

زائر  ةا الف ل) 2016-2010(خالل أفر شاطھ بداية  ؟2004منذ

الدراسة-2 مية أن:أ منطلق من الدراسة مية أ ز ودھت ا من الرغم  املبذولة وع

قطاع ر وتطو لدعم زائر واملتوسطةا ة الصغ املؤسساتإ املؤسسات ذه أن تواجھال بقيت

ال ل التمو ع صول ا ة سال صعو املزم أو البنوك من املاليةواء افؤسسات تواج

ة حإيجادصعو البنوك قبل من املشروط املناسب القروضالضمان منح أدىيتم ذلك ل ،

املا الدعم تداب وضع شاءا ضمانوإ تقديم يختص ما ا م متخصصة مالية مؤسسات

كالق البنوك من املؤسسات ذه التعآروض ترقية ساعد املؤسساتالية ن ب البنكية مالت

القروض ضمان صندوق شأ فأ ضة، املق ع املشار اب وأ واملتوسطة ة ذا) FGAR(الصغ ل

لية التمو العالقة ألطراف الثقة من ن مع م ولتوف   . الغرض

الدراسة-3 داف داف: أ أ عض يتتمثل ما   :الدراسة

عإبراز  - واملتوسطة ة الصغ املؤسسات حصول يل س ل أسا ما وسيط الصندوق دور

املقدمة، املالية الضمانات خالل من البنكية لعملإحصائيةصورةإعطاء والقروض ة وا

سنة شاطھ داية و شأتھ منذ زائر ا القروض ضمان ا2004صندوق غاية سنةا ية

2016.  
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ك- القروض ضمان صندوق ا س يك ال ية س ال مية حول الضوء لدعمآسليط لية

املمنوحة الضمانات خالل من واملتوسطة ة الصغ املؤسسات ل الصندوقوتمو طرف من

شاطھ ة ف طول   .خالل

الدراسة-4 دعما: فرضية شأتھ منذ ومستمر ايد م ل ش القروض ضمان صندوق أتاح

املا ا ل ي ل الالزمة البنكية القروض ع صول ا من ا مك واملتوسطة ة الصغ   . للمؤسسات

الدراسة-5 تم:من تطلعاتھ، افة إ للوصول ومحاولة البحث موضوع لطبيعة نظرا

خال من ي حصا املن ع بمختلفعتماد ستعانة ةحصائياتل ) 2016 -2010(للف

من سبة غطية واملتوسطة ة الصغ املؤسسات مساعدة الصندوق مة مسا تو ال

ة التجار البنوك قيل من ة املطلو البنكية إالضمانات دواتعضإستخدامإضافة

داول  البيانية،ا ال ش ستعانة و تمت الوصفيب كما النظريطار لوصفاملن

و  البنكية والقروض واملتوسطة ة الصغ عملھللمؤسسات قة وطر الصندوق شأة   . ل

ل -6 إ:الدراسةي التطرق تم الية ش ذه ع التاليةلإلجابة   :املحاور

ول  واملتوسطةطار   :املحور ة الصغ للمؤسسات   .البنكيةالقروضوضماناتالنظري

ي الثا زائرعامتقديم: املحور ا القروض ضمان   .لصندوق

ة: الثالثاملحور الصغ املؤسسات دعم القروض ضمان صندوق مات مسا تقييم

منذ سنة2004واملتوسطة اية غاية  .2016إ
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ول  البنكيةطار :  املحور القروض وضمانات واملتوسطة ة الصغ للمؤسسات   النظري

واملتوسطة - أوال ة الصغ املؤسسات حول اأساسيات زائرودعم   ا

واملتوسطة-1 ة الصغ املؤسسات وم أو:مف مملوكة ة الصغ املؤسسات ون ت ما غالبا

قليل عدد ا ف عمل و فراد من مجموعة أو فرد قبل من عمدارة يمن وال العمال من

فراد من أك عدد من مملوكة مؤسسة ف املتوسطة املؤسسة أما فيھ، عمل الذي القطاع

من أك ا عمال عدد ون و نية، بامل تتمتع مستقلة إدارة قبل من وتدار مية سا ون ت وقد

ال الدولة إحصائيات وفق معينا حدا يفوق ال ولكنھ ة الصغ ااملؤسسات شط       1.ت

زائري     ا ع شر ال حسب واملتوسطة ة الصغ املؤسسات ف عر جاءوأما ما فحسب

فإ) 02-17( القانون  واملتوسطة ة الصغ املؤسسات ر لتطو التوجي القانون ما  ااملتضمن   م

ا  انت عرف  طبيع ا القانونية، السلع  مؤسسة  بأ دمات أو  إنتاج الشروطا ا ف وتتوفر

شغل :التالية أن ن  إ )01(واحد  من  يجب وخمس ن و صا )250(مائت ال، أن   يتجاوز   جب

ا  رقم عة  السنوي   أعمال ة  مجموع  يتجاوز   ال  أو ، جزائري   دينار  مالي) 04(أر السنو ا   حصيل

ج) 01(مليار كماد ستو، أن  .2ستقاللية معيار يجب

الدعم ال أش ل ملنح مرجعا واملتوسطة ة الصغ املؤسسات ف عر بذلك ل ش ف

حصائيات ة ومعا البيانات مع مصدرا وكذلك ن القوان ا عل املنصوص . واملساعدة

أو ا أعمال لرقم طبقا أخرى فئة و ا، عمال عدد وفق معينة فئة مؤسسة صنفت وإذا

عطى  ا، حصيل امجموعة يف لتص صيلة ا أو عمال رقم ملعيار ة عندما.ولو أنھ  كما

خ عند مؤسسة، ل ا  تار حصيل ية  إقفال سبة  فوارق   أو  فارقا  املحاس د  بال أو  ل

دود ورة ا  ا ا  ال  ذا  فإن أعاله،  ملذ ا  أو  يكس املؤسسة  يفقد ة  صفة   واملتوسطة  الصغ

ن  ملدة الوضعية  ذه  استمرت إذا  إال ت ن) 02(س ن ماليت     3.متتاليت
قية  والدعم  املساعدة  تداب-2 ة  املؤسسات  ل زائر الصغ ا  من  ستفيد: واملتوسطة

ا،  وفق  ملساعدة ا  تداب  ات وكذا م شاط  شعب  أولو قاليم  ال دف و   4:إ تدابال و

ع وترقية شر- الصنا ذات املعلومة توز ع ي والتجاري، الطا قتصادي والقانو ، و واملا

ة  بقطاع املتعلقة والتكنولو وامل الصغ  .واملتوسطة  املؤسسات

ل  مبادرة  ل  يع- واملتوسطة  للمؤسسات  س ة صول   الصغ  .العقار  ع  ا

ز  يع- عز ديثة  التكنولوجياتوكذا املقاولة،  ثقافة  و ار  ا بت ة    و الصغ  املؤسسات

زو واملتوسطة،  سيق عز ن  الت زة ب شاء  أج ن ع  ملؤسسات اذهودعم  إ املركزي ملستو

ا  مكّيفة  جبائية  أنظمة  وضع  ع  العملو . واملح ة  ملؤسسات مع   . واملتوسطة  الصغ
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يل- ة  املؤسسات  حصول   س ع  الصغ دمات  دوات  واملتوسطة   ملالئمة املالية  وا

ا و الحتياجا معيات يع، نية، ا ورصات امل والتجمعات و   .املناولة

القانون  بموجب تم ة) 02-17( و الصغ املؤسسات ر لتطو التوجي القانون املتضمن

و الة و شأ ت لف  عمومية  يئة  واملتوسطة، اتيجية  ت إس نفيذ ر  ب   املؤسسات  تطو

ة ذه. واملتوسطة  الصغ تضمن الة  حيث املؤسسات  سياسة  تنفيذ  الو ر ة  تطو   الصغ

ن  ذلك    بما شاء،  مجال    واملتوسطة وترقية  النوعية تحس ودة، ار  وا  وتدعيم  بت

ارات للمؤسسات والقدرات امل ية سي ة ال شأ الصغ ت ل  واملتوسطة، عة  محلية  يا الة  تا للو

من ون شارة  دعم  مراكز :تت واملتوسطة،  للمؤسسات  واس ة ا الصغ م   دعم  ساسية  م

شاء ة ا  إ الصغ ا واملتوسطة،  ملؤسسات ا  واستمرار و ومرافق لفة  املؤسسات  مشاتل،   امل

الناشئة  بدعم ا  املؤسسات ر .واحتضا س ر  ع  الدولة  و القطاع  الشراكة  تطو ن   العام  ب

اص، عمل وا متياز مجال  توسيع  ع  و دمات  مجال    منح لفائدة  العمومية  ا

ة املؤسسات شأ الصغ وت لفة الوزارة  لدى  واملتوسطة، ة امل الصغ واملتوسطة باملؤسسات

طالق القروض  ضمان صناديق قروض دف املفعول،  الساري  للتنظيم وفقا وصناديق  ضمان

ة  للمؤسسات املؤسسات  واملتوسطة الصغ ع إطار  الناشئة وترقية  .  املبتكرة املشار

ديد ا القانون ظل كذلكاو لفة  الوزارة  لدى  ستحدثت ة  امل الصغ   باملؤسسات

ة يئة واملتوسطة شار ّ اس شاور ' الوطلسلمجا' س ر  أجل  من  لل   املؤسسات تطو

واملتوسطة ة ل".الصغ شاور،  فضاء لسلمجا ذا ش ون  لل ت املنظمات  و معيات من   وا

نية للمؤسسات املتخصصة امل ر. املمثلة س واملتوسطة ة الصغ املؤسسات تدعيم إطار   و

املعنية ا  للدولة  املصا جزء  ع  ولواحق الصفقات  تخصيص ن  فيما  للمنافسة  من  ب

ة الصغ يتم واملتوسطة،  املؤسسات املؤسسات  عصرنة  برامج  وتنفيذ  إعداد  حيث  لفائدة

ة تنافسية إطار   وذلك واملتوسطة، الصغ ن ة  املؤسسات  تحس وترقية واملتوسطة  الصغ

وترتبط املنتوج بالشروط  املساعدة أو  عانة من ستفادة الوط ا املنصوص  املادية   عل

ا الشروط، دف منح خضع ة  اتفاقية إ و م سنو ن  ت باملؤسسات  الوزارة ب لفة ة  امل  الصغ

وتحدد والتجمع واملتوسطة معية، ا شاطات أو ة  ال املقررة مع املتماشية  السنو   5.داف

البنوك-ثانيا لدى ة املطلو والضمانات ي البن القرض ف   عر

ي -1 البن القرض ف متنوعة،: عر اال أش وأخذت البنكية للقروض عديدة فات عر وردت

فات التعر ذه يقالومن ية العر اللغة القرض فالنا: أن فالن و: ائتمن لغة فالقرض

فاالئتمان التا و أمينا، ه إعت أي إئتمان مانة برد جديرا أي أمينا املرء عت أن و

بالثقة جديرا أي ا ل عبارة6.أ من ية نجل اللغة نا إصطالحا ) CREDO(والقرض



2018/ 9 5/العدد املجلد سواق                                                                 و املالية  مجلة

97 

و و ية سكر الس اللغة من مستمد ما أحد ن الصطالح تركيب ة خ والعبارة ية، الالتي

)CRAD (اللغة من ي والثا الثقة وبمع و ية، فاالصطالح) DO(الالتي وعليھ أضع، بمع

الثقة" معناه قراض، 7".أثق" أو" أضع ع القدرة و قتصاد ئتمان مع أصل أما

ديث ا قتصاد بھ راد و املداينة، أو باإلقراض أخرى ة ة ج ام ال و يقوم: و أن

يل الوقت من لة م املدين بمنح صيغةالدائن و ف الدين، قيمة بدفع ا ا إن عند املدين م

ا بأنواع البنوك ا عتمد ة ثمار إس لية   8.تمو

و للقرض سية الرئ العناصر تج ست أن يمكننا السابقة ف التعار خالل   9:ومن

العميل- البنك املال،ثقة من مبلغ القرض،إتاحة مبلغ ن القرض،عي ع الفائدة    ،تحديد

القرض من الغرض جل،تحديد داد: الضمانات،تحديد إس من البنك تمكن ال و

مستقبلية مخاطر وقوع حالة و أموالھ طر،   .ا

البنوك -2  لدى لإلقراض ة املطلو والكفاالت امللموسة املادية الضمانات   شروط

امللموسة-2-1 املادية ة: الضمانات ملواج أداة عن عبارة القرضالضمان سديد عدم خطر

ة مساو الضمان قيمة ون ت وعندما القرض، أصل من جزء أو ل جاع اس من البنك ن وتمك

نة طمأن سديد ال موعد بانتظار للبنك سمح أخرى10.للقرض، اعتبارات ناك أن كما

ل التمو تطلب ال املؤسسة أو ص بال ترتبط و الضمان قيمة تحديد تدخل

إالفاملؤسس تخضع ال ا م ة املطلو الضمانات ون ت قد السوق جيدة سمعة تتمتع ال ة

وقد يملك، ما حدود إال ضمانات عطي أن يمكنھ ال ص أي أن كما لية ش العتبارات

البنك أمام لضمانھ أطراف إ وء ال إ يملك ما كفاية عدم الضمان11.يدفع عادة قبل و

التأكد يتم أن تيةعد صائص ا ل أو عض توفر الضمان :من قيمة تقدير انية قابلية،إم

ولة س والبيع ق سو لل القرض،الضمان ة ف طول وثابتة مستقرة ملكية،قيمتھ نقل انية إم

معقدة إجراءات دون ولة س ذلك،الضمان جراء قيمتھ تتأثر ال وأن ن للتخز مراعاة،قابليتھ

الض عض ع ن املخزنةالتأم ع البضا سائر ا لبعض تتعرض أن يمكن ال ل .مانات ش و

عاملھ ل مشا املصر يواجھ قد ذلك فمع البنك، حقوق جاع الس جيدة وسيلة الضمان

الضمان: حالةمعھ تقييم أخطاء الزائد(حصول غطية) التقييم لعدم إ يؤدي مما

القرض قيمة و الضمان التصرف، ة القانونيةصعو جراءات التحكم لعدم أوالضمان ،

ون  املر للعتاد التكنولو التقدم الزمن ع الضمان قيمة  12.تناقص

ومع بھ، خاص ضمان القروض من نوع ل ل بتصور ا ل سمح للبنوك لة الطو ة التجر وإن

أ عدة لوجود ا، ل خطار غطي أن يمكن مثا ضمان يوجد ال عدمذلك إ تؤدي سباب

ا م الضمانات صل 13:فعالية إخفاء مثل ائن الز اذبة،تصرفات ال أو،الضمانات ور تد
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الضمان تقدير العمالء،سوء مالءة معرفة خارج،عدم املقيدة ون الر ة مشبو ضمانات

مثال القانونية الت  .امل

للديون يعابية س والطاقة صول ن ب عالقة توجد واملتوسطة ة الصغ املؤسسات ففي

سبة أن ع ذا مرتفعة، صول إجما إ الثابتة صول سبة انت فإذا املؤسسة،

أقساط م ب س مرتفعة الثابتة اليف شغيالكتالت رفع درجة أي الثابتة، لألصول

الةعال ا ذه املبيعات، صغ غ ألي ساسية ا شديدة ون ت ا اح أر أن حيث ية

ن، م للمسا املتاحة اح ر ستقرار وعدم التقلب ادة لز عامال اض باالق ل التمو ون ي

ع املؤسسات، ذه ملثل القروض منح دد ت البنك مثل املقرضة املؤسسة ع يجعل مما

م سبةالرغم حسب تختلف أخرى إ معينة مؤسسة عند اض لالق يعابية س الطاقة أن ن

صول  إجما إ الثابتة ما14.صول ة ففي الصغ املؤسسات قروض بضمانات يتعلق

قيمة تفوق للضمانات قيمة البنوك تطلب عادة حيث الضمانات بقية شأن ا فشأ واملتوسطة

القر  طلب مع املقدم منالضمان يقبل ح ض املق املبلغ قيمة يفوق أن يجب أساسا و و ض

املؤسسات من النوع ذا ن ثمر املس حق افا إ عد ما ذا و املقرض، البنك قبل

م لد تطور مبادرة أي أمام   .وعائقا

ة-2-2 املطلو الكفاالت البنوكلإلقراضشروط عندما: لدى صية ال الضمانات ون ت

ناك ون اي اعتبار أو ان طبيعيا ثالث البنك. ص تجاه م املدين) الدائن(مل إ باإلضافة

بما الكفيل ع البنك عود بحيث السداد، عن ص املدين ز إذا الدين قيمة سديد

املطالبة حيث من ص للمدين ة مواز بصورة معھ تعامل و وأصول حقوق من لديھ

السد وح التامواملالحقة تم  15.اد إذا مقبولة الكفاالت خالل من ئتمانية ماية ا ون وت

التالية ات ا من ا العام 16:تقديم للقطاع السيادية املالية،الوحدات واملؤسسات ،البنوك

العميل مخاطر وزن من أقل مخاطر أوزان ا ل ال والشقيقة عة التا ات والشر م   .الشركة

ياملحور زائرعامتقديم: الثا ا القروض ضمان   لصندوق

زائر- أوال ا القروض ضمان صندوق   شأة

التنفيذي  أ     املرسوم بموجب واملتوسطة ة الصغ للمؤسسات القروض ضمان صندوق

ل1423رمضان06املؤرخ) 373-02(رقم القانون2002نوفم11املوافق بتطبيق املتعلق

سم12الصادر)18-01(رقم القروض2001د ضمان لصندوق سا للقانون املتضمن

واملتوسطة ة الصغ رقم،للمؤسسات القانون بنص للمؤسسات) 02- 17(واملعدل التوجي

رقم الرسمية دة ر ا الصادر واملتوسطة، ة خ) 02(الصغ   . 201717جانفي11بتار
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رقم       القانون نص دف الصادر17/02و القانون عدل خلق2001الذي يع إ

ذه ا تمر ال املراحل مختلف خالل ا ملرافق آليات ووضع واملتوسطة ة الصغ املؤسسات

طبقا املحلية ماعات ا فيھ م سا الذي العقار ع ا حصول يل س من بداية املؤسسات،

يضع الذي النص تضمن و النص، من عة الرا املؤسساتللمادة أصناف ملختلف قانونيا فا عر

مجال ا ومرافق ا شا إ مرحلة من بداية املؤسسات ذه لدعم إجراءات عدة املعنية،

إنقاذ لعمليات املا الدعم تداب عن فضال املناولة، ر وتطو ار بت و ر والتطو البحث

و صعبة، وضعية توجد ال واملتوسطة ة الصغ مواصلةاملؤسسات ع قادرة ا بأ ت

شاط صناديق .ال عن فضال أيضا ا استحدا ع القانون ينص ال ديدة ا ليات ن ب ومن

ار، بت املختصة املصغرة املؤسسات يع أجل من طالق صندوق القروض، ضمان

غط خالل من ، و املنتوج تصميم ف مصار ل لتمو الصندوق ذا يوجھ فحيث مصار ية

بنقص اصة ا العقبات تجاوز دف ا وغ عمال ومخطط والتصميم ر والتطو البحث

مال رأس ا غط ال وال املؤسسة شاء وإ ع املشار إطالق من و املراحل خالل ل التمو

ثما مؤسسة 18.رس و واملتوسطة ة الصغ للمؤسسات القروض ضمان فصندوق ثم ومن

تحت ةعمومية املعنو صية بال الصندوق ذا تمتـع و واملناجم، الصناعة وزارة وصاية

املالية ستقاللية رسمية.و بصورة شاط ال الصندوق دف.2004مارس14وانطلق و

تدخل ال جل املتوسطة القروض ع صول ا يل س إ القروض ضمان صندوق

املجد ثمارات لالس املا كيب تفتقرال ال للمؤسسات الضمان منح خالل من وذلك ية،

املؤسسة ملشروع املا كيب ال الستكمال البنوك، ا ط ش ال الالزمة ية العي للضمانات

املؤسسة ر تطو أو شاء بإ مر   19.علق

للقروض-ثانيا الصندوق ضمانات التغطية   20كيفيات

الضمان-1 سديدي: قيمة بضمان مر حالةتعلق البنك ا يتحمل ال سارة ا من جزء

القرض سديد و عدم ن، ب الضمان سبة اوح و10ت سبة٪80 ال تحدد ي البن القرض من ٪

املخاطرة ودرجة القروض لفة ت حسب ملف ل ب ساويأما.املتعلقة للضمان ى د 4املبلغ

ساوي ق واملبلغ دينار ن دينار100مالي تحديدإنو .مليون ع ال الضمان مبلغ تحديد

املشروع لفة وال القروض للضمانو .مبلغ القصوى زة،سنوات7املدة ج البنك يأخذ

كضمان للمشروع ونة  .امل

الضمان -2 منح لفة و :ت املشروع، دراسة لفھ كت القروض مبلغ من عالوة الصندوق يأخذ

املبلغ ذا يرد الضمان منح عدم مبلغ،لصاحبھحالة من ام ال عالوة الصندوق أخذ و

الضمان،القرض منح عند واحدة مرة العالوة ذه   .سدد
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الضمان -4 ع صول ا طلب بعھ ي الذي فيماإن:املسلك ص تت ساسية طوات ا

اص  :21ي ا امللف وعرض ضة املق املؤسسة صاحب قبل من البنك إ اضالتوجھ باالق

مخاطر لتغطية العميل من البنك يطلبھ الذي اف ال الضمان غياب أو نقص حالة و

ي من مناسب بضمان امللف صوحب اذا إال القرض منح البنك يرفض ا حي ئةالقرض،

القروض ضمان صندوق مثل صاحب ،معتمدة العميل قبل من التوجھ مرحلة ي تأ ا عد

ل امل ثمصندوقلاملشروع امللف الصندوقدراسة مستوى ع امات ل نة طرف من قدم

أو املوافقة أجل الضمان من الطلب ع ا   .عدم

ملنح - ي مبد قبول بمثابة عت الضمان بمنح عرض املؤسسة إ يرسل املوافقة حالة

ي البن ل التمو ع صول ا انتظار مرحلةالضمان ي تأ ثم ن، ب القرض املؤسسة اتفاقية

منوالبنك املمنوح الضمان رسالة من ة ع بناءا للصندوق، ة إرسال تم و املقرض

القروض ضمان البنكثم.صندوق من بإشعار الصندوق قبل من الضمان ادة ش ر تحر

البنكامنحو  القرضإ بمنح البنك لقيام مستوفاة الشروط ل ون ت      .بحيث

عا القروض - را ضمان يإطار صندوق ورو تحاد     22MEDAبرنامج

ي-1 ور تحاد برنامج لضمـانات لة املـؤ غيـر أساسا:MEDA القـروض شاء تتمثل إ

و املؤسسة املؤسسة،  .نقل

ي-2 ور تحاد برنامج لضمـانات ـلة املـؤ من MEDA: املؤسسـات ل  :   و

اصة - ا واملتوسطة ة الصغ مباشرةاملؤسسات املتعلقة دمات وا الصنا بالقطاع

ذات قل03بالصناعة ع شاط ال من  .سنوات

خالل - من يل التأ إعادة برنامج من استفادت ال واملتوسطة ة الصغ برامج املؤسسات

واملناجم الصناعة و وزارة يل، التأ إعادة عملية بالقيام م تل ال  .املؤسسات

التغط-3 القروضكيفيـات ضمان يإطار يـة ورو تحاد   MEDA برنامج

الضمـان -3-1 تجاوز80غطي :مبلغ بدون للمؤسسة املحدد ي البن القرض مجموع من ٪50

و مليون  إ، يصل أن االت ا عض ستطيع التغطية دج150مبلغ   .مليون

القصوى :املدة-3-2 ثمار07املدة س لقروض وسنوات عن10العادية، للقروض سنوات

يجار ق  «Leasing» طر

اليف-3-3 ي: الت كما تحدد للصندوق عالوة املستفيد قيمة0.60  :سدد من السنة ٪

ثمار س لقروض سبة بال املتبقي والقرض السنة0.30 .، سبة٪ ستغاللبال   .لقروض
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مات: الثالثاملحور املؤسساتالمسا دعم مصندوق و سنة2004منذص   2016إ

الغرض- أوال حسب الصندوق من املقدمة والتوسعة(الضمانات   ) شاء

رقم     دول ن) 01(ا قبلإحصائياتيب من ة املطلو القروض اليف وت املعروضة الضمانات

حصو  بمجرد املؤسسات ذه ا خلق ال الشغل مناصب وعدد ع املشار اب عأ ا ل

البنوك من اف ال ل   .التمو

رقم دول الشغل): 01( ا ومناصب ة املطلو والقروض الضمانات وقيمة لعدد إحصائيات

املق املؤسسات قبل من ةاملستحدثة الف خالل   )2016-2010(ضة
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الباحث:املصدر إعداد رقمنمن قتصادية املعلومات ات شر ع الرابط30-23-22-21-18: باالعتماد ع ،

واملناجم الصناعة لوزارة ي و   http ://www.mdipi.gov.dz/ ?Bulletin-de-veille-statistique :لك

تزايد القروض ضمان صندوق د ش املمنوحةلقد ادات والش املفروضة الضمانات عدد

سنة ل أفر شاطھ بداية منذ غاية2004للضمان أو2010سنةإ شاء لغرض سواء

العروض عدد وصل حيث واملتوسطة، ة الصغ املؤسسات قبل من ضمان454التوسع عرض

الصندوق ا خالل من ا181منح وأوجد ضمان ادة منح9541ش حيث شغل، منصب

مبلغ ل3.987.886.032الصندوق أفر منذ لية بقيمة عروض أصل من ضمان ادات كش دج

سنةإ2004   .دج11.114.600.453حوا2010غاية

سنة إ رقمحصائياتذه2010ووصوال دول ا ضمان) 01(يو صندوق أن

مبلغ غطى من1.265.336.418القروض املضمونة ع املشار انت وقد الضمان عروض من دج

سنة خالل الصندوق سبة2010قبل م%60ب وسا الناشئة ع املشار ضمانمن الصندوق

بقيمة42 ومتوسطة ة صغ وتوسع673.128.078مؤسسة ومتوسطة27دج ة صغ مؤسسة

تقدر ضمان منذ592.208.340بقيمة لية ال الصندوق امات فإل التا و غاية2004دج، إ

سبة2010 ب ارتفعت و ما%11قد الضمانات عروض ائية %17يخص ضمان ادات   .كش
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الصندوقوامل طرف من املمنوحة الضمانات وقيمة عدد تزايد نالك أن الحظ

لغرض سواء وذلك البنوك، قبل من ضة املق واملتوسطة ة الصغ أوشاءللمؤسسات

بــ تقدر حيث التوسع، ا69لغرض لف ع ملشار دج3.862.851.591: حواجماليةضمان

ا قيم لقروض طالبة بقيمة2.444.339.506انت ضمانات الصندوق ا فمنح دج

سبة1.265.336.418 ب أي بخلق %52دج املؤسسات ذه مت شغل2269فسا منصب

سنة إ .2010خالل ليصل املمنوحة الضمانات عدد وظ م تزايد ناك ألخرى سنة ومن

سبة283 ب أي خلق%53ضمان بذلك مة مسا ة املطلو القروض قيمة   .منصب7059من

سنة خالل من2015أما املضمونة ع املشار عدد تراجع إ فنالحظ الصندوق 231قبل

من خفضت ال ول الب أزمة إ عود ذلك ولعل فقط، العموميةإيراداتمشروع نة ز ا

تراجع يجة ن باالنكماش العمومية زة ج ل ع أثرت ثم سنةإيراداتومن وخالل النفط،

فوصلت2016 طفيف ل ش ترتفع الصندوق قبل من املمنوحة الضمانات 235إبدأت

ا لف ع ملشار ال16.645.902.940ضمان واملتوسطة ة الصغ املؤسسات ذه وساعدت دج

خلق ع املالية ا ل يا لتعديل قروض ع صول ا بضمانھ الصندوق ا ل ل 3913س

شغل ف.منصب التا النظرةو ذه خالل من الصندوق م سا ممساعدةحصائيةقد

م و ماص ا منح البنك موافقة ع صول ا البنوك لدى ا قروض لضمان  الطالبة

انت وقيمة عددا الضمانات أن ومع ا، شاط ملواصلة ل تمو من املؤسسات ذه تحتاجھ

ض صندوق عمر من ألخرى سنة من ايد سنت خالل إال القروض أين2013،2015مان

تقلص ومة ا قتصادإليراداتعرفت واعتماد النفط أزمة يجة ن العمومية نة ز ا

عض و ول الب سعر عا بداية مع ولكن فقط، و الب ع الر ع قانونإصالحاتالوط

سن خالل طفيف ارتفاع عرف الصندوق شاط رجع خ اتھ2016ةاملالية توج ليتما

ة زائر ا ومة ا رغبة عاشمع حإ واملتوسطة، ة الصغ للمؤسسات الوط سيج ال

صندوق خصصت ا القانونطالقأ واملبتكرة02-17حسب ديدة ا للمؤسسات ديد ا

إل  عة امل انيات م و الظروف ل توف يتم قتح ا وتطور ا الوطستمرار صاد

بما. معا القروض ضمان لصندوق ايجابية مة مسا نالحظ ذلك اصيتالءمومع ا نامج وال

انياتھبھ  .وإم
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رقم ل ة): 01(الش الف خالل املقدمة الضمانات عروض عدد   )2015-2010(تطور

  
رقمالباحثإعدادمن:املصدر دول ا معطيات ع بناءا   ).01(ن

رقم ي البيا ل الش خالل دعم) 02(من قد القروض ضمان صندوق بأن منالحظ و ص م

لغرض سنشاءسواء خالل حيث التوسع، الضمان2011و2010أو املمنوحةاانت ت

أك ة شاءموج سنةلإل لت عدد2014و املؤسسات من عدد مؤسسة283 إجماأك

من داية و للضمان للتوسع2012سنةطالبة املمنوحة الضمانات لتصبح الصورة عكست ا

املمنوحة من شاءاك لغرضلإل املمنوح املبلغ لضآلة إما ب الس عود وقد والذيشاء،

بــ اب50يقدر أ يجعل مما أق كحد دج ار مليون نف و ت عن عزفون ع واملشار

عد قانونية ل مشا م ودخول م قروض ع من خوفا منفالسمؤسسات العديد مع

ن و ت ل تمو املتدخلة شاءطراف معظموإ ألن وإما ديدة، ا ماملؤسسة و ص تخرجم

ا ل يا ل مشا يجة ن و نطالق مراحل أثناء ب وت سواق عمن مما املالية

ضمان صندوق بمساعدة التوسع غرض ا لقروض ضمانات طلب ع املؤسسة ذه اب أ

ا شاط عن الناتجة الشغل مناصب لعدد محسوس ارتفاع ا شاط عن نتج وقد   .         القروض،

منذجماليةالوضعية-ثانيا املدروسة لللملفات سم2004 أفر د غاية   2016إ

أن        قروضالبما ضمان متخصصة مالية أداة أول عت مصندوق و ص البنوكم لدى

م أ عا بذلك و ف م، ع ملشار ل التمو ع م صول الالزم الضمان نقص أو غياب حالة

معظم منھ ي عا ل   .املؤسساتذهمش
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رقم دول منذإحصائيات): 02(ا الصندوق سنةإ 2004 شاءلضمانات   2016اية
  

الضمان طلب

  شاءلغرض

الضمان طلب

التوسع   لغرض

مجموع

الضمانات

ة   املطلو

ادات ش

الضمان

  املمنوحة

املمنوحة الضمانات   964  1784  1070  714  عدد

لفة عجماليةالت   66452952070  150103106474  88935100327  61168006147  )دج(للمشار

القروض ةمبلغ   42596569006  98389370027  62823746206  35565623821  )دج(املطلو

املطلوب ل للتمو املتوسط   %64  %66  %71  %58 %املعدل

املمنوحة الضمانات   22893642058  48559917333  34248942328  14310975006  )دج(مبلغ

للضمانات املتوسط املعدل

  %املمنوحة
40%  55%  49%  54%  

املتوسطة   23748591  27219685  32008357  20043382  للضمانالقيمة

الشغل مناصب   29178  58782  44362  14420  عدد

رقم:املصدر قتصادية املعلومات ة شر ع باالعتماد ن الباحث إعداد ي30: من و لك الرابط ع ،

واملناجم الصناعة   http://www.mdipi.gov.dz/?Bulletin-de-veille-statistique :لوزارة
  

رقم دول ا خالل من سنة) 02(نالحظ خالل ل2016أنھ ار منذ جمالية امات ل

سبة2004 من ارتفاع لت الضم %73للصندوق ولعروض املمنوحة%71انات ادات للش

واملبلغ بحواجماللضمان، قدر الضمانات ذه ا150.10ل م دج دج66.45مليار مليار

ة الصغ للمؤسسات الصندوق من ممنوحة ضمان ادات ش ل ش ع ائية امات كإل

صول ا شروط ل ل ومستوفية للصندوق العام نامج ال مع ا ملفا تتما ال واملتوسطة

معظم انت لقد وأيضا الصندوق، مساعدة سبةع ب التوسع لغرض ثمارات س . %55ذه

سنة اية إ الصندوق شأة ضماناتھ2016فمنذ ومتوسطة714 لــــقدم ة صغ مؤسسة

بقيمة و61.6ناشئة دج بقيمة1070مليار التوسع لغرض ذلك88.93مؤسسة ومع دج، مليار

مقارن املمنوحة الضمان ادات ش مقارنة يلة ض العروض ذه الطالبةتبقى امللفات عدد ة

ير ال ة خ السنوات خالل املؤسسات ذه توسع مة املسا وح الصندوق، لضمانات

ية جن سواق للتواجد واملتوسطة ة الصغ للمؤسسات قيقة ا الفرصة إعطاء ا

املؤسسات ذه ل املقدمة بضماناتھ حقق والصندوق ا، منتجا انيةوتصدير ملناصبخلقإم ا

القطاعات مختلف  .شغل
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قطاعإحصائيات -ثالثا ل حسب الضمانات من املستفيدة ع املشار   لعدد

رقم دول ا ن ضمانات) 03(يب من املستفيدة ع املشار كمايعدد القروض ضمان   :الصندوق

رقم دول خالل): 03(ا قطاع ل حسب الصندوق ضمانات من املستفيدة ع املشار عدد

ة   )2016-2010(الف

 
رقم:املصدر قتصادية املعلومات ات شر ع باالعتماد ن الباحث إعداد الرابط30-23-22-21-18: من ع ،

واملناجم الصناعة لوزارة ي و   http://www.mdipi.gov.dz/?Bulletin-de-veille-statistique :لك

  

رقم دول ا خالل من) 03(من كب عدد ع استحوذ قد الصناعة قطاع أن نالحظ

بــ القروض ضمان صندوق طرف من املقدمة ما298الضمانات أي صنا عادل مشروع

سنة 66% خالل الصندوق ضمانات من املستفيدة ع املشار عدد إجما رتفع2010من و ،

معدد و ص إم وصل أن إ ة الف ذه من سنة ل املجال895املستفيدة مؤسسة

لسنة سبة2016الصنا عادل املش%50بما عدد اجما خدماتمن من املستفيدة ع ار

االصندوق  قطاع جاء ثم ع، املشار عدد حيث من الثانية املرتبة العمومية شغال و لبناء

بحوا سنة506املضمونة ان2016مشروع أن سنة103عد فقط ،2010مشروع

سبة انت2016سنة%28ب أن ل2010سنة %23عد ش تكن لم ادة الز أن بمع ،

د ا قطاع نجد ثم القطاع، ذا بحواكب الثالثة املرتبة سنة48مات خالل مشروع

سبة2010 عادل تزايد%11بما ولكن الصندوق، من املستفيدة املؤسسات مجموع من

سنة ا إ2016عدد سبة365ليصل ب ارتفاع %20مؤسسة ل ش بما املجموع من

ا و املؤسسات، من النوع ذا ضمان الصندوق اتجاه وظ قطاعم ان عة الرا ملرتبة

سنة غاية إ استفادت حيث البحري والصيد عدد2010الفالحة ما من5 ، فقط مؤسسات
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بما سبة الضمان ةجمامن%1عادل الف طول خالل با تقر ثابتة سبة ال ذه قيت و

سنة اية غاية القطاع2016فإ با18ل تقر سبة ال بنفس فقط مضمون منمشروع

املخاطرة سبة ارتفاع إ عود ب الس ولعل القروض ضمانات من املستفيدة ع املشار مجموع

شار وان ، أك املوسمية صفة عھ مشار عن عرف الذي ساس ا القطاع ذا لية التمو

زائر  ا من ة كب افةمساحات ا ة راو ال رقم.  املناطق ل عدد) 02(والش يو

حس ع القطاعاملشار   .ب

رقم ل قطاع): 02(الش ل حسب الصندوق ضمانات من املستفيدة ع املشار   عدد

  
  

رقمإعدادمن:املصدر دول ا معطيات ع بناءا ن   ).03(الباحث

عا قطاع- را ل حسب الصندوق من ا عل املتحصل الضمانات   قيم

م لضعف ونظرا وفاعل، م م واملتوسطة ة الصغ شآت امل ل تمو البنوك دور ألن

ضمان مؤسسات دور برز املخاطر الرتفاع نظرا القطاع ذا ل البنوك من املوجھ ل التمو

املوجھ ئتمان قاعدة ادة ز ع ا حفز و ا ع مما املخاطر البنوك مشاركة القروض

املؤسس واملتوسطةلقطاع ة الصغ رقم. ات دول ا ن يب املقدمة) 04(وعليھ الضمانات قيم

ة الف خالل القروض ضمان صندوق ضمانات من املستفيدة ع   ).2016-2010(للمشار
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رقم دول قطاع): 04(ا ل حسب الصندوق من ا عل املتحصل الضمانات   قيم

  
رقم:املصدر قتصادية املعلومات ات شر ع باالعتماد ن الباحث إعداد ع30-27-23-22-21- 18: من ،

للوزارة ي و لك   http://www.mdipi.gov.dz/?Bulletin-de-veille-statistique  :الرابط

  

رقم دول ا خالل من من) 04(نالحظ املمنوحة الضمانات قيمة قطاعالتزايد صندوق

من سنة8.478.653.867الصناعة غاية إ سنة29.241.710.579إ2010دج 2016دج

قد الصناعية ع املشار أن إ عود ب الس ولعل الصندوق ضمانات من مستفيد قطاع كأول

تمو ع إعتمادتتحصل يمكن الصناعية ع باملشار اصة ا ات التج وجود يجة ن مصر ل

تقل التا و املؤسسات، ذه ل التنظيمية ل يا لل الالزمة القروض ع صول ا أجل من ا ر

القطاعات ببا مقارنة ا مع البناء. خرى املخاطرة قطاع الصندوق منح الثانية املرتبة و

العمومي شغال قيمتھو ما سبة1.881.274.133ة عادل بما الضماناتإجمامن%17دج

سنة غاية إ إ2010املمنوحة القطاع ذا ل تمو تفع ل سبة، عادل إجما%21ما من

لسنة وصوال املمنوحة الصندوق لقطاع2016ضمانات الصندوق منح الثالثة املرتبة و ،
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قيمتھ ما دمات ما641.927.853ا سبة دج سنةإجمامن %6عادل 2010الضمانات

سنة ا وصوال دمات ا قطاع أن إال العمومية شغال و البناء قطاع ل التمو سبقھ قي و

ضمانات2016 ع الصناعة8.110.650.207بقيمةأيضاحصل عد الثالثة باملرتبة قي و دج

والبناء العمومية شغال سبةو سنةإجمامن %16ب غاية إ املمنوحة . 2016الضمانات

املتحصل الضمانات قيم حيث من عة الرا باملرتبة ان البحري والصيد الفالحة قطاع وأما

حيث الصندوق من القطاع ا سنةإعل سبة2010غاية عادل ما ع با%1تحصل تقر

سبةجمامن ال قيت خفيفخاللمنخفضةو بإرتفاع وصلت ح ة الف غايةإطول

سبة2016سنة الفالحية %4ب ع املشار عض عدد ادة ز إ الطفيف رتفاع عود وقد فقط

خالل من ا إل يتجھ العاطل الشباب بدأ ال املائيات ية تر خاصة نوب ا ومنطقة ص م

عم للتنو جدا م امل ع الرا القطاع ذا ولعل وتطور، انتعاش سيعرف زائر ا قتصادي

القانون بھ جاء ما حسب ا بدور لتقوم املحلية ماعات ا تتدخل طرق02-17عندما والذي

يدعم قد بما القطاعات ل واملتوسطة ة الصغ للمؤسسات سبة بال العقار ل مش باب

القطاعات ل ة نا بمؤسسات الوط قتصادي سيج   .ال

ة-خامسا الف خالل قطاع ل حسب املستحدثة الشغل مناصب   )2016-2010(عدد

جاء الفردية واملبادرة اص ا القطاع أمام املجال ف أجل القروضمن ضمان صندوق

ا شاطا ممارسة أجل من واملتوسطة ة الصغ املؤسسات امتصاصملساعدة ع ليعمل ،

شغيل لل فرص وخلق البطالة سبة من زائر جزء ا واليات معظم عع املشار ذه ق طر عن

املوسعة أو الناشئة حقيقيةسواء محلية لتنمية ا خالل من ق طر إيجاد يمكن ثم ومن وعليھ.،

رقم دول ا ن املستحدث) 05(يب الشغل مناصب املستفيدةعدد ع للمشار قطاع ل   .ة

رقم دول حسب): 05(ا املستحدثة الشغل مناصب قطاععدد ةلل  )2016-2010(لف

 
رقم: املصدر قتصادية املعلومات ات شر ع باالعتماد ن الباحث إعداد ع30-29-27-23-22- 21-18: من ،

واملناجم الصناعة وزارة   http://www.mdipi.gov.dz/?Bulletin-de-veille-statistique :رابط
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رقم دول ا خالل من من) 05(نالحظ املقدمة الضمانات إالبأن مت سا قد صندوق

ل املشاركة ذه سبة انت ما م القطاعات ل جديدة شغل مناصب خلق ما حد

الصندوق  من املقدمة الضمانات سمحت حيث استحداثقطاع، الصناعة 18292لقطاع

منذ شغل سنة2004منصب غاية ضمان2010إ قيم ع تحصل قطاع أك بإعتباره

بما عھ، سبة ملشار ذه%74عادل قبل من املستحدثة الشغل مناصب عدد إجما من

سنة غاية إ وصوال سبة ال وتطورت للضمان، الطالبة ع إ2016املشار عدد%60لتصل

جديد34902 شغل من. منصب الثانية املرتبة العمومية شغال و البناء قطاع دائما واحتل

من املستحدثة الشغل مناصب عدد غاية4745حيث ا منصب15903ح2010منصب

سنة اية سبة بما2016ب جما %27عادل الثالثة. من املرتبة و ف دمات ا قطاع أما

حيث غايةمن ا فوصلت املستحدثة الشغل سبة7350إ2016مناصب ب  %12منصب

عجمامن املشار العمال عدد قلة دمات ا قطاع طبيعة ا عود ذلك ولعل ،

واملطاعم بالنقل اصة ا...ا قطاع. وغ أضعف عد الذي البحري والصيد الفالحة قطاع وأما

الصندوق ضمانات من سنةمستفيد منذ استحدث فقد ة الف طول إ2004خالل وصوال

غاي359حوا 2010سنة وإ ة الف طول وخالل سنةةمنصب عدد2016اية د يز لم

حقق بل ا كث املستحدثة ا666املناصب قدر ادة بز أي فقط شغل عمل307منصب منصب

مدة سنة07فقط من سنة2010سنوات غاية سبةو 2016إ إجمامن %1نفس

ع البحري والصيد الفالحة قطاع وقدرة يتما ال مر ذا و املستحدثة، الشغل مناصب

ال قد الذي املجال ذا الكب للتنوع نظرا العمل عن العاطلة اليد من الكث يعاب اس

إ ح انياتيحتاج مماإم عھ، مشار للبدأ ة ابترتإعادةيتطلب كب أ ات أولو ب

ار مأف و ص الالزمم والدعم بائية وا الفالحية ة العقار ات التحف خالل للمن يا ال ل

ذا استغالل من ا تمك وطبيعية جغرافية انيات بإم تزخر زائر وا السيما الداعمة يئات وال

ل عية الر التبعية من روج ل قتصادي ع التنو مشروع للنجاح ولالقطاع   .لب

من-سادسا املقدمة الضمانات ع عةالتوز ر زائر ا مناطق حسب    )2016-2010(صندوق

الكفايةإن      حد إ مالئم مع مستوى ضمان ع بإختالفالعمل الدول ميع دف و

سنة عد ما ة الف دت ش زائر ا و قتصادية، ا وضاع2005أنظم تحسنا

يل تم بحيث دتھ ش الذي قتصادي ستقرار إ أساسا ذلك عود و قتصادية،

س و م الت معدالت وتحكم امة صرف احتياطيات وتوافر ا بأس ال نمو لمعدالت ديد

بالشروع ة التنمو ة املس واستكمال ستقرار و السلم عودة إ باإلضافة ارجية، ا الديون

سلبا أثرت وال مؤخرا ول الب أسعار أزمة ور ظ غاية إ وخاص، عمومية ة ثمار اس برامج
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خ إ الدولة سعت ذلك ومع ة، كب سبة ب عائداتھ ع ا اعتماد يجة ن زائر ا لع يا لق

تنمية لتحقيق الوطن مناطق مختلف ا بفروع واملتوسطة ة الصغ للمؤسسات داعمة

قطاع استحوذ فكما للبالد، قتصادية التنمية تحقيق م سا ا و ج متوازنة محلية

القروض ضمان صندوق قبل من املقدمة الضمانات من ة الكب صة ا ع الصناعة

واملت ة الصغ سنةللمؤسسات منذ ضمانات الصندوق قدم فقد زائر، ا وإ2004وسطة

سنة سنة2010غاية اية ح غرار2016وأيضا ع الوسط منطقة ا معظم كز ت

خرى  رقم. املناطق دول ا ن يب ة) 06(وعليھ الصغ للمؤسسات املقدمة الضمانات ع توز

م حسب القروض ضمان صندوق من ةواملتوسطة للف عة ر زائر ا   ).2016- 2010(ناطق

رقم دول من): 06(ا املقدمة الضمانات ع عةالتوز ر زائر ا مناطق حسب صندوق

ة   )2016-2010(للف

  
رقم: املصدر قتصادية املعلومات ات شر ع باالعتماد ن الباحث إعداد ع30-29-27-23-22- 21-18: من ،

الصناعة وزارة   http://www.mdipi.gov.dz/?Bulletin-de-veille-statistique :واملناجمرابط

رقم دول ا خالل من الصندوق) 06(نالحظ ضمانات من املستفيدة ع املشار أغلب أن

ولعل زائري ا الوسط البداية منذ العامةتركزت دارة قرب إ عود قد ذلك تفس
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حيث فقط، ا بذا روع ا ل شأت أ ال املناطق بقية خالف ع املنطقة، ذه من للصندوق

ل أفر منذ الوسط منطقة لسنة2004استفادت ما236من2010وصوال أي عادل مشروع

بــ%52سبة تقدر ضمان بقيمة الصندوق من املستفيدة ع املشار إجما 5.299.762.254 ــمن

املنطقة مستحدثة سنة11995دج غاية إ عمل إ2010منصب تفع ل مشروع868،

سنة اية ب2016ب تقدر ضمان وا22.511.495.402ـــــبقيمة مستحدثة منصب27641دج

منط بذلك فبقية اشغل، مؤسسا استفادة حيث من و املرتبة ع محافظة الوسط   .قة

ما من وأما و ة الف فخالل الشرق منطقة سنة2004يخص غاية انت2010أى

بــ الضمانات من املستفيدة ع املشار عدد حيث من الثانية ضمان125باملرتبة بقيمة مشروع

تراج3.219.748.656 ا أ إال ، سنةدج اية إ وصوال املعنية ة الف خالل ا2016عت سبق ل

بحوا الثالثة باملرتبة مرتبة الشرق منطقة أصبحت حيث الغرب فقط471منطقة مشروع

بـ تقدر ضمان مستحدثة12.888.293.492وقيمة ة،16135دج الف ذه طول عمل منصب

ما و ب و ارؤ ي أف اب أ ن ب الو شر قصدبضرورة باملنطقة ع ااملشار عاش بمؤسساتإ

معا املحلية والتنمية قتصاد تطور م سا ومتوسطة ة   .صغ

سنة فمع الغرب ملنطقة سبة ال والشرق2010و الوسط عد الثالثة املرتبة تحتل انت

بــ يقد ع مشار سنة77عدد اية ل وصوال ارتفع ع املشار عدد أن إال 347إ2016مشروع

الصندوق من ضمانات ع حصلت حيث الوسط، منطقة عد الثانية املرتبة محتال ملشروع

مستحدثة10.735.242.054بقيمة ع12611دج املشار ذه خالل من جديد شغل منصب

املنطقة ضة   . املق

املنطقة      ع مشار عدد حيث من عة الرا املرتبة فجاءت نوب ا منطقة منأما املضمونة

سنة بداياتھ منذ القروض ضمان صندوق سنة2004قبل مع الصندوق2010حيث ضمن

بقيمة16 فقط ضمانات469.0420498مشروع ع اصلة ا ع املشار عدد قي و فقط، دج

سنة اية غاية إ يلة ض ا2016الصندوق عدد يتجاوز لم ذه98حيث طول مشروع

ضمان بقيمة بــالسنوات، مستحدثة2.469.496.853تقدر فقط2395دج شغل . منصب

ة شر الت بمؤ ا وزخر املنطقة شساعة رغم يلة ض نوب ا منطقة ع املشار ذه وتبقى

منطقة الصندوق فروع عدد نقص لعل وأيضا ة، نا ع مشار خلق ع قادرة وطبيعية

الض طلب بضرورة الو شار ان دون يحول قد نوب بماا واملتوسطة ة الصغ ع للمشار مان

معا نوب ا ومنطقة زائر ا  .يخدم
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والتوصيات   النتائج

الدراسة- أوال ما:نتائج خالل التالية من النتائج عرض يمكن   : سبق

أماما - عائقا تقف ال ساسية ل املشا من ل التمو شاءعت املؤسساتإ توسعة أو

املالية واملؤسسات البنوك من القروض ع ا حصول عملية يل س ول واملتوسطة، ة الصغ

مستحدثة مالية يئة ك القروض ضمان صندوق شأ نلأ ب وصل وحلقة ثالث كطرف لدخول

املقرضة والبنوك ضة املق ع للصندوق إطار املشار العام نامج   .ال

العرض - خالل ي من لحصا أفر منذ القروض ضمان صندوق من املقدمة للضمانات

سنةإ 2004 خالل2010غاية وأيضا ة، تحليل 2016 ايةةايغ إ 2010 الف عند نجد

أن نجد منھ للضمان املطالبة املؤسسات ل تمو دعم متھ مسا ومدى شاطاتھ   :حصيلة

املقدمة- سنةإالضمانات اية ا2016غاية التوسعمعظم ع مشار شاءتمنح ونو ي

املمنوحة الضمانات حصة من الثانية املرتبة استد دائما شاءمما طالقصندوقإ

ع املشار املالئم دمة املناخ وتوف املبتكرة ديدة اا جاءإلستمرار ما حسب و مرحلة

القانون  ل)02- 17 (بھ ك ع املشار م يبقى ذلك ومع شاء، مقارنةلإل جدا يل ض التوسع أو

ر تطو الدولة ملشر البرغبة كمفتاح لو قطاع ومة ا زائرلع ا قتصادي ع   .تنو

منح -       ا وتردد للمخاطرة زائري ا املصر از ا العاملة البنوك تفادي ظل

ملمؤسساتلالقروض و قامص عال، مشار لعدة ضمانات بمنح شاطھ بداية منذ صندوق

ة موج ا م سد حصة تبقى ولكن القطاعات بقيةإمختلف عن دونا الصناعة، قطاع

ذلك عود وقد البنكإالقطاعات ع مما ات التج قيمة ذات ية عي ضمانات وجود

ألن والضمانات القروض ذه منح ع التعاروالصندوق مخاطر من ذلكإال ...سيقلل أن

البحري  والصيد الفالحة لقطاع املمنوحة الضمانات م ع ا كث سبةأثر بال عت الذي ،

الطبيعية وات ال إستغالل تم ما اذا التحدي يحدث قد قطاع م أ زائر ال لد   .املوجودة

املمن-      القروض ضمان صندوق ضمانات قيمة املناطقتبقى بقية تفوق الوسط ملنطقة وحة

زائر ا وي ا التوازن عدم من بحالة ين تمفمما إذا إال محلية تنمية تحقيق يمكن ال

ذا التجاوز ضماناتھش تبقى القروض ضمان صندوق حداثة فرغم القطاعات، جميع و

ما استحدثت وال ع58782يقارب املمنوحة جديد شغل عمنصب أي الوط املستوى

لتطو افية غ عة ر املناطق للمؤسساترمستوى الوط سيج مال و الصندوقص بقى و ،

من املؤسسات تمكن املقرضة ل التمو ومؤسسة النا املشروع فكرة ن ب فعالة وصل أداة

ودعم الناشئة ع للمشار املا الضعف تجاوز من م ل املمنوحة الضمانات ذهخالل ر وتطو

وخاصة و املؤسسات املجدية االتلك شاط توسيع د   .تر
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الدراسة-ثانيا الساب:توصيات النتائج خالل ذهمن ل التوصيات عض ذكر يمكن : الدراسةقة

عدد- مع تتما ة كث بفروع القروض ضمان صندوق شاط دائرة توسيع والياتالضرورة

ف عدد مع وتتما املسافات، عد ابو أ يقرب مما املصر از ا العاملة البنوك روع

من قدر أك تحقيق التا و منھ استفادة أك ع صول ل الصندوق يئة ل ار ف و ع املشار

املؤسسات لقطاع ة التنمو دافھ مأ و عامص ل ش قتصادي ع والتنو خاص ل   .ش

دعم- ادة ز من القروض ضمان صندوق يتمكن مجالح توسيع د تر ال للمؤسسات ھ

ال ا م الناشئة السيما التطور ع ا قدر ز عز و ا عمل ستمرار من تتمكن وح ا شاط

يجب يا، س ة كب وتحديات ات صعو من ي زائرإصالحاتتوف عا با املا النظام جادة

البور  مستوى ع أو املصر از ا مستوى ع ثماريسواء اس مناخ ناك ون ي ح صة

ة ستمرار و اح ر وتحقيق شاط ال ع ية جن و املحلية ثمارات س   . ع

ع- ة، التجار البنوك وخصوصا املالية املؤسسات ع مالية أداة القروض ضمان عت

ف النجاح مقومات امتلكت وإن ال واملتوسطة ة الصغ املشروعات ل غتمو ذلك مع

ا  جدار بھ ت تث املالية املعامالت خ تار ا ل س ول افية ضمانات تقديم ع ،ئتمانيةقادرة

فبمساعدة التا الضمانالو نظام يتخطى القرض(صندوق مانحة ة ا الفجوة) من ذه

لدى الضامن دور املشروعوتؤدي لصا املالية املقرضةاملؤسسات ة ل سدد التا و ،

قد ورة الس ذه ولكن السداد، عن التخلف حالة املسدد غ القرض أصل من سبة

املعنية ات ا ع ثم ومن الناشئة، ع املشار دون أساسا القائمة ع املشار مع يعبتتما

بدايةال ال للمؤسسات املمنوحة الضمانات عدد ادة ز يتمكنصندوق ح ا شأ

واملتوسطة ة الصغ للمؤسسات الوط سيج ال ر تطو دوره تأدية من   .الصندوق

بما- الضمانات صندوق طرف من املمنوحة الضمانات م ادة ز يجب وتحقيقيتالءمأيضا

خالل من زائر، ا والقطا وي ا الصندوقإجراءالتوازن إدارات داخل ودراسات بحوث

ملفاتكفيل املطروحة ار ف خالل من املؤسسات خلق وظروف التفاوت أسباب ببحث ة

الشباب من بة قر سية تحس أيام إجراء أخرى ة ج ومن ة ج من ذا اض، لالق ن الطالب

ضمان صندوق مية بأ طراف ل لدى التام الو شر ل نوب ا ع ك ال مع الواليات ل

م بمرافقة املصرالقروض، ازنا ج العاملة البنوك من ن   .مثل

ألن- فروعھ ل ب القروض ضمان صندوق ملوظفي ية و الت الدورات عدد ادة ز ع رص ا

املخاطر تقدير متخصص ب تدر تنظيم البداية يتطلب دمات ا من النوع ذا

ة الصغ املشروعات قطاع باحتياجات اصة ا ية املحاس جراءات يتمكنو ح واملتوسطة،

املسطرة دافھ أ يجابية من قدر أك تحقيق إ الوصول من   .الصندوق
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قيام- قطاعاتالضرورة اتجاه البنوك ئتمانية السياسة توجيھ مجال بدوره صندوق

منھ ستفادة درجة ادة لز برامجھ قاعدة وتوسع ومحددة، مة م ضرورة. اقتصادية توفمع

انية للمؤسساتالتدخلام املمنوحة القروض سع توجيھ عملية مصندوق و   .ص

ال- واملتوسطة ة الصغ املشروعات تواجھ ال ل املشا حل أن ع التأكيد يجب اية ال و

واملؤسسات البنوك أو فقط الداعمة ل يا وال يئات ال قبل من املبذولة ود ا ينحصر

حي فقط، سيقاملالية والت التعاون خالل من ود ا تضافر يتطلب القطاع ذا وض ال أن ث

بالدولة واملتوسطة ة الصغ باملشروعات املعنية ات ا افة السلطاتمع قيام يجب حيث ،

املرجعية وتحديد القروض ضمان مجال العمل نظيم ب خاصة ن قوان سن عية شر ال

لھ والقانونية  .الرقابية
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أل قياسية ولتقلباتثردراسة الب اأسعار املالية السياسة ةع الف خالل زائر

)1980-2016(.  

A  Standard   Study  of the Impacts of oil Prices  Fluctuations on  the Financial 

Policy  in Algeria during the Period 1980-2016. 

ستالم خ شر                                                    14/06/2018:تار ال قبول خ   20/07/2018:تار

ية  حس يدي م
*

يال.د                                                                              ا   بوظراف

مستغانم زائر-جامعة مستغانم                                         ا زائر-جامعة   ا

ص   :امل

املتمثلة  املالية السياسة أدوات ع ول الب أسعار تقلبات اثر قياس إ الدراسة ذه دف

من املمتدة ة للف ة سنو بيانات ع العامة،باالعتماد املوازنة ورصيد والنفقات يرادات

استخدام2016 - 1980 تم دف ال ذا يةولتحقيق ARMA(p,q) و)جنكي- بوكس(من

صدمة أشارتو . ARCH ،VAR،نماذج حدوث أن الدفعية ستجابة دوال اختبار نتائج

سل ل،وأثر الطو املدى ع العامة والنفقات يرادات ع ي إيجا اثر ا ل ول الب سعر تطاير

ل والطو القص املدى العامة املوازنة رصيد   . ع

املفتاحية لمات تطاير،أدو :ال ول، الب املالية،نماذجسعر السياسة   .ARCHات

Abstract: 

The aim of this study  is to measure the impacts of oil prices  fluctuations  on the 

fiscal policy instruments  of incomes and expenditures  and the balance of the 

general budget ,based on annual data for the period 1980-2016.To achieve this 

goal ,the methodology of  BOX-Jenkins ,ARMA(p,q), models ARCH,VAR. The 

results of  the impulse response test showed  that a shock  in oil  price volatility 

had a positive effect on long –term revenues  and public expenditures  and a 

negative impact on the budget balance in the short and long  term. 

Keywords:  oil price, volatility, financial policy instruments ,ARCH models. 
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  :مقدمة

تقل ول أسعار تقلبات ت ات إ العاملية الب لية قتصادية املتغ من و  قنوات عدة بواسطة ال

ن م ب ا املالية، السياسة القنوات ذه أ ا ترتكز دعامة أقوى  باعتبار  قتصادية السياسة عل

التطورات للدولة العامة لية، قتصادية لتعكس ر ال ظ  الغنية الدول  وخصوصا جليا ذلك و

ة باملوارد ال. الطاقو الدول من واحدة زائر ع وا  الطبيعية املوارد من امة ثروة تتوفر

ول  خاصة ممثلة بالتوسع الغاز و الب ة كب بدرجة م سا  أدوات استخدام  الطبي

املختلفة بھ سمح ما إطار  املالية السياسة عات شر ا سياسة املالية لوزارة ال ا و نفقا  إيرادا

يل  العامة داف تحقيق س ة فخالل. للبلد قتصادية السياسة أ نات و السبعينات ف  الثمان

و مالية سياسة الدولة اتبعت ا من بالرفع ذلك توسعية ثماري، إنفاق ل  معتمدة س  ذلك تمو

باية ع ولية، ا املعاكسة زمة حدوث مع لكن و الب  قتصاد تزعزع1986 سنة النفطية

زائري  رت و ا  و بإصالحاتالقيام استد مما الك قتصادي ستقرار  ختالالت ظ

زائر دخول  يح ذلك و الدولية املالية املؤسسات مع اتفاقيات  ا لية ختالالت لت ي  ال ال

ا آثار زائري  قتصاد ع عمقت سعينات أواخر وح.1989 عقب ا  قد املنصرم القرن  من ال

زائر إتباع إ أدى ت إنفاقية لسياسة ا عد.باالنكماش تم ت أن و ة ات  لسوق  يجابية الرؤ

ا2000سنة منذ العال النفط ات ووصول زائر تمكنت ، قياسية ملستو ات من ا توج ل  تحو

ا صوص بوجھ تجسدت وال العام نفاق توسيع نحو املالية سياس امج خالل من ا  ال

برنامج املتمثلة ة  مليون  525 عادل ما منفقة )2004-2001(قتصادي عاش دعم التنمو

نامج ،جزائري دينار  4,203 عادل ما منفقة) 2009-2005(قتصادي النمو لدعم التكمي وال

والذي دينار مليون  ما ،جزائري  دينار مليون  8,705 إ ارتفع جزائري ا التنمية رنامج  و

  .جزائري  دينار مليون  21.214  يقدر مبلغ تخصيص تم أين ،)2010-2014(

الدراسة الية مية ونظرا سبق مما انطالقا:إش ول من ل أل  ون  املالية، والسياسة الب

املصل نعش غذي الذي ول ، قتصاد و الكيان عن عب ف املالية السياسة عن أما العال

ر التغذية  خلل فأي اقتصاد وأي دولة ألي الداخ ع عوارضھ ستظ ة مباشرة

التا  .  قتصاد ساؤل ال طرح يمكن أدوات:    نا ع ول الب أسعار تقلبات تؤثر كيف

زائر ا املالية   ؟السياسة

الدراسة   :فرضية

أسعار لتقلبات و بالدرجة عود زائر ا املالية السياسة ب تص ال الصدمات إن

ول   .الب
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الدراسة مية السياسة:أ ب تص ال الصدمات ط ر خالل من ا مي أ بع ت الدراسة ذه

قياسية بنماذج ستعانة خالل من ول،وذلك الب أسعار بتقلبات زائر ا املالية

طرفARCH،VARنماذج:مثل من حلول وضع ا استغالل يتم نتائج إ الوصول اجل ،من

توج بناء قتصادية السياسة التبعيةواض من د ل املستقبلية م وتوقعا م ا

ول الب لألسعار   .     املفرطة

الدراسة الدراسة:دف مية أ   : تكمن

ول سعر تقلبات أثار معرفة - املالية الب الساسة أداوت زائر ع  و القص املدى ع ا

ل املدى  .الطو

قيقي املصدر تحديد - ب ال للصدمات ا زائر، املاليةالسياسة تص  إذا فيما وإثبات ا

ول أسعار تقلبات انت ذه الرئ املصدر الب  .الصدمات ل

زائر  املالية السياسة انت إذا فيما معرفة - ة تتم ا   .بالدور

السابقة ذات:الدراسات ية جن و ا م ية العر السابقة الدراسات م أل عرض يتم سوف

و ول الب أسعار وتقلبات املالية السياسة من ل تمت ا وال الدراسة بموضوع الصلة

ي   :األ

 2010(دراسة،Tan Juat Hong( ول أسعار صدمات أثر" عنوان  من ل ع الب

ع كومية ا والنفقات ي يرادات املال ملعرفة .قتصاد الدراسة ذه  أثر دفت

ول أسعار صدمات والنفقات من ل ع الب ومية يرادات  بيانات ع باالعتماد ا

ة ة خالل سنو لدراسة استخدم وقد2008-1970الف ل قص ثر الباحثون  جل، وطو

ات خالل من ول،أسعار : التالية قتصادية املتغ ومية، النفقات الب  يرادات ا

ومية ا النتائج من مجموعة إ الدراسة توصلت وقد.ا م ن متبادلة عالقة وجود أن أ  ب

تقلبات ل ول سعر من ول أسعار  ايجابية صدمة حدوث املوازنية، والسياسة الب  الب

ون  ا ست كب ل ومية النفقات ع أثر التا ا نما يرادات، و ولية صدمة حدوث ب  ب

ون  سلبية ا سي سل ل ومية يرادات ع أثر التا ا ومية النفقات و   .ا

 2009   (دراسة،Shuddhasawtta Rafiq, Ruhul Salim, Harry( :تم والذي  أثر بدراسة ا

ول أسعار تطاير غاية املحددات ع الب إ ع الفصل املفتاحية  ، 2006 لسنة الرا

استخدام ي نحدار شعاع و ية اختبار  VARالذا ستجابة Granger السب  الدفعية ،دوال

رت التباين، وتقسيم ول أسعار تطاير أن النتائج أظ  الك قتصاد محددات ع يؤثر الب
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ثمار، البطالة، مثل ان الفائدة معدل س  أسعار تطايرأثر  وأن واحد، اتجاه  التجاري  وامل

ول تقل الب ز إ ي انية  ال  .امل

 2009(دراسة،Amany El Anshasy (وتطاير من ل أثار بدراسة ولية الب  الصدمات

ول أسعار تضم عينة ع املالية السياسة قناة خالل من قتصادي النمو ع الب

استخدام دولة15 ة مدمجة بيانات و ة  سنو ن املمتدة الف اعتماد2004-1970ب  نموذج و

ي دينامي قة وإتباع بانل املالية أن إ التقدير،توصل  GMM طر م عت السياسة  آلية أ

تقل ول أسعار تقلبات ا ت قة أن و ، قتصاد  الب نفاق استجابة طر   العام سياسة

ا النخفاض البلدان ذه ول أسعار تراجع جراء النفطية عائدا العوامل احد عت الب م  أ

ات تفاوت تفسر ال  . البلدان ذه  قتصادي النمو أداء مستو

 1995(دراسة Lee , Ni and Raati  (ول أسعار أصبحت 1986 عد أنھ الحظا  تتم الب

ا ا املستمرة بتقلبا ة طبيعية ذات أصبحت أ سلسلة قياس اجل من و ، تطاير  سعر تطاير

ول النماذج(volatility) الب استخدموا الشرطي التباين استخراج أجل منGARCH فقد

(conditional variance (مقياسا الذي  ارتباط عالقة وجود إ توصلوا و ، للتطاير عت

ن سلبية ول أسعار صدمات ب الناتج و املوجبة الب ام الداخ نمو نما ، ا  صدمات ب

ول أسعار ا يكن لم السلبية الب ام الناتج نمو مع ارتباط لد ا  . الداخ

 2009(دراسة Havard Halland و Micheal Bleany :(بدراسة الباحثان ومقاما  مف

ا املالية السياسة تطاير  عينة باستخدام وذلك ،الطبيعية املوارد للعنة ناقلة قناة باعتبار

ة  دولة75تضمن ن املمتدة الزمنية الف وقد2004- 1980 ب تج ، ل-  :الباحثان است  أن

نتاج تطاير أن إال قتصادي، النمو ع سل أثر ذو املالية والسياسة نتاج تطاير من

ين كال ضم يتم عندما يتضاءل ما املتغ  يتم عندما- نحدار، معادلة نفس  واستخدام

 صادرات بإضافة قتصادي النمو انحدار معادلة  املالية السياسة تطاير متغ ضم

الطبيعية ة ذه تأث فإن املوارد ون  خ سبة ي ذا%  25 ب ع أن ع و رة ر  لعنة ظا

تطاير الطبيعية املوارد ا   .املالية السياسة سب

 رمضان(دراسة سةبن ول أسعار تطاير)"  2015،أن ة الب   املالية السياسة ودور

ول، املصدرة الدول  زائر حالة دراسة للب اختبار.ا إ الدراسة ذه  تطاير أثر تطرقت

ول أسعار زائر املالية السياسة ع الب أسباب ا ة ومعرفة زائر  املالية السياسة دور  ا

ة بيانات باستخدام وذلك ة سنو توصلت.2014-1970للف  أن إ التطبيقية الدراسة وقد

ب ة س زائر  املالية السياسية دور ضعف باألساس يرجع ا ئة إ  املؤسساتية، الب

وقراطية ع  التفاوت  املمثلة جتماعية والالمساواة دارة ب كما توز  العالقة أن الدخل
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ن ول أسعار تطاير ب نفاق الب ي أن حيث مباشرة غ عالقة  العام و املؤشرات تد

ب املؤسساتية ة س التا املالية، السياسة دور ول أسعار تطاير فأن و  طار وضعف الب

ي إ املؤسسا زائر  قتصادي النمو إضعاف يؤدي س ا ا وفرة ول ذا حدة ول  .الب

 دليلة،(دراسة ول):2009ضالع الب أسعار تقلبات ة ملواج املالية السياسة فعالية

زائر( ا حالة   املالية السياسة فاعلية مدى تحديد ع الدراسة ذه دفت).دارسة

ة النفط تقلبات مواج ع قتصاد  أسعار باالعتماد زائري  التحلي الوصفي املن ا

ا حيث ف أسعار تناولت ا وطرق  النفط تطورات السياسة إ باإلضافة تحديد  تطورات

زائري،  املالية ا ة خالل قتصاد ن ةاملمتد الف  إ الدراسة توصلت ،وقد2007-1990ب

ا من النتائج من مجموعة ن ترابطية عالقة وجود : ضم من ب والنفقات ل  يرادات

ومية ة من ا ول وأسعار ج ة من الب   .أخرى  ج

الدراسة ما:محاور و ن أساسي ن محور إ الدراسة تقسيم   :تم

ول  وتقلبات:املحور املالية ولالسياسة الب   .أسعار

املالية -1 السياسة وم م من املالية السياسة عت:مف ائز أ  ال قتصادية السياسة ر

ا درجة ختالالت لعالج الدول  ستعمل   خاصة قتصادي ستقرار من معقولة وتحقيق

ستطيع املتعددة اأدوا ع ذلك  معتمدة سعار مستوى  ا أن ال   تؤثر ح تكيف

وانب افة جتماعية قتصادية ا ذلك للمجتمع، و دور  أو يتوسع و  السياسة يتقلص

شاط  الدولة تدخل لدرجة تبعا املالية ف يمكن ذلك خالل ومن.قتصادي ال  عر

ا ع املالية السياسة   :أ

يرادات نفاق برامج من العامة املالية أدوات استخدام سياسة"  ك العامةو ات لتحر  متغ

ثمار، دخار، العمالة، القومي، الناتج مثل الك قتصاد تحقيق من وذلك س  ثار أجل

ة ة غ ثار وتجنب املرغو ا املرغو ن والناتج الدخل من ل ع ف العمالة ومستوى  القومي

او ات من غ ا "1.قتصادية املتغ بأ أيضا عرف عن"و الدولة تنفذه و تخططھ برنامج

غ آثار وتجنب ة مرغو آثار إلحداث نفاقية ا رامج و يرادية ا مصادر فيھ عمد،مستخدمة

ع ة قتصايمرغو شاط ال ات متغ املجتمعو افة داف أل تحقيقا السيا و    2.جتما

تصب وال ن ف التعر خالل واحد من حيث قالب السياسة املضمون،من ف عر لنا بلور  ي

الرشيدة والتداب جراءات تلك ا بأ ا املالية بع ت املالية الدول  ال عناصر مع التعامل

والنفقات العامة يرادات ا تحقيق قصد العامة واملتمثلة داف   .املرجوة أ
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لھ -2 املؤثرة العوامل م وأ النفط أسعار اتجية سلعة النفط أن بما:تقلبات  فإن امة، إس

ة، ضرورة النفط أسعار تحليل و لدراسة ة الرغم ع وذلك م صعو بؤ من  سعر الت

ات لتعدد النفط ا عليھ املؤثرة املتغ ن واختالف ات ب   .اقتصادية وغ اقتصادية متغ

النفط:أوال أسعار تقلبات وم م  عمق الغوص قبل:مف ا ال والتقلبات الصدمات أ  عرف

خ التعرف الزمن مدار ع التار ا وال النفطية التقلبات فكرة ع يجب  مدى أي إ يقصد

انخفضت ارتفعت ة خالل سعار أو   .الزمن من ف

تج الضبابية عن" سعار )volatility( التقلب أو التذبذب مصطع ت  عوائد  أحيانا ال

عت موجبة ذلك تقلبا، ساسية السلع أسواق أك من النفط أسواق و عزى ل و  إ رئ ش

ة الطلب مرونة انخفاض ة سلعة ونھ للنفط، السعر لإلحالل غ ضرور  املدى ع متاحة

ا، أوجھ أغلب  القص سية  املنظور  املدى وع استخدام رئ  النقل قطاع مثل قطاعات

ادة يتطلب أيضا، العرض جانب ومن واملواصالت، زمنية الطاقات ز ات ف لة نتاجية  طو

ثمار وتدفقات   .3مستقرة أسواق ظل  تتوفر عالية اس

ذه ون  قد التقلبات و تج مما شديدة ت ا ي  مفا اختالل عن عبارة و نفطية صدمة ع

تقلبات إ تؤدي وال الطلب او العرض محددات  اختالل عن والناتجة النفطية السوق   حدوث

النفطيةوعليھ. نخفاض أو باالرتفاع إما النفطية سعار  حادة الصدمة ا"عرف بأ

ادة ود إلحداث الكفاية فيھ بما النفط أسعار  الز شاط  كب انخفاض أو عال ر ال

أي قتصادي قيقي جما املح الناتج نمو معدالت  انخفاض العال املعدالت أقل ا  من

ة نقطة 3 إ 2 عادل بما قبل من املتوقعة   "4 .مئو

النفط:ثانيا أسعار تقلبات املؤثرة سم:العوامل بوطا صعودا بالتقلب النفط سعر ي ن و  ب

ن خر ا ب و ط س ب والطلب العرض بقوى  النفط برميل سعر ر الس ذا  وراء الرئ ف

ول، أسعار تقلب كز ما غالبا والذي الب والطلب العرض ظروف  ي و وكذا الب عليھ

ي األ ة مو و التوازنية القوى ا تتأثر ال   :العوامل

قتصادية )1  والطلب العرض ع عتمد العال النفط السوق  ستقرار إن:العوامل

ما، واملوازنة للمخزون بي ا سلعة النفط ألن النفط، من العال باإلضافة ل اتيجية  إس

ا مي عوامل قتصادي النمو  أ نالك ن والطلب العرض جانب  تؤثر ف  ع العاملي

م ومن النفط   :العوامل ذه أ

و  - أ الب بھ:الطلب قصد ة الكميات "و ام النفط من املطلو مواد مشتقاتھ أو ا  من

الكية أو إنتاجية ة أو صناعية، أو اس كيماو و اجة تلبية غرض ب  املنعكسة سانية ا

ا ن سعر عند )مكررة منتجات أو خام( النفطية السلعة ع والنو الك جان  مع
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محددة وخالل زمنية ة تأثر" 5 ف و الطلب و  نقل ع عمل خارجية عوامل عدة الب

ن إ الطلب من معدل اليم داد سار إ ينحاز أو الطلبات ف با ال  الكميات  نقصا مس

ة،واملتمثلة ،سعر التقدم ودرجة قتصادي النمواملطلو ام النفط الصنا  ا

ولية، املنتجات وأسعار ة املواد وأسعار الب النمو الطاقو ي البديلة، ا  ومتوسط الس

السيا دخل ستقرار املناخ،  .فراد،

و - ب الب عبارة:"العرض ون  يطلبھ ملا استجابة عن و ل   السائدة سعار عند املس

من والكمية السوق  ا النفط املعروضة ول أسعار ع كب أثر ل ن فالعالقة الب  من ل ب

عالقة وسعر املعروضة الكمية ول ادة عكسية، الب ولية السلعة من املعروض فز  الب

نما سعار، انخفاض إ يؤدي انخفاض  ب "  6.العكس فيحدث املعروضة الكمية حالة

تأثر عدة العرض و و واملتمثلة عوامل الب سعرخارجية ، و الب  النفط الطلب

ام ولية، املنتجات وأسعار ا لفة الطاقة مواد وأسعار الب البديلة،الت

اتيجية.نتاجية س   .العوامل

يوسياسية )2 ا يوسياسية العوامل تلعب: العوامل  أسعار ارتفاع ومؤثرا امادورا ا

ال  النفط اعات وال ضطرابات و ره النفط إنتاج مناطق  تحدث التوترات  وتكر

ن، النفطية مدادات تدفق أمن دد والذي لك املس  إ النفط أسعار وتدفع إ

ذلك   السيا العامل بقي رتفاع،و
ً
بظروف ومرحليا آنيا عامال ونا  معينة، سياسية مر

أسعار وأثرت تذبذب اعات وال ي إ النفط ضطرابات األ و ولية ب أزمات حدوث

ل الش ة   .املواومو

رقم ل ة):01(الش الف خالل النفطية زمات م   ).2016-1970(أ

  
سنة  - أ النفطية يح أزمة اسم زمة ذه ع أطلق لقد:1973زمة ولية سعار ت  الب

قيقية بقيمتھ برميل وتقييم متدنية ال ا ات إ انت  1973 سنة  حيث .قياسية مستو

من لتقفز واحد جانب من ول الب أسعار ادة ز املنظمة ر$3قررت أكتو الواحد ميل لل

سبة$12إ1973 ب النفطية سعار رفع ميل،أي  .7%400لل
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سنة - ب النفطية د :1979زمة ولية أزمة العالم ش يجة ثانية ب  حد إ سعار ارتفاع ن

ب س ن العمال إضراب أق ا ثم 1978نوفم  النفط مصا  يراني الثورة أعقب

سنة  يرانية برميل 6 من يرانية النفطية مدادات نقص إ أدى ما 1979 بداية  مليون

ارتفع ذه ظل و ،8رتفاع إ باألسعار دفع مما برميل مليون  1.5 إ ول سعر وضاع  الب

ي فيف العر ميل دوالر 12.7 من ا ميل دوالر24.5إ1979مارس  لل سم  لل  من د

 .السنة نفس

سنة  - ت النفطية ا أطلق:1986زمة يار بصدمة عل ك دول  أفاقت إذ سعار، ا  ع و

يار واقعة يجة وذلك أسعارا  من باملعروض مقارنة وانخفاضھ النفطي املطلوب اختالل ن

برميل فوصل. النفط ام النفط سعر إ ا ا ميل$13خالل  9.لل

سن - ث النفطية حدة:1991-1990زمة قل و سرع و و ليج بحرب سميت

ع العراق ا قام ال رب ا يجة ن انت وقد فقط، ر أش لستة دامت فقد التقلبات ن ب

مما ت، و ادة إ أدى ال حوا النفط أسعار ز إ$18من ميل ب/$35لل س ميل  لل

ادة نتاج انخفاض ن عدم درجة وز  10.اليق

ال  - ج سنةزمة  إ أدت ظروف عدة إ العاملية النفطية السوق  عرضت:1998نفطية

كب حدوث  اقتصادية أزمة آسيا دول  عرفت الطلب ناحية فمن ، الطلب و العرض  اختالل

ع الك م أثرت عكس س العرض ناحية من أما الطلب، مستوى  ع سلبا ذلك فا

ك لدول  النفطية مدادات ارتفعت فقد النفطي  إ يومي برميل مليون  25 من و

يومي27,5 برميل النفط.مليون يار ا إ أدى ميل/$13حوا إ مما  .11لل

سنة  - ح النفطية ز:2004زمة السنة النفط ألسعار متواصل بارتفاع 2004سنة ي ملعظم

ا ات إ ووصول سعار لم قياسية مستو ا د إذ من للنفط سمية ش السعر ارتفع قبل،

ميل/$ 28 من ثم/$ 36معدل ليبلغ2003سنة لل ميل ميل /$ 42ل ع  لل ي الر  لسنة الثا

ع $50 حدود ليتخطى2004  12 .2004لسنة خ الر

سنة  - خ النفطية د :2008زمة ا مالية أزمة أسوء 2008سنة ش يات منذ العالم عرف  ثالثي

يار مع 2007 أوت  زمة ذه عمق ازدادوقد املا القرن  ن سوق  ا   العقاري  الر

املتحدة كية، الواليات اصلة التطورات عن بمنأى النفطية السوق  تكن ولم مر   ا

العال عكست إذ قتصادي ل التطورات تلك ا  النفط ع العال الطلب ع وا ش

اجع  أخذ الذي ل ال ميل/$147من حاد ش ر  لل لية ش ر/$ 36 إ جو ش ميل لل

سم  .200813د
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سنة  -  د النفطية ول انخفاض أزمة عت:2014زمة الب ى صدمة أك أسعار ا عا م

جوان 2014سنة العالم قتصاد منذ العاملية سواق النفط أسعار دت ش حيث

حدود2014 برنت خام سعر ان إذ مطردا، انحدر110بوطا لكنھ ميل، لل دوالرات

سنة يناير من و دون2015يام ما   14.دوالر50إ

ول:ثالثا الب أسعار تقلبات ظل زائر ل املالية   :السياسة

اصية إن املالية ساسية ا زائر  للسياسة ا و ا ول أسعار بتقلبات الشديد ارتباط   الب

العاملية، باية ألن  سواق ولية ا انية الرئ املورد تمثل ال الب ومة مل  ارتباطا ترتبط ا

ا السياس قو أدوات أداء تطور ع الضوء إلقاء من البد ذلك ولتوضيح ول، الب ةسعر

التالية ات الف خالل زائر ا   :املالية

ة )1 د):1999-1980(الف زائري قتصاد ش نات اية ا داية الثمان سعينات و  ال

ة تحوالت ر ب  جو س تھ ولية زمة أحدثتھ ما بن اسات من 1986 لسنة الب ع  ا

بوادر أين خانقة واجتماعية اقتصادية رت ور  عد يار ظ ول أسعار تد  ال الب

ميل$  26.50 من انخفضت سنة$ 13.5 إ 1985 سنة لل ميل عرفت. 151986لل  حيث

ية الضر  سنة%25إ1985سنة.% 32 من منتقلة محسوسا انخفاضا جمالية يرادات

ب وذلك1988 سنة% 23إ لتصل 1986 ولية قيمة انخفاض س الب باية ة تلك  ا  الف

ل الرئ املصدر تمثل انت وال ول انخفاض عن والناتجة للتمو الب  سواق  أسعار

ت وال العاملية باية انخفاض  سب ا ولية إيرادات  1983 سنة 58.28%من منتقلة الب

ذا  1987سنة%22.92 إ اس لھ ان ما و ع حيث ع مباشر ا الدولة  انخفضت إيرادات

املح إجما من%38 من خرى   ام الناتج ة خالل ا  من  %28  إ1985- 1981الف

ة خالل جما ذا ومة قامت كما161990 -1986الف معدل بالرفع ا  اقتطاع من

بة اح ع الضر ة الصناعية ر  ،1987سنة %55 إ1986لسنة% 50 من والتجار

ض ل النقص لتعو باية  امل ولية ا ا الب  إ1985سنة دج مليون  46.786 من بانتقال

يجة 171986 سنة دج مليون  21.439 ول أسعار انخفاض ن   سنة جديد من لتتعا الب

ن1990 ول أسعار ارتفعت ح ميل  $22.26 إ لتصل الب ب لل و حرب س ليج  ال ا

ن حصلت ت،اب و وال  خفض إ باإلضافة العمومية يرادات تحسن إ داعية لعراق

مقابل الدينار قيمة ي زائر  أصبح 1990  دج 10.47 عادل الدوالر ان فبعدما الدوالر ا

مرة1991 سنة دج 17.76 ساوي   مقابل دج 36 ساوي  أصبح أين 1994 سنة أخرى  ليخفض

باية انتقلت كما18الدوالر ا ولية إيرادات  1991 سنة% 58 إ 1986 سنة39.02 من الب

قامت ، 1992 سنة% 65إ لتصل ومة كما ب ا ب ة زائر  الضر صالح قانون  ا
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حصيلة عنھ نتج والذي 1992 سنة باية انخفاض  من% 64.08 من انتقلت حيث العادية ا

باية مجموع لية ا  لتعاود ، 1992 سنة املجموع ذا من%34حوا إ 1989 سنة ال

ا ولية بايةإيرادات  أسعار انخفاض إ رجع ا وذلك ، %52إ 1998 سنة نخفاض الب

ول من إ وصل حيث الب ى ميل $ 10أد ب لل ة س سو ود الر   19.أزمة

ومية النفقات يخص فيما أما ة انت فقد ا منت تزال ال زائر يار ا أين ا ي ا ش

الناتج%43حوا إ انتقل إذ العمومي نفاق ارتفاع إ دعا مما الصنا القطاع ع ركزت  من

ولية زمة حدوث أن إال 1986 سنة جما ا ان 1986 سنة الب إذ السل ثر ل انية امل  ع

ا غطية الدولة ستطع لم ب مما إنفاق وصلت وزات حدوث  س العامة انية   إ امل

قي 1990 سنة%- 3.47 سبة حيث صالحات عد ح حالھ ع مر و  العام نفاق انخفضت

ام الداخ الناتج من ذلك 1991 سنة%24.6إ 1988 سنة%34.42 من ا رجع  تخ إ و

ي عن الدولة ا ش نتقال الن   التدخل عن التدر التخ خالل من السوق  اقتصاد إ و

يتعلق خاصة قتصاد رجع ،%40ب1993 -1992 سن مجددا ارتفع وقد سعار، بدعم فيما  و

والرواتب رفع إ ذلك ابتداء الشبكة نفقات وكذا جور  باإلضافة 1992 فيفري  من جتماعية

اليف إ ة لإلصالحات ونظرا.املا التط ت ر و  الوط قتصاد قطاعات جميع مست ال ا

يك التعديل مخطط وتطبيق باي ستاند"اتفاقية توقيع إثر ع زائر ال  السياسة عرفت ،"با

وظا انخفاضا نفاقية سبة م فسر ، 1998 غاية إ 1993 سنة من%6.1ب   نخفاض و

الرأسما سبة بانخفاض التج نفقات  سنة% 42.2من الك نفاق مجموع من نفاق

سي ،أما201998سنة%24 إ 1993 ال ن سبة ع استحوذت نفقات ب اوح  سنة % 61,84 ت

  .199 8سنة % 75,94 إ 1990

ة )2 يجة):2016-1999(الف ن قتصادي باالنتعاش ة الف ذه  أسعار ارتفاع سميت

وال ول ل الب ش ميل$17.48 من منتقلة رمستم تزايدت  سنة$94.45 إ 1999 سنة لل

ا تم مالية راحة أضفىمما 2008 شاط  استغالل  مالية سياسة خالل من قتصادي ال

ة توسعية ا ع وتنمو  عاش دعم بمخطط س ما ضمن العام نفاق م ارتفاع ع

معدالت أين قتصادي ن املتوسط %4.5 قدرت مرتفعة نمو حققت  ،ومع2005-2000 ب

اجع ول  ال الب ميل$ 62.3 ب قدر حيث 2009 سنة عرفتھ الذي أسعار  $100 مقابل لل

ميل معدل ، 2008 سنة لل  إ 2008 سنة دج مليار 8917 حوا من العام نفاق ارتفع

ارتفعت 2009 سنة دج مليار 10026  سنة دج مليار 4439 حوا من العامة النفقات كما

 سنة دج مليار 6799 حوا إ لتنخفض ، 2012سنة بحلول  دج مليار 7058 إ 2010

ة أن ،غ2014 ة الف ابوس بداية انت2014سنة من خ يار ل ما النفطية سعار ا إ
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السنوات$ 90دون انية امل مرتفعة وازات يل إ مما ميل لل

التوا% 13.5و%15.3و%7.3قدرت2016،2015،2014 ع املح الناتج إجما . 21من

لسن ة املعت انية امل وزات ل تمو تم غاية2014كما باقتطاعات2016إ أساسا

أي يرادات ضبط صندوق قائم يلمن س الصندوق ذا إ أت قد ومة ا

العامة، بالنفقات والوفاء النفطية املداخيل نخفاض ة إمرمواج أدى الذي

حاد ل ش موارده بـ. انخفاض ولية الب باية ا قيمة فائض انخفض 98,55% (94,56إذ

سنة دينار سنة1.810,32مقابل2016مليار دينار نة)2014مليار ز ا ز ل تمو وتم ،

بقيمة ة7.240,12العمومية الف خالل دينار رصيد)2016- 2014(مليار تراجع فقد ذا و ،

إصن املوارد ضبط سنة784,45دوق دينار سنة4.408,16مقابل2016مليار دينار مليار

قدره2014 بانخفاض   %. 82,20أي

بلغ الصندوق ذا ل القانون طرف من املرخص النظامي ى د الرصيد أن إ شارة تجدر

جوان شاءه2016اية إ منذ مرة ت740وألول ذا و دينار ةمليار املوج لالقتطاعات بعا

سنة من ول السدا خالل انية امل ز با. 2016لتغطية بتغطية السماح أجل ومن

من د بأز قدر الذي انية امل ز سنة2.450ال ملجمل دينار د2016مليار ا إلغاء تم فقد ،

لـ املالية قانون العمومي حتياط لصندوق ى للتم2017د ذا ماو ل من ب ال من كن

متوفر   .22و

يرادات ضبط صندوق رصيد يبلغ أن املتوقع لھ-ومن القانونية العتبة إلغاء 100,9 -عد

سنة دينار سنة2017مليار بـ2018لينعدم املقدرة قتطاعات تأث تحت ذا و ،941,7

دينار، و318,5مليار دينار دينار485,9مليار التوا2019و2017،2018مليار   .23 ع

ي الثا زائر:املحور ل املالية السياسة ع ول الب أسعار تقلبات أثر   .قياس

ول أسعار أن بما  سلسلة(volatility) تقلبات قياس اجل من و ، املستمر بالتقلب تتم الب

سلسة استخراج أوال بد املالية،ال السياسة أدوات ع ول الب حسعر ول الب أسعار تطاير

خالل من التقلبات ذه ل املالية السياسة أدوات استجابة مدى معرفة لنا س   Eviews.10ي

قياسية -1 ول volatility) ( لتقلباتنمذجة الب  . سعر

ول ألسعار قياسية بنمذجة نقوم سوف ة خالل الب بيانات2016 ح 1980 من املمتدة الف

نماذج باستخدام ة ر عة ذلك  معتمدين ARCHش ة دراسة :التا و مراحل بأر  استقرار

ول أسعار أسعار ، الب ول نمذجة ية باستخدام الب س، بوكس من  تباين نمذجة جانكي

ول أسعار بوا سلسلة  سلسلة حساب،EGARCH وGARCHو ARCHنماذج باستخدام الب

ول أسعار تطاير   .الب



2018/ 9 5/العدد املجلد سواق                                                                                        و املالية  مجلة

129 

ول: أوال الب أسعار ة إستقرار امل درجة معرفة اجلمن:  دراسة ول سعر سلسلة ت  الب

ذور  عن الكشف اختبارات أحد استخدمنا ة ا ذور  اختبار: املتمثل الوحدو ة ا الوحدو

، تمAugmented Dickey-Fuller AD العليا بناءا عدد حساب ،وقد ات  أصغر ع التأخ

ا قيمة قدAkcaike و Schwarzاملعامل يأخذ ت ، رقم( النتائج بي دول ا  أن))  01(أنظر

ول سعر سلسلة ة عند املستوى   مستقرة غOILPRICEالب عند ومستقرة% 05 املعنو

أي و ا الفروق املة أ  .I(1) و الدرجة من مت

دول املطور):01(ا فولر ي لدي الوحدة جذر اختبار   ).ADF(نتائج

 

ات   املتغ

و  املستوى     الفروق

ثابت  القرار حد مع

عام   واتجاه

ثابت حد حد  مع بدون

ثابت

عام   وإتجاه

حد مع

ثابت

عام   واتجاه

حد مع

  ثابت

حد بدون

واتجاه ثابت

  عام

OILPRICE 2.982284-  2.754744-  1.388496-  18.87592-  -18.8775  18.88952-    

I(1)  

 
القيمة

رجة ا

5%  

  

-3.420022  

 

-2.867859  

 

-1.941540  

 

-3.420022  

 

-2.86785 

 

  

 

-1.941542 

  

برنامج:املصدر ع باالعتماد ن الباحث إعداد   10Eviewsمن

ول ألسعار الزمنية السلسلة تحليل:ثانيا ية وفقا الب   .)جنكي- بوكس( ملن

ول لسعر و الفروق سلسلة ع الدراسة با تتم اD(oil price(  الب  زمنية سلسلة أل

  . واختبار تقدير مرحلة التعرف، مرحلة :التالية املراحل بإتباع وذلك مستقرة،

ل البيا):02(الش ة( 2016-1980منoil price)D  (يالتمثيل ر ش   ).معطيات

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

DOILPRICE

  
برنامج:املصدر ع باالعتماد ن الباحث إعداد   10Eviewsمن

التعرف )1  باالستعانة ذا و ARMAللنموذج Pو q الدرجات تحديد يتم البداية :مرحلة

يان ي رتباط ب ي رتباط و الذا ي الذا ز ل.D(oil price   (لسلسلة ا الش خالل ومن

رقم ق امل دالة،)01(الوارد أن ن ي رتباط يب ي رتباط و الذا ي الذا ز  ا
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ي رتباط سيط الذا نما ، التناقص  مستمرة و منعدمة غ ال ي رتباط دالة  ب  الذا

زئية ا يختلف ول Pفقط ا ر ول أسعار سلسلة أن ع ذا و ، الصفر عن جو  الب

ون  أن يمكن ل ع ت ي انحدار نموذج  ش ن املفاضلة عد وP(  . AR(أي Pالدرج من ذا  ب

ة و  املعيار تدنية ع اعتمادا  P(AR(نماذج عدة  إ توصلناAKAIKE، ، املعامالت معنو

 . D(oil price)  السلسلة لنمذجة AR(1)النموذج قبول 

تقدير )2 ر:AR(1)النموذج جودة اختبار و مرحلة ي نحدار نموذج تقدير نتائج تظ  الذا

التا.  D(oil price)للسلسلة و الدرجة من ل  :الش

دول    .AR(1(النمودج تقدير عملية نتائج):02(ا

DependentVariable: D(OILPRICE)  

Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)  

Date: 04/21/18   Time: 18:29   

Sample: 1980M02 2016M12   

Includedobservations: 443   

Convergence achievedafter 33 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     AR(1) 0.110998 0.024725 4.489274 0.0000 

SIGMASQ 35.15096 1.163516 30.21098 0.0000 

     
     R-squared 0.011898     Meandependent var -0.109955 

Adjusted R-squared 0.009657     S.D. dependent var 5.971156 

S.E. of regression 5.942254     Akaike info criterion 6.406586 

Sumsquaredresid 15571.88     Schwarz criterion 6.425068 

Log likelihood -1417.059     Hannan-Quinn criter. 6.413875 

Durbin-Watson stat 1.997278    

     
    Inverted AR Roots       .11 

  

حتمال أن أعاله دول ا ن املعلمة بالتا و ، الصفر ساوي t  إلحصائية املناظريب  فإن

ا تختلف للنموذج املقدرة ر من الصفر جو التأكد يمكن  التقدير عملية بوا أن من،كما

ي شا تحا رتباط استخدام خالل من ذا و ، أبيضا شو ي بيان   . للبوا الذا
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ل ي رتباط بيان):03(الش  .للبوا الذا

 
ن إعداد من :املصدر   10Eviewsبرنامج مخرجات ع بناء الباحث

أعاله خالل من ل ي رتباط معامالت أن يت الش سيطة الذا زئية و ال  مجال داخل تقع ا

ا ع و ، ثق ي البوا سلسلة أن ذا شا تحا   .إحصائيا مقبول  النموذج أن أي ، أبيضا شو

عا ول أسعار بوا سلسلة تباين نمذجة:را  وGARCHوARCH نمودج باستخدام الب

EGARCH.  

ي رتباط بيان )1 ع الذا ل خالل من:التقدير عملية بوا ملر ن)05(الش يب  أدناه

ي رتباط ع لسلسلة الذا  تختلف  Ljung-Boxإحصاءة احتماالت ل أن البوا مر

ا ذا%) 5أصغر(الصفر عن معنو ون  أن املمكن من أنھ ع يدل و من سلسلة ت  البوا

 .ARCHالصيغة

ل ي رتباط بيان):04(الش ع لسلسلة الذا  التقدير لعملية البوا مر

  
ن إعداد من :املصدر  . 10Eviewsبرنامج مخرجات ع بناء الباحث

وجود )2 أثر: ARCHاختبار اختبار إجراء أجل يARCHمن الذا نحدار إجراء ب ي ،

ن تب وقد التأخرات، عدد حساب ب ي ي الذا نحدار ذا إجراء ،وقبل البوا عات ملر

التأخ معامل معياري1أن بتدنية يقوم الذي نتائجSchwarzوAkaikeو ر تظ ،

التا دول ا النموذج ذا  :تقدير
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دو    ARCHنموذج إختبار نتائج):03(ل ا

HeteroskedasticityTest: ARCH   

     
F-statistic 47.13961     Prob. F(1,440) 0.0000 

Obs*R-squared 42.77153     Prob. Chi-Square(1) 0.0000 

     
     

Test Equation:    

DependentVariable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 04/21/18   Time: 18:40   

Sample (adjusted): 1980M03 2016M12  

Includedobservations: 442 afteradjustments  

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
C 23.93746 4.854702 4.930779 0.0000 

RESID^2(-1) 0.310543 0.045230 6.865829 0.0000 

     
R-squared 0.096768     Meandependent var 34.86609 

Adjusted R-squared 0.094715     S.D. dependent var 101.3409 

S.E. of regression 96.42223     Akaike info criterion 11.97987 

Sumsquaredresid 4090788.     Schwarz criterion 11.99838 

Log likelihood -2645.550     Hannan-Quinn criter. 11.98717 

F-statistic 47.13961     Durbin-Watson stat 1.986968 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
ن إعداد من :املصدر  . 10Eviewsبرنامج مخرجات ع بناء الباحث

إحصاءة احتمال أن ختبار نتائج ن من )Obs*R-squared(  تب  %5أصغر

ونقبل الزمن، ع ثابت خطاء تباين بأن القائلة العدمية الفرضية نرفض يجعلنا ما ذا  و

الشرطي، التباين ثبات عدم فرضية البديلة   .الفرضية

النموذج )3 النماذج:ARCHتقدير بتقدير قمنا فقد التباين، معادلة تقدير أجل مـن

 ، TGARCH1 )1,1( وH  GARC)2( ARCH،)3( ARCH،)1,1(،ARCH)1( : التالية

EGARCH(1,1)   الشرطي التباين لتمثيل املقبول النموذج بأن ات ) التطاير( وقد

النموذج و ول الب دولARCH)1(لسعر ا النموذج ذا تقدير نتائج ر وتظ ،: 
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دول  ARCH)1(النموذج تقدير نتائج)04(ا

DependentVariable: D(OILPRICE)  

Method: ML ARCH - Normal distribution (OPG - BHHH / Marquardt steps) 

Date: 04/21/18   Time: 18:42   

Sample (adjusted): 1980M03 2016M12  

Includedobservations: 442 afteradjustments  

Failure to improve likelihood (non-zero gradients) after 0 iterations 

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

Presample variance:backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2  

     
Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
AR(1) 0.005000 0.041939 0.119221 0. .0000  

     
 Variance Equation   

     
C 23.19575 1.231956 18.82839 0.0000 

RESID(-1)^2 0.171429 0.023474 7.302881 0.0000 

     
R-squared 0.000538     Meandependent var -0.139095 

Adjusted R-squared 0.000538     S.D. dependent var 5.946304 

S.E. of regression 5.944704     Akaike info criterion 6.213624 

Sumsquaredresid 15584.72     Schwarz criterion 6.241393 

Log likelihood -1370.211     Hannan-Quinn criter. 6.224576 

Durbin-Watson stat 1.788860  

 

  

     
Inverted AR Roots       .10   

ن إعداد من :املصدر  10Eviewsبرنامج مخرجات ع بناء الباحث

ن بأن تقدير نتائج من تب ا و موجبة التباين معادلة معلمات ل النموذج ر جو عن تختلف

من. الصفر أقل رجة ا ا إحتمال قيم التا%5ون  .إحصائيا مقبول  النموذج و

، و  :ي كما التباين معادلة تكتب خ
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23.19575+0.171429*RESID(-1)^2)=1(ARCH  

عا ول:را الب أسعار تطاير سلسلة   .The Volatility Of Oil Priceحساب

ول أسعار تطاير تأث دراسة أجل من ألسعار الشرطي املعياري  نحراف ع عتمد سوف ، الب

ول ما تحصلنا الذي Conditional Standard Deviationالب  ألسعار قياسية نمذجة عد عل

ول ة(الب الف ة2016-1980خالل ر ش النموذج)معطيات ع مثل.ARCH)1(،معتمدين و

املوا ل ،الش ول الب سعر تطاير َ منح  سعر لسلسلة الشرطي املعياري  باالنحراف عنھ املع

ول التقلبات ARCH CSD)1(الب من مجموعة ر يظ ول سعر  املتوقعة غ بحيث  ال  الب

ا يطلق مفاجئة أو حاَدة انخفاضات عن إَما ع ال القمم مصط عل  و سعار  ارتفاعات

ولية الصدمة تصادف فواحدة إحصائية، دالالت ذات خرى 1986لسنة السالبة الب  توافق و

ليج حرب ا1991و1990سن خالل جرت ال ا د ش أخرى صدمات إ باإلضافة ذا ،

سنة عد ول الب سنة2000أسعار إيجابية2016ع صدمات ن ب تراوحت خاصة(،وال

سالبةو ) 2000،2004،2008السنوات جيوسياسية) 2014،2016(صدمات عوامل تأث سب

مختلفة   . واقتصادية

لا تطاير  ):05(لش ب سعر تطور عنھ مع ول ARCH CSD)1(الب

4

6

8

10

12

14

16

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Conditional standard deviation  
ول -2 الب أسعار لتطاير املالية السياسة أدوات استجابة  .تحليل

لتطاير استجابة تحليل و بدراسة نقوم سوف زائر ل املالية السياسة  سعر أدوات

ول َ ( العاملية سواق الب  لسلسلة ARCH CSD)1(الشرطي املعياري  باالنحراف عنھ املع

ول، سعر إ عد لكن الب ة ر الش بيانات ل ة بيانات تحو برنامج تقنيات باستخدام سنو

10Eviews ة دراسة من ابتداء ات الزمنيةالسالسل استقرار العامة:التالية للمتغ النفقات

EXPالعامة يرادات ،REVالعامة املوازنة التباينDEF،رصيد ونات م تحليل إ ،وصوال

ق طر   VECM.أوVARعن
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قبل من شورة امل حصاءات ع ا بيانا التطبيقية نا دراس عتمد الوط:و الديوان

،منظمة زائر ا بنك ر املالية،تقار ع،OPECلإلحصاءات،وزارة ات املتغ ذه ع و

من إبتداءا ة سنو بيانات غاية1980سلسة متغ2016إ ع الدراسة ذه شمل كما

كمقياس عت لسلسلةأخر الشرطي املعياري نحراف املتمثل ول الب سعر لتطاير

ول الب النموذج) CSD ARCH(سعر من نة.)1ARCH(واملستخرج مب ات املتغ ذه ل

رقم( ق   ).02امل

الزمنية:أوال السالسل ة إستقرار الزمنية:دراسة السالسل ة إستقرار دراسة أجل من

الدرا ةاملستعملة الوحدو ذور ا اختبار -Augmented Dickey العلياسة،استعملنا

Fuller AD،ت وقد التالية نتائج بي ات املتغ ل عندEXP، REV، DEFختبار مستقرة ،غ

و%5مستوى الدرجة من املة مت ا أ ول،أي التفاضل سلسةI) 1(،ومستقرة ،أما

ول الب سعر املستوى CSD ARCHتطاير مستقرة ا أ ختبار ت بي النتائج.I) 0(قد ر وتظ

املوا دول   :ا

دول  اختبار):05(ا باستخدام الزمنية السالسل ة إستقرار   .ADFنتائج

ات واتجاه( املستوى   املتغ ثابت حد

  )عام

ول  ثابت (التفاضل حد مع

عام   )واتجاه

 

 

يجة القيم  الن

رجة ا

  % 5عند

t-ADF  

  

رجة ا القيم

  %5عند

t-ADF  

REV  -3.587527  -1.255754  -3.587527  -4.356068  I(1)  

EXP  -3.557759  -2.759064  -3.557759  -7.196752  I(1)  

DEF  -3.540328  -2.068338  -3.540328  -5.517953  I(1)  

CSD ARCH  -2.725721  -5.032159  NA NA  I(0)  

ن إعداد من :املصدر برنامج ع بناء الباحث   Eviews 10مخرجات

ول سعر تطاير أن بما ا املع الب يمكنI(0)أي مستقرة CSD ARCH ع  معرفة،فإنھ

ول أسعار لتطاير املحتمل التأث الفروق ع الب عن املستقرة املالية السياسة أدوات

نموذج باستخدام وذلك ي نحدار متجھ و  عدد تحديد تم لقد :مالحظة( .VARالذا

ب املدروسة للسالسل سبة بال ات   .) 2التأخ
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 :Impulse respense function: الدفعية ستجابة دوال تحليل:ثانيا

شابكة مختلف عن الكشف  ستجابة دوال تحليل تفيد امل  تحدث ال والتفاعالت العالقات

ن املعنية ب ات ، املتغ تحليل ذه  نحاول  سوف بالدراسة  سعر تطاير تأث درجة الدراسة

ول املاليةCSD ARCHالب السياسة أدوات ذا)EXP، REV، DEFاملتمثلة(ع و

الدفعية بدوال باالستعانة ة ستجابة بؤ لف ن و. سنوات 10 مدى ع تمتد ت ل يب املوا الش

ستجابة ل الدفعية دوال ول أسعار  واحدة لصدمة متغ ل ة الب ح1980من املمتدة للف

2016. 

ل املالية استجابة):06( الش السياسة ول سعر  لصدمة أدوات  الب
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Response to Cholesky One S.D. (d.f. adjusted) Innovations ± 2 S.E.

ن إعداد من :املصدر برنامج ع بناء الباحث   Eviews 10مخرجات

ماي نفسر أعاله ل الش خالل   :من

سعر  تطاير املوجبة للصدمة ون سي أنھ أت فقد ستجابة اختبار خالل من

ومي ا نفاق ع ي إيجا تأث ول ة فرضية يدعم ذاالب أي السياسة دور املالية

ول، الب أسعار بتقلبات وثيقا ارتباطا ترتبط العام نفاق  تلعب طار ذا  سياسة

القناة املالية السياسة ا من ال دور تقل خالل ول أسعار  التقلبات ت  با إ الب

تج و  قتصاد ة تقلبات النفط عائدات التقلبات عن ي  .العام نفاق سياسة  مواز

أن  لوحظ ع سعر تطاير متغ  موجبة لصدمةكما ول أثر يرادات الب ومية ا

ي ة طول  ع إيجا ذا أق كحد يصل ستجابة ف و عة الرا السنة د ما إ  يز

عية ع وإثباتا توضيحا زائري، قتصاد ر ة فاإليرادات ا زائر ا ا ل ون  ي  أك من تت

باية( النفطية يرادات من %70من ولية ا التا ،)الب السعر فان و  النفطي ارتفاع

باية حصيلة ارتفاع إ سيؤدي تفاقية إ ذلك عد ستحول  وال النفطية ا  السياسات

انية  املدرجة   .امل
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  ، لصدمة متغ استجابة أن يالحظ خ املوازنة  سعر تطاير متغ  موجبة رصيد

ول العصب الب ل ش ولية الب يرادات أن إ راجع ذا و سل أثر بؤ الت ة ف طول ع

يار% 65حواالرئ ا إ ستؤدي النفط ألسعار معاكسة صدمة أي حدوث وان

سل رصيد العامة املوازنة لت أخرى،حيث ة ج من النفقات غلب و العامة يرادات

ب2016سنة خالل% 13.5يقدر ز ال ذا يتواصل أن توقع و جما املح الناتج من

ولضمان املقبلة، الضروري يصبح املتوسط، املدى ع العامة املالية استدامة السنوات من

ن بة تحصيل تحس بة خصوصا العادية، الضر ات ع املباشرة الضر الشر اح بة أر  والضر

املنتج املباشرة غ ثمار س  .الداخلية،وتحف

 Variance decomposition :التباين تحليل:ثالثا

تحليل معرفة التباين ش بؤ سبة إ طأ تباين  الت املتغ  بالصدمات يفسر الذي ا

ات و نفسھ نا  و ، خرى  املتغ الة ذه  التباين لتحليل دراس سبة معرفة نحاول  سوف ا

ات املالية  املستقبلية التغ السياسة ات ول سعر بتطاير تفسر ال متغ CSD ARCH الب

ر التباين تحليل ونتائج التا  تظ دول   .ا

رقم دول ي التباين تحليل نتائج):06(ا ن الثنا ل سعر تطاير متغ ب و ول من الب

باالعتماد املوازنة ورصيد العامة والنفقات   .VARالنموذج ع يرادات

ات   S.E.  EXP CSD  S.E.  REV  CSD  الف

1   301.0193   93.95758  0.000000   632.2364  49.40951   0.000000  

5   516.8312    37.84151  8.515935   667.0307  44.58963  1.500918  

10   549.5912   34.52227   9.184690   673.7493   43.94595  1.638283  

ات     S.E.  D(DEF)  CSD  الف

1   519.9657  100.0000   0.000000  

5   738.9423  57.31085   6.024882    

10   750.9204   57.16941   6.699126    

ن إعداد من :املصدر برنامج ع بناء الباحث   Eviews 10مخرجات

ول سعر تطاير تأث أن التباين تحليل جدول  خالل من يت ا أن يبدوا ال الب  املدى تأثر أي ل

املوازنة، تقلبات تفس  القص ،رصيد يرادات و ومي ا نفاق   اتاملتغ  هذ فتقلبات و

بصدمة القص املدى سبة انفس اتاملتغ   ترتبط ة ب  100 بحوا و السنة  قدرت جدا كب

ل املدى  انھ غ% 49.40،93.95%،%  ول سعر تطايرتأث تفسر الطو حوا الب

املوازنة تقلبات من% 1.6،9.18%،6.69% رصيد العامة املستقبلية يرادات و ومي ا نفاق و

د ش الضعف%.43.94،%34.52،%57.16متتاليةانخفاضاتل ة م ع يدل للسياسة مما
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السياسة ضبط ع ول،وللمحافظة الب أسعار لتقلبات والشديد القوي رتباط و زائر ل املالية

جيا ن ب نصاف وضمان ل والطو املتوسط املدى ستقراراملالية ودعم القادمة ل

سيما وال ولية الب غ يرادات من د املز عبئة و اري ا نفاق مراقبة ذلك ،يتطلب ار ا

الضر والتحصيل ية الضر عفاءات   .بتخفيض

الدراسة التالية: نتائج النتائج إ الدراسة   :توصلت

 لكن النفطية، السوق   السعر آلية تحكم ال التقليدية العوامل  والعرض الطلب أساسيات -

مية ذات أخرى  عوامل تبقى ا أ  العوامل مثل العاملية، النفط أسعار تحديد  رئ دور  ول

يوسياسية وارث ا النفطية و الطبيعية وال  حتياطية نتاج طاقات وانخفاض زمات

ة وعامل   .جلة سواق  املضار

ب - ةخالل أسعاره صدمات واستمرار النفط أسعار تقلب س التقلب عالية درجة  الف  من

ن وعدم وال العامة يرادات  اليق زائر ل عتمد ل يرادات ع ك شبھ ش

العامةالنفطية املالية أرصدة تذبذبا أحدث  .،مما

زائر الضعيف قتصادي داء ى عز - قة إل لصدمات املالية السياسة استجابة طر

ن الكب رتباط أن حيث النفط، أسعار انية إيرادات و النفط عائدات ب  إ أدى العامة امل

نفاق استقرار عدم زائر  العام سياسة التا ا ة إ و  أصبحت وال املالية السياسة دور

م تقل قناة أ إ أسعار تقلبات ابه ت ات با النفط  .قتصادية املتغ

يرادات - ع ول الب سعر تطاير صدمة حدوث أن القياسية الدراسة نتائج ت أو

اوالنفقات املوازنةل رصيد ل،أما والطو املتوسط املدى ع ي إيجا اأثر عل سل أثر

ل الطو   ,.املدى

ا املتوصل النتائج ضوء ع:التوصيات اح يمكن إل   :ماياق

ومية النفقات ترشيد - ا ا دوى  ملعاي وإخضاع ة الكتلة  والتحكم قتصادية، ا  جر

للعمال ن الفجوة تقليص دف،التج نفقات ومراقبة املمنوحة  والنفقات العامة يرادات ب

التا العامة ز و ال ي، تخفيض ون  أن يجب وال املواز ا ي دمات نوعية حساب ع تقليص  ا

مراعاة التأكيد مع أدائھ، وحسن العامة انب ع ، ا ط غضب ألي تجنبا جتما  شع و

ومية السلطات ع  .ا

باية عتبار رد يجب - ية بالسياسة يتعلق فيما يرادات مجموع ضمن العادية ل  أي الضر

وعية ية توسيع ادة ع عمل بما املعدالت وتخفيض الضر  وتقليص املالية املردودية ز

الضر الغش محاوالت رب بة وتوجيھ. وال ع إلعادة الضر ل املداخيل توز  .عادل ش
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املراجع   :قائمة
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ار ا التدقيق جودة ن تحس ع املؤسسات حوكمة انزمات مي   أثر

لية ي ال باملعادالت النمذجة   باستخدام

Impact of corporate governance mechanisms on external auditing quality  

Using Structural Models 

ستالم خ شر                                                    06/2018/ 20:تار ال قبول خ   15/08/2018:تار

شام شة.د                                                                               *بوع عا   **لشالش

أ قسم مساعد بأستاذة                                                         استاذ قسم   محاضرة

سعيدة زائر   - جامعة ت                                                        ا تيموش ن ع ام ا زائر- املركز   ا

  

ص  امل

التدقيق جودة ن تحس ع املؤسسات حوكمة انزمات مي تأث مدى الدراسة ذه تناولت

ار ا ا ا ن املدقق من عينة آراء استطالع خالل من زائري وذلك ا الغرب بمنطقة ن . رجي

خالل من لية ي ال باملعادالت النمذجة باستخدام الدراسة بيانات تحليل  smartpls3 برنامج تم

البحث فرضيات املتمثلة. الختبار وكمة ا آليات لتطبيق أثر وجود إ نا دراس نتائج خلصت و

جودة ن تحس ع الداخلية الرقابة ونظام دارة ارمجلس ا بعاد.التدقيق اس تمَّ فيما

الداخ والتدقيق ن م املسا رقابة من  .ل

املفتاحية لمات املؤسسات :ال املؤسسات،حوكمة حوكمة آليات التدقيق، جودة

لية ي ال باملعادالت ،النمذجة ار  .ا

Abstract : 

The study aims to distinguish the impact of corporate governance mechanisms on external 

auditing quality. The research is conducted first by interviewing a sample of external auditing 

in the West of Algeria. Afterwards, analyzing the collected data with using SMART PLS3 for 

testing the hypotheses. The results reveal the existence of an impact on improving the quality 

of external auditing by the implementation of governance mechanisms represented in the 

board of executives and the internal control system, while excluding both the control of 

shareholders and internal auditing.  

keywords :corporate governance, governance mechanisms, external auditing quality 

Modeling with structural equations. 

*e-mail : bouali.hicham1982@gmail.com                            **e-mail :   lachelacheaicha@yahoo.fr 
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  :قدمةامل

عد خاصة للبحث واسعا مجاال املؤسسات حوكمة لت حيثش العاملية الكساد أزمة

ذا تبلورت وٍم مالمح كمف ج بالتدر لاملصط لقَي  ذإ.قتصاديةاملؤسساتسي حديث

تما فما ن الباحث من والعديد عاده أ ود عناصره تعددت ج خالل نمن ان و.املنظر

املعاصرةديةقتصالألحداث الفضُل العاملية املختصة الدولية ذاوللمؤسسات تب

وم  ھومنِح املف
ً
وصبغة ةعلمية قانونية اممن د ش ال ات للتع شامل قتصادكحل

زماتاال و املالية الفضائح إثر املعاصرةالعال  .قتصادية

خا ل ش يرتكز املؤسسات حوكمة مبادئ تطبيق أن تفعيلكما ع ص

انزمات( الرقابة)مي اعت الو آليات م أ من واحدا ار ا ع .التدقيق ك ال خالل من

أّي ُس  من وحمايتھ ار ا للمدقق التامة ستقاللية تحقيق ممارسةبل ضھ ع ضغوطات

ا بحيادمم ال و. وكفاءةيةھ باعتبار املؤسسات سي بنمط تمام الضرورة ولية املادة

ُم  املدقق ا م والقرائن(دخالتھستخرج   .) دلة

و التدقيق جودة وم مف ن ب ط عالقة أصبحاملؤسسات حوكمة فالر لوجود نظرا حتميا أمرا

ا م واحدا ار ا التدقيق عت ال املؤسسات حوكمة آليات ل ن ب املية ت مما. وطيدة

ت والدراسات البحوث عجعل ا تأث ومدى العالقة اتھ طبيعة ع بجودةركز رتقاء

ار ا املوضوعالتدقيق ذا ل نا دراس خالل من الضوء عليھ سلط أن سنحاول ما ذا و

ئة ةالب زائر ا طرح. قتصادية خالل من املؤسسات حوكمة وم مف زائر ا تب عد خاصة

سنة الراشد كم ا إضافةشاءوإم2009ميثاق العاصمة زائر با املؤسسات حوكمة مركز

املؤسساتإصالحاتعدةإ منافسة ع قادرة ا وجعل ة زائر ا باملؤسسة وض لل أخرى

غرفة. العاملية خلق ارملوكذا ا التدقيق نة م ممارسة جودة ضرورة.  راقبة ستد مما

و التدقيتمام نة م ممارسة بمستوى زائررتقاء ا املؤثرة ق ن امل م أ من ا باعتبار

لع ك حولھمنو .قتصاد يتمحور الدراسة ذه يؤطر الذي الرئ السؤال   :ان

؟ - ار ا التدقيق جودة ع املؤسسات حوكمة آليات تأث مدى  ما

ع مبدئية التاليةوكإجابة الفرضيات ح نق الدراسة ذه ل الرئ   :السؤال

  أثريو داللةذجد لإو املحصائية اررقابة ا التدقيق جودة ع ن م   .سا

 مل إحصائية داللة ذو أثر اريوجد ا التدقيق جودة ع دارة  .جلس

 داللة ذو أثر للتدقيقيوجد ارإحصائية ا التدقيق جودة ع   .الداخ

 داللة ذو أثر ليوجد جو إحصائية ع الداخلية الرقابة ارنظام ا التدقيق  .دة
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الدراسة مية  :أ

ميتكمُن  وَ ةأ الدراسة حوكمةواقَع ترصُد ااتھ تطبيق ظل ار ا التدقيق جودة

م نظرا ن ارجي ا ن املدقق آراء خالل من وذلك زائري ا الغرب منطقة املؤسسات

 
ّ

يمك ما ذا و نة للم م تقديموممارس من احاتننا أكاق تخدم ا وجعل ا ر لتطو ملناسبة

يدة ا وكمة ا مبادئ   .تطبيق

السابقة   :الدراسات

رقايقية )1 راء الز فاطمة دراسة
*
: 

ا الدراسة ذه ياندف آليةت باعتباره سابات ا تدقيق يؤديھ أن يمكن الذي الدور

ا جودة فعالية ادة وز ن تحس املؤسسات حوكمة تطبيق آليات املالية،معتمدينمن ملعلومة

الدراسة عينة ألفراد موجھ يان است ع ات.ذلك الشر حوكمة أن إ الدراسة خلصت وقد

مدقق عمل أن ليات،كما من مجموعة خالل من املؤسسة خاللھ من تدار نظام

مدى ا م املؤسسات حوكمة ع ا تأث درجة تختلف أساسية عناصر ع يرتكز سابات ا

عملھ أداء وجودة سابات ا مدقق واستقاللية   ).موضوعية

 Wafaa MASMOUDI AYADI 1:  دراسة)   2

إ الدراسة ذه انزماتادفت مي أثر وكمة ختبار التدقيق(ا نة و دارة مجلس

الديون  سبة و امللكية ل ي التبعية) و ع بناء ا قياس تم ال ار ا التدقيق جودة ع

العامليةألح التدقيق اتب م اللوجسفتُ ). big 4(د نحدار خالل من ا إل املتوصل النتائج ن ب

ارابأن ا التدقيق جودة ع الطلب ادة ز ع ي إيجا أثر لھ دارة مجلس أعضاء اد ج

تُ . أثر كما ناك أن طي ا نحدار خالل من أخرى ة ج من ن انزماتمحتمال اب مي  لبعض

ع(وكمةاملتمثلةا و سبة التدقيق نة ووجود دارة مجلس ن املستقل مستوىضاء

امل طرف من وامللكية ار) ؤسساتالديون ا التدقيق جودة  .ع

  DUMONTIER Pascal ET Autre2: دراسة) 3

آليات عض أثر تحديد الدراسة ذه املؤسسات دف جودةعطلبالعحوكمة

ارالتدقي ا حوابق ثر لقياس املتعدد نحدار ع . قتصاديةامؤسسة98االعتماد

اتإذ م ذاَت بتصنف حسبالتدقيق ألحضناجودة ا العامليةمام التدقيق اتب م فروع  و .د

بنتائجانت ال الدراسة ي إيجا أثر دارةضنوجود ملجلس ن مستقل أعضاء ععمام الطلب

                                         
رقا * راء الز ات(يقية،فاطمة الشر حوكمة ظل املالية املعلومة جودة رفع التدقيق مة دراسة–مسا

ة زائر ا املؤسسات لبعض قتصادية،العدد)-ميدانية للتنمية ة زائر ا املجلة سم01،  2014،د
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ارالتجودة ا واملوقع.دقيق م ا وكذلك املؤسسة الديون سبة ن ب عالقة أي واليوجد

للمؤسسة غرا ارمعا ا التدقيق جودة ع  .الطلب

  الدراسةمحاور 

ول  ار:املحور ا التدقيق وجودة املؤسسات حوكمة آلليات النظري  طار

ملبادئ الفع التطبيق يتإن املؤسسات لياتمحوكمة من مجموعة خالل تختلفمن

ا و سمي محدداتالبحوث مصط ا عل يطلق من ناك ف العلمية انزمات أوالدراسات مي

ا وغ أدوات عادة. أو نإلىوتصنف داخل:صنف من ا ع ومتا ا وضع يتم أي داخلية آليات

امل،املؤسسة حوكمة مبادئ بتطبيق يتعلق ما ل أي خارجية أووآليات مصدر من ؤسسات

املؤسسة خارج از ج أو   .يئة

و.1 املؤسسات حوكمة آليات ف ا عر   :أنواع

 
ُ

ا بأ املؤسسات حوكمة آليات  "عرف
ُ

ال املمارسات غمجموع أو مباشرة بصورة م س

حملة ن ب العالقة طبيعة تحدد ال املؤسسات حوكمة لقواعد السليم التطبيق مباشرة

وأ م ئةس ب للبقاء ومستقرة سليمة إدارة للمؤسسة تضمن وال افة املصا اب

ا".عمال أدا ن وتحس الشركة قيمة عظيم ع املؤسسات حوكمة آليات عمل حيث

وضمان واملسائلة السلطات تحديد خالل من العالقة ذات طراف جميع حقوق وضمان

والشفافية   3.فصاح

وفعالية سياسيةوكفاءة عوامل عدة ون مر يبقى الواقع أرض ع ليات اتھ تطبيق

ألخرىاو  دولة من تختلف ال وثقافية وقانونية طرح.قتصادية إ أدى ن الباحث اد اج أن كما

الباحث فأشار وكمة ا لتطبيق آليات تختلفzuikofliعدة املؤسسات حوكمة آليات أن إ

وكمة ا نموذج ن فقد ،دَم ملعتَ ا باختالف نموذج ح نمو ول  :اق ندذان س ،السوق إج

الرقابةذالنمو و  ا ند س ي الثا يرجعو ،ج املؤسسات حوكمة ومتطلبات خصائص اختالف أن

اإ تطبيق آليات فعالية ع ينعكس مما املتبع، املطبقة.النموذج ليات انت أيا وعموما

ا ن الباحث غالبية وخارجيةفيتفق داخلية آلليات ا ان.تقسيم ليات اتھ ل املؤسسات وتب

ار ا التدقيق جودة ع ثر بالغ   . لھ

ار.2 ا التدقيق جودة ع ا وأثر الداخلية املؤسسات حوكمة  :آليات

ا خالل من س وال املؤسسات وكمة الداخلية ليات جملإعددت منتطبيق ة

الرشيداملبا كم ا لضمان بالقدراتو ،دئ الصلة ذات العوامل من مجموعة إ ش

الداخلية وتحديداواملوارد السلطات ع وتوز ا وثقاف ا اتيجي واس املنظمة ة رؤ من نطالقا

املعرفية م وقدرا ة شر ال ا موارد وكفاءة ا بداخل والعالقات سيؤثر.املسؤوليات ماسبق ل
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امل قدرة الداخليةع وكمة ا آليات ر وتطو تب ع ليات 4.ؤسسات م أ ذكر فسنحاول

والدراسات دبيات ا تناول تم يانال لت ارالعلمية، ا التدقيق جودة ع ا   .أثر

ار) أوال ا التدقيق جودة ع وأثره دارة   :مجلس

املؤسسة داخل رقابية سلطة أع دارة مجلس أماميمثل املسؤولة يئة ال و و

ن ثمر ألداء) املالك(املس الصالحيات بواسع دارة مجلس تمتع ،و م ألمالك مثل سي ال عن

امھ   .م

نحيث تحس مباشر ل ش م سا ال الداخلية املؤسسات حوكمة آليات أبرز من عد

د تلعب ،ال التدقيق نة خاص ل ش و ار ا التدقيق املدققجودة د و ل ما م ورا

ار املباالستقالليةا وعمل عملھ ن ب سق ماوت بي امل الت لق الداخ ادقق أ ،كما

م سا ا و عن فضال ار ا املدقق تواجھ ال الضغوطات تخفيض كب حد ا م سا

ا خفض خالل من املدقق ام م من ل س مما املالية ر التقار ة الغشضمان حتمال

املالية القوائم فات والتحر طأ   .وا

فمجلس املؤسسات حوكمة مبادئ أحد دارة مجلس مسؤوليات تحديد عت ذا ل

ة من والتأكد ا قوائم إعداد ونظم للمؤسسة املالية حسابات ة نزا بضمان مطالب دارة

املتبع ية املحاس الطرق ثبات و ية املحاس دارة.ةساليب مجلس مسؤوليات فتحديد

النقاط بالذكر ونخص از ا ذا فعالية من د يز واملحاس املا انب ا ع خاصة ك وال

  :5 التالية

نظام - ة ضمان م سا ال والتنظيمات ن القوان بتطبيق دارة مجلس ام ال

و املعلوم املالية ر والتقار املحاس اات املخاطرلرقابةحسن إدارة ودعم ا   .عل

عملية - يل س خالل من ار وا الداخ املدقق من كال التا و التدقيق نة دعم

مجلس مع الالزمةالتواصل ماية ا وتوف  .دارة

تطبيق - ع دارة مجلس اريحرص وا الداخ املدقق  .توصيات

ع - رص مإا ن املستقل عضاء املاليةدماج ة ا ذوي من خاصة دارة جلس

ية  .واملحاس

أّي  - ثبوت حال ا تنفيذ ع رص وا ات العقو مجلستحديد أعضاء طرف من تقص

م تورط أو م ام م أداء معلوماتإدارة ةيصال املص ذوي طراف ألحد  .مضللة

ال - ملناقشة دارة مجلس أعضاء أمام املجال الف جراءات شر و خالقية قضايا

املؤسسة داخل العام املناخ ا شر  .تدعم



 2018/ 9 5/العدد املجلد سواق                                                                                                        و املالية  مجلة

146 

و الفص - دارة مجلس س رئ وظيفة ن ب والشفافيةل املسائلة لضمان املؤسسة عام مدير

 .واملصداقية

املسندة باملسؤولية دارة مجلس م ال لما أنھ سبق مما تج ذلكإست عكس ا لما ، ليھ

ارإلش ا التدقيق جودة ع ي   .يجا

دارة مجلس عالقة إ شارة أن وكمة-كما الداخلية ليات من مة م آلية باعتباره

عضاء-املؤسسات سبة ع ك ال إ بالضرورة بنا تؤدي ار ا التدقيق بجودة

من ن ارجي ا ن املجلساملستقل داخل عضاء عدد عدف.إجما ن عضاءيدتب أن دراسات

ين املس مراقبة املتمثل الفعال م دور خالل من ن املستقل ن ارجي مصاوما حماية دى

ومحا موضوعية م قرارا يجعل مما استقاللية أك م باعتبار ن م باألعضاءاملسا مقارنة يدة

و  ن، بدورهالداخلي ا ذا ا التدقيق جودة ع الطلب من يد عضاء،رس ليتمكن

 
ّ
اّم املستقل م ممارسة من ورةن املذ من،وذلكم املقدمة دمات ا من ستفادة خالل من

ع ا عرض يتم ال املالية القوائم ة بضمان املتعلقة تلك ارجيخاصة ا املدقق طرف

ة املص ذوي طراف ا و ن م أخرى 6.املسا دراسة ش مجلس 7كما أن املحوكمإ دارة

ن املستقل عضاء عدد خالل من ار ا التدقيق جودة من د و يز ناحية من ذا الفصل؛

و  ن و يفظب دارة مجلس س أخرى رئ ناحية من ذا للمؤسسة العام أسااملدير ؛كشرط

املجلس فعالية بالتدقيقلضمان مطالبتھ خالل من ار ا التدقيق جودة من يحسن ،مما

دارةامل مجلس س رئ وموضوعية ياد نظرا قرارات،عمق ة ع حرصا أك يجعلھ مما

م،املجلس ام م ممارسة حول ين املس مسائلة من د ز اب،و أ حقوق مع يتعارض ال مما

  .املصا

امللكية)ثانيا ل ي ار أثر ا التدقيق جودة ع ن م املسا رقابة  :و

وم بمف تمام امللكيةزاد ل عني امللكية انفصال ب س للمؤسسات جديد ل ش ور ظ

سي أشار،ال أين مة املسا ات شر عرف تواجھBERLE et MEANSبما ال لة املش أن ا

عارُ  مة املسا ات املصاشر نض م املسا عدد قل لما ف ع، م قدر من ذلك زاد

ع خاصة الفعالة الرقابة املممارسة ينأداء رأسمال.س شكيل امللكية ل ي قصد و

لرأسمال تة املش بامللكية عرف بما ن م املسا من كب عدد من إما منو  .املؤسسة النمط ذا

املالية سواق شط ت أين الدول عض سائد الوسطاء،امللكية دور د ز ع،و الطلب د ز و

ن ثمر املس ساعد ال القراراتاملعلومات ي .اتخاذ الثا النمط منفأما قليل عدد يتم

أو العائلة نفس من ونوا ي ما وغالبا ن ثمر الرقابة املس ع ك ال يتم أين املدراء من

املؤسسة   .الداخلية
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ٍل  ش يؤثر املؤسسة داخل امللكية ل ي طبيعة أن تج ست سبق اختيارمما ع كب

املؤسسا حوكمة فعالينموذج ومدى أدوات.ات ع تركز تة املش امللكية ذات فاملؤسسات

ارجية ا ي،الرقابة ا تفرض ال ن املاليةئاالقوان سواق امللكية. ت ذات املؤسسات أما

الداخلية الرقابة أدوات ع عتمد معية،املركزة ا خالل من م أنفس ن م املسا رقابة وع

الت أو العادية سيةالعامة السل،أس صاحبة ا القانونيةباعتبار والسيادة العليا ممارسة و. طة

واملستمرة الصارمة الرقابة خالل من دارة مجلس ع   .الضغط

أشار صوص ا املؤسسة1995سنة(G.Charreaux)ذا داخل امللكية ل ي أن إ م

ن أساسي ن قسم ا ن:ينقسم ارجي ا ونظام ن الداخلي ع ،نظام مباشر ل ش يؤثر ما وكال

ا عل الرقابة جانب من أو املؤسسة أداء جانب من سواء املؤسسات حوكمة   .تطبيق

 
َ
نقاط ن النظام لكال أن يت سبق وضعفمما نموذج،قوة معينة ات توج يفرض مما

املتبع وكمة املاملف.ا قرارات ع ن مسيطر ن م املسا تجعل لرأسمال املركزة منلكية ؤسسة

حيث من دارة مجلس ع والضغط ت التصو من عالية سب ع م استحواذ خالل

ُن  والبعيدالتحس ب القر املدى ع املؤسسة ألداء يفتح و .املستمر ين املس مع العالقات ز عز

تماثل عدم لة مش من د يز مما ن م املسا أقلية حساب ع م مصا توحيد أمام املجال

  .اتاملعلوم

ن ب القرار واتخاذ ت التصو فرص املساواة نجد أين تة املش امللكية نظام خالف ع

عدد م مللكي نظرا ن م الرقابةامحدودااملسا فعالية من ما نوعا يقلل مما م س من

املؤسسةامل أداء ع م طرف من ع ،مارسة أك ك ال ون املدىو اح ر عظيم

ب يُ وذ.القر دافلك تحقيق من اتيجية ضعف حدة،س ظل املؤسسة استقرار دد و

فصاح دد مما املالية القوائم ة ين املس تالعب احتمال من د يز مما املنافسة

املؤسسة   .والشفافية

و طرق تختلف ذا وكم ل ا لبلوغ املؤسسة امللكية ل ي باختالف الرقابة انزمات  ةمي

يدة ما و. ا منم املعلومات ة ل اجة ا تبقى املؤسسة داخل ن م املسا ل ي اختلف

املدقق ا يمنح ال الثقة ارخالل   .ا

الداخ) ثالثا أثرهالتدقيق ارو ا التدقيق جودة   :ع

ِك  عد خاصة الداخ التدقيق وظيفة مية أ اَ زادت شط أ عقد و املؤسسات م

تمامفالقت ياواسعاا ال أو ن الباحث طرف من نية،تئاسواء إل امل س إطارال يجاد

خالل من الداخ التدقيق نة مل ومنظم نيةإم امل املعاي ر وتطو   .صدار



 2018/ 9 5/العدد املجلد سواق                                                                                                        و املالية  مجلة

148 

عرّ  نحيث الداخلي ن املدقق د ملع عة التا العمل نة أنھ(IIA)فت ع الداخ التدقيق

و " مستقل مشاط ةتأكيد شار اس طبيعة ذو للمنظمةوضو مضافة قيمة تقديم ا دف ،

لتقييم ، موضو مدخل اج ان خالل من ا داف أ تحقيق ساعد و ا أدا ن تحس ع عمل و

ات الشر حوكمة إدارة وعملية والرقابة املخاطر إدارة فاعلية ن   .8"وتحس

الداخ التدقيق وظيفة يم ما سنعرض ي تأثوفيما ن لنب املؤسسات حوكمة إطار

ار ا التدقيق جودة ع الوظيفة   :ذه

  ساليب فعالية مدى وتقييم فحص شمل بحيث الداخ املدقق عمل نطاق توسيع

و  ةإالرقابية دار ات املستو با مع التواصل من ا تمك ال باملعلومات العليا دارة   .مداد

   و املؤسسة قيمة ادة نقاطز ع والقضاء القوة نقاط تفعيل خالل من ا عمليا ن تحس

 .الضعف

  معقول اليف بت فعالة رقابة  .ةتوف

  دا ع والرقابة اتي س التخطيط ع دارة ومساعدة شارة س  .ءتقديم

  املخاطر إدارة فاعلية ن وتحس  .تقييم

  كفا وكمءضمان ا وعمليات الرقابية نظمة  .ةة

تفعيل خالل من الداخ التدقيق وظيفة ا د ش ال التطورات مية أ سبق مما ن ب ي

املؤسسة داخل ل،الرقابة ش ينعكس وكمةإمما الداخلية ليات با ع ي يجا

طراف ل يخدم بما ةذاملؤسسات املص مع 9.وي الداخ التدقيق وظيفة دور توسع وقد

ا املتطلبات ادة قانونز ا فرض حوكمةإ دفو و ،Sarbenes-Oxelyل جودة ن تحس

رقم بيان خالل من بالذي 404املؤسسات دارة و الألزم فاعليةالتقييم عن ر والتقر توثيق

الداخلية الداخ،الرقابة التدقيق وظيفة تفعيل ضرورة ع عكس ا  10.مما

انات الر تحقيق من الداخ املدقق عدةوليتمكن تخدم ر تقار وتقديم نة للم ديدة ا

مستوى لرفع نية امل املعاي ر تطو من البد ان العليا، دارة ع فقط تقتصر وال فئات

الداخ املدقق لدى ستقاللية و ن. الكفاءة الداخلي ن املدقق د مع أصدر معاي)  IIA(حيث

سنة ن2003جديدة فئت إ مقسمة الصفا:م باأللفمعاي املرقمة املرقمةت داء ،ومعاي

ن التدقيقباأللف نة م بممارسة املعنية واملؤسسات باألفراد يتعلق ما ل و الفئة ،تخص

املسؤوليا حيث من يتحّم تالداخ وال الداخ املدقق ا واستقالليتھؤ أدا ل وتناولت،ه

الداخ التدقيق جودة تحسن ال العوامل قياسأ.كذلك مؤشرات فشملت الثانية الفئة ما

ح التخطيط من العمل خطوات يخص ما ل و الداخ املدقق يإأداء ا ال ر التقر ،صدار
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تم  تدقيقكما ا املخاطرإشارة رقم. دارة املعيار أشار بخصوص) 2130(فقد مباشر ل ش

تقيي خالل من وكمة ا عمليات ن تحس الداخ التدقيق ومدىدور املؤسسة داف أ م

ا شاط ب املعنية الفئات ل يخدم ما وفق العم الواقع ا   11.تنفيذ

ناءً  ثالثو تطورات د ش الداخ التدقيق نة م أن تج ست ماسبق جوانَب ةع

وأساسيٍة  شارات س و املخاطر تقييم املؤسسات و ذلك،حوكمة وظيفةأو صبحت

ب الداخ  التدقيق
َ
وظيفة عمال ومجلس أدعمٍ ئة العليا لإلدارة نةساسية و دارة

ار ا التدقيق خاص ل ش و   12.التدقيق

املدقَق  ط تر ما  عادة
ٌ
عالقة ار الداخا املدقق مع املية ما،ت عمل لطبيعة نظرا

عوّ  ال خرحيث انة م الواحد الداخ. ض املدقق ن ب واسع عاون مجال ناك ارف وا

رق املعيار محتوى ذلك ا أشار الدولية610مكما التدقيق معاي   13.من

عا و ) را الداخلية الرقابة ارأثرهنظام ا التدقيق جودة   :ع

ن العشر القرن بداية مع املنظمات الداخلية بالرقابة تمام عد،بدء خاص ل ش و

العاملية الكساد امل،أزمة امة ل سياتنظرا ا متعددة ات للشر املكثف ور والظ ع شار

سي ال عن امللكية ا ف تنفصل ال مة املسا ات املؤسسة. وشر داخل شطة فتعددت

أك سبابو .عقيداوأصبحت اتھ داخإأدت رقابة نظام بناء لتحقيقضرورة فعال لية

املنظمة داف  .أ

لنا ن يب ذكره ماسبق نظامأل منمية ل كش الداخلية داخلأالرقابة الرقابة ال ش

ار ا التدقيق جودة ع ينعكس مما الرقابة.املؤسسة نظام تقييم أن إ شار ما فغالبا

عت ار ا املدقق طرف من نطاقأحدأالداخلية بتحديد سمح ال ، التدقيق مراحل م

املدقق حي،عمل إل جمعُ الواجُب  اونوعي والقرائِن دلِة مكمثمن عدالةا حول الرأي بداء

املؤسسة داء فعاال .ومصداقية الداخلية الرقابة نظام ان لما القوةف نقاط زادت لما

 
ّ
املدققوقل طرف من ا اتخاذ الواجب التحليلية جراءات  .ت

ً
التدقيقفتطوُّ إذا منا ر

ع املب الرقابةاملخأو العيناتأساساملن نظام ع كب ل ش يركز بلالداخلية،اطر

ون مر يبقى التدقيق ام م النظاماالنجاح ذا يبدفإذا.بفعالية املدقق عمل بتقييمأان

النظام ذا وضعية حول ر تقر بكتابة ت ي و ف الداخلية الرقابة تقديم،نظام ضرورة مع

ملجلس مناسبة املدقق ا يجد ال العلياالتوصيات دارة و ن م واملسا  .دارة
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ي الثا امليدانية:املحور   الدراسة

للتقديم)أوال العامة ية   دراسةاملن

العل املن اختيار من بد ال ي امليدا انب ا من الدراسة موضوع ة معا من للتمكن

ساسيةاملناسب اتھ ومتغ البحث الوصفينافاعتمد.لطبيعة املن منا-ع لعينة لتحلي

ن ارجي ا ن املدقق اتب زائري للغربم لزامي،ا ار ا للتدقيق املمثلة يئة ال م بصف

زائر، النمبا استخدمنا ع التا واملتغ املستقلة ات املتغ ن ب ثر و العالقة جةذوالستخراج

برنامج ق طر عن لية ي ال رةاختيار مت و.smart pls 3باملعادالت الظا لتحليل سلوب ذا

الباح د تزو ع لقدرتھ الدراسة تائَج نثموضوع َ ب ٍل ألنھ،ةدقأك ش ناسب معخاّص ي

ا قياس يصعب ال امنة ال ات ماملتغ ا ة صغ النمو . العينات ف عر جةذمكن

لية ي ال ا"باملعادالت يةبأ عمن من إحصائية مجموعة ع مثلتمد تقنية جراءات

العام  والتحليل املتعدد ال نحدار ستخدم معادالت، من سلسلة بتطبيق نظري نموذج ختبار

رنامج،"نحدار  أحدsmart plsو امجو ليةال ي ال باملعادالت النمذجة حيث،املستعملة

عمال إدارة تخصصات مع كب ل ش ناسب املقف.ي النموذج ودة معنظرا وتناسبھ دم

سلوب ذا اختيار ا أدى ذلك ل الدراسة تخص ال البيانات   .لتحليللطبيعة

الدراسة) ثانيا نتائج تحليل و   عرض

يان )1 ست وتباث   صدق

يان لالست ري الظا الصدق من التأكد غرض ن املحكم ع يان ست عرض قمنا،تم ثم

الالزمةالتعديب ععليھالت توز املتمثلة ھقبل الدراسة عينة خار27ع تدقيق مكتب

زائر  ا معوصخصب أما.ي بالغرب كأداة يان ست صالحية مدى من للتأكد التباث اختبار

كرونباخ ألفا معامل استخدام تم ا تحليل قبل رقم البيانات دول ا خالل من   ): 01(املو

رقم دول ملحا)   01: ( ا التبات يانمعامالت ست   ور

ات كرنباخ  املتغ ألفا التباث   معامل

ن م املسا   0,8577  رقابة

دارة   0,8826  مجلس

الداخ   0,8775  التدقيق

الداخلية الرقابة   0,7001  نظام

ار ا التدقيق   0,8030  جودة

للتباث العام املعدل   % 93.4  سبة

نإمن:املصدر   الباحث مخرجاتعداد ع  3smart plsبرنامجاعتمادا
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القياس) 2 نموذج صالحية   تقييم

البحث عينة اصة ا البيانات غ تفر غرض،عد الدراسةاو فرضيات ختبار

برنامج استخدام القياس3smart plsيقت نموذج صالحية ذلك،تقييم ون تحققإو ذا

أو كخطوة التقارب صدق كخطوة،شرط التمايز صدق شرط   .ثانيةثم

التقارب) 1.2 شرط   تحقق

قيمة تفوق أن يجب الشرط ذا سؤال(أيOuterloadings≤0.70ليتحقق ل مصداقية

املتغ عن ه عب ومدى مصداقية( AVE≥0.50Average variance Extractedوقيمة) بمفرده أي

املتغ تخص ال سئلة لCR≥0.70composedReiabilityوقيمة)معال مصداقية أي

معا الدراسة ات   .متغ

رقم دول للدراسة) 02(ا القيا النموذج صالحية تقييم عن ع ال   القيم

ات   AVE  CR  املتغ

ن م املسا  0,901 0,648  رقابة

دارة  0,898 0,638  مجلس

الداخ  0,911 0,672  التدقيق

الداخ الرقابة   0,840 0,638  نظام

التدقيق ارجودة   0,870  0,630  ا

نعدادإمن: املصدر خاللالباحث   3smart plsمخرجاتمن

رقم ل القيا)  01( الش الدراسة نموذج صالحية   تقييم

برنامج: املصدر  smart pls 3مخرجات

من رقمنالحظ دول رقم) 02(ا ل الش مو و ما محققأن) 01(و التقارب   .شرط
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التمايز) 2.2 صدق شرط   تحقق

التأكدي خالل من الشرط ذا العباراتتحقق ن ب تداخل وجود ل(عدم عن ع ال

الدراسة ا) متغ بي فيما ات املتغ ن دول. و ا خالل من ذلك  )03(رقمنسنو

  :كماي)04(

رقم دول عباراتGross laodingقيم) 03(ا ن ب التداخل عدم الدراسةالختبار   محاور

نرقابة  سئلة  م  املسا
مجلس

 دارة

التدقيق

 الداخ

الرقابة نظام

 الداخ

التدقيق جودة

ار  ا

 0,384 0,527 0,473 0,427 0,762 03س_01م

 0,332 0,462 0,468 0,541 0,747 04س_01م

 0,380 0,473 0,128 0,446 0,907 06س_01م

 0,370 0,219 0,033- 0,470 0,725 11س_01م

 0,232 0,383 0,055 0,321 0,866 13س_01م

 0,659 0,407 0,266 0,801 0,642 15س_02م

 0,735 0,450 0,475 0,783 0,374 17س_02م

 0,506 0,551 0,373 0,786 0,480 21س_02م

 0,533 0,520 0,630 0,816 0,394 22س_02م

 0,609 0,464 0,418 0,806 0,350 25س_02م

 0,381 0,543 0,833 0,328 0,193 33س_03م

 0,399 0,600 0,868 0,354 0,292 34س_03م

 0,479 0,535 0,854 0,551 0,284 38س_03م

 0,420 0,594 0,772 0,514 0,397 39س_03م

 0,487 0,631 0,766 0,421 0,026 42س_03م

 0,507 0,756 0,453 0,452 0,631 47س_04م

 0,685 0,883 0,673 0,526 0,221 48س_04م

 0,402 0,750 0,564 0,433 0,498 51س_04م

 0,820 0,442 0,137 0,475 0,222 53س_05م

 0,914 0,575 0,407 0,697 0,320 54س_05م

 0,759 0,694 0,557 0,525 0,277 55س_05م

 0,729 0,443 0,545 0,659 0,549 59س_05م

نإمن: املصدر الباحث برنامجعداد مخرجات  smart pls3باستخدام
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دول ا رة الظا القيم من ع) 03(يت ال العبارات تداخل عدم شرط أن أعاله

ا محاور الدراسةعن نموذج تحقق قد قيملدراسة ل عبارةGross laoding،ألن ل ل

الدراسة ات متغ با مع ا قيم من أك قياسھ أجل من وضعت الذي امن ال   .املتغ

رقم دول اتVariablecorelationقيم)04(ا املتغ ن ب التداخل عدم امنةلتقييم   ال

نعدادإمن: املصدر برنامجعتمادباال الباحث مخرجات   smartpls3ع

للتقارب نة املب القيم خالل من ن)  Variable corelation(نالحظ امنةب ال ات املتغ

دول ا التقارب) 04(للدراسة مؤشر قيمة ألن ات املتغ ن ب التداخل عدم شرط تحقق ا أ

الدراسة ات متغ با مع تداخلھ قيمة من أك نفسھ مع متغ ل   .ل

العينة) 3 م مضاعفة قة طر باستخدام الدراسة فرضيات  boostrapاختبار

قسمالختبار  الدراسة ننافرضيات أساسي ن قسم ا النموذجييمتق أوال:عملنا صالحية

معا القيا و يك معامل،ال ساويGOFبحساب مما،و 0.61الذي عالية قيمتھ أن نالحظ

الدراسة نموذج صالحية ن التحديد. يب معامل بحساب قمنا ذلك عد قدرةR2و مدى يان لت

املستقلة ات املؤسسات(املتغ حوكمة ع) آليات التا املتغ تفس ال(ع ارجودة ا ) تدقيق

قيمة بR2ووجدنا عالية، 0.69: ـــــــــقدرت قدرة ا ل للدراسة املستقلة ات املتغ أن ن يب مما

ألن ع التا املتغ تفس يتطلب. ≤R2 67ع الفرضيات اختبار متطلبات من ي الثا والقسم

رقم دول ا ا سنعرض ال املؤشرات عض  ):05(حساب

 

 

 

 

 

  

الرقابة نظام

 الداخ

مجلس

 دارة

رقابة

ن م  املسا

التدقيق جودة

ار  ا

التدقيق

  الداخ

  
  

الداخ 0,820  التدقيق

  
 

ار 0,535 0,794 ا التدقيق  جودة

ن 0,285 0,437 0,805   م املسا  رقابة

دارة 0,537 0,777 0,562 0,799   مجلس

الداخ 0,711 0,689 0,521 0,592 0,799 الرقابة  نظام
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دول  الفرضيات:)05(رقما اختبار  نتائج

نإمن: املصدر الباحث مخرجاتعداد ع  smart pls3اعتمادا

وا) 1 الفرضية   ختبار

 أثر داللةذيوجد املساإو رقابة آللية ارحصائية ا التدقيق جودة ع ن  م

رقممننالحظ دول قيمة) 05(ا بلغت Tأن ار ا التدقيق وجودة ن م املسا رقابة ن ب

من0.7998 أقل ة معنو قيمة من0.4239بلغت Pوقيمة2و أك الفرضية،%5و إذا

مرفوضة   .و

ع ن م املسا رقابة آلية تأث عدم تفس مكن ارو ا التدقيق جودة ن تحس

ةاملؤسسات زائر ا ا،قتصادية از وارت ن م املسا طرف من املمارسة الرقابة لضعف نظرا

د مجلس ةع زائر ا موال مؤسسات امو . ارة أح املواد نصوص إ الرجوع

التجاري  مةةخاص،القانون املسا ات لشر املنظمة ام أن،ح ترتكزنجد ن م املسا حقوق

اح ر ع صول ا حق ت،ع التصو املرت،وحق قوق ا عض مجلسو أعضاء ن بتعي بطة

و  العامةدارة، معية ا اجتماع عقد حق وكذا ار ا   14.املدقق

لم مر ِش فيما وحصول م قوق ن م املسا ممارسة يل س كيفية إ زائري ا املشرع

امل املعلومات املالئمع التوقيت و صغار .ناسبة فئة تح خاصة ام أح يوجد ال وكذا

ن م الئحة.املسا يتضمن ال أحيانا للمؤسسات الداخ القانون أن املؤسسات كما الحوكمة

تحد ا خالل من و يتم ن م املسا ومسؤوليات واجبات ةيد املص ذوي طراف ل

ل.املؤسسة سمح ال ليات واوكذا بالرقابة ن م   .ملسائلةلمسا

الثانيةا)  2 الفرضية   ختبار

 أثر داللةذيوجد ارإو ا التدقيق جودة ع دارة مجلس آللية   حصائية

رقم دول ا من قيمة) 05(نالحظ بلغت Tأن ار ا التدقيق وجودة دارة مجلس ن ب

من3.4774 أك ة معنو قيمة من0.0005بلغت Pوقيمة2و أقل الفرضية% 5و إذا

مجل ن ب طردية وعالقة ي أثرإيجا يوجد أي مقبولة ارالثانية ا التدقيق وجودة دارة   .س

 P-Value  T-Value  Std .Error  Hypotheses  

ار  0.1501  0.7998  0.4239  مرفوضة ا التدقيق جودة ع تؤثر ن م املسا   H1  رقابة

ار  0.1809  3.4774  0.0005  مقبولة ا التدقيق جودة ع يؤثر دارة   H2  مجلس

ارال  0.1877  0.4079  0.6834  مرفوضة ا التدقيق جودة ع يؤثر الداخ   H3  تدقيق

ار  0.2119  2.0455  0.0409  مقبولة ا التدقيق جودة ع الداخليةتؤثر الرقابة   H4  نظام
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من ستخلص او عل املحصل املؤسسات،النتائج حوكمة لتطبيق كآلية دارة مجلس أن

تأث املؤسساتإلھ ار ا التدقيق جودة ن تحس ع ي ةقيجا زائر ا و.تصادية و

تم ال ليات با ن ب من التدقيق جودة ممارسة من الرفع مت سا آلية اأك أي.دراس

خاضع دارة مجلس أداء ان التدقيقالما جودة ارتفعت لما املؤسسات حوكمة   .ملبادئ

تم  وما رأينا التجار وحسب القانون الصادرة ام ح عليھ ملؤسساتطالع املنضم ي

طرح خالل من القانونية ام ح ر تطو إ يرجع ي يجا ثر ذا أن زائر ا موال

ديثإ ا النمط أو ي الثنا سي ال انية املراقبةم ومجلس ن املدير مجلس ع عتمد الذي ،. 

املراقبة مجلس يركز فيما سي ال ام بم ن املدير مجلس ش- فيختص كبالذي حد ا بھ

التقليدي النمط دارة ن-مجلس املدير مجلس أداء تفعيل التا و واملسائلة الرقابة   .ع

رقم املادة من القانونية املواد خالل من رقم) 610(فيت املادة تتضمن) 673(ح ال

ن املدير ومجلس املراقبة ومجلس دارة بمجلس اصة ا القانونية ام املشرع15.ح أن

تمام ا أو زائري السلطةاكب اا عت الذي دارة مجلس ومسؤوليات واجبات لتحديد

املؤسسة مجلس،العليا أداء لتفعيل نوعية قفزة عد ن واملدير املراقبة مجلس اعتماد وكذا

ملتط وفقا املؤسساتدارة حوكمة مبادئ تطبيق يجا.لبات وانب ا ذكر الوسنحاول بية

ذلك مت ماي،سا خالل من قائمة التزال ال النقائص يان ت   :وكذلك

ثالثة ن ب اوح ي زائر ا دارة مجلس عشر و أعضاءم مھ اثنا يجعل مما عضوا

رتحيث،معقوال ظأظ دارة ملجلس مثل م ا بخصوص ن الباحث لدراسات

وكمة، كُ ا لما أنھ أداا تأثر لما املجلس يحهؤ م والعكس عليھ.سلبا و

معقوال  دارة مجلس م ون ي أن فعاليةستحسن أك ون  .لي

وكمة ا ظل دارة مجلس أعضاء ن عي طرف،بخصوص من ون ي أن يجب

ن م العضو،املسا ن عي ملدة أشار كما املشرع عليھ نص ما ذا أق)06(ب و كحد  .سنوات

و  حقوق منبخصوص ألك ينضم أن للعضو يحق فال دارة مجلس أعضاء واجبات

مختلفة ات لشر مجالس أخرى ،خمسة افآت م ا إضافة سنوي مرتب ق ا كما. ولھ

زائري ا املشرع ط اإلالنضماماش و الشروط عض توفر دارة مجلس ة سيةعضو

و  عضاء، ألغلبية ة زائر ما املسا صفة توفر وكذا ة ا ال شرط  .توفر

مساعديھ اختيار لھ يحق دارة مجلس س رئ خصوص الكفاالت،و تقديم لھ يحق وكذا

مركية ا أو بائية ا أصواتوالضمانات ا حول تتعادل ال القرارات الفصل لھ يحق ،كما

دارة مجلس ا،أعضاء العليا دارة رئاسة ممارسة واحدوكذا آن  .لشركة
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العديَد  أعاله ورد مما يجابيةنالحظ وانب ا ة،من عضو ام م ممارسة بخصوص

مجلس ذاخاصة،دارةورئاسة فعالية ع كب أثر لھ الذي م ا حيث ازمن إال . ا

حوكمة مبادئ عليھ تنص بما مقارنة النقائص عض يوجد اليزال بدأو .املؤسسات أنھ أوالس

املشرعامتالكشرط ركز ة،حيث العضو اء ان عد ا تداول يمكن ال ال الضمان م أس

رأسمال من جزء امتالك أنھ فكرة ع زائري سي،ا حسن ع حرصا أك العضو يجعل

املستقل،الشركة العضو يوفره أن يمكن ما أغفل محايًد ،فيما فئةاونھ ة ملص ينحاز وال

ف حساب أخرى ع دارة. ئة ملجلس ا سيقدم ال املضافة القيمة ع ادة   .تھخبز

خالليجبكما من النقطة ذه تدارك حاول زائري ا املشرع أن إال ش ذاإأن زالة

م،الشرط س ملكية نأي املدير مجلس أعضاء بخصوص سي.، ال املؤسسة ت تب حال

والرقاب ن املدير مجل خالل قائم. ةمن يزال ال بالرغماولكن ن املدير مجلس ألعضاء سبة بال

س ول بالرقابة يختصون م أ ض يف أنھ سيمن أنكما. ال مجلس س لرئ سمح يزال ال

حسب دارة مجلس فعالية من كذلك يضعف ما ذا و واحد آن للشركة عاما مديرا ون ي

املؤسسات حوكمة   .مبادئ

ز  ا املشرع أن ِش كما لم أساسيةائري ان ا دارة مجلس تقسيم ضرورة ا تماما ر

نة،ت ل اختصاص حسب ام امل وخاصةمارس الدراسات ت بي ال التدقيق بحاثنة

 َ مي أ املؤسسات حوكمة وكمةظل ا مبادئ لتطبيق البالغة زائري.ا ا املشرع شر لم كما

عدد  اجتماعاا وكيفية و ت املعلومات ع القراراتصول عن والعرض فصاح وسائل

ا ال   .املتوصل

يمكنإ الثنائية ذن أو ديث ا النمط باتباع ة زائر ا موال ات شر سي أن تاج ست

والرقابة( ن املدير ل) مجلس ش حوكمإينعكس ع ي الرقابيةيجا زة ج ذه املمثلةة

ضرو  مع دارة املستقبلملجلس أك ا تفعيل و رة وانب ا عض سد خالل من الفراغات،

نإخاصة،القانونية املستقل اء با ستعانة انية دارة،م مجلس رئاسة ن ب الفصل وكذا

العامة ة املدير   . و

الثالثة)3 الفرضية   اختبار

 أثر داللةذيوجد التدإو جودة ع الداخ التدقيق آللية ارحصائية ا   قيق

رقمش  دول قيمة) 05(ا ن Tأن بلغتب ار ا التدقيق وجودة الداخ التدقيق

قيمة0.4079 أقلو ة من0.6834 بلغت Pوقيمة 2منمعنو أك الفرضية% 5و إذا

مرفوضة   .الثالثة
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عد أعاله النتائج خالل من ن ب التحليل إي يجراء الداخ،حصا التدقيق يؤثرأن ال

املؤسساِت  ار ا التدقيق جودة ن تحس الدراسةع عّينِة ة زائر ا رجع. قتصادية و

ما خالل ومن رأينا حسب ذلك ب ودراساتاس بحوث من عليھ الداخإطلعنا التدقيق أن

الالزمة مية اليلقى املس كأداةاليزال ة ج من ال ، سي وال للرقابة ةداخلية ج من وال ين

زائري  ا غ. املشرع الداخ التدقيق داخليةإفاليزال تدقيق خلية وجدت إن وح لزامي

جراءات،املؤسسة ام اح مدى ومراقبة داء تقييم و ا خلق من دف ال ون ي ما فغالبا

ن يوجد.والقوان اٍف دراإوال ٌ وو زائٌك ا ن الداخلي ن املدقق طرف التطورمن م ب ر

امل أو ادي املستوى ع الداخ التدقيق ده ش الذي ائل معاي.ال جليا ذلك ر ظ و

الداخ املدقق أمام جديدة انات ر وضعت ال الدولية مشاركتُ ،التدقيق حيث من ھسواء

وكمة ا عمليات تطبيق عة متا أو املخاطر لإلد،إدارة شار كمس دوره العلياأو ارة

عيّ .املؤسسة املؤسسات الداخ التدقيق تأث عدم يفسر ما ذا جودةو ع البحث نة

ار ا  .التدقيق
ٌ
أداة الداخ التدقيق أن إ ش املؤسسات حوكمة مبادئ أن مةحيث م

العادلللمسائلة فصاح و الشفافية َن .وضمان الع الداخ املدقق عت ملو رة جلسالسا

املؤسسة داخل نظمة ودقة سالمة من للتأكد تحديد،دارة ام ال لدوره يرجع وذلك

والقوة الضعف وغ،نقاط املالية ين املس وتصرفات ات سلو يراقب افةاملكما الية

املؤسسة شاط ممارسة   .مجاالت

من الدعم يلقى املؤسسات حوكمة مجال الداخ التدقيق أن التدقيقكما نة طرف

ستقاللية ضمان تكفل ار،ال ا املدقق مع ام امل سيق وعدم و. وت التدقيق نة غياب

املؤسسات غالبية ا الداخاعتماد التدقيق آلية ضعف يفسر كذلك ة زائر ا قتصادية

التدقيق جودة ن تحس ع ا تأث عدم التا   .و

عة)4 الرا الفرضية   اختبار

 أثر داللةذيوجد ارإو ا التدقيق جودة ع الداخلية الرقابة نظام آللية   حصائية

رقم دول قيمةنجد)05(ا ن Tأن ارب ا التدقيق وجودة الداخلية الرقابة نظام

قيمة2.0455بلغت أك و ة من0.0409بلغتPوقيمة 2منمعنو أقل إذا% 5و

مقبولة عة الرا وجودة. الفرضية الداخلية الرقابة نظام ن ب طردية وعالقة ي إيجا أثر يوجد أي

ار ا   .التدقيق

عد أعاله النتائج خالل من ن ب يؤثرإي الداخلية الرقابة نظام أن ي حصا التحليل جراء

ل املؤسساتإش ار ا التدقيق جودة ن تحس ع ي عينةيجا ة زائر ا قتصادية

ذلك.اسةالدر  ب س رجع الداخليةإو الرقابة أنظمة بتفعيل املؤسسات تمام اج،ا ان منذ
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زائر راا ا السوق من،قتصاد املؤسساتإصالحاتوماتبعھ سي وم مف ت وأولت،غ

العتماد ة كب مية السيماأأ ديثة، ا العلمية سي ال ةأساليبساليب دار الرقابة

يةع سواءواملحاس ل .حد ش تؤثر الداخلية الرقابة نظام آلية جعل ما عإذا ي يجا

ار ا التدقيق جودة ن   .تحس

اتمة  :ا

الدراسة ذه خالل من املؤسسات؛حاولنا حوكمة آليات تطبيق أثر يان رقابة،ت املتمثلة

والتدقيق دارة ومجلس ن م الداخليةاملسا الرقابة ونظام ال،باعالداخ ليات ا تبار

ار ا التدقيق جودة ن تحس ع الدراسة اتھ ا عل   .ركزنا

يانذوك ت املؤسساتلك حوكمة آليات تطبيق مية وتفعيل،أ ن تحس سا ا ودور

التدقيق نة م املدقق،جودة توصيات تطبيق ع رص ا يتجسد من،وذلك يحسن مما

والتحكم الرقابة التدقيق. املؤسسةنظام جودة تتحسن العكسية التغذية خالل ومن

مستقبال ار   .ا

امليدانإو  ع الضوء نعينةباتخاذلقاء املدقق تممن زائري، ا الغرب ن ارجي ا

الدراسةاختبار  ليةفرضيات ي ال باملعادالت النمذجة استطعناو باستخدام ا بواسط ال

الالتوصل النتائج   :تاليةا

يخص يوجدافيما و الفرضية داللة(ختبار ذو عإأثر ن م املسا رقابة آللية حصائية

ار ا التدقيق الفرضية) جودة ذه رفض انب. ثم ا اليھ تطرقنا ما حسب ذلك رجع و

ي امليدا انب ا ن ارجي ا ن املدقق وآراء طبيعة و.النظري إ ال رأينا حسب

ةامل زائر ا ئة الب عائلية،ؤسسات ا غالبي ون اص ا القطاع مؤسسات ال،خاصة أي

م ط علميش نامعين استوى م املسا الال  لقبول رأسمال ضمن ثمار نفسس من م و ،

عمالو . العائلة إدارة مجال ة ا نقص ص،أحيانا حر ثمر املس احايجعل ر تحقيق ع

ال البعيداملدى املدى مل و ع. قص رص ا عدم ا ناإضافة مستقل أعضاء نضمام

دارة مجلس منضمن فردا س ل املستقل العضو باعتبار الداخلية، سرار إفشاء من خوفا

العائلة املشرع و. نفس لال ح الضمان م أس ملكية ط ش زائري مجلسنضماما إ

ش ولم النصو دارة، القانونيةر اءإإص با ستعانة انية نم ارجي از. ا ج فضعف

ن م املسا رقابة ضعف عكس مرآة بمثابة عت دارة   .مجلس

املؤسسات و يخص العامفيما القطاع سبة،قتصادية أك الدولة تملك من أو

ا رأسمال مة املس،مسا دارةنوفيميل مجلس املؤسسةإوأعضاء نتائج من الرفع

ممكنة افآت م أك ع صول البعيد،ل املدى ع املؤسسة ة باستمرار م تمام ا من . أك
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اإ ع خاص ل ش ن م املسا واعتماد ن م املسا رقابة ضعف معيةذن ا خالل من لرقابة

و  ومجلس العامة ار ا يدارةاملدقق جودة، ن تحس ع ا تأث عدم ارفسر ا التدقيق

مستقبال فعالية أك الرقابة عل وكمة ا ملبادئ امتثال ا بحاجة التا   .و

الثانية الفرضية أثر(أما داللةذيوجد جودةإو ع دارة مجلس آللية حصائية

ار ا الفرضية) التدقيق ذه قبول مجلس،ثم ن ب طردية وعالقة ي إيجا أثر يوجد أي

ار ا التدقيق وجودة إل . دارة بالغة مية أ يو زائري ا املشرع أن ا ذلك رجع صدارو

از ا ذا تنظم ال ام خالل،ح من ستعانإوخاصة انية ومجلسم املراقبة بمجلس ة

ن ام.املدير ح ذه بتطبيق ملزمة ة زائر ا املؤسسات جعل ل ،ومما ش عكس ا يإمما يجا

املؤسسات حوكمة مبادئ عليھ تنص بما مقارنة از ا ذا فعالية أثرإوأدى،ع وجود

التدقيقإ جودة ن تحس ع ي   .يجا

الثالثة الفرضية اختبار بخصوص توصلنا أثر(كما داللةذيوجد التدقيقإو آللية حصائية

التد جودة ع ارالداخ ا الفرضية) قيق ذه رفض ذ. ثم جع نذكرف أسباب لعدة لك

ا ن:م املسؤول وو إدراك داخ،عدم تدقيق خلية خلق مية تفعيل،بأ مة للمسا

خاصة املؤسسة داخل سي ال الداخ،أساليب التدقيق إلزامياختياراون س أن. اول كما

ن الداخلي ن املدقق إدراك أل أعدم م و نفس التطورات ميدم ديثة ا ات التدقيقالتوج ان

فقط،الداخ داء رقابة ع تقتصر م ممارس ذهيجعل فعالية من ينقص مما ،

الداخ.الوظيفة للمدقق التامة ستقاللية تحقيق ة صعو ع ادة من،ز للعديد عرضھ و

م رهالضغوطات تقار مصداقية الشك د يز حسابما ع طرف إ نحياز انية ،وإم

خ العلياطراف دارة وخاصة يجعلھ. رى و -مما املؤسسةوُ ْن إح دائمة وظيفة - جد

املؤسسات حوكمة مبادئ تحقيق عن جودة،عيدا ع لية ذه تأث عدم يفسر ما ذا و

ار ا املنال.التدقيق عيد ار وا الداخ التدقيق وظيف ن ب امل الت مجال يبقى حيث

ةاملؤسسات زائر ا   .قتصادية

عةو  الرا الفرضية اختبار ا أثر(أخ داللةذيوجد الداخليةإو الرقابة نظام آللية حصائية

ار ا التدقيق جودة الفرضية) ع ذه قبول ن،ثم ب طردية وعالقة ي إيجا أثر يوجد أي

ار ا التدقيق وجودة الداخلية الرقابة املؤسس.نظام أن ا ذلك رجع ملزمةو ة زائر ا ات

س ال تقنيات أن الداخلية،كما الرقابة إجراءات عض مجاليبتطبيق تلقى داء وتقييم

اصة ا املؤسسات خاصة واسع ع،تطبيق ي إيجا ل ش لية ذه تأث يفسر مما

ار ا التدقيق جودة ن   .تحس

تقديم يمكن ماسبق ضوء التاليةوع احات   :ق
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  نضرو م املسا و ادة ز الالزمة،رة املعلومات و وتوف املناسب، التوقيت مو تفعيلل

املسائلة من م تمك ال   .ليات

 تن ال عية شر وال القانونية النصوص النظر إعادة عظضرورة وخاصةم ات الشر مل

مة املسا ات دارةشر مجلس دور تفعيل خالل  . ،من

 الدإ ن املدقق الدوليةخضاع واملستجدات صدارات ع م وإطالع ب للتدر ن  .اخلي

 املتوصلإ النتائج عرض ن ارجي ا ن املدقق التدقيقإ لزام ام بم القيام خالل من ا ل

لزامي ار املصا،ا اب أ جميع يخدم العالقةوبما ذوي ساوي طراف  .بال
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التنمية لتحقيق الوط نامج ال تفعيل املتجددة الطاقات و اء ر الك شركة دور

الشمسية - املستدامة بالطاقة اء ر الك إلنتاج قياسية تحليلية   -دراسة

The Role of Electricity and Renewable Energy Company in the Activation of the 

National Sustainable Development Program: 

An Analytical Study of Electricity Production by Solar Energy  

ستالم      خ شر                                                      28/06/2018:تار ال قبول خ   23/08/2018 :تار

ة       مختار دين
راء .د.أ                                                                                      * الز فاطمة زرواط


 

دكتوراه      العا                                                         طالبة التعليم   أستاذة

مستغانم    زائر –جامعة مستغانم                       ا زائر–جامعة  ا

ص   :  امل

مؤخرا ا تمام تزايد قد و زائر ا ا تزخر ال وات ال م أ من املتجددة الطاقة عت

نبعاثات خفض حول العاملية ات التوج ،و ة ج من ذا النفط أسعار يار ا عد خاصة

تؤدي ال أخرى ة ج من ئة الب تلوث إ تؤدي ال ونية االكر حرارةبدور درجة ارتفاع إ

من أجانب اء شر مع عقود إبرام إ زائر ا عمدت فقد سبق مما انطالقا ،و رض وكب

املمتد و ا م الشمسية خاصة املتجددة للطاقة الوط نامج ال ا م أ من ا برامج البدء أجل

سنة غاية إدماج2030إ إ يطمح بالطاقات%40الذي زائر ا املنتجة الطاقة من

واملتجددة أال ة الرؤ ذه تجسيد إ دف مخصصة شركة شاء إ تم ساس ذا ع و

إنجاز بدأت أين غرداية بمدينة املتجددة الطاقات و اء ر الك الطاقة23شركة إلنتاج مركز

البحث343بقدرة ذا من الغرض ،و الوسط و ي الغر نوب ا و الشر نوب ا ع ميغاواط

ع نقف لھأننا املستقبلية فاق و الشركة طرف من تطبيقھ مدى و نامج ال   .ذا

املفتاحية لمات ،التفعيل:ال الوط نامج ،ال الشمسية ،الطاقة املتجددة  .الطاقات

Abstract: 

  Renewable energy is considered to be one of the paramount 

resources in  Algeria. It has gained growing attention especially after the collapse 

of oil prices and the universal stances regarding carbon emissions which lead to 

pollution, which in return induces global warming. Due to this chain of events, Algeria 

started to sign contracts with foreign partners in order to launch its programs. 
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 The most significant one would be the national renewable energy program, more 

particularly solar energy, which will be extended until 2030. This program aims at 

integrating 40% of the produced energy with the renewable one in Algeria. The 

realization of this vision requires the high-quality electricity and renewable energy 

company of ‘Ghardaya’. The latter launched the implementations of 23 energy 

production centers with 343 Megawatts capacity, across the south-east, middle and 

south-west. The purpose of this study is to analyze the extent to which this program is 

applied by the company and explore its future horizons. 

Keywords: renewable energies, solar energy, national program, activation 

 

:مقدمة   

يصفإن مثلما القارة البلد زائر ل اا وصفاالبعض يكن اميم م لبلد حقيقة ان بل جزافيا

و ة شر انيات بإم يزخر اطبي طراف م ألي يمكن ائلة م عية ل ش ستطيعأن ية س ة

أ الوط ،قتصاد القطاعات با لبناء ا م ينطلق مقوماتحيثن ل زائر ا نجد

حوا فنجد ضة ق40ال ة شر قوة أي شباب م غالبي سمة نجدمليون كما لالستغالل ابلة

و ول ب من طبيعية و  مقومات اار أغاز مساح تبلغ فالحية ا 8ض م ستغل ال كتار ن مالي

و1سوى و مليون شاسعة و مساحة حضاري ال تنوع جذابا سياحيا مقصدا ا م يجعل جغرا

ال  يئة ال من س ال إال ذاينقصھ إ ،إضافة قستغاللھ ثروة ناك منلھ ا عل نحسد د

هللا و  وأالعم املتجددة للطاقة املتنوعة رأاملصادر تزخرع أين الشمسية الطاقة ا س

ا خالل من يمكن شاسعة مساحات و صافية سماء مع الشمس ساعات من ائل بكم زائر ا

و  و نتاج بل الوسائط ذه ع اء ر الك من ي الذا ائكتفاء فائض نحوتصدير ا م ل

و ارج ما ا إذا اس برنامج زائر ا إليھ ببلوغ لتبقي 22000نتاجالوط ميغاواط

سنة12000 بحلول ارج ا نحو بتصديره تقوم البا و للداخل ا ذهأ2030م تنصب ين

و  ا ال اس زائر ا الطاقة مصادر ع تنو عملية ات مماالتوج ،و شكتصديرا أنفيال ھ

إ تحتاج داف وذه ستغالل سبل لكشف مستفيضة ة دراسة شر ال املوارد ذاتتوف

العالية ةماليةمواردو الكفاءة حكيما ومعت ا توج ا النوعتوج ذا ل الرشيد ستخدام أي

سبق ما خالل من ،و الطاقات قيمةمن إيجاد إيمكن الوط قتصاد امة اإضافية سم

زائر ا املتجددة   .الطاقة
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البحث مية نظرا:أ ة زائر ا ومة ا تمام با يحظى بدأ املتجددة الطاقات قطاع إن

عد الطاقات من خر النوع و ة ج من التقليدية الطاقة نضوب مع خاصة إليھ ة امل ا اج

تزخر  زائر ا أن و خاصة أخرى ة ج من ئة للب صديقة نظيفة منطاقات ائلة بطاقة

اكتفاء لنا ستحقق أمثل ل ش ا استغالل تم إذا صوص ا وجھ ع الكب نا جنو الشمس

بحلول ارج ا إ ا تصدير يمكن و ي يقارب2030ذا يتم12000ما أنھ ،علما ميغاواط

داف أ ضمن مدرج سبق ما و يا لي و س تو إ ا ا الوقت الشمسية الطاقة تصدير

تخفيف و الطبيعية وات ال ذه استغالل إ س الذي املتجددة للطاقات الوط نامج ال

ا م حتياطي كمية ادة لز ة حفور الطاقات ع   .الضغط

البحث املعنوي:دف ص ال عن نظرة إعطاء إ س ذه البحثية الورقة خالل من

الطاقا إنتاج و استغالل عن الوحيد الطاقاتاملسؤول و اء ر الك شركة و أال املتجددة ت

،وSKTMاملتجددة املتجددة للطاقات الوط نامج ال داف أ تحقيق أو بتطبيق املتكفلة

التنمية تحقيق ا م مسا مدى و نامج ال ذا ل الشركة ذه تحقيق مدى ع الوقوف

،إ ية البي و جتماعية قتصادية ا بجوان تحليليةاملستدامة بدراسة سنقوم ذا إ ضافة

اء ر الك إنتاج الشمسية للطاقة   .قياسية

املستخدم من:املن التحلي املن و الوصفي املن ع النظري جزئھ البحث عتمد

لتحقيق الوط نامج لل ا تطبيق و املتجددة الطاقات و اء ر الك شركة ع التعرف خالل

املستدا اءالتنمية ر الك إلنتاج قياسية تحليلية دراسة ع فيعتمد التطبيقي زء ا ،أما مة

خالل من املتعدد طي ا نحدار باستخدام الشمسية   . Eviewsبالطاقة

الية ون:ش ت أن ارتأينا الدراسة دف ل الوصول غية ،و الذكر السالفة املعطيات خالل من

ال السؤال حول تتمحور البحث الية التاإش   :رئ

تنمية تحقيق ألجل الوط نامج لل املتجددة الطاقات و اء ر الك شركة تفعيل مدى ما

  مستدامة؟

محاور ثالث إ البحثية الورقة قسمنا املطروحة الية ش عن لإلجابة   :و

املتجددة:أوال الطاقات و اء ر الك مؤسسة عن عامة   ملحة

اء:ثانيا ر الك شركة تفعيل التنميةمدى تحقيق الوط نامج لل املتجددة الطاقات و

  املستدامة

الشمسية:ثالثا للطاقة قياسية تحليلية   دراسة
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متجددة:أوال طاقات و اء ر ك مؤسسة عن عامة   ملحة

قتصادي/1 ا قطاع و متجددة:املؤسسة طاقات و اء ر ك بـــ شركة اختصارا املعروفة

SKTMم أس ذات قدره SPAشركة مال ا38 700 000  000برأس م أس ل عود و دينار

حفوري الوقود ع اء ر الك إنتاج ،متخصصة سونلغاز مجمع ،وقود(إ مناطق)غاز

أنحاء امل ع املتجددة الطاقات باستغالل كذلك و زائري ا نوب با املعزولة الشبكة

  .1الوطن

طا اء ر ك شركة شاء إ متجددةعود اء قات ر الك إلنتاج ة زائر ا الشركة لة ي إعادة ا

SPE التا و ابطة امل الشبكة مستوى ع نتاج مختصة لتصبح املجمع لنفس عة والتا

ع العملية ذه من متجددة طاقات اء ر ك شركة الديزل26حصلت ع اء ر ك انتاج مركز

مستوى ع غاز ن تور ع انتاج است06ومركز تم ادرار تندوف شار املنيعة واليات

ي  الشرتقوم. وال نوب ا النتاج وحدة ن ت و ج ن وحدت املراكز ذه سي USPEع

ي الغر نوب ل نتاج ووحدة تقرت ا اءUPSOومقر ر الك إنتاج ،و شار ا ومقر

الوحيد املسؤول ة خ ذه عت ذلك إ إضافة الشركة اختصاص من و املعزولة الشبكة

الك إنتاج الوطاملتخصص اب ال امل ع املتجددة بالطاقات اء   .2ر

متجددة/2 طاقات اء ر ك شركة شاء إ رات تجزئة:م ق طر عن أو فراغ عن ا شا إ ي يأ لم

التالية داف لأل ان إنما سونلغاز ات   :شر

مناطق- صوصية نظرا املعزولة للشبكة املخصصة نتاج معدات سي التخصص

من نوب نائيةا ست و القاسية املناخية الظروف مية حيث و املسافات عد و

الوط قتصاد نوب ل   . قتصادية

نوعية- و اء ر بالك ود ال ة ستمرار أجل من نوب ا ان س تطلعات ع الوقوف

دمات   . ا

الطموح- الوط نامج ال تحقيق للدولة اتي س املتجددةالتوجھ الطاقات ر   .3تطو

متجددة/3 طاقات اء ر ك شركة ام م م   : أ

للشبكة- عة التا املناطق حفوري الوقود باستعمال التقليدية بالوسائط اء ر الك إنتاج

الوطن املتجددة الوسائط ع اء ر الك إنتاج كذلك و   .املعزولة

ا- اء ر الك إلنتاج القاعدية شآت امل ر وتطو ندسة ال أعمال مع نوب ا املعزولة لشبكة

  .الصيانة

ع- التوز ملؤسسات املنتجة الطاقة ق    SDسو
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مالية- انت سواء ا طبيع عن النظر غض العمليات ل ب ام ة–ل مدنية–صناعية–تجار

ع العمل و ان للس الدولة سياسة إطار للشركة جتما دف بال متعلقة ة عقار تحفأو

العمليات ذه تطور ضمان   .4و

للشركة/4 اء ر الك إنتاج   : 5تطور

رقم ل من) :01(الش اء ر الك إنتاج من2014تطور ول ي الثال  2018إ

  
املتجددة:املصدر الطاقات و اء ر الك   SKTMشركة

رقم دول املتجددة) :01(ا و التقليدية الطاقات إنتاج سبة و م  2016-2011منتطور

  )Gw/h:الوحدة(

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011   

الديزل  91,34% 57,72% 66,60% 61,27% 51,89% 39,68% 30.28% بمولدات نتاج قدرات  سبة

الغاز 8,66% 42,28% 33,40% 38,73% 39,55%  35,50% 30.19%  نات بتور نتاج قدرات  سبة

املتجددة 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,56%  24,82% 22.36% بالطاقات نتاج قدرات  سبة

لية 100% 100% 100% 100% 100%  100% 100% ال نتاج قدرات  سبة

الديزل  459,71 412,97 259,36 248,52 277,96 281,1 665,2  بمولدات نتاج  مجموع

الغاز 6,53 125,5 336,72 434,56 486,86  544,01 356,5  نات بتور نتاج  مجموع

املتجددة - - - - 34,81  224,01 477,4 بالطاقات نتاج  مجموع

لية 466,24 538,47 596,08 683,08 799,63  1049,12 1499,1 ال نتاج  مجموع

املتجددة:املصدر الطاقات و اء ر الك    SKTMشركة

النتائج- ع دول :التعليق ا من القدرات6انطالقا تطور نالحظ السابق ي البيا ل الش و

حوا بمعدل ثابتة سبة ب املعزولة الشبكة ملناطق اء ر للك لتطور%30نتاجية يجة ن ذلك و

مولدات اقتناء املتمثلة سثمارات من د باملز الطلب ذا استعاب مع اء ر الك ع الطلب

0
20000000
40000000
60000000

Groupe 
Diesel

TG Gaz TG diesel PV Eolienne

Production SKTM

Production 2014 Production 2015 Production 2016

Production 2017 Production 2018
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إنتا ادة لز ا م القديمة صيانة و مولداتجديدة مقابل الغاز نات تور ع أك عتماد و ا ج

بالطاقات اء ر الك إنتاج دخول أثر مالحظة مع نتاج ادة ز و لفة الت لتقليل ذلك و الديزل

سبة بلغ أين لية ال القدرات ل ي ع سبة%24,82املتجددة ال ذه وتمثل ن عام ظرف

للش املضافة إنتاالقيمة أجل من اتفعتركة سبة ال ذه أن علما الكب نوب ا اء ر الك ج

إنتاج2017سنة مشروع إ باإلضافة لالستغالل أخرى مراكز دخول يجة ميغاواط4000ن

سنة لالستغالل ز جا ون ي أن ض املف من الذي و الدراسة طور و منو.2018الذي

لإلنتاج التدر نخفاض نالحظ نتاج منناحية اء ر الك إنتاج ل ي الديزل بمولدات

الغاز2016سنة%26,79إ2011سنة98,60% نات بتور لإلنتاج سبة بال العكس نما ب

املتجددة2016سنة%51,85إ2011سنة%1,40من بالطاقات لإلنتاج املالحظة نفس مع

تب2016سنة%21,35إ2015سنة%4,35من ع يدل نتاجذا خفض خط الشركة

اتي إس كبديل املتجددة بالطاقات خذ مع ا لف ت ارتفاع يجة ن الديزل   .       بمولدات

املستقبل/5 الشركة واسعة:آفاق مستقبلية آفاق متجددة وطاقات اء ر ك لشركة إن

وفقا تحقيقھ ع عمل ال و املتجددة للطاقات الوط نامج ال من ومةمستمدة ا لرؤى

نامج ال ذا دف س ، الطاقة مصادر ع تنو عملية بالدخول زائر ل سمح الذي و ة زائر ا

آفاق22000 تصدير2030جيغاواط تم س و10000أين ارج ا نحو 12000جيغاواط

دف س ، التقديرات ذه املعتمدة الشروط تحقق حالة ذلك و املحلية للتنمية جيغاواط

إ الوصول نامج ال ذا ع%40كذلك زائر ا ائية ر الك للطاقة جما نتاج من

بحلول املتجددة الوط%40و2030الطاقات الصنا الطلب بحلول7من اء ر الك ع

2020.  

رقم دول املستقبلية) :02(ا سنة8التقديرات  2021ح
تطور 2018 2019 2020 2021 نتاجأفاق   )Mw/h(قدرات

الغاز 540 576 594 594 نات  تور

الديزل  418 418 359 354,8  مولدات

املتجددة 364,5 384,2 397,7 411,4  الطاقات

متجددة 1322,5 1378,2 1350,7 1360,2 وطاقات اء ر ك لشركة نتاج  قدرات

اء 2018 2019 2020  2021 ر الك إنتاج تطور   )Gw/h(أفاق

الغاز 718,3 777,2 842,4 914,9 نات  بتور

الديزل  385 416,6 451,6 490,4  بمولدات

املتجددة 498,3 527,9 548,1 568,7  بالطاقات

متجددة 1601,6 1721,7 1842,1 1974 وطاقات اء ر ك لشركة نتاج  مجموع

املتجددة:املصدر                      الطاقات و اء ر الك        SKTMشركة
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التنمية:ثانيا تحقيق الوط نامج لل املتجددة الطاقات و اء ر الك شركة تفعيل مدى

  املستدامة

الوط/1 نامج ال ع يمثل:التعرف الوطنية الطاقة ج مز املتجددة الطاقة إدماج إن

ر الك إنتاج فروع ع تنو ،و ة حفور املوارد ع فاظ ا أجل من ا كب مةتحديا املسا و اء

املستدامة املتجددة. التنمية للطاقات الوط نامج ال ذه 2030-2011  بفضل ،تتموقع

قتصادية و ة الطاقو السياسات صميم من  الطاقات ،سيما زائر ا طرف من املتبعة

يو  ا الكتلة فروع إدخال ،و واسع نطاق ع اح الر طاقة و الشمسية الطاقة ر تطو ةخالل

النفايات( استعادة ن ة) تثم رار ا الشمسية الطاقة ر تطو ،و رضية و ة رار ا  .9،الطاقة

خالل الوطنية السوق احتياجات لتلبية إنجازه املطلوب املتجددة الطاقة برنامج سعة أن علما

ة ب2030- 2015الف تحقيق22 000 يقدر تم س ،حيث بحلول4500ميغاواط منھ ميغاواط

حصة2020 عام اكتمال عند تخصيص22000و تم س املحلية12000ميغاواط للتنمية ا م

ارج10000و ا نحو للتصدير مخصصة   .10الباقية

نامج ال ذا تحقيق سمح س آفاق حيث املتجددة2030بالوصول الطاقات من صة

سبة إنتاج ٪40  ب أن ،علما اء ر الك إلنتاج الوطنية صيلة ا من ميغاواط22000من

سمح ،س املتجددة مكعب300بإدخار الطاقات م عادل مليار ما ،أي الطبي الغاز م من

لسنة8 الوط الك س إنجاز.2014مرات ،فإن ا املعمول لألنظمة وفقا نامج  و ال ذا

أن ،كما أجانب و ن وطني اص ا و العام القطاع من ن ثمر املس أمام ذامفتوح تنفيذ

خالل من سيما تتدخل ال و للدولة وجھ متعددة و ة معت مة مسا ع يحصل نامج ال

املزدوج النتاج و املتجددة للطاقات الوط ومة الصندوق ا شأت أ نامج ال ذا ل تدعيما ،و

ة زائر املتجددة" ا للطاقات ر التطو و للبحث زائري ا د مراك" املع شبكة كذا وو للبحث ز

ترشيد و قية ل الوطنية الة ،الو غرداية الغاز و اء ر للك ر التطو و البحث مركز مثل ر التطو

الشمسية الطاقة معدات ر تطو وحدة و املتجددة الطاقات ر تطو ،مركز الطاقة    .11استعمال

ع من مجموعة برمجة تم كما أن للطاقات املستقبلية املشار ،إال ا املتجددة م نامج أ  الوط ال

الشكالن 2030 - 2011  املتجددة للطاقة ان املواليان ،و الية يو ا داف القدرات  و

  .2030 سنة  املسطرة
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رقم ل املسطرة) :02(الش داف و الية ا   2030 ـــــل12القدرات

  
الطاقة:املصدر كفاءة و املتجددة للطاقة قلي عن املركز زائر،نبذة ،ا املتجددة الطاقة

  .01،ص2012

رقم دول الوط) :03(ا نامج ال من املتوقعة املتجددة13نجازات   2030-2011للطاقة

املركزة  السنة الشمسية الفوتوفولطية  الطاقة اليا اح  ا الر   جما  طاقة

2013  25  6  10  41  

2015  325  182  50  557  

2020  1500  831  270  2601  

2030  7200  2800  2000  12000  

الطاقة: املصدر كفاءة و املتجددة للطاقة قلي   .04ص،سابق،مرجع املركز

املتجددة/2 للطاقات الوط نامج ال مخطط تنفيذ   :مراحل

لسنة/2-1 ول ي الثال نجاز2016من طور أخرى و أنجزت ع تنفيذ:مشار إطار

الوط نامج منال ول ي الثال متجددة طاقات و اء ر ك شركة ،أنجزت املتجددة للطاقات

مركبة130Gw/hحوا2016 قدرة يمثل ما و و املتجددة الطاقات مصادر من اء ر الك من

إنجاز173من تم ،كما نحو85ميغاواط و بالشبكة ط الر طور و ميغاواط75ميغاواط

م ،حيث نجاز اري طور ا العام من ول النصف اية قبل م استالم املقرر   .ن

املتمثلة املتجددة للطاقات ن مشروع استالم نامج ال ذا من ية التجر املرحلة عرفت قد و

بأدرار حية الر الضوئية10بقدرة) ابرتان(املزرعة الشمسية للطاقة محطة ،و ميغاواط

قدرة منتت) ميغاواط1.1(غرداية ضوئية6000ون مشروع.لوحة إطالق تم ذا إ إضافة

أدرار343إلنتاج صا ن ع قطب العليا ضاب ال الضوئية الشمسية الطاقة من ميغاواط

الطاقة توليد محطات سليم الشروع تم و نوب ل املعزولة ات الشب ،و ،تيميمون
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بداية طار ذا ا إنجاز تم ال روضوئية بوالية2015الك جانت بمحطات مر يتعلق و

ي دمة) ميغاواط03(إل ا ح دخلت بأدرار2015-02ال تان ك و) ميغاواط03(،محطة

أدرار دمة) ميغاواط20(محطة ا ح دخلت است2015-10ال تم 13(،محطة

ا) ميغاواط شغيل تم تندوف2015-11ال محطة كذلك ا) ميغاواط09(،و شغيل تم ال

عامة12-2015 بصفة سنة14و باإلجمال الناتج ب2015بلغ يقدر   .ميغاواط48ما

شغيل ال عملية تواصلت بقدرة2016و الشمسية للطاقة محطات ،و70باستالم ميغاواط

محطات بأدرار:تتمثل ونتة رقان) ميغاواط06(زاية حال) ميغاواط05(و دخلت

دمة است) ميغاواط09(،تيميمون2016-01ا تم بوالية صا ن ع ال) ميغاواط05(و

دمة ا ح أدرار2016-02دخلت بوالية آولف ا) ميغاواط05(،محطة شغيل تم ال

بقدرة05-2016 غواط بوالية نق لفة) ميغاواط20(،ا با البل ن ع  )ميغاواط20(،و

املتجددة.2016-04لف الطاقة مصادر من اء ر الك إنتاج بلغ كذا  -Mw/h02 32.98و

ا2016 وMw/h 19.24:م اح الر الضوئيةMw/h 13.75من الطاقة   .15من
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ح/2-2 املنجزة ع   :2017-12املشار

رقم دول امل) :04(ا ع املنجزة الشمسية الوطاملحطات اب   2017-2015من16ال

 Mw)(ستطاعة املحطات

 

اليف )الدينار(الت مناصب  عدد

شأة امل  الشغل

الشر نوب  ا

شو )غرداية(واد  

ي (جانت )إل  

است  تم

صا ن )أدرار(ع  

يت الك راس(واد ا )سوق  

البل ن لفة(ع )ا  

نق )غواط(ا  

امل ن )املسيلة(ع  

ة )ورقلة(ا  

1.1 

03 

13 

05 

15 

20 

20 

20 

30 

45.626.381 

244.320.181 

426.951.825 

235.268.145 

489.170.347 

644.716.602 

626.701.672 

737.032.445 

917.522.825 

18 

19 

19 

17 

14 

25 

29 

20 

22 

ي الغر نوب  ا

 أدرار

تان )أدرار(ك  

 تندوف

ونتة ة )أدرار(زاو  

)أدرار(رقان  

)أدرار(تيميمون  

)أدرار(آولف  

الغزال )النعامة(سدرة  

ونة ال ن )سعيدة(ع  

بلعباس(تلق )سيدي  

الشيخ سيدي لبيض

)البيض(  

20 

03 

09 

06 

05 

09 

05 

20 

30 

12 

23 

12 

23 

728.178.799 

156.357.942 

207.873.604 

268.815.367 

230.644.464 

340.417.540 

231.707.705 

340.007.240 

484.403.247 

353.648.700 

405.445.582 

353.648.700 

405.445.582 

20 
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زائر/3 ا املستدامة التنمية خدمة املتجددة مستدامة/1-3:الطاقات ة شر لتنمية

الطاقوي : نتقال ضرورة ع الضوء سليط املحروقاتل ع ا كب اعتمادا عتمد ال للبالد

ا مستقبل و ا أم لضمان زائر ا طرف من ا اتباع الواجب طوات ا من مجموعة برمجة تم

و النفطية املوارد ترشيد و املستدامة ة شر ال التنمية ع أساسا باالعتماد ذا و الطاقوي

من اللقاء ذا عقد ا املتجددة الطاقات ر الطاقةتطو مجال اء ا من مجموعة طرف

التنمية خالل من ة أولو اليوم أصبح الذي الطاقوي نتقال بضرورة اء ا ؤالء د حيث

أن ع الكشف تم حيث زائري ا الشباب قدرات ع باالعتماد ذا و املستدامة ة شر ال

ع الطاقوي ا ألم ة ولو أعطت ى الك املتقدمة باالعتمادالدول الطاقوي نتقال حساب

املتجددة الطاقة ر تطو ضرورة ع أكدت ا ج من ،و املستدامة ة شر ال التنمية ع أساسا

ن ح بدأت ال أو أنجزت ال زائر ا ع مشار كذا و ة حفور املصادر ع فاظ ا دف

املت الطاقة ر تطو كذا و الوط نامج ال تنفيذ رلدعم تطو مركز صالحيات من ال جددة

وانب ا مناقشة تم ،كما العاصمة زائر با فايت والد مقره الذي املتجددة الطاقات

شاء إ قصد زائر ا قبل من ا اتباع الواجب اتيجية س و الطاقة استعمال شيد ب املتعلقة

استعمال ترشيد و ترقية نة اختصاص من ذا و طاقوي   .17الطاقةاقتصاد

املستدامة/3-2 التنمية املتجددة الطاقات مية ر:أ التطو و البحث مركز عرض حيث

ل اء ر الك إدخال ذلك بما املتجددة الطاقات مجال تھ بالطاقة18تجر نوب ا ي ة قر

محطات ب تنص و القرى ذه الشمسية لأللواح الصيانة يخص فيما املساعدة ،و الشمسية

الديزلقياس ملحطات الشمسية للطاقة ن الت دراسة عرض تم كذا ،و أيضا ة و ا رصاد

الشمسية الطاقة انيات إم تقييم و ية نو املواقع18ا    إ...مختلف

قسم شطة أ حول عروض عدة الغاز و اء ر للك ر التطو و البحث مركز من ندسون م شط

الب ملركز املتجددة و ديدة ا غردايةالطاقة ملحطة املختلفة التقنيات مقارنة و ر التطو و حث

تقييم و النائية نوب ا ات شب املتجددة الطاقة إدخال لتأث دراسة إنجاز تم أنھ ،علما

ة و ا لألرصاد الوط الديوان مع التعاون و املواقع مختلف الشمسية الطاقة انيات إم

و ليد ا طة خر رسم و استغالل احقصد الر ملزارع بيانات قاعدة بمثابة ون ست ال اح الر

  .19املحتملة
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الشمسية:ثالثا بالطاقة اء ر الك إلنتاج قياسية تحليلية        دراسة

إنتاج عالقة املتمثل و املختار النموذج ع املتعدد نحدار بتطبيق شاملة بدراسة سنقوم

ع التا املتغ يمثل الذي الشمسية بالطاقة اء ر ل(lqpr)الك املتمثلة و املستقلة ات ،باملتغ

  :من

الشمسية-1 املحطات املحطات-2،) بامليغاواط(استطاعة شاء إ اليف عدد- 3،) يناربالد(ت

، شأة امل الشغل بالطاقة- 4مناصب اء ر الك إنتاج يجة ن املخفض ون الكر أكسيد ي ثا كمية

،-5،)بالطن(النظيفة رارة ا ،-6درجة ة الرطو إ-7سبة يصل الذي ي الضو شعاع كمية

الشمسية ع(اللوحات مر امل ات) بالواط باملتغ النموذج تقدير عد أنھ بقيم،إال السابقة

ي النموذج ع تحصلنا تمية   :لوغار

رقم دول ات) :05(ا املتغ بجميع املقدر   النموذج

 
ال:املصدر إعداد عنباحثتمن  7Eviewsباالعتماد

ل مش وجود يجة ن ذا و إحصائية ة معنو ا ل س ل ات متغ عدة بأن نالحظ أعاله الدول من

خطي خطي(عدد ن) إزدواج يب املوا ل الش و املستقلة ات املتغ ن ب ارتباط وجود بمع

ات املتغ ميع ي البيا   :التمثيل
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رقم ل النموذج) :03(الش ات ملتغ ي البيا   التمثيل

 
ال:املصدر إعداد عنباحثتمن   Eviews7باالعتماد

التالية ات املتغ بحذف قمنا ل املش ذا من للتخلص منا:و وعدد شأة امل الشغل صب

ع لنبقي ي الضو شعاع كمية و ة الرطو سبة و الشمسية املحطات شاء إ اليف ت

التالية ات درجة:املتغ و املخفض ون الكر أكسيد ي ثا كمية و الشمسية املحطات استطاعة

ي النموذج ع لنحصل لوغارتمية بقيم رارة   :ا

رقم دول املق) :06(ا املالنموذج   در

  
ال:املصدر إعداد عنباحثتمن   Eviewsباالعتماد
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التا النموذج بط ست أعاله دول ا من   :و

Lqpr=3.522+0.131LT+0.705LCO2+0.292LPUI 

T/  (19.662)   (2.526)   (7.522)  (3.242)  

=0.997    N=36    F=4101.91 

=0.997    DW=1.712    prob(F)=0.000  SCR=0.0695  

رقم ل امل) :04(الش املقدر النموذج ات ملتغ ي البيا   التمثيل

  
ال:املصدر إعداد عنباحثتمن   Eviewsباالعتماد

الفردية/1 ة املعنو صالحية   :دراسة

الثابت- باملتغ ثبات:نبدأ مع الشمسية بالطاقة املنتجة اء ر الك لكمية ى د د ا يمثل الذي

ساوي  و و خرى املستقلة ات احتمال3.522: املتغ نالحظ املعلمة ة من للتأكد و

من أقل ا أ بما و يودنت س الفرضي0,05إحصائية نرفض بالتا و ة معنو ا ل املعلمة ةفإن

البديلة نقبل و ة   .الصفر

ول- املستقل رارة"املتغ ا بالطاقة" درجة املنتجة اء ر الك كمية التغ سبة تمثل ال

سبة ب تتغ ملا سبة%1الشمسية ال أن ،علما خرى ات املتغ ثبات لما0.131=مع ،أي

ب رارة ا درجة د ب%1تز املنتجة اء ر الك كمية بترتفع الشمسية عالقة" 0.131الطاقة

ة من"طر أقل يودنت س إحصائية احتمال ألن املعلمة ة الحظنا ا0,05و ل املعلمة أن أي

خرى  لنقبل العدم فرضية نرفض إذن إحصائية ة   .معنو

ي- الثا املستقل املخفض"املتغ ون الكر أكسيد ي ثا قيمتھ"كمية نالحظ0.705=الذي و

إحصائي مناحتمال أقل يودنت س املعلمة0,05ة أن تقول ال ة الصفر الفرضية نرفض أي

إحصائية ة معنو ا ل س   .ل
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الثالث- املستقل الشمسية"املتغ املحطات ا"استطاعة قيم التغ0.292=ال سبة تمثل

سبة ب الشمسية املحطات استطاعة تتغ ملا الشمسية بالطاقة املنتجة اء ر الك مع%1كمية

خرى  املستقلة ات املتغ طردية"ثبات احتمال" عالقة ألن كذلك ف املعلمة ة ،أما

من أقل يودنت س   .0,05إحصائية

تم:مالحظة باللوغار املقدرة   القيم

التحديد- بالطاقة0,99=معامل املنتجة اء ر الك كمية ن ب جدا ة قو ية تفس عالقة ناك أي

ا ات املتغ مع أكسيدالشمسية ي ثا كمية و الشمسية املحطات استطاعة إذن ملستقلة

سبة ب الشمسية بالطاقة املنتجة اء ر الك كمية تفسر رارة ا درجة و املخفض ون   .%99الكر

امل- التحديد ،مالحظة:معامل التعليق املستقلة:نفس ات املتغ ون ت عندما ستعمل

ة   .كث

ة/2 املعنو صالحية   :جماليةدراسة

شر- ف من:معامل أقل أنھ و0,05نالحظ النموذج لتقدير ة صا املستقلة ات املتغ بالتا و

الحقة مرحلة ا بؤ   .الت

من durbin Watson=1.712إحصائية- ب اق لما أنھ علم نحن يوجد2و ال أنھ نقول

و الدرجة من خطاء ن ب   .ارتباط

الفر /3 من الصغرىالتحقق عات املر قة لطر الكالسيكية   :MCOضيات

الثانية/3-1 و و الفرضية من طأ:للتأكد ا املوا0=توقع ل الش خالل من ثابت تباين و

ثابت تباين و خطي ازدواج يوجد ال بالتا و الصفر حول تتمحور خطاء أن   .نالحظ

رقم ل اء) :05(الش ر الك لكمية ي البيا والتمثيل قيقية ا الشمسية بالطاقة املنتجة

البوا سلسلة و   املتوقعة

  
ال:املصدر إعداد عنباحثتمن   Eviews7باالعتماد
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الفرضية/3-2 من خطاء:الثالثةللتأكد ن ب ي ذا ن ب ارتباط وجود عدمأيعدم أو وجود

خطاء ن ب عالقة ستعموجود س بحسابو=1.712DWإحصائيةلالنموذج، نقوم

التالية   :العالقة

DW=2(1- وجدنا ( ساب ا عد و=0.135و حاسم غ اختبار مجال تقع قيمة و

اختبار ستعمل س ساس ذا يBreusch-Gedfrey ع  :اآل

رقم دول لألخطاء) :07(ا ي الذا رتباط اختبار   نتائج

 
ال:املصدر إعداد عنباحثتمن   7Eviewsباالعتماد

=: لدينا 0.837 < . = أي5,99 البديلة نرفض و العدم فرضية نقبل بالتا و

ي الذا رتباط ل مش يوجد للنموذجو لألخطاء،ال سبة بال جيد   .ذا

عة/3-3 الرا الفرضية من ات:للتأكد املتغ و العشوائية ات املتغ ن ب ارتباط وجود عدم

التااملستقلة البيان خالل من ذا   :و

رقم دول املستقلة) :08(ا و العشوائية ات املتغ ن ب ارتباط اختبار   نتائج

 
ال:املصدر إعداد عنباحثتمن   7Eviewsباالعتماد
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من أك ا ل املقابلة حتماالت ل و الثقة مجال داخل تقع عمدة جميع أن ،و0.05نالحظ

ع دل إن اتذا املتغ و العشوائية ات املتغ ن ب ارتباط وجود عدم ع يدل فإنھ ء

املتغ ن ب ارتباط وجود عدم ع تنص ال العدم الفرضية نقبل ساس ذا ع و املستقلة

املستقل املتغ و ي  .العشوا

ي/3-4 ز ا ي الذا رتباط ودالة ي الذا رتباط دالة بوا رتباطمن:اختبار دالة خالل

رقم املوا دول ا خالل من نالحظ للبوا ي مجال) 09(الذا داخل تقع املعامالت جميع بأن

اختبار ع عتمد للتأكيد ،و قيمة نقارن حيثLjung-Boxالثقة ن  بالقيمة Q-statب

يع تر اي   .حصائية

رقم دول ي) :09(ا الذا رتباط دالة اختبار ينتائج ز ا و سيط   ال

 
ال:املصدر إعداد عنباحثتمن   Eviews7باالعتماد

ل الش من للتأخQ-stat=9.211لدينا قيمة12املوافقة χ0,05;12  ،أما
2 =   أن بماو 21.026

 χ0,05;12
2 = 21.026 > LB = أبيض 9.211 ش شو عن عبارة البوا فإن ،.  

  : خاتمة

التوصل تم البحثية الورقة املرجوةذه دافنا أ املسؤولة،إ املؤسسة ع عرفنا حيث

ا مقر ال متجددة طاقات و اء ر ك شركة و املتجددة للطاقات الوط نامج ال تطبيق عن

إنتاج خالل من الوطن أنحاء امل ع املتجددة الطاقات استغالل ع عمل ال غرداية

ع العمل و املتجددة بالطاقات اء ر نامجالك ال تحقيق للدولة اتي س التوجھ إنجاح

بالدخول زائر ل سمح بحيث واسعة بآفاق النظيفة الطاقات ر لتطو الطموح الوط
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دف س نامج ال ذا أن ،علما الطاقة مصادر ع تنو آفاق22000عملية أين2030جيغاواط

تصدير تم و10000س ارج ا نحو حالة 12000جيغاواط ذلك و املحلية للتنمية جيغاواط

إ للوصول الشركة س ،كما التقديرات ذه املعتمدة الشروط نتاج%40تحقق من

بحلول املتجددة الطاقات ع زائر ا ائية ر الك للطاقة الطلب%40و2030جما من

بحلول اء ر الك ع الوط  .2020الصنا

الوقوف عد جيدةو ة وت ا بأ استخلصنا الوط نامج لل الشركة ذه تفعيل عملية ع

شاء إ إ وصلت حيث نامج ال داف أ بتحقيق ا ل اء23سمح ر الك إلنتاج شمسية محطة

بأس343بقدرة2018-02بحلول ال سبة و ي الغر نوب ا و الشر نوب ا ع ميغاواط

ال ال با مقارنة الطاقةا من ائلة وات ل امل ال ستغالل عدم و و سابقا عليھ كنا ذي

شاء إ اليف ت غالء و أال مالحظة ع عرج بأن بأس ال ،و ة معت اح ر طاقة و الشمسية

مضاعفة اليف الت ذه الشركة جع س س بالبعيد س ل وقت عد أنھ إال الشمسية املحطة

امل اء ر الك لكمية ا بيع عادلعند البيع سعر أن بحيث الشمسية بالطاقة  Da/Kwنتجة

ادة13.833 ز ع ا ع ما ذا ،و اء ر الك من كيلوواط الف مئات تج ت محطة ل ،و

النظيفة الطاقات من النوع ذا ل مثل ستغالل ع العمل و أخرى شمسية محطات شاء إ

اء ر الك إنتاج أن باعتبار ئة للب أكسيدالصديقة ي ثا سبة من يخفض الشمسية بالطاقة

و شغل مناصب من للعديد ا بخلق مستدامة تنمية تحقيق م سا ا أ ،كما ون الكر

را باستغالل كذلك ،و صوص ا وجھ ع زائري ا الشباب قدرات ع عتماد

درجة و ي ضو إشعاع ا ف تتوفر ال و للزراعة ة صا الغ منالقاحلة ا غ و عالية حرارة

ب تنص الشمسية الطاقة باستعمال اء ر الك من ة كب كمية إنتاج ع املساعدة س املقاي

التحليلية الدراسة من و سبق ما خالل من ،و حية ر مزارع ح أو أخرى شمسية محطات

باستطاعة عالقتھ و الشمسية بالطاقة املنتجة اء ر الك كمية ملتغ راالقياسية

بأن القول يمكن املخفضة ون الكر أكسيد ي ثا كمية و الشمسية املحطات شاء إل املخصصة

للطاقات الوط نامج ال من املرجوة داف تحقيق ا عل عتماد يمكن الشركة ذه

زائر ا ا تزخر ال الطبيعية وة ال ذه ل مثل ستغالل و   .املتجددة
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 : املراجع

تصال/1 و عالم ة مدير ا تصدر ة ر ش ة إخبار ة شر ، سونلغاز مجمع أصداء مجلة

ل ،أفر  .2016،سونلغاز

تصال/2 و عالم ة مدير ا تصدر ة ر ش ة إخبار ة شر ، سونلغاز مجمع أصداء مجلة

، ر،سونلغاز  .2016أكتو

بدائرة/3 عباز سيدي ، متجددة طاقات و اء ر ك ،شركة غرداية ،والية   .2017بونورة

زائر /4 ،ا املتجددة الطاقة عن ،نبذة الطاقة كفاءة و املتجددة للطاقة قلي   .2012،املركز

5/http://www.andi.dz/index.php/ar/les-energies-renouvelables 
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قتصادية التنمية ومخططات برامج ظل زائر ا ثمار س مناخ ةواقع -2001( للف

القانون) 2017 ع ك ال   .09-16مع

The reality of the investment climate in Algeria under the programs and plans of 

economic development for the period (2001-2017) with Concentration on Law 16-09. 

ستالم خ شر                                                    01/07/2018:تار ال قبول خ   25/08/2018:تار

حميداتو .أ        نصر
*

الالوي . د                                                                         عبد   عقبة

مستغانم       زائر - جامعة زائر-الواديجامعة                                                            ا   ا

ص   :امل

موضوع الدراسة ذه ناول التحدياتيئةت ن ب من عد والذي زائر ا ثمار س لدىمناخ

وم املتعاقبةا عحيث،ات أر شملت سنة ن العشر تقارب ملدة تنمية ومخططات برامج زائر ا ت تب

تنم مالي برامج ا خالل ومة ا أنفقت ة، أجلالدوالراتو نإصالحمن وتحس قتصادية السياسة

الك قتصاد ستطع مؤشرات لم ا أ سياسةغ واعتمدت ثمار، باالس خاص ع شر عن ستقرار

ستجابة و ثمار لالس الشامل املناخ ن لتحس ا ال تمام منح دون وحده، ثمار س قانون عديل

واملستمرة قيقية ا ن ثمر املس ل ومشا أن .الحتياجات إال املبذولة ود ا عدمفرغم ت بي النتائج

قتصادي عاش برامج خالل ثمار س مناخ املوازنة) 2014- 2001(التحسن ز استمرار ب س

ول(العامة الب أسعار ر )انخفاض ظ ولكن بوادر ، ثمار املالتحسنت س املخططي ناخ خالل

ما  ). 2019-2015(ا

لمات ثمارمناخ: املفتاحيةال س قانون قتصاديةـ، السياسة ثمار،   .س

Abstract: 

This study deals with the development of investment climate in Algeria, which is one of the 

challenges of successive governments. Algeria has adopted development programs and plans 

for nearly 20 years, including four development programs, in which the government spent 

billions of dollars to reform economic policy and improve macroeconomic indicators. It can not 

settle for investment legislation and adopted a policy of amending the investment law alone, 

without giving sufficient attention to improving the overall investment climate and responding 

to the real and continuing needs and problems of investors. Despite the efforts exerted, the 

results showed that the investment climate during the economic recovery programs (2001 -

                                                             
*
e-mail : nhamidatou@gmail.com         e-mail :okbabde@gmail.com 
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2014) did not improve due to the continued deficit of the general budget (low oil prices). 

However, the results showed improvement in the investment climate during the 2015-2019 

plan. 

Keywords : Investment Climate, Economic Policy, Investment Law. 

 مقدمة

إطار النامية قتصادات اقتصادياعتمدت نمو وتحقيق ية جن موال رؤوس ذب ا سع

معينة جغرافية مناطق أو اقتصادية قطاعات تحديد دف س ثمار لالس عات شر إصدار ع سارع، م

م بأعمال للقيام اذب ا املناخ م توفرل وضمانات وإعفاءات مزايا ا ف ن ثمر املس  .وتمنح

ذا تطور سادولكن الذي خاللتجاه إصالح العالم وم بمف خذ نحو ن املاضي العقدين

ثمار لالس الشامل احتياجات*املناخ عض يخاطب ع شر ع عتماد مجرد س ول

نائية است وحوافز ضمانات خالل من ن ثمر ول. 1املس قتصادي ب ا قول يدعم ما و و

مجموعة ثمار س و والتجارة الك بي قتصاد ، الدو ع« : وسكالبنك يجب

لألعمال مناسبة ئة ب ن تأم خالل من ثمار س مناخ ع القيود من تخفف أن ومات ا

ما ا، بؤ الت يمكن فعالة ئة ب خلق خالل من السياسية، خطار من قانونية بحماية مدعومة

باألمان الشعور من جانب ن ثمر املس   .»يمكن

فا جنولألسف ثمار س جذب إ سعت ال البلدان درب سارت أن عد زائر

ات تجا تواكب لم ا أ إال ثمار، باالس خاص ع شر خالل من الوط ثمار س وتحف

تمام منح دون وحده، ثمار س قانون عديل سياسة ع أخرى مرة واعتمدت املعاصرة

الش املناخ ن لتحس ا قيقيةال ا ن ثمر املس ل ومشا الحتياجات ستجابة و ثمار لالس امل

لألمر. واملستمرة املتعاقبة التعديالت التنمية01-03ولعل مخططات انطالقة مع أصدر الذي

ةلقتصادية ذه09-16والقانون08-06مر،)2017-2001(لف استمرار عن عب ألبلغ

  .السياسة

الوسنحاول  اليةعجابة بحثذا مناخ: التاليةش ن تحس زائر ا نجاح مدى ما

قتصادية التنمية رامج و مخططات ظل ثمار ةس  ؟2017-2001 للف

الدراسة داف التالية: أ داف لتحقيق الدراسة ذه خالل من   :س

 زائر؛ ا جن ثمار س قانون مضمون ع  التعرف

 التنمية؛ ومخططات برامج خالل قتصادية السياسة مؤشرات  تحليل

 املمكنة لول ا وإيجاد ثمار س مناخ تحسن عدم أو تحسن ب س يص

  .إلصالحھ
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الدراسة يم: من املفا مختلف عرض أجل من الوصفي املن البحث ذا استخدمنا

واملن ثمار س مناخ حول ة النظر حصائياتمعالتحليواملعلومات و داول با ستعانة

قتصادية السياسة مؤشرات لتحليل   . الستخراج

الدراسة البحثعولإلجابة: خطة الية تطرق ،إش التاليةل س   :لنقاط

املباشر  - 1 جن ثمار لالس شر ال طار لتطور زائر ةا  ؛)2017-2001(لف

جن - 2 ثمار س ثمارضمانات س  ؛09- 16قانون

زائر - 3 ا ثمار س مناخ ن تحس ع قتصادية السياسات  . أثر

ة- أوال الف املباشر جن ثمار لالس شر ال طار   )2017-2001(تطور

،2001سنة م و السيا ستقرار وادر و ثماري، س نفتاح مالمح ور ظ ومع

زائر ا ت مرتب تجسد ما و و ارج، ا نحو والتفتح موال رؤوس جلب 01-03سياسة

تامة ة حر تنجز ثمارات س جعل وقد ثمار، س ر بتطو اقتصادية2املتعلق شطة أ و

شر ال املرسوم منع عدما من93-12مختلفة أجانب أم ن جزائر انوا سواء ن ثمر املس

ا فروع ألحد أو للدولة املحفوظة قتصادية شطة ثمار س انية م.إم أ وسنعرض

ثمار س قانون قتصاديةجنتطورات التنمية برامج ة   ).2017-2001(ف

ثمار-1 س ر رقم–تطو ثمار2001أوت20املؤرخ03-01مر س ر بتطو املتعلق

رقم باألمر واملتمم ليھ15املؤرخ08-06املعدل   :2006جو

مر املادة01-03عت نصت حيث ، جن ثمار لالس فا عر يحمل ثمار لالس قانون أول

منھ باالس: الثانية ييقصد يأ ما ألمر ذا وم مف   :ثمار

 أو نتاج قدرات التوسيع أو جديدة شاطات استحداث إطار تندرج أصول إقتناء

لة؛ ي ال إعادة أو يل التأ  إعادة

 ية؛ عي أو نقدية مات مسا ل ش مؤسسة مال رأس مة  املسا

 لية أو جزئية خوصصة إطار شاطات ال   .إستعادة

تضمن القرار01-03مركما مراكز وتوحيد ات الصعو تذليل إ دف جديدة إجراءات

حد ع ية جن و الوطنية ثمارات س ر تطو لتو فقط ن ت ي شأت أ طار ذا و

ثمار س ر لتطو الوطنية الة بالو مر تعلق و ثمار3السواء، لالس الوط سبة. 4واملجلس فبال

الوطني الة ثمارللو س ر لتطو ترقية*ة الة لو ت وج ال نتقادات إثر ع رت ظ فقد

مرسوم بموجب املستحدثة ثمارات س عة ومتا مركزي1993ودعم ع طا ذات ا باعتبار

ومة ا س رئ وصاية تحت إداري ع طا ذات عمومية مؤسسة عن عبارة و وقراطي، ب
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ستقال و ة املعنو صية بال املاوتتمتع وحيد5ل شباك الة الو ضمن شأ و فيھ6، تجمع

ثمار س عملية يل س ل واحدة ة ج ثمر املس ا يحتاج ال واملالية ة دار دمات ا ل

العراقيل حدة من التقليل وكذا الوقت ح   .ور

عض  خيص ال ملنح املخولة ات ا ن و ثمر املس ن ب الوسيط دور الة الو عمل شاطاتو ال

للرد،املقننة املعنية يئة ال إ ا تحول ا بدور و الة الو إ خيص ال منح بطلب يتقدم ثمر املس أن أي

ر ش ترخيص) يوم30(خالل بمثابة ون وت معاينة وثيقة الة الو تحرر بالرد، تقم لم   .وإذا

إعداد أجل من أ فقد ثمار لإلس الوط للمجلس سبة بال مجالأما الدولة سياسات

ثمار س قية ب لف امل ر الوز لدى شأ ت ة إدار يئة عت و ية جن و الوطنية ثمارات س

ثمارات س اتيجية باس املتصلة باملسائل املجلس ذا لف و ومة، ا س رئ سلطة تحت

ثمارات س دعم سياسة ا7و وغ بائية ا باالمتيازات يتعلق الذيوفيما و املجلس فإن

من ستفيد أن يمكن ال الدولة من خاصة مة مسا ا تنمي ستوجب ال املناطق يحدد

ي نا ست   . 8النظام

رقم-2 ثمار2016أوت03املؤرخ09-16القانون س قية ب   :املتعلق

القانون ان09- 16عت الذي ثمار س مجال ن القوان من سن ما نآخر القوان أول

خ الدستوري التعديل عد صدرت مضامينھ2016- 03-06ال م أ من ان والذي

املادة النظر فقط37إعادة والصناعة التجارة ممارسة ن املواطن ة بحر ف ع انت . ال

رقم املادة بمقت التعديل43فأصبحت ثمار9من س ة بحر أيضا ف اع. ع ما و تو

ثمار باالس املتعلقة القانونية املنظومة ملراجعة العمومية للسلطات القوي الدافع بمثابة

ثمار س ة حر كرس الذي ديد ا الدستور وفلسفة يتما بما العام مناخھ انت. و ف

رقم القانون صدر أن يجة ثمار2016أوت03املؤرخ09-16الن س قية ب   .املتعلق

تم مرلقد القانون03-01إلغاء لـ1437شوال29املؤرخ09-16بموجب 03املوافق

سنة املواد2016غشت ام أح ناء باست ثمار س قية ب والذي. 10منھ06،18،22املتعلق

تنص حيث جرائية، و ة دار واملعوقات القيود من ثمار س ر تحر إ دف بتعديالت جاء

مستقبال" نھم22املادة تطرأ قد ال القانون، ذا إلغاء أو مراجعة عن الناجمة ثار سر ال

صراحة ذلك ثمر املس طلب إذا إال القانون، ذا إلطار املنجز ثمار س   ".ع

القانون ام أح تحملھ ما م أ وذات09-16إن تناسقا أك وإجراءات وظة م تطورات من

ن ثمر للمس أك والذيمنفعة ثمار، س ينظم الذي املؤس از ل املراجعة جانب،

أساسية عناصر ثالثة حول   :يتمحور

املباشرة؛ - ية جن ثمارات لالس التنظي طار  عديل
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زائر؛ - ل قتصادية والسياسة وافز ا نظام ن ب  التكييف

املؤس - از ا   .مراجعة

القانون  تطبيق مجال ي أ منھ 09-16و و املادة بمقت إ" مو القانون ذا دف

قتصادية شاطات ال املنجزة ية جن و الوطنية ثمارات س ع املطبق النظام تحديد

دمات وا السلع   ."إلنتاج

املادة بمقت مو ثمار س وم مف ي أ ثمار02و باالس يقصد حيث ،11:  

 ا إطار تندرج أصول واقتناء نتاج قدرات وتوسيع جديدة، شاطات يل؛/ ستحداث التأ إعادة  أو

 شركة؛ رأسمال مات   املسا

املزايا من محامل لثالثة مفصل مرفق جانب ن ثمر باملس الصلة ذات ام ح وتتضمن

و ثمار، س يع قانون بموجب   :12املمنوحة

ثمارات-2-1 لالس التنظيمي طار يةعديل جن   :املباشرة

ية جن املباشرة ثمارات لالس التنظي طار عديل القانونإطار س املؤرخ16-09،

ا2016غشت 03 وم أخرى، إلغاء أو ا وتكييف التداب عض توجيھ اعادة   :إ

القاعدة- تطبيق ة لصعو ا49-51نظرا ف مرغوب الغ ثار وإلحداث سبة(، نبال ثمر للمس

ن واملحلي القانون) جانب ا وإدماج ا مسار يح ت سم30املؤرخ18-15تم 2015د

املالية بقانون القانون 66املادة( 2016املتعلق ذا الشراكة) من ينظم الذي كم ا نفس ذا و

ومية ا املؤسسات   ؛مع

املباشرة- ية جن ثمارات س ضبط منظومة طرف من ا دحض تم ال لألجانب، الوطنية املعاملة

منذ ن2009املوضوعة واملعنو ن الطبيعي اص لأل والعادلة املنصفة املعاملة بمبدأ ا بدال اس وتم

تفاقيا ام أح مراعاة مع م، ثمارا باس املرتبطة قوق وا الواجبات يخص ةفيما و وا الثنائية ت

ة زائر ا ة ور م ا قبل من املوقعة طراف                              ).21املادة(واملتعددة

إطار-3-2 قتصادية والسياسة ية جن املباشرة ثمارات لالس التنظيمي طار عديل

قتصادية والسياسة وافز ا نظام ن ب التوازن زائرتنفيذ   :ا

ع الطا ذات جراءات ع القضاء ثمار، س قية ب املتعلق ديد ا القانون ذا بموجب يالحظ

عفاءات( الدوري و للبلد) املزايا قتصادية للسياسة وفقا املزايا معايرة ة املناطق(ملص حسب

ال ثمارات س و الوط لالقتصاد ة ولو ذات والقطاعات غرافية العمالةا إ)تولد اإلضافة و ،

إطار تدخل ية عي حصصا ل ش ال السلع ع املزايا من لالستفادة لية ع التناقض رفع ذلك،

عتماد إطار شراء خيار رفع موضوع ون ت ال السلع وكذلك ارج، ا من شاطات ال نقل عمليات

الدو ث) 6املادة(يجاري اس فرص جديدةتفتح ة   .مار
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املؤس-4-3 از ا خالل :مراجعة من املؤس طار النظر إعادة   :يتم

من- كال إدارة ام م سيط ت إ دف ي وتوماتي للمنح نظام شاء وإ جراءات سيط ت

ثمار؛ لالس الوط واملجلس ثمار س ر لتطو الوطنية الة   الو

عة- أر شاء ة) 4(إ الضرور دمات ا لتقديم لة املؤ املصا مجموع تضم الة الو لدى مراكز

ع املشار إلنجاز وكذا ا، ر وتطو ا ودعم املؤسسات شاء يفاء: (إل اس مركز املزايا، سي مركز

قليمية قية ال مركز املؤسسات، شاء إل الدعم مركز   ). جراءات،

زائرضمانات -ثانيا ا املباشر جن ثمار ثمارس س قانون  09-16ظل

عدة عقد إ زائر ا سارعت ثماراتفاقياتلقد س ع يع ال ا دف دولية

إتفاقيات ل ش انت أو طراف متعددة أو ثنائية اتفاقيات ل ش ذلك ان سواء زائر، ا

وحماية يع ل ا وغ ثمار س عن الناشئة املنازعات ة سو ل أو الضر زدواج ملنع

ثمار ا. س ا ثمار س قانون ثمار09-16رقمالقانون(وما س قية ب يجة) املتعلق ن إال

الداخ ا قانو ا وجسد الدول، من ا غ مع زائر ا ا أبرم ال امات   .لإلل

إتفاقية وأخرى قانونية ضمانات إ زائر ا ية جن ثمارات لإلس املمنوحة الضمانات تقسيم مكن  : و

ثمار -أ لالس القانونية زائر الضمانات ا املباشر ثمارجن س قانون  :09-16ظل

الداخلية عات شر ال ضمن ا عل النص تم ال الضمانات مجموعة القانونية بالضمانات ع و

ثمار لإلس املضيفة زائر(للدولة   ).ا

رقم القانون تناول خ09-16حيث بتار ذه2016أوت03الصادر ثمار س قية ب املتعلق

املادة من وذلك ثمارات، لإلس املمنوحة الضمانات عنوان تحت منھ ع الرا الفصل الضمانات

املادة21 غاية ي25إ كما ، :  

والعادلة -1 املنصفة املعاملة   : ضمان

املادة أنھ21نصت ع أعاله ور املذ القانون ة“ : من و وا الثنائية تفاقيات ام أح مراعاة مع

جانبواملت ون واملعنو الطبيعيون اص يتلقى ة، زائر ا الدولة قبل من املوقعة طراف عددة

م ثمارا باس املتعلقة والواجبات قوق ا يخص فيما وعادلة، منصفة املشرع. ” معاملة أن ر يظ نا و

ممارسة ل س و ن والوطني جانب ن ثمر املس ن ب املعاملة ساوي زائري قتصاديا شاط ال

جانب و ن املواطن ن ب تفرقة دون اص   . ميع

بھ-2 املعمول القانون ام أح استقرار   : ضمان

املادة القانون22نصت القانون،“  :أنھ 09- 16من ذا إلغاء أو مراجعة عن الناجمة ثار سري ال

ذا إطار املنجز ثمار س ع مستقبال، تطرأ قد صراحةال ذلك ثمر املس طلب إذا إال .”القانون،

القانون إلغاء أو عديل حالة بأنھ جن ثمر املس طمأنة محاولة إ زائري ا املشرع س نا و
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أو متيازات من إنقاصا تضمنت إذا خاصة عليھ، تطبق لن ديدة ا املقتضيات فإن ثمار باإلس اص ا

لذلك امات، ل ادة ةز زائر ا الدولة ون املادة)املستقبلة الدولة(ت ذه خالل من دت ع قد

جن ثماري س املشروع يحكم الذي ي القانو النظام ت ب صراحة. بت جن ثمر املس رغبة عت و

مصا يخدم ان إذا ما حالة زائري ا املشرع بھ قام الذي لغاء أو التعديل من وذلكستفادة ھ،

ثمار س ر لتطو الوطنية الة الو إ طلبھ   .بتقديم

ثماري   -3 س املشروع ملكية نزع عدم   : ضمان

املادة رقم23نصت القانون أنھ09-16من ع ثمار س قية ب ع“ : املتعلق ادة ز

املنجزة ثمارات س ون ت أن يمكن ال امللكية، نزع تحكم ال إالالقواعد يالء اس موضوع

بھ املعمول ع شر ال ا عل املنصوص االت ض.ا عو امللكية ونزع يالء س ذا ع تب ي

ومنصف عدم .” عادل جن ثمر للمس املادة ذه خالل من زائري ا املشرع ضمن نا و

رقم القانون عليھ نص ما إطار إال للملكية نزع أي ل27املؤرخ11-91حصول 1991أفر

العمومية املنفعة أجل من امللكية ع ب املتعلقة للقواعد   .13املحدد

تفاق-4 حالة خاص تحكيم إ ضوع ا املادةصن :ضمان رقم24ت القانون 09-16من

أنھ ع ثمار س قية ب ة:" املتعلق زائر ا والدولة جن ثمر املس ن ب خالف ل يخضع

فيھ ب س اتي ل حقھ، ة زائر ا الدولة اتخذتھ إجراء ب س ون ي أن أو ثمر، املس

طراف متعددة أو ثنائية اتفاقيات وجود حالة إال إقليميا، املختصة ة زائر ا القضائية

ينص ثمر املس مع اتفاق وجود حالة أو والتحكيم، ة باملصا تتعلق ة زائر ا الدولة ا ابرم

بند خاصع تحكيم ع باالتفاق ن للطرف سمح ة إ ".سو زائري ا املشرع س نا و

قضائية ات ج إ القضية فتحال ن الطرف ن ب نزاع وقوع حالة بأنھ جن ثمر املس طمأنة

السلطات طرف من مة امل طراف متعددة أو الثنائية تفاقيات ام اح مع مختصة ة جزائر

وا ة زائر نا للطرف سمح ة سو بند وجود حالة عليھ اتفق ما إ ضوع با دت ع ل

خاص تحكيم إ ضوع   . با

وعائداتھ-5 ثمر املس الرأسمال ل تحو   14: ضمان

املادة القانون25نصت أنھ09-16من ثمر“ : ع املس الرأسمال ل تحو ضمان من ستفيد

املن ثمارات س عنھ، الناجمة لوالعائدات ش املال رأس حصص من انطالقا جزة

ل التحو حرة عملة ومدونة ، املصر ق الطر عن مستوردة نقدية بنك،حصص ا سعر

الدنيا سقف تفوق أو ا قيم ساوي وال ھ، لصا ا ع التنازل تم و بانتظام، زائر ا

ع املحددة الكيفيات ووفق للمشروع، لية ال لفة الت حسب التنظيماملحددة ق طر   .ن
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املصرح م س اح وأر للفوائد الرأسمال ثمار س إعادة خارجية، كحصص تقبل كما

ما املعمول والتنظيم ع شر لل طبقا ل للتحو ا   .بقابلي

زائر -ب ا املباشر جن ثمار لالس تفاقية ثمارالضمانات س قانون   :09- 16ظل

الضمانات أن شك لعدمال نظرا جانب، ن ثمر للمس ماية ا لتحقيق افية غ ا وحد القانونية

قوة أك أخرى قانونية وسائل إ ثمار لإلس املصدرة الدول أ ت لذا لغاء، و للتعديل ا وقابلي ا استقرار

ثمار لإلس املضيفة الدول مع جماعية أو ثنائية إتفاقيات عقد تتمثل  .وضمان،

ذا يعو و حماية مجال الدولية تفاقيات من العديد بالدنا أبرمت فقد السياق

ية عر غ أخرى دول مع أو ية العر الدول مع سواء ية جن ثمارات  .س

الثنائية-1 الدولية زائر: تفاقيات ا ثمار45أبرمت س ماية ثنائية ونظرا15إتفاقية ،

تفاقيات معظم شابھ نفسل ع ا واحتوا ثمارات س يع مجال زائر ا ا أبرم ال

كنموذج ا بي من فنجد جن ثمار باالس اصة ا واملعامالت زائر :املبادئ ا ن ب م امل تفاق

والدانمارك زائر ا ن و ت و نذكر .وال الضمانات ذه   :ومن

س- أو سارة ا أو الضرر عن ض التعو حالةضمان أو آخر نزاع أي أو رب ا ب

امل ات ممتل ع املؤقت يالء س حالة أو ا؛الطوارئ تدم أو ا م جزء أو ن ثمر  س

امللكية - نزع عدم نزع: ضمان موضوع ن الطرف أحد إقليم ع املنجزة ثمارات س ون ت أن يمكن ال

يت لغرض إال مماثل إجراء أي أو تأميم أو املتعاقد؛علقملكية للطرف وطنية ة   بمص

ثمار- باالس املتعلقة املدفوعات ل تحو    ؛ضمان

املنازعات- ة سو اع: ضمان ال طرف ثمر املس فيخ ذلك عذر وإذا الودية، بالطرق إما فتتم

تفاقية املنازعات ة سو إلجراءات وإما مسبقا، ا عل متفق ة سو لل مناسبة إلجراءات

سنةاملوحدة ية العر الدول موال رؤوس ثمار الدو1980الس التحكيم ق طر عن وإما   ؛،

باملثلضم- املعاملة مبدأ تطبيق  .ان

طراف -2 املتعددة الدولية ال:تفاقيات الدو البعد ذات تفاقيات لتعدد نظرا

ي ور تحاد و زائر ا ن ب الشراكة اتفاق إ ش س فإننا دول عدة مع زائر ا ا والذي .أبرم

سبانية سيا بفال عليھ ي ا ال التوقيع من22/04/2002تم الفاتح النفاذ ح ليدخل

تم  16 2005س

الضمانات ةوعن أولو إعطاء ع خاللھ من الطرفان حرص فقد تفاق، ذا ا جاء ال

لتدفق مناسب مناخ خلق دف ا وحماي ا ترقي ق طر عن املتبادلة ثمارات لالس خاصة

ثمارات ع. س باختصار تفاق تضمن   :حيث

العادلة؛- املعاملة  ضمان



سواق و املالية  2018/ 9دالعد/5املجلد                                                          مجلة

190 

موال؛- لرؤوس ر ا التداول   ضمان

ضضما- التعو  .ن

زائر-3 ا ا عل صادقت ال الدولية ثمر :تفاقيات للمس القانونية ماية ا توف أجل من

متعلقة دولية يئات شأت أ دولية اتفاقيات عدة ع صادقت قد زائر ا فإن ثقتھ وضمان جن

ا م أ ثمار س وحماية    :بضمان

ثمار- باالس املتعلقة املنازعات ة سو ل الدو سنةCIRDIاملركز واشنطن اتفاقية بموجب شاؤه إ تم   ؛1965الذي

لسنة- سيول اتفاقية بموجب تأسست ال ثمار س لضمان الدولية الة  .1985الو

مر السيما ا قواني ذلك زائر ا كرست باألمر03-01وقد واملتمم املتعلق08-06املعدل

املتعلقة املنازعات ة سو انية إم يتمثل قضائيا ضمانا منح الذي ثمار س ر بتطو

الدو التجاري التحكيم قواعد بموجب ثمار  باالس

ا فإ جن ثمار لالس الدولية ماية ل املكرسة يئات ال م أل زائر ا انضمام و كذا و

والش املناسب و ا وفرت قد ون لضمان ت افية ال يةروط جن ثمارات   .س

ع-ثالثا قتصادية السياسات زائرأثر ا ثمار س مناخ ن ر: تحس تحر عت

ثمارات س ذب الدافعة للقوى لة مش عوامل ثالثة م أ من قتصادية السياسات

العال ثمار س ر تقر ا أكد كما النامية الدول نحو ية التكنولوإإضافةجن التغي

املن عملية واحتدام ع الالسر سية ا متعددة ات الشر ن ب غيافسة عملية أخذت

ال ا وإمواقع مستقرة وقانونية سياسية ية ب توفر ال البلدان نحو لالقتصادوطنية جيدة دارة

إ إضافة اليدالك توفر ومدى ية وضر مالية حوافز لفةوجود الت منخفضة رة املا   .العاملة

التحسن درجة قياس مركب مؤشر س بتأس ثمار س لضمان ية العر املؤسسة قامت لذا

مجموعات، ثالث املركب املؤشر وشمل ية، العر الدول ثمار س مناخ اجع ال : أو

عرف حيث ارجية، ا املعامالت النقدية، السياسات املالية، بأنھالسياسات حسابيا املؤشر

الثالثة املؤشرات متوسطات السياسةمتوسط(متوسط مؤشر متوسط املالية، السياسة مؤشر

ارجية ا املعامالت سياسة مؤشر متوسط   .)النقدية،

تحليل زائر وسنحاول ا ثمار س ةمناخ الف امج املمثلة )2017- 2001(خالل ل

زائرالتنميةمخططاتو  ياملخطط :ا دعم:الثال قتصاديبرنامج -2001(عاش

لدعم ؛)2004 التكمي نامج التنمية ؛)2009-2005(النموال مابرنامج  ؛)2014-2010(ا

نامج ماال من ). 2019-2015(ا اخاللوذلك قتصاديةدراسة   :التاليةملؤشرات

قتصاديمؤش-1 النمو من :ر قتصادي التطور ات مستو ع للداللة غالبا املؤشر ذا ستخدم و

ثمرون املس ا ستخدم ال املؤشرات م أ من عد كما أخرى، ة ج من املحلية نتاجية والطاقة ة ج
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ثمار س قاعدة توسيع دون يحول ما غالبا قتصادي للنمو الضعيف فاألداء ثماري، س م قرار اتخاذ

املباشر  .جن

رقم ة: )01(جدول الف خالل زائر ا جما املح للناتج قيقي ا النمو -2001معدل

 )%الوحدة(                                                                                                                                         2017

              

  2017 2016  2015  2014 2013  2009 2008  2005 2004  2001  السنوات

النمو معدل

للناتج قيقي ا

جما  املح

3 5.2 5.3 2.4 2.3 2.8 3.8 3.7 3.3 2 

املؤشر التغ

ة مئو  نقاط
- - 0.1 - -0.1 - 1 -0.1 -0.4 -1.3 

الباح: املصدر إعداد عثمن باالعتماد   :ن

ية- العر الدول ثمار س مناخ ثمار، س لضمان ية العر ص2001املؤسسة ،48.  

ثمار، - س لضمان ية العر يةاملؤسسة العر الدول ثمار س ص2005مناخ ،108.  

ية- العر الدول ثمار س مناخ ثمار، س لضمان ية العر ص2009املؤسسة ،234.  

ية- العر يةاملؤسسة العر الدول ثمار س مناخ ثمار، س ص2016لضمان ،120.  

زائريال - ا املركزي للبنك السنوي ر ص2016تقر ،21.  

ي- و لك   http://ar.knoema.com/atlas :املوقع

برنامج ة ف خالل جما املح للناتج قيقي ا النمو معدل د عاشدعمش

نحو) 2004-2001(قتصادي ا كب ،2005و2004عامي% 5.3و% 5.2تحسنا التوا  ع

العمومية نة ز ل املالية حية لألر راجع النفط،وذلك عائدات ا أتاح معدل. ال ور تد نما ب

قيمة ى أد ليبلغ النمو لدعم التكمي نامج ال ة ف خالل جما املح للناتج قيقي ا النمو

نحو ما. 2009عام% 2.3لھ ا التنمية برنامج خالل إ) 2014-2010(وانتعش ليصل

وص. 2014عام% 3.8 الذي الكب ز لل عائداتونظرا ور تد جراء العمومية نة ز ا إليھ لت

ة زائر ا ومة ا واعتماد ماعالنفط ا نامج ال خالل انكماشية تقشفية سياسة

ليبلغ) 2015-2019( للناتج قيقي ا النمو معدل   .2017عام% 02و2016عام%  3.3انخفض
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النقديةم -2 السياسة    :ؤشر

مكن و النقدية السياسة عن ع كمؤشر م الت معدل استخدام إ وء ال يتم ما عادة

مقابل الداخ التوازن مؤشرات كأحد زترجمتھ النقديةل الكتلة نمو ومعدل العامة ،املوازنة

املحلي بالعملة الثقة ي تد خالل من ثماري س املناخ إفساد إ م الت معدل ارتفاع ؤدي   .ةو

رقم   :)02(جدول

ة للف زائر ا م الت معدل النقدية السياسة  )%الوحدة(            2017-2001مؤشر

 2017  2016 2015  2014 2013  2009 2008  2005 2004  2001  السنوات

السياسة مؤشر

 النقدية
3.5 3.6 1.6 4.46 5.7 3.3 2.9 4.8 5.8 5.6 

نقاط املؤشر التغ

ة  مئو
- - -2 - 1.24 - -0.4 1.9 1 -0.2 

السياسة مؤشر درجة

 النقدية
- - 1 - 0 - 0 0  0  0  

ع: املصدر باالعتماد ن الباحث إعداد   :من

لسنوات-  السنوي ر التقر زائر، ا والنقدي قتصادي التطور زائر، ا إ2002بنك

2015.  

ثمار- س مناخ ثمار، س لضمان ية العر يةاملؤسسة العر ص2005الدول ،111.  

ية- العر الدول ثمار س مناخ ثمار، س لضمان ية العر ص2009املؤسسة ،237.  

النقد - ر صندوق تقر ي، تمالعر س ي العر قتصاد ص2017آفاق ،38.  

زائري- ا املركزي للبنك السنوي ر ص2016التقر ، 08، 21.  

- http://ar.knoema.com/atlas  

التا: مالحظة النحو ع املؤشر غ درجات   :عطى

نقاطإ- ع بأر ارتفاع إ واحدة ة مئو نقطة من بأقل م الت معدل   ؛صفر= نخفاض

نقاطإ- خمس من اقل إ ة مئو بنقطة م الت معدل واحدة= نخفاض   ؛درجة

إإ- ة مئو نقاط بخمس م الت معدل   ؛درجتان=  نقطة25مناقلنخفاض

بأكإ- م الت معدل درجات= نقطة 25مننخفاض   .ثالث

برنامج خالل اتھ مستو ى أد م الت معدل ل دايةدعملقد و قتصادي عاش

عام وذلك قتصادي النمو دعم سياسة% 1.6بمعدل2005برنامج الدولة التباع نظرا ،

وضبط للعملة ارجية ا القيمة استقرار ع فاظ وا سعار استقرار ضمان إ دف نقدية
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م الت لك،معدالت املس ألسعار القيا الرقم بالتغ لالرتفاع،مقاسا عاد أنھ إال

بمعدل نامج ال ما2009سنة% 5.7اية ا نامج ال خالل ومستقرا مرتفعا وظل ،)2015 -

سبة) 2016 دول%. 5.8ب ا مو و ما ذا  ).02(و

املاليةم-3 السياسة استخد: ؤشر إ وء ال یتم ما ع عادة كمؤشر الداخ ز ال سبة عنام

حيثملاليةاالسياسة جمايقاس، املح الناتج إ العامة املوازنة ز ال سبة دف. ب و

إ املستقرة یمكنتقليصقتصادات الذي د ا إ ز ال ذا لھمثل ضغوطتوليددونتمو

ما عادة نخفاض إ ز ال اتجاه فإن ثم ومن مية، أنھيؤخذت استقرارش ع إ

نفاق. اقتصادي ع الضغط خالل من تتم العامة املوازنة ز ال إدارة فان معروف و وكما

ومي ادةا وماتالسياساتإطاريرادات، وز ا ا تقرر ال ثم،املالیة ستخدمومن

السياسات ذه مؤشرات م أ كأحد جما املح الناتج من سبة ك ز ومات. ال ا بع وت

معین ومالیة ية ضر زةسياسات انيةلعالج  .الدولةم

ت النفطبارتفاع2008-2001رحلةاملتم ماليةوتحقيقاسعار ةفوائض ز(كب انخفاض

انية سنةحيث ،)امل املالية السياسة مؤشر ،% 8.1 سبة 2008بلغ جما املح الناتج زمن ر وظ

سنة انية راجع ،%) 6.9-(بمعدل2004امل ذا غو معدل من أك بمعدل النفقات تفاقم إ

رو  يرادات، خاللاملأظ ة اتخططمؤشر الف ا،) 2017-2009(التنمية وا ارتفعانخفاضا حيث

انية امل سنة)%- 15.7(إز جما املح الناتج أسعاروذلك،2016من الكب لالنخفاض

أوال،وكميات عدمو النفط املاليةوجودإ السياسة أياملرونة عال  ثانيا، الكب ا عتماد

وحيدامص لةدر ال،العامة لإليرادات ةمش بالصدمات للتأثر عرضة ا يجعل الذي مر

ا ل النفطيةاإل ف. املصادرذهتتعرض لايرادات املصدرة اعلدول أر ثالثة حوا ل ش لنفط

العامة املالية إيرادات   . مجمل

رقم زائر  :)03(جدول ا جما املح الناتج من سبة ك املوازنة ز و املالية السياسة مؤشر

ة   %)الوحدة(                                                                                             2017  - 2001للف

 2017  2016 2015  2014 2013  2009 2008  2005 2004  2001  السنوات

السياسة مؤشر

 املالية
11.7 -6.9 6.33 8.1 -6.8 -1.5 -8 -15.7 -13.7 9- 

املؤشر التغ

ةنقاط  مئو
- - 16.23 - -14.90 - 6.5- 7.70 - 2 4.7 

مؤشر درجة

املالية  السياسة
- - 3  - 3-  - -2  -2  1  3  

ع: املصدر باالعتماد ن الباحث إعداد   :من
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ية -  العر الدول ثمار س مناخ ثمار، س لضمان ية العر ص2001املؤسسة ،49.  

مناخ - ثمار، س لضمان ية العر يةاملؤسسة العر الدول ثمار ص2006س ،149.  

ية- العر الدول ثمار س مناخ ثمار، س لضمان ية العر ص2009املؤسسة ،237. 

ية- العر الدول ثمار س مناخ ثمار، س لضمان ية العر ص2011املؤسسة ،71.  

ثمار، - س لضمان ية العر لعاماملؤسسة ية العر قتصادات آفاق ثمار، س ضمان ،2018شرة

ص04،2017العدد ،12.  

املوقع- ع ة زائر ا نباء الة   http://www.aps.dz/ar/economie/48110-2018 و

النحو :مالحظة ع املؤشر حسب درجات   :التاعطى

خمس -  من اقل إ ة مئو نقطة من بأك ز ال واحدة=نقاطارتفاع درجة  ؛سالب

نقاط -  عشر من اقل إ ة مئو نقاط خمس من ز ال ن=ارتفاع درجت  ؛سالب

ة  - مئو نقاط عشر من بأك ز ال درجات=ارتفاع ثالث   ؛سالب

واحدة - ة مئو بنقطة ارتفاع إ ة مئو نقطة من بأقل ز ال  صفر؛= انخفاض

و  - ن نقطت إ ة مئو بنقطة ز ال النقطةانخفاض واحدة= نصف  ؛ درجة

النقطة - ونصف نقاط ثالث إ النقطة ونصف ن بنقطت ز ال  ؛درجتان= انخفاض

النقطة - ونصف ة مئو نقاط ثالث من بأك ز ال درجات= انخفاض  . ثالث

التوازن-4 سياسة ارمؤشر ار: ا ا ز ال سبة استخدام إ وء ال يتم ما عادة

أو ز ال سبة باستخدام املؤشر ذا قاس و ، ار ا التوازن سياسة عن ع كمؤشر

عكس ال والذي ، جما املح الناتج إ املدفوعات ان م اري ا ساب ا الفائض

التجاري ان امل ارجية ا املعامالت أيضاحصيلة عكس بل فحسب، والواردات للصادرات

عات، والتوز اح ر و والفوائد الت التحو ع شمل والذي دمات ا ان م موقف حصيلة

ستقرار مؤشرات م أ أحد سبة ال ذه عد شو نخفاض نحو ا واتجا الك قتصادي

قتصادي ستقرار دف تحقيق السياسات نجاح       .17إ
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رقم زائر:)04(جدول ل اري ا ان امل أرصدة سبة ار ا التوازن سياسة ةامؤشر لف

  %)الوحدة(                                                                                                                               2017- 2001

 2017  2016 2015  2014 2013  2009 2008  2005 2004  2001  السنوات

سياسة مؤشر

التوازن

ار  ا

0.6 13.1 20.52 19.86 0.31 0.57 -4.45 -16.42 -16.46 -12.6 

التغ

نقاط املؤشر

ة  مئو

- - 7.42 - -19.55 - -3.88 -11.97 -0.04 3.86 

مؤشر درجة

سياسة

التوازن

ار  ا

-  - 3  -  3-  - -1  3-  00  2  

ع: املصدر باالعتماد ن الباحث إعداد   :من

ية - العر الدول ثمار س مناخ ثمار، س لضمان ية العر ص2006املؤسسة ،150.  

ية - العر الدول ثمار س مناخ ثمار، س لضمان ية العر   .73ص2011املؤسسة

ثمار،- س لضمان ية العر لعاماملؤسسة ية العر قتصادات آفاق ثمار، س ضمان شرة

العدد2018 ص04،2017، ،13.  

- http://ar.knoema.com/atlas  

الدو- البنك   /https://data.albankaldawli.org: املوقععاحصائيات

ع :مالحظة املؤشر غ حسب درجات التاعطى   :النحو

زإ- ال نرتفاع ن بنقطت ت نقاطمئو خمس من اقل إ النقطة درجة= ونصف سالب

  ؛واحدة

نقاطإ- عشر من أقل إ نقاط خمس من ز ال ن= رتفاع درجت  ؛سالب

زإ- ال منرتفاع نقاطبأك درجات= عشر ثالث  ؛سالب

نقطةإ- من بأقل ز ال مننخفاض بأقل ارتفاع إ واحدة ة نمئو   ؛صفر= ونصفنقطت

نإ- نقطت من اقل إ واحدة ة مئو بنقطة ز ال   ؛واحدةدرجة= نخفاض

زإن- ال نخفاض ن بنقطت ت نقاطمئو ع أر من اقل   ؛درجتان= إ

فأكإن- ة مئو نقاط ع بأر ز ال درجات= خفاض   .ثالث



سواق و املالية  2018/ 9دالعد/5املجلد                                                          مجلة

196 

التغيمكن ارجيةقراءة ا املالية التنميةالتوازنات مخططات خالل زائر اا بأ

املحروقات بأسعار ونة مر النفط(انت ميل ل السنوي السعر متوسط أن،)ارتفاع بحيث

التوازنات ذه ع حتما عود ا ع. انخفاض لة امل سنة ا النتائج ة استمرار املالحظ من

ةاملؤشر  الف املؤشرحيث ،2009- 2001خالل ال سن19.86و%  20.52 بلغفائضاخالل

التوا2008و2005 سنة .ع من مؤشر2014وانطالقا ارسياسةل ا التوازن

ح ،زا النفط) - 16.46(إ 2016سنةوصلارتفع أسعار الكب لالنخفاض راجع ذا   .و

ثمار-5 س ملناخ املركب ةاملؤشر للف زائر  2017-2001ا

املركب املؤشر عرف الثالثةبأنھ-حسابيا –و املؤشرات متوسطات مؤشرمتوسط(متوسط

املعامالت سياسة مؤشر متوسط النقدية؛ السياسة مؤشر متوسط املالية؛ السياسة

ارجية   .)ا

ستخدمو   ية، العر الدول ثمار س مناخ وتوصيف قتصادي داء لقياس محاولة

املركب تملقياساملؤشر ال ية املن ند س و ثمار، س مناخ اجع ال أو التحسن درجة

ال تلك ا أ ع ثمار لالس اذبة وا واملحفزة املستقرة قتصادية ئة الب ف عر ا اعتماد

الصرف سعر واستقرار م الت معدل ي وتد املدفوعات، ان وم انية امل ز بانخفاض تتم

املا التخطيط ألغراض ا بؤ الت يمكن بحيث واملؤسسات السياسية ية الب شفافية واستقرار

ثماري  س و   .والتجاري

قتصادية السياسات ضمن و عة ر صائص ا محصلة،وتقع للسياساتوتمثل ونتائج

سابقة ات ف مع ا ومقارن ا عتداد مكن و محددة، زمنية ات ف خالل ا اتباع تم   .ال

مجموعات ثالث املركب املؤشر شمل السياسات: وقد مجموعة املالية؛ السياسات مجموعة

املؤشرات من ون يت املركب فاملؤشر وعليھ ارجية، ا املعامالت مجموعة الفرعيةالنقدية؛

  :تية

جما-أ املح الناتج من سبة ك انية امل ز ال   : مؤشر

الداخ   التوازن س تأس نحو ا سع املالية السياسة ر وتطو يص لت ستخدم و

 .لالقتصاد

جما-ب املح الناتج من سبة ك اري ا ساب ا ز ال   :مؤشر

تطورات يص لت ستخدم ارسياسةو ا التوازن س تأس نحو ا سع الصرف سعر

  .لالقتصاد

  

 



سواق و املالية  2018/ 9دالعد/5املجلد                                                          مجلة

197 

م-ج الت معدل    :مؤشر

التوازن استقرار تدعيم نحو ا سع النقدية السياسة تطورات يص لت ستخدم و

لالقتصاد  .الداخ

مخططات ة ف خالل زائر ل ثمار س ملناخ املركب املؤشر نتائج توضيح ستطيع نا و

التالية) 2017-2001(التنمية عة ر امج ال ع شملت   : وال

 ي الثال قتصادي: املخطط عاش دعم   ؛)2004 -2001( برنامج

 النمو لدعم التكمي نامج  ؛)2009 -2005( ال

 التنم مابرنامج ا  ؛)2014-2010( ية

 ما ا نامج  ).2019- 2015( ال

لبتحليلناوسنكتفي املستخدمة املؤشرات ألتائج برنامج، ل من ن ت خ ن ت مالس

املوا املخطط ع ستؤثر ال و ة، ج من مخطط ل طرأ الذي التطور صان مني

أخرى ة املخطط( ج تائج ب يتأثر مخطط سبقھل   ).الذي

تدفقلقد سبة ادة وز ثمار س مناخ ن لتحس املخططات ذه خالل من الدولة سعت

قتصادي ع التنو وتحقيق ية جن ثمارات   .س
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رقم ة:)05(جدول الف خالل زائر ل ثمار س ملناخ قتصادية للسياسات املكون املركب املؤشر

  %): الوحدة(                                                                                                                                                  2001-2017

  السنوات

درجة

مؤشر

السياسة

  النقدية

درجة

مؤشر

السياسة

  املالية

مؤشر درجة

سياسة

التوازن

ار   ا

مجموع

  املؤشرات

املؤشر قيمة

ملناخ املركب

ثمار   س

حساب نتائج

املركب املؤشر

ثمار س  ملناخ

2005- 2004  

دعم مخطط

  عاش

1  3  3  7  2.33  

تحسن وجود

مناخكب

ثمار   س

2009- 2008  

دعم مخطط

 النمو

0  -3  -3  -6  2-  

وجود عدم

مناخ تحسن

ثمار   س

2014- 2013  

مخطط

 النموتوطيد

0  -2  -1  -3  1-  

2015- 2014  

مخطط

النمو  توطيد

0  -2  -3  -5  1.67-  

2016- 2015  

املخطط

ما   ا

0  1  0  1  0.33  

2017- 2016  

املخطط

ما  ا

0  3  2  5  1.67  

تحسن وجود

مناخ

ثمار   س

ع :املصدر باالعتماد ن الباحث إعداد داول من   .أعاله)  02،03،04، 01( ا

ي-أ :مالحظة آال النحو ع الثالثة املؤشرات ملتوسطات املؤشر حساب    :تم

النقدية(  السياسة املالية+ مؤشر السياسة ارر مؤش+ مؤشر ا  3)/ التوازن

التط-ب          ع كم ا النحویتم ع املركب املؤشر قیمة باستخدام ثمار س مناخ   :يورات

منأ-           مناخ1صغر تحسن وجود عدم إ ثمار؛ش   س

ثمار2إ1من -           س مناخ تحسن وجود إ   ؛ش
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من -           ثمار2أك س مناخ كب تحسن وجود إ   .ش

لل تقسيمنا اعتمدنا املوافقد املخطط داية و مخطط ل ة ف اية ع الدراسة ة

تائج يتأثرالذي السابقةب السنة للسياسات.مؤشرات املركب للمؤشر التحليل فنتائج وعليھ

دول ا ة املو عة ر التنمية خطط ات ف خالل زائر ا ثمار س ملناخ قتصادية

ي) 05( اآل انت   :أعاله،

ثماروجود -1 س مناخ كب ةتحسن دعم)2005-2001(الف برنامج خالل أي ،

داية و قتصادي لالنامجالعاش النموتكمي املركب ،دعم املؤشر ثمار ل س ملناخ

العدد من أك ذا) 02(سبة قتصاديراجعو النمو معدل بحفز الدولة قيام اعتمادا(إ

ولع الب اسعار ارتفاع ب س العمومية نة ز ا املحققة ة الكب ق) الفوائض طر  عن

ثماريال س ومي ا نفاق قيمة من ادةبدورهيؤديالذيرفع ز الكإ ثم ،الطلب ومن

قتصاديمنرفعال النمو يةسياسةاتباع(معدل   ).كي

ثمار -2 س مناخ تحسن وجود ةعدم الف التكمي) 2016-2008(خالل برنامج تنفيذ

ما ا نامج ال وانطالق ما ا التنمية رنامج و النمو نرجعھ)2019-2015(لدعم ما ذا و

  :التاليةلألسباب

بالنمومعدلانخفاض - س العال سنةتداعياتقتصادي العاملية ما2008زمة أدى ،

العالإ الطلب النفطانخفاض او ع أسعار يار ول؛ا   لب

نمو - معدلسبة من أك   ؛الوطنيةيراداتتطورالنفقات

انية- امل ز ال املدفوعات؛ العامةاستمرار ان مل اري ا ساب   وا

ور - الوطنية؛تد للعملة ارجية ا   القيمة

ب - ومتأخرة الية است إجراءات تقشفيةاتخاذ سياسة مؤ  ظية،اتباع عوإيقاف للمشار قت

ة ثمار ى،س عالك مشار التحتيةخاصة   .الب

عديالت- وإجراء ثمار لالس املنظمة ن القوان ستقرار دراسةعدم بدون الية است

ن واملحلي جانب ن ثمر املس متطلبات ساير وال   .واقعية،

ثمار   -3 س مناخ تحسن سنةوجود وكبح:  2016عد النفط اسعار انتعاش ومع

قانون،الواردات بإصدار ة ثمار س عات شر ال اصالح ومحاولة الضرائب سب من والرفع

ثمار لالس و  09-16جديد آفاق، ديد ا قتصادي النمو نموذج مشروع شر ،2030مع

لھأدى مؤشر ذلك وتحسن انية امل ز ال انخفاض ،إ الك قتصاد خاللو  ات ل

املركب املؤشر ة الف ثمارذه س ن) 1.67( سبةملناخ نية02و01ب وجود ن يب ما ذا و ،
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تبعية من التخلص ع والعمل الوط قتصادي الوضع لتغي املحقيقية ع صدرعتماد

ايجادلإليرادات،الوحيد اتيجيةومحاولة عإس   . قتصاديللتنو

   :خاتمة

تطورنااستعرض الورقة شرطار ذه ثمارال املباشرلالس خاللجن زائر ا

ةال ع،)2019-2001(ف ك ال ثمارمع لالس قانون السياسةناواخت  ،09-16آخر تأث مدى

ثماري س املناخ ع   :إوخلصناقتصادية

ا * اتأثرأ ثمارسلبيتأث س مناخ ع ستقرارا ن،لعدم ور  القوان مؤشرات وتد

والتبعية الكقتصاد رتباط مناخأنتجما،يةالنفطلإليراداتجراء التحسن عدم

طيلة زائر ا ثمار ةس قتصاديدعمبرنامجف    ،)2014-2001(عاش

أي*  ي إيجا ور وتأث ثماري تحسنظ س ااملناخ عديل و عات شر ال إصالح حسبعد

ن ثمر املس حقيقيةمتطلبات ضمانات م،وتوف القانون ل صدور منذ   . 09-16وذلك

نرى خ و عوعليھ التاليةالدولةأن بالتوصيات خذ   :ضرورة

ع - نحو املحافظة والتوجھ ثمار لالس ي القانو الكستقرار قتصاد مؤشرات ن ،تحس

القیمة استقرار ع فاظ وا سعار، استقرار ضمان إ دف نقدية سياسة باتباع

الوطنية، للعملة ارجية ات وتنظيما مالسيولة مستو ی بما شاطو املحلیة ال حركة

ل وتوفقتصادي، شاطالتمو ال لدعم ثمارياملناسب ملختس الوحداتنتا لف

  قتصادية؛

دي- ا منالتفك والتخلص الدخل مصادر ع وللتبعيةالتنو نفاق،لب وتخفيض

ومي، فعالية؛ا أك بدائل عن   والبحث

ثمار - س مؤشرات عة عامةمتا ية،الدولية لرصد،خاصةوالعر مية، تقو كأداة ا واستخدام

قتصادي الوضع عة املؤشراتل ملا،البالدومتا دورذه لتوفمن عن رقمية بؤات ت

املدى ل؛القص مرحلة   والطو
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واملراجع وامش ال  :قائمة
                                                             

مناخــا* ســواء حــد ــ ع ــ جن و الــوط ثمر املســ تمـنح أشــمل سياســة اتبــاع ضــرورة ــ إ ــوم املف ــذا ب ـذ و

يا ضـــر إطـــارا ـــوفر و الالزمـــة، اخيص ـــ ال ـــ ع صـــول وا مشــروعھ س تأســـ ـــ ســـر و ولة ســـ لـــھ ـــيح ي إجماليــا

الكفــــاءا ــــا ف تتــــوافر للعمــــل وســــوقا وقضــــائية، قانونيــــة وحمايــــة وشــــفافا، وأراضمواتيــــا الالزمــــة، ــــارات وامل ت

الدولــــــة سياســـــات عـــــن ومعلومـــــات ـــــل، تمو وســـــوق وتنافســــــية، مســـــتقرة طاقـــــة وسياســـــة عقيـــــد، بـــــال متاحـــــة

عــالوة الســوق، مــن ــروج ل سلســة وآليــات محفــزة، ة تصــدير وسياســة نــة، وم محكمــة ورقابــة قتصــادية،

ا ال طمئنان ثمر املس يمنح واجتما استقرارسيا   .ع
للدراســــات1 املصــــري املركــــز املتاحــــة، لــــول وا املخــــرج مصـــر ــــ قتصــــادية زمــــات الــــدين، ــــاء أحمــــد ـــاد ز

العدد ب01قتصادية، ص.س.، مصر،   . 05ن،
مــــررقـــم04املـــادة2 ـــ03-01مـــن عــــدد2001أوت20املــــؤرخ الرســـمية ــــدة ر ا خ47، بتــــار 22الصـــادرة

ص2001أوت مـــــــررقـــــــم.05، بموجـــــــب واملـــــــتمم ـــــــ06-08املعــــــدل ســـــــنة15مـــــــؤرخ ـــــــدة2006يوليـــــــو ر ا ،

عدد خ47الرسمية، بتار   .2006يوليو19صادر
املــادة3 بموجــب ت شـ مــررقــ06أ للمــادة.03-01ممــن واملعدلـة مــررقــم04املتممــة مــن مــر مــن ،08-06

ــــــ ســــــنة15مـــــؤرخ عــــــدد2006يوليـــــو الرســـــمية، ــــــدة ر ا خ47، بتـــــار ص2006يوليــــــو19صــــــادر ــــــ. 18، وال

القانون املفعول ة سار املادة09-16بقيت   .26بموجب
املــــادة4 بموجــــب ــــ مــــر18أ واملتم03-01مــــن باملــــادةاملعدلــــة مــــررقــــم12مــــة ــــ06-08مــــن 15مــــؤرخ

ســنة املــادة2006يوليــو بموجــب املفعــول ة ســار بقيــت ــ وال القــانون37، الفصــل09-16مــن ــ جــاءت ــ ال

وختامية انتقالية ام أح واملتضمنة منھ ع   .السا
انـــــت* ســـــواء ثمارات ســـــ إلنجـــــاز ة الضـــــرور العقـــــارات بتـــــوف ـــــتم ف ا صـــــالحيا مـــــنأمـــــا يـــــة أجن أو وطنيـــــة

الناتجــــة الصـــناعية العقـــارات حافظــــة ـــ والتصـــرف ســــي ب تقـــوم بحيـــث الالمركــــزي، الوحيـــد الشـــباك خـــالل

تقـــــوم كمــــا ن، ثمر املســــ لصــــا عـــــوض ــــا ع التنــــازل أو ــــا إليجار املنحلـــــة العموميــــة املؤسســــات أصــــول عــــن

واســــت إنجــــاز عــــة ومتا متيــــازات ومــــنح وتوجيــــھ باســــتقبال الــــةأيضــــا للو أن كمــــا يــــة، جن ثمارات ســــ غالل

ـــــ الـــــواردة امــــات لالل ثمر املســـــ ام ــــ اح مـــــدى مــــن التحقـــــق خـــــالل مــــن ثماري ســـــ املشــــروع عـــــة متا وظيفــــة

مقــــرر ــــ بمقت متيــــازات ب ــــ الــــة الو تقــــوم ــــا يــــوف لــــم فــــإذا ــــا، ــــد ع ــــ ال امــــات ل وكــــذا مــــر،

للمادة طبقا مر16ب ألمر06-08 من واملتمم   .03-01املعدل
مررقم21املادة5 من عدد01-03، الرسمية دة ر ا خ47، بتار ص2001أوت22الصادرة ،07.  
ص23املادة6 نفسھ، املرجع ،08.  
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مــررقــم12املــادة7 مــن مــر مــن للمــادة08-06، واملتممــة مــر18املعدلــة الرســمية،03-01مــن ــدة ر ا ،

خ47عدد بتار ص2006يوليو19صادر ،19.  
مر10املادة8 من عدد01-03، الرسمية دة ر ا خ47، بتار ص2001أوت22الصادرة ،06.  
املـــــــادة 9 بـــــــنص ـــــــي43جـــــــاء زائـــــــري ا الدســـــــتور إطـــــــار: مـــــــن ـــــــ وتمـــــــارس ـــــــا، ف ـــــــ مع والتجـــــــارة ثمار ســـــــ ـــــــة حر

  .القانون 

منــــــــا ن تحســــــــ ــــــــ ع الدولــــــــة للتنميــــــــةعمــــــــل خدمــــــــة ــــــــ تمي دون املؤسســــــــات ــــــــار ازد ــــــــ ع ع ــــــــ و عمــــــــال خ

الوطنية السوق  .قتصادية ضبط الدولة ن،.ع لك املس حقوق القانون   .يح

الشرعية غ واملنافسة ار حت القانون   . يمنع
املـــادة10 القـــانون37أنظـــر ـــ09-16مــــن لــــ1437شـــوال29املــــؤرخ ســـنة03املوافــــق املتعلــــق2016 غشــــت

عدد الرسمية، دة ر ا ثمار، س قية   .24ص. 46،2016ب
عدد11 ة، زائر ا الرسمية دة ر   .18ص. 46،2016ا
القانونيــــة12 العلــــوم ليــــة عمــــال، و القـــانون مجلــــة زائــــر، ا ــــ ـــ جن ثمار ســــ ضــــمانات عبــــاس، مـــة كر

العــــــــــــــدد ، املغــــــــــــــرب ســــــــــــــطات، ول، ســــــــــــــن ا جامعــــــــــــــة جتماعيــــــــــــــة، و قتصـــــــــــــادية مــــــــــــــارس17و ،2018،

http://www.droitetentreprise.com    
عدد13 ة، زائر ا الرسمية دة ر   . 1991ماي8مؤرخة21ا
سابق14 مرجع عباس، مة   .كر

15  KPMG : guide investir en Algérie, janvier 2017, p 46. 
رقــــــــم 16 ــــــــ الرئا ــــــــل159-05: املرســــــــوم أفر ــــــــ املتوســــــــطي2005مــــــــؤرخ ــــــــي ور تفــــــــاق ــــــــ ع التصــــــــديق يتضــــــــمن

ــــــا، ف عضـــــــاء والـــــــدول يــــــة ور واملجموعـــــــة زائـــــــر ا ن بــــــ شـــــــراكة س عــــــددلتأســــــ رســـــــمية ـــــــدة ـــــــ31جر مؤرخـــــــة ، :

30/04/2005.  
ـــ ـــ والتعم شـــاء لإل الـــدو البنـــك ا أعـــد ــ ال واشـــنطن اتفاقيـــة املركـــزبموجـــب ـــذا ـــ أ مـــارس18وقــد

ليــــة1965 وأ املـــا ســــتقالل و ـــة املعنو صــــية بال يتمتـــع حيـــث بواشــــنطن، أي البنـــك بمقــــر مقـــره وجـــد و

كمــــــا ــــــ التقا ليــــــة وأ تأديــــــةالتعاقــــــد مــــــن ليــــــتمكن املتعاقــــــدة الــــــدول ــــــ أرا ــــــ ع صــــــانة با أيضــــــا يتمتــــــع

ـــ.وظائفــھ إ فإنــھ لفعاليتـــھ ونظــرا ي، املؤسســا بـــالتحكيم بــھ، يقـــوم الــذي التحكــيم ســـمية ــ ع اصـــط وقــد

إ2002جوان30غاية تفاقية ع املصادقة عضاء الدول عدد   .دولة150وصل
مجلــــة17 يــــة، العر الــــدول ـــ ثمار ســــ منــــاخ ـــ ع قتصــــادية السياســــات أثـــر ، ــــ ي الر خلــــف ،MPRA فـــالح

 /http// : mpra .ub.uni-muenchen .de/8369: الرابط
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ة زائر ا العمومية املؤسسات حوكمة ليات: نحو و   املبادئ

Towards a Governance of Algerian Public companies: Principles and Mechanisms 

ستالم خ شر                                                    08/05/2018:تار ال قبول خ   29/07/2018:تار

اء حمزة  الدين م زكر
*                                                             

ــــم. د  ــــد بلـــــقـــــاســـ              أمحـمـ
                 

قسمدكــــتــوراه طـــالـــب محاضر                                                                         -أ-أستاذ

زائر-مستغانمجامعة ما زائر- ستغانمجامعة  ا

ص   م

صة ا موجات من الرغم منPrivatizationsع العديد ا د ش العالمبلدانال

مازالت العمومية املؤسسات أن للعديدإال قتصادي شاط ال وأساسيا مؤثرا دورا تلعب

الدول  املؤسسات. من معظم أداء أن بحاث و الدراسات من العديد كشفت زائر، ا

ا سي و ا إدار املوجود لل ل نظرا جدا، متدنية ا وكفاء مرض غ   . العمومية

ح دور إبراز إ الدراسة ذه دف سبق، ما ع للبناء ا ة معا املؤسسات وكمة

ة زائر ا العمومية املؤسسات من العديد سي و إدارة  .املوجود

املفتاحية لمات صة: ال شاط،ا املؤسس،قتصادي ال املؤسسات،  العمومية،اتحوكمة

Abstract : 

Despite the privatizations operations among many countries around the 

world, public companies still play a major role in the economic activity of those 

countries. In Algeria, many studies and research concluded that the underperformance 

and low efficiency of public companies is due to their mismanagement. 

Based on the above, this study aims to highlight the role of corporate 

governance in addressing the mismanagement of the Algerian public companies.  

Keywords: privatizations , economic activity , corporate governance, public 

companies. 

  مقدمة

السنوات سية الرئ ن العناو ن ب من العمومية املؤسسات حوكمة موضوع أصبح

زالت ال ا أل ة، العالم خ بلدان من العديد اتيجية س ات التوج دا فر انا م تحتل

                                                             
* e-mail : hamza.univ27@gmail.com  e-mail : belgamhamed@gmail.com 
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وتحقيق العامة، ة املص عن للدفاع وسيلة أيضا لكن قتصاد، ا م ملسا فقط س ل

ة،العدالة التجار شطة تنفيذ ن، املواطن حماية   .إ...جتماعية،

أن العمومية املؤسسات بواقع تمة امل بحاث و الدراسات من العديد كشفت زائر ا

إ أساسا ذلك عزى و املؤسسات، ذه ا تواج ت أ والتحديات ل املشا من جملة ناك

ا سي و ا إدار املوجود لل ذ. ا ذهول إدارة سياسة النظر إعادة الضروري من أصبح ا

الدولة إيرادات ور تد ظل خاصة ا، سي ل الطرق أنجع إيجاد نحو والتوجھ املؤسسات

املاضية القليلة السنوات النفط ألسعار واملستمر اد ا تراجع ب الدولة. س ع يحتم مما

استم من د ا مع جديدة دخل مصادر عن املوجودالبحث لل ا فوات سديد ا رار

وإدارة سي العمومية طرق املؤسسات من ذه. العديد وكمة ا وم مف تب فإن وعليھ،

منافع من تحققھ ملا لھ تجا يمكن ال أمرا نظمة،املؤسسات تتضمن ال الوسيلة ا باعتبار

لذلك نا. الكفيلة نطرحھ أن يمكن الذي أنكي: والسؤال املؤسسات وكمة يمكن ف

ة؟ زائر ا العمومية املؤسسات أداء من   .تحسن

عن ثق اليةهذتن التاليةمجموعة ش الفرعية   :سئلة

ة؟ - زائر ا العمومية املؤسسات ع وكمة ا وم مف اسقاط يمكن  ؛ل

العمومية؟ - املؤسسات حوكمة شأن وكمة ا مبادئ م أ  ؛ما

وملتناسبةاملليات ما - مف العموميةا ب املؤسسات فعال ل ش وكمة

ة زائر  .؟ا

الدراسة مية   أ

املؤسسات حوكمة و و أال زائر ا خاصة داثة، با سم ي ملوضوع ا تناول من بع ت

يد. العمومية أداة عت ال العمومية املؤسسات مية أ من أيضا الدراسة ذه مية أ ي وتأ

ل الطرقالدولة أنجع عن البحث الضروري من أصبح التا و املستدامة، التنمية تحقيق

وم مف تب خالل من ا، تواج ت أ ال والتحديات ل املشا ظل ا، سي و ا إلدار

وتراقبا املؤسسات مختلف تدار بمقتضاه نظام ا باعتبار املؤسسات، ذه داخل   . وكمة

الدراسة داف   أ

من دف ال ذإن ل إهتناولنا منا كمحاولة   :الدراسة

العمومية؛ - املؤسسات حوكمة شأن وكمة ا وآليات مبادئ من امة مجموعة  عرض

العمومية - املؤسسات وخصوصيات طبيعة مع ناسب ت ال وكمة ا آليات إيجاد

ة؛ زائر  ا
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بفضل - اص ا القطاع ع مشار ا حقق ال ة دار و قتصادية النجاحات تبإن

املؤسسات ع وم املف ذا إسقاط سنحاول ذا ول املؤسسات، حوكمة وم مف

زائر ا العمومية املؤسسات أداء ن وتحس إصالح دف  ؛العمومية

املؤسسات - وكمة ا وم مف تطبيق نجاح م س ال حات للمق الوصول

ة زائر ا  .العمومية

الدراسة   فرضية

تح - أساس وكمة ا ةعت زائر ا العمومية املؤسسات أداء ن   .س

السابقةدال   راسات

ا - قام ال درالدراسة ز عز  :Aziz EL IDRISSIالباحث

"La Gouvernance des entreprises publiques, perspective comparative Maroc – Europe, 

Thèse de doctorat en science de gestion, Université de Lille1 – IAE de Lille, Ecole 

doctorale sciences économiques, sociales, de l’aménagement et du management 

(SESAM), France, janvier 2017". 

ذه ت اليةالدراسةعا أداء: إش ع دارة مجلس مثل وكمة ا آلية تأث مدى ما

العمومية مجلس؟املؤسسات أن الباحث، خلص وقد ن، تحس حاسما دورا يلعب دارة

العمومية املؤسسات اتباع. أداء الدولة، سيما وال العمومية، املؤسسة عاتق ع تقع ، التا و

استقاللية أيضا عيق أن دون املعرفية، م م مسا من لالستفادة والتوظيف ن التعي سياسة

السن. املجلس مة، امل النقاط عض إ الباحث تطرق دارة،كما مجلس ناث ووجود

القيمة خلق ع للتأث مصادر ون ت أن  . يمكن

شام - بوسعدية الباحث ا قام ال  :Boussadia Hichemالدراسة

"La gouvernance d’entreprise et le contrôle du dirigeant : cas l’entreprise publique 

Algérienne, Thèse de doctorat, option : management des organisations, 

spécialité :Audit et contrôle de Gestion, Université Abou Bekr Belkaid Tlemcen, Faculté 

des sciences Economique, Commerciales et des Sciences de Gestion, 2013/2014 ."  

أ عن حوصلة وقدم مة، امل النقاط من العديد إ الباحث اتطرق م ي عا ال ل املشا م

العمومية ةاملؤسسات زائر دارةا مجلس استقاللية ين، املس استقاللية كقضايا ،

واملا قتصادي داء معاي مراعاة وعدم العمومية، للسلطات املفرط داري والتدخل

املؤسسات ذه فإن التا و للمؤسسات، يدة ا وكمة ا قواعد تب أنوعدم ا يمك ال

ا م املرجوة داف من. تحقق العديد العموميــة املؤسسات تمنح الدولة أن الباحث وأضاف
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يــالت س ال ذه اختفاء حالة املؤسسات ذه مستقبل ع تؤثر قد ال ـيالت، س ومن. ال

ا العمومية املؤسسات يع ب ي الباحث، ا قدم ال لول ا ن ةب مبادئعزائر تب

املؤسسات من  منح ،حوكمة ينلستقالليةنوع املس ع الرقابة آليات واعتماد ين، لمس

التا و حية، الر ضمان أجل من ذا مة، امل املالية وغ املالية املعلومات عن فصاح و

ي الذا ل والتمو ستقاللية  .ضمان

بوحد - لي ن، الباحث ا قام ال عنوانالدراسة تحت يحياوي، ام وال آليات": يد دور

العمومية املؤسسة داري و املا الفساد من د ا املؤسسات حاكمية

ة زائر العدد"ا للعلوم، آفاق مجلة ا شر إبراز01،2016، إ الدراسة دفت ،

املؤس داري و املا الفساد من د ا املؤسسات حوكمة آليات مة سةمسا

ي عا ال املعضالت أك من عت خ ذا أن إ وخلصت ة، زائر ا العمومية

ع تنعكس إضافية اليف ت تحمل عليھ تب و ة، زائر ا العمومية املؤسسة ا م

التنافس ع ا قدر يضعف مما ا، تقدم ال دمات ا أو ا تج ت ال السلع أسعار

ا ل يؤدي كما العموميةوالبقاء، املؤسسة قبل من ا ومباد وكمة ا بآليات م

ا أدا كفاءة ادة وز ا ف داري و املا الفساد من د ا إ ة زائر  .ا

ا - قام ال عنوانCurtis J. Milhaupt  &Mariana Pargendlerالدراسة تحت ،: 

 Governance Challenges of Listed State-Owned Enterprises around the" 

"World: National Experiences and a Framework for Reform،Cornell 

International Law Journalالعدد ع03،2017، الوقوف إ الدراسة ذه دفت ،

الدول من العديد العمومية املؤسسات ا تواج ال كة املش التحديات م أ

و  الوطنية ات املقار من مجموعة وخلصتودراسة العمومية، املؤسسات كمة

نم وجود عدم إ ذلكالدراسة مع العمومية، املؤسسات وكمة وثابت مثا وذج

أداء إلصالح الدول ا اعتمد ال ة املقار يخص فيما كة مش قواسم يوجد

توصيات ت تب ا جميع إذ العمومية، املؤسساتOCDEاملؤسسات حوكمة شأن

 .العمومية

ال - وآخرونالدراسة توماسيك ا موضوع2006سنةTomasic et alقام حول

اصة ا املؤسسات ار أف ونقل تطبيق محاولة درسوا العمومية، املؤسسات حوكمة

اليا وأس ن الص العمومية املؤسسات تب. إ انية إم إ الباحثون خلص وقد

اع خالل من العمومية، املؤسسات سياق وكمة ا وم املبادئمف وإدخال تماد
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ملنظمة ية التوج املبادئ مثل ، واملعاي ية املؤسساتOCDEالتوج حوكمة شأن

 . العمومية

الدراسة   من

املن ع ن الباحث اعتمد الدراسة، فرضية من وتحقق الية ش ع جابة دف

وا الدراسات ورد ما وتحليل لوصف باطي، ست واملن العالقةالوصفي ذات ملراجع

ية امل بالدراسة وذلك النظري املحور ع الدراسة اعتمدت حيث الدراسة، بموضوع

املؤسسات وحوكمة عام ل ش وكمة ا موضوع تناولت ال املصادر لبعض التحليلية

الدراسة موضوع ا م ستفادة و خاص ل ش   .العمومية

ول  ا: املحور وكمة النظري العموميةطار واملؤسسة  ملؤسسات

املؤسسات: أوال   حوكمة

القرار لصنع جماعية عملية وكمة مختلفة. ا سياقات وكمة ا وم مف ستخدم

دولية تنظيمية آليات لوضع سبة الراشد"بال كم للشركة"ا سبة بال عن/، نتحدث املؤسسة

ات الشر إعطاء.املؤسسات/حوكمة صدد نحن الذي السياق و ومو ملف ف التعار من عدد

وكمة   .ا

ادبوري تقري سنةCadburyوصف ا1992، أ ع املؤسسات حوكمة بمقتضاه"، نظام

وتراقب املؤسسات الدولية1".تدار ل التمو مؤسسة عرف اIFCو بأ املؤسسات "حوكمة

والتحك املؤسسات إدارة خاللھ من يتم الذي االنظام أعمال    2".م

والتنمية قتصادي التعاون منظمة ا عرف اOCDEكما أ يوجھ"ع الذي النظام

املؤسسة أعمال ضبط ن. و املشارك مختلف ن ب واملسؤوليات قوق ا ع توز تحدد

أ كما ن، خر ة املص اب وأ ن، واملدير دارة، مجلس مثل القواعداملؤسسة، ن تب ا

الذي ل ي ال أيضا توفر ذا و املؤسسة، شؤون بخصوص القرارات التخاذ جراءات و

داء ورقابة داف، تلك بلوغ ووسائل املؤسسة داف أ وضع خاللھ من    3".يمكن

ا بأ املؤسسات حوكمة عرف نا، جان من"ومن مجموعة يتضمن شامل لياتنظام

السلطات تحديد خالل من املؤسسة وإدارة توجيھ ع عمل الرقابية، ساليب و التنظيمية

اب وأ املؤسسة ن ب العالقة وتماسك واملساءلة امل الت ع والتأث املسؤوليات ع وتوز

ة قدر ". املص ا جميع تتفق ا أ إال املؤسسات حوكمة ف عار عددت ما م ، خ ةو

املؤسسات مختلف نضباط و واملساءلة، الشفافية دعم أو التأث ع املؤسسات . حوكمة

التا ل الش ا حصر يمكن صائص، ا من مجموعة إ ش وم املف ذا فإن نا،  :ومن
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رقم ل املؤسسات) : 01(الش حوكمة  خصائص

 

  

  

  

  

  

  

  

أعاله، ل الش ا تضم ال وكمة ا خصائص مبادئإن ل ش ع ا صياغ تم قد

املنظم من العديد طرف واملحليةـــمن الدولية قتصــومب. ات التعاون منظمة والتنميـادئ  ةـــادي

 OCDE املؤسسات حوكمة مبادئ وشرح وتوضيح بدراسة قامت ال املبادئ م أ من عت

ا ست ول ارشادية ا بأ ا م الصادرة الالئحة ذه امتازت ةحيث املبادئ. 4جبار ذه أن كما

والتنظيمية القانونية لألطر م إعداد غمار السياسة صا قبل من ا استخدام ان باإلم

جتماعية و قتصادية م ظروف عكس وال املؤسسات، حوكمة ذه،5ألساليب غطي إذ

ي ل الش ممثلة كما مجاالت، ستة عام ل ش  :املبادئ

رق ل املؤسسات): 20(مالش حوكمة   مبادئ

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

والتنمية قتصادي التعاون منظمة مبادئ إن وانبOCDEحقيقة ا م أ غطت

مؤسسة أي حوكمة. لنجاح املوضوعات عض ة معا املبادئ ذه أخفقت ذلك ومع

 

 

 

 

 

 

 
ات: املصدر الشر حوكمة حماد، العال عبد يم (طارق الدار)التجارب-املبادئ-املفا املصارف، وكمة ا تطبيقات

مصر، ة، سكندر امعية، ص2005ا ،23 .  

السلوك إتباع
خال

املناسب
يح .وال  

املؤسسات حوكمة  خصائص

 

إ النظر
املؤسسة

جيد .كمواطن  

حقوق ام اح
مختلف
اب أ

ة املص
 .املؤسسة

أمام املسؤولية
طراف جميع
ة املص ذوي

 .املؤسسة

 

تقييم انية إم
أعمال وتقدير
دارة مجلس

دارة و
.التنفيذية  

ات تأث توجد ال
يجة ن الزمة غ

.ضغوط  

صورة تقديم
ما ل ل حقيقة

.يحدث  

املسؤولية
جتماعية  

ستقاللية املساءلة املسؤولية العدالة نضباط الشفافية   

  

  

  

 

 

 

 

 

،:املصدر ع باالعتماد ن الباحث إعداد   من

OECD (2004), OECD Principles of Corporate Governance, 2004 Edition, OECD Publishing, Paris, pp 17, 24. 
 

ةاملع ساو امل املة
ن م   للمسا

حقوق حماية

ن م   املسا

اب أ دور
حوكمة املصا

  املؤسسات
مجلس مسؤوليات

  دارة

والشفافية   فصاح

أساس وجود ضمان
وكمة فعال إلطار

  املؤسسات

حوكمة مبادئ
  املؤسسات
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ب املؤسسات افة ع تطبق ال ا أل واملتقدمة النامية قتصادات درجةاملؤسسات

تطب ال رشادات فإن املثال يل س وع ة، ساو العموميةـم املؤسسات ع خصصتـــوعلي. ق ھ

اOCDEمنظمة إل املشار العمومية املؤسسات حوكمة شأن املبادئ من امة مجموعة

عام ية التوج عام2005باملبادئ ا بتحدي قامت املبادئ. 62015 ثم اذه ناول ي سوف

الدراسةامل ذه من الثالث   . حور

العمومية: ثانيا   املؤسسة

مما جتما و قتصادي املجال ا وز ا ل العمومية املؤسسات أن فيھ شك ال مما

وتنوع عدد إ ذلك أدى وقد ا، ل فا عر إعطاء إ واملنظمات ن الباحث من العديد دفع

العمو  للمؤسسة املسندة فات والتعر يم لذااملفا ا، غالبي ذكر سع ال املقام ذا و مية،

ف التعار ذه م أ بذكر كتفاء تم   .  س

التعاون منظمة ف عر نجد العمومية للمؤسسة قدمت ال ف التعار م أ ن ب من

والتنمية اOCDEقتصادي بأ ا عرف إذ فعالة"، رقابة ا عل الدولة تمارس ال املؤسسات

املس انت فعالةسواء لكن أقلية تمتلك أو املال رأس أغلبية تمتلك أو الوحيد، م    7".ا

ا أ ع أيضا عرفت عام"كما مرفق إدارة يتو واجتما اقتصادي يتمتع*كيان

خالل من جماعية حاجات تلبية إ دف ية، س واستقاللية متخصصة ة معنو صية

العا السياسة للدولةتنفيذ  8".مة

العمومية املؤسسة ف عار معظم با تقر تتكرر أساسية عناصر ثالث يوجد باختصار،

ديليون تج9:تتمثل1979سنةDelionحسب ت ة؛ معنو صية العمومية املؤسسة

الدولة تمتلك سعر؛ مقابل خدمات أو أحد(سلع اأو مباشر–)فروع غ أو مباشر ل -ش

ا مال رأس  .أغلبية

رات امل من عدد ناك شاء) عتبارات(عموما، إل العمومية السلطات تدفع ال

ي فيما ا حصر يمكن وال العمومية،   :املؤسسات

الوطنية -1 املؤسسات: السيادة شاء بإ تقوم ال الدول أغلب أن نجد املجال ذا

القطاعاتالعمومية وخاصة القرارات، اتخاذ استقاللية ميدان ا قو ع فاظ ل

اتيجية؛  س

بائية -2 ا بالرقابة مرتبطة رات إحداث: م ع عمل اما ماليا موردا باية ا عت

نفس وصارمة دائمة بصفة رقابة إحداث يجب لذا الدول، ل ل ي ا امل التوازن

املجال ذا عل. الوقت فاظ ا تفضل عمومية كسلطة الدولة نجد الشأن ذا

بحتة؛ واجتماعية اقتصادية ألغراض ذا و القطاع، ذا  مراقبة
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الطبي -3 ار ا:حت ملراقب الدولة تدخل تتطلب القطاعات عض النقل(ناك

مثال اء ر والك واملياه الغاز ع توز ديدية، ا ع). بالسكك املفروض ار حت ذهإن

شطة لأل الرئ واملوجھ املس وتصبح القوة مركز الدولة يجعل القطاعات

جتماعية؛ و  10قتصادية

املال -4 رأس سوق ثمار: فشل س اص ا القطاع من ثمرون املس يرفض قد

و املرتفعة املخاطر ذات ع إلنجاز /املشار جل لة طو ات ف تتطلب  ا؛أو

بأسعار:العدالة -5 وخدمات سلع تقدم ال ع املشار ثمار س واص ا يرفض قد

مجانا أو ا(معقولة توف أو ا انتاج لفة ت عن تقل إ)بأسعار الدولة يدفع مما ،

الدخل ذات الضعيفة الطبقات إلعانة املشروعات، تلك ثمار لالس التدخل

شون  ع الذين اص أو النائيةاملنخفض، النقل(املناطق يدية، ال دمات ا

مثال  11؛)العمومي

اتيجية -6 س رات شطة: امل الدولة لتدخل اتيجية س رات امل م أ من

إنتاجھ يتم ما حول املعلومات ة سر ع فاظ ا إ الس جتماعية، و قتصادية

ونوع كما ة أس نحومن ا توج إ عتبارات ذه تؤدي كما املثال، يل س علس ا

أفراد استغالل من خوفا فراد لدى ا ترك وعدم ا بنفس دمات ا عض تقديم

 12.املجتمع

القول، يمكن ماسبق، ع سا اإتأس أ ع دليل العمومية باملؤسسات تمام ذا ن

دور  تلعب تمثلالزالت حيث العالم، دول من للعديد قتصادي شاط ال وأساسيا مؤثرا ا

العمل فرص وخلق املضافة والقيمة جما املح الناتج من أساسيا جزءا ا م   . إ...مسا

ي الثا ة: املحور زائر ا العمومية   املؤسسة

منذ  ة زائر ا قتصادية العمومية املؤسسة د ش ومازالت دت يومناش إ ستقالل

من ا إخراج و مرة ل ا م سا دف ال ان ة جذر وإصالحات وتحوالت تطورات عدة ذا

قتصادي ا أدا ن تحس محاولة خالل من وذلك ا، ف تتخبط انت ال الصعبة ا . وضعي

للت التار التطور لعرض زء ا ذا تخصيص ارتأينا حداث، ذه مية أل اتونظرا غ

ة زائر ا قتصادية العمومية املؤسسة ية سي   . ال

ي -1 الذا سي ال  )Gestion -L’Auto )1962-1965مرحلة

ع جتماعية املردودية رفع إ دف ان الذي ي الذا سي ال نظام الدولة ت انت

مت سا عراقيل وجود ة التجر تلك نتائج ت فبي قتصادية، املردودية داءحساب ي تد

تحت الدولة قبل من القائم التدعيم سياسة ا ب س وال العمومية، قتصادية للمؤسسة
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قتصادية ا وضعي ع سلبا ذلك عكس وا للمجتمع، جتماعية اجيات ا تلبية غطاء

فا. واملالية تحر عنھ نتج قتصادي انب ا حساب ع جتما انب با تمام منإن

ا أجل من وجدت ال صلية ا من. وظيف تضيع العمومية قتصادية املؤسسة ذه أصبحت

قتصادي ن املستو ع سلبية نتائج فأفرزت ا، ش ت أن من عوض املضافة ا قيم

جتما ذه. و انت حيث آنذاك السائد قتصادي املناخ إ النتائج تلك ب س يرجع

قتص الاملؤسسة مغلق نظام ذات اقتصادية محمية ل ش ع خاصة، أو انت عمومية ادية

محيطھ يحدث بما ما. عبأ بقدر املعالم وا أيديولو تطبيقا سي ال ذا ة تجر تكن لم

مالك رة ظا خاصة والظروف، العوامل من مجموعة أملتھ عليھ مفروضا واقعيا أمرا و

اس ع ا ال السياسيةالشاغرة، ياة ا مجمل ع سائدة انت ال للوضعية

املؤسسات ذه سي ل آخر أسلوب إيجاد من البد ان ف جتماعية، و قتصادية إن. و

ع الدولة يمنة نحو الس فرضت الوط قتصاد تنظيم إعادة إ أدت ال املعطيات

قتص امليدان التدخل كثافة إن العام، التأميمالقطاع عملية صاحبت ال والسرعة ادي

للوجود جزائري مشروع رت ثم. أظ ستقالل عد أو كمرحلة ي الذا سي ال مع البداية انت

الوطنية ات والشر ة والتجار الصناعية العامة املؤسسات بقطاع وس القطاع ذا  13.نظم

الوطنية -2 املؤسسة  )L’entreprise Nationale )1965-1971 مرحلة

بالتوسع ا ل سمح لم وال ي الذا سي ال خالل املؤسسات ا واج ال ات الصعو إن

وتحقيق جن الرأسمال نفوذ من د ل وذلك الوطنية ات الشر س تأس تفكر الدولة جعل

سنة من انطالقا السلطة فشرعت قتصادي، تأم1966ستقالل مكثفةبإجراء يمات

العديد الدولة شأت أ ذا سي ول خرى الصناعات من والعديد ن والتأم والبنوك للمناجم

ا للمناجم: م الوطنية م"الشركة البناء1966" سونار ملواد الوطنية الشركة الشركة1967، ،

افالت وا ات للعر وم"الوطنية ات" 1967" سونا للمص الوطنية أما. اوغ1966" الشركة

بموجب نھ عي يتم عام مدير وجود يتمثل مر فإن املؤسسات ذه سي ال بخصوص

وإ واسعة، سلطات تمتع و الوصية الوزارة سلطة تحت املؤسسة سي يتو وزاري، قرار

عض عن ن ممثل من تتألف املؤسسة، شؤون سي ساعده ة شار اس يئة توجد جانبھ

ذاالوزارا العمال، مشاركة دون سي ال املطلقة السلطة للمس منحت حيث زب، وا ت

داخل الصراعات من العديد إثارة إ أدى مما وقراطية، الب ل املشا بروز إ أدى ما

العمل عالقات املوجودة التناقضات وإلزالة ن، واملشرف والعمال دارة ن ب املؤسسات

ميثا السلطات للمؤسساتأصدرت ي ا ش سي ال  14.ق
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ي -3 ا ش سي ال  )La Gestion Socialiste  )1971-1980مرحلة

أو العمومية املؤسسة ل ش من نتقال ة ف للمؤسسات، ي ا ش سي ال أسلوب

عوامل بتأث ذا ان و اكية، ش املؤسسة ل ش إ العام، ةاملشروع تجر اعتبار ا م أ عدة

املشاركة لتجسيد صيغة إيجاد ضرورة ع باعثا ا وسلبيا ا إيجابيا ل ب ي الذا سي ال

إ التقليدي سلوب من العمومية الوطنية املؤسسة سي تحول وكذلك ، سي ال الفعالة

والر  سي ال ام بم تضطلع شطة عناصر ن العامل من يتخذ جديد خاللأسلوب من قابة

املؤسسة سي العمالية املشاركة تتجسد ذلك إ إضافة ذلك، الفعلية م م مسا

الذي املنتخب املجلس خالل من للمؤسسات، ي ا ش سي ال مليثاق وفقا العمومية، الوطنية

ودة،" ل املستمر ن التحس وع نتاج ادة ز وع املؤسسة، سي حسن ع ر وعس

املخطط داف أ وتحقيق العمل النظام ومراعاة التبذير، ع ذا15".القضاء إن باختصار،

مسألة حول العمال ومجلس دارة ن ب دائم صراع ناك وأصبح بالفشل باء أيضا سلوب

العامة، نة ز ا ع املا العبء وازداد القرارات، واتخاذ سي السلبيةال مور من ا وغ

املؤسسات ذه إلدارة جديد أسلوب إيجاد إ الدولة دفعت  .ال

لة -4 ي ال إعادة  )La Restructuration )1980-1988 مرحلة

ة العشر خالل خاضتھ الذي التنموي ا ملسار زائر ا تقييم ونظرا) 1977-1967(عند

املر  تلك ل املشا النقائص، من العديد ور حددلظ ما عد لة ي ال إعادة رت ظ احل

ما ا دافھ) 1984-1980(املخطط أ من ان الذي ا ع: مضمو وتوز ة الالمركز تدعيم

نتاجية؛ شطة و ة دار شطة ن ب التمي دون ات املستو مختلف شمل ل السلطة

نتاجية ا ووحدا املؤسسة يئات ا تقوم ال املبادرة الكفاءاتيع استعمال دف

ا عمل ومستوى املؤسسة، ن ب القصوى املالئمة مراعاة عقالنيا؛ استعماال ة شر ال

قلي ا ان. واختصاص عما يختلف جديد نمط نحو نوعية انتقالة لة ي ال إعادة انت فلقد

من ابتداء اقتصادية إصالحات زائر ا شرعت حيث السابق، وتجدر1980.16سائدا

ما ن ل ش عرفت لة ي ال إعادة أن املالية: شارة، لة ي ال وإعادة ة، العضو لة ي ال   .  إعادة

املؤسسات -5 استقاللية  )L’Indépendance  )1988-1995مرحلة

دخ ال ستقاللية لعملية استعدادا إال يات الثماني لة ي ال إعادة عملية تكن الم ل

التطورات أن إال السوق، اقتصاد للدخول وذلك با، تقر يات سعي ال بداية املؤسسات

اتيجية اس ووفق متأنية بدراسة أو مسبقا، مسطر برنامج ع ية مب تكن لم صالحات و

روج ول أخرى، إصالحات لتدخل تتوقف ح املؤسسات عض تبدأ اد ت فال محددة،

الوض ذه لالقتصادمن ة املس السابقة الطرق عن التخ إ ا م محاولة و رجة، ا عية
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أعلن ال باالستقاللية، س فيما تمثلت أخرى، إجراءات اتخاذ إ الدولة عمدت ، الوط

سنة بداية ا املؤسسة1988ع طرف من املال رأس ملكية حق ن ب الفصل تم ا وعند ،

س وال دارة الدولةوصالحية عن مستقلة ة معنو صية ذات املؤسسة فأصبحت ا، ف ي

شاء بإ اصة ا و ن القوان صدور مع صالحات ذه بتطبيق اص ا نامج ال وانطلق

ق طر عن السيما الدولة ساب اقتصادية ثمارات باس القيام تتو ال مة، املسا صناديق

العمو  املؤسسات رأسمال مة بجعلھاملسا مالية اح أر تحقيق دف قتصادية مية

وسائل ت ش وأ حقيقي، ل ش صالح املؤسسات دخلت ثم ومن مالية، ة ثمار اس مؤسسة

سنة من ابتداء وذلك لالقتصاد وتأط وتوجيھ   17 .1989 تنظيم

صة -6 ا يومنا1995من( La Privatisationمرحلة   )اذإ

جراء ن العشر القرن أواخر عرفت ال مية أ قتصادية ر الظوا أك صة ا

النظام إ املوجھ قتصادي كنظام السوق اقتصاد وتب ي، ا ش املعسكر يار ا

ر ا الدو. قتصادي النقد صندوق العاملية املالية املؤسسات تأث وتحت زائر FMIا

الد ارجيةBMووالبنك ا املديونية من للتخفيف ما مع للتعامل ة مج زائر ا انت ال

ما ذا العمومية املؤسسات أداء ن تحس إ دف انت ال قتصادية صالحات وفشل

رقم مر جاء والذي صة، ا إ وء ل زائر با بما)04-01(أدى صة ا وعرف ،

للقانونل: "ي ن خاضع ن معنو أو ن طبيعي اص أ إ امللكية نقل تتجسد صفقة

العمومية املؤسسات غ من اص طرف"ا من صة ا عملية القيام مر ذا حدد كما ،

و زة ج من نة: مجموعة مات؛ باملسا لف امل ر الوز الدولة؛ مات مسا مجلس

املراقبة نة و صة طوات1995/08/26املؤرخ) 95/22(مرأما . ا ا بوضع جاء

صة با املتعلقة قتصادية، والقطاعات العمومي القطاع مؤسسات صة العملية

تمثلت ع: وال والبضا ن للمسافر ي ال النقل ع؛ والتوز التجارة والسياحة؛ الفندقة

الزراع والصناعات سيجية ال الصناعات والغذائيةالكيميائية؛   18 .ية

انت ال ة، زائر ا العمومية املؤسسة ا مرت ال املراحل مختلف إ تطرقنا عد

وإعادة العمومي بالقطاع وض ال غرض يحية ت وسياسات لية ي إصالحات عن عبارة

قتصادي النمو واستعادة ا اختصاص قتصادية العمومية ذهللمؤسسة أن إال ا، ل

املتوقعة النتائج تحقق ولم الثبات، وعدم بالغموض اتصفت ومة،وعليھ. صالحات ا فإن

املؤسسات داخل املؤسسات حوكمة وم مف ب ب م وقت أي من أك مطالبة ة زائر ا

الدولة انية م ع عبئا أصبحت ا أل و(العمومية، ا إدار املوجود لل ل انظرا سي
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لل ا ذا فوات سديد حتمية أمام ا نفس تجد الدولة فإن التا عملية) و إعاقة با وس

قتصادية  .التنمية

الثالث العمومية: املحور املؤسسات حوكمة وآليات  مبادئ

من امة مجموعة املحور ذا عرض ية"سوف التوج منظمة" املبادئ ا أصدر ال

قتصادي حوكمةOCDEوالتنميةالتعاون آليات م وأ العمومية، املؤسسات حوكمة شأن

العمومية املؤسسات لسياق ا صياغ تم ال   .املؤسسات

العمومية -1 املؤسسات حوكمة ية"مبادئ التوج  "املبادئ

والتنمية قتصادي التعاون ملنظمة ية التوج املبادئ حوكمةOCDEإن شأن

عب العمومية املؤسساتاملؤسسات أن ضمان كيفية شأن ومات ل توصيات عن ارة

للمساءلة وقابلة وشفافة فعالة قة بطر عمل الدو. العمومية املعيار املبادئ ذه ل ش و

لتجنب الدولة ملكية وظيفة ممارسة ومات ا ع ا بموج ن يتع ال قة للطر عليھ املتفق

ا والتدخل السلبية امللكية من ل الدولةمخاطر جانب من سبع. ملفرط إ املبادئ ذه وتنقسم

 19 :مجموعات) 7(

الدولة - 1-1 مللكية رات امللكية:Rationales for state ownershipامل حق الدولة تمارس

ور  م ا ة ملص العمومية الدولة. املؤسسات ملكية ر ت ال داف تقيم أن ا عنايةوعل

دوري؛ ل ش ا بمراجع وتقوم ا ع   وتف

كمالك- 1-2 الدولة تتصرف :The state’s role as an ownerدور أن الدولة ع ن يتع

سم ت شفافة قة بطر العمومية املؤسسات حوكمة يضمن بما ودراية، و ع شط كمالك

والفعالية؛ نية امل من عالية درجة مع للمساءلة،   بالقابلية

السوق - 1-3 العمومية : State-owned enterprises in the marketplaceاملؤسسات

للمؤسسات والتنظي ي القانو طار يضمن أن يجب الدولة، مللكية ر امل مع تماشيا

املؤسسات تمارس ن ح السوق عادلة ومنافسة ن م املسا افة ل افئة مت معاملة العمومية

اقتصا شطة أ   دية؛العمومية

ن - 1-4 خر ن ثمر واملس ن م للمسا افئة املت  Equitable treatment ofاملعاملة

shareholders and other investors:البورصة مدرجة العمومية املؤسسات ون ت عندما

بحقوق ف ع أن واملؤسسات الدولة ع ن يتع ن، ومي ح غ ن ثمر مس ا مالك ن ب تضم أو

م املسا املتعلقةافة املعلومات إ الوصول واملساواة م ل افئة املت املعاملة وتضمن ن

  باملؤسسة؛
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بمسؤولية- 1-5 عمال وممارسة ة املص اب أ مع  Stakeholder relationsالعالقات

and responsible business:بمسؤوليات تام ل ش الدولة ملكية سياسة ف ع أن يجب

العمومية بتقديماملؤسسات املؤسسات ذه تقوم أن تطلب وأن ة، املص اب أ تجاه

ا عالق عن ر ة التقار املص اب أ ممارسة. مع شأن الدولة توقعات ما تو أن جب و

العمومية؛ املؤسسات قبل من بمسؤولية   عمال

والشفافية- 1-6 ا: Disclosure and transparencyفصاح املؤسسات ع ب لعموميةي

فصاح و املحاسبة معاي لنفس وتخضع الشفافية معاي بأع م تل متثالأن واملراجعةو

البورصة؛ املدرجة املؤسسات ا ل تخضع ال ودة ا   العالية

العمومية - 1-7 املؤسسات إدارة مجالس  The responsibilities of the boardsمسؤوليات

of state-owned enterprises :العمومية املؤسسات إدارة مجالس تتمتع أن يجب

اتي س التوجيھ صعيد ع ا ام بم للقيام الالزمة واملوضوعية والكفاءات بالصالحيات

دارة ع شراف ا. و أعمال عن للمساءلة تخضع وأن ة، ا ب التصرف ا عل ن تع ل. و والش

ية التوج للمبادئ تمثيل عطي   .املوا

رقما ل العمومية) : 03(لش للمؤسسات ية التوج  املبادئ

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

املؤسسات حوكمة شأن والتنمية قتصادي التعاون ملنظمة ية التوج املبادئ إن

مجموعات سبعة إ تنقسم وال ية(العمومية، توج مبادئ ل)سبعة تحت تندرج حيث ،

توضي إ س رشادات من مجموعة الذيقسم ل بالش العمومية املؤسسات إدارة كيفية ح

 

 

 

 

 

 

 

 
،:املصدر ع باالعتماد ن الباحث إعداد  من

OECD (2015), OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, Op-cit, pp 17, 26. 
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للمساءلة وقابلة وشفافة فعالة قة بطر عمل املؤسسات ذه أن ذه. يضمن فإن وعموما،

وانب ا م أ وغطت املؤسسات، ذه ا تواج ال والتحديات ل املشا م أ ت عا املبادئ

ا قاء و ا أ. لنجاح عن ة وا صورة عطي املوا ل املؤسساتوالش حوكمة مبادئ داف

ية"العمومية التوج    ".املبادئ

رقم ل العمومية): 04(الش املؤسسات حوكمة مبادئ داف ية"أ التوج  "املبادئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

والتنمية قتصادي التعاون منظمة أن السابق، ل الش من بالدورOCDEيت ف ع

العمومي املؤسسات تلعبھ الذي ام منال عدد ا ل خصصت ذا ول قتصادات، من العديد ة

ية التوج منظمة. املبادئ أن ا، تحقيق إ ية التوج املبادئ س ال داف من تج ست و

والتنمية قتصادي العموميةOCDEالتعاون باملؤسسات اصة ا التحديات جيدا درست

املبادئ لتلك ا طرح قبل وكمة ا صعيد ماو . ع إذا أخرى، دولة أي أو زائر ا فإن نا، من

رشادات ا باعتبار املبادئ ذه تب ا م يتطلب العمومية ا بمؤسسا وض ال أرادت

فعال ل ش ا وتنفيذ ا استخدام تم إذا خاصة يدة، ا املمارسات تضمن ال   .والتوصيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
،: املصدر ع باالعتماد ن الباحث إعداد  من

OECD (2015), OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, Op-cit, p 

11. 

ية التوج  املبادئ

رات امل
الدولة  مللكية

الدولة دور
 كمالك

املؤسسات
العمومية
 السوق 

املعاملة
ة ساو امل

ن م للمسا
ن ثمر واملس

ن  خر

العالقات
اب أ مع

ة املص
وممارسة
عمال

 بمسؤولية

فصاح
 والشفافية

مسؤوليات
إدارة مجالس

املؤسسات
 العمومية

 داف

مالك الدولة فجعل  .مح

بدرجة عمل العمومية املؤسسات جعل
مماثلة ومساءلة وشفافية كفاءة

املمارسات بع ت ال اصة ا للمؤسسات
يدة  .ا

ن ب املنافسة أن ضمان
العمومية املؤسسات

تجري اصة ا واملؤسسات
للمنافسة يأ م حال(مناخ

منافسة ناك  ).ان
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ية التوج املبادئ أن شارة، املؤس"تجدر حوكمة العموميةشأن املبادئ" سات تكمل

املؤسسات" حوكمة تماما" شأن ا مع متوافقة أي. و صائص، ا نفس أيضا ان ش و

للتطبيق وقابلة ومرنة لة عمومية(س مؤسسة أي للتطبيق ذلك)...قابلة من م و اأ،

ملزمة ست إال . ل أيضا ية التوج املبادئ تب ون ي ال االت ا ل حوكمةو آليات خالل من

ذه من القادمة الفقرات ناولھ ت سوف ما ذا و يد، ا ل بالش ا تنفيذ يمكن ح املؤسسات

 .الدراسة

العمومية -2 املؤسسات حوكمة  آليات

ملنظمة ية التوج املبادئ آلياتOCDEإن من جملة خالل من إال ا وتنفيذ ا ن ت يمكن ال

وكمة زء. ا ا ذا تم س ذا لسياقول ا صياغ تم ال وكمة، ا آليات م أ عرض

العمومية   .املؤسسة

العمومية - 2-1 املؤسسات وكمة الداخلية     ليات

ي يأ ما إ الداخلية العمومية املؤسسات حوكمة آليات يف وتص إيجاد  20:يمكن

دارة -أ  من: مجلس ل الHariantoوSinghيذكر حوكمةإن مجال ن ناشط

سلوك ملراقبة أداة أحسن دارة مجلس عدون ن واملمارس ن والباحث املؤسسات

قبل من ستعمال سوء من املؤسسة ثمر املس املال رأس يح أنھ إذ دارة،

العليا دارة افأة وم وإعفاء ن عي القانونية صالحيتھ خالل من وذلك كما. دارة،

مأ قدمن و املؤسسة، اتيجية اس وضع بفاعلية شارك القوي دارة جلس

املؤسسة قيمة عظيم التا و ا أدا قوم و ا سلوك راقب و لإلدارة، املناسبة وافز . ا

ة ملص للعمل ا ل يؤ الذي املوقف ون ت أن ب ي فعالة املجالس ذه ون ت ي ول

د تأخذ الوقت ذات و كمااملؤسسة عتبار، ن ع للمؤسسة جتماعية اف

التدخالت عن عيدا اصة ا ا ام أح ملمارسة الالزمة السلطة تمتلك أن يجب

شراف عن فضال العليا، دارة باختيار وتقوم ا، شؤو وقراطية والب السياسية

ذلك عن فصاح و املؤسسة أداء ع ي .املستمر يأ السياق ذا  Privateدتأكيو

Sector Corporate Governance (PSCGT)من مؤسسة ل تقاد أن ضرورة ع

ة ا ب املؤسسة وجھ و القيادة يمارس فعال إدارة بمجلس العمومية املؤسسات

ومسؤولية شفافية املؤسسة ة ملص عمل و  .وحكمة

التدقيق -ب  م: نة بالغ تمام با اضر ا الوقت التدقيق نة حظيت قبللقد ن

خفاقات عد خاصة ن، والباحث املتخصصة واملحلية الدولية، العلمية يئات ال

العاملية املؤسسات حصلت ال ضطرابات الذي. و للدور تمام ذا رجع و
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والشفافية الثقة ادة ز املؤسسات حوكمة أدوات من كأداة التدقيق نة تؤديھ

تف ال املالية راملعلومات التقار إعداد ا دور خالل من وذلك املؤسسات، ا ع

دعم ا دور وكذلك املؤسسات، الداخ التدقيق وظيفة ع ا وإشراف املالية

ام ل ع التأكيد ا دور عن فضال ا، استقاللي ادة وز ار ا التدقيق يئات

باملؤسس مر يتعلق عندما املؤسسات حوكمة يةبمبادئ التوج واملبادئ اصة ا ات

العمومية باملؤسسات مر يتعلق املؤسسات. عندما نة ال ذه شكيل وعن

ر تقر توصيات مرة ألول ا إل الدعوة رت ظ فقد جنوبKing Reportالعمومية،

سنة قيا نة1994إفر ال ذه لتأليف التوصيات من العديد صدور ذلك وتال

م الدول العديد  .ن

افآت -ج  امل والتوصيات: نة املؤسسات بحوكمة اصة ا الدراسات أغلب تو

مجلس أعضاء من افآت امل ان شكيل يجب بأنھ ا تمة امل ات ا عن الصادرة

ن التنفيذي غ منظمة. دارة إرشادات تضمنت فقد العمومية املؤسسات مجال و

والتنمية قتصادي أعضاء OCDEالتعاون افآت م ون ت أن ضرورة ع تأكيدا

مد املؤسسة مصا ز عز لضمان وذلك معقولة، العليا دارة و دارة مجلس

العالية الكفاءات ذوي من ن ني امل جذب خالل من  .البعيد

العمومية -2-2 املؤسسات وكمة ارجية ا   ليات

ي يأ ما ليات ذه م أ ن ب   21:من

سابات -أ  ك و أن: Mergers and Acquisitions ندماجات فيھ شك ال مما

املؤسسات قطاع لة ي ال إعادة التقليدية دوات من سابات ك و ندماجات

العالم وكيديا. أنحاء جون من ل ش دبياتJohn & Kediaو من العديد وجود إ

تدعم ال دلة وكمةو ا آليات من مة م آلية ساب ك أن ترى ال النظر ة وج

املثال( يل س ع كية مر املتحدة العمومية). الواليات املؤسسات يخص أما

منظمة ش منOCDEف استفادت قد املثال يل س ع نية الص ومة ا أن إ

من  قدرا املؤسسات ذه إعطاء عد وذلك لية، القراراتذه اتخاذ ستقاللية

ضرار عدم من تتأكد أن بحاجة الدولة ولكن ندماج، و ساب ك قرارات ا وم

دارات؛ ا تتخذ ال مة امل القرارات ذه مثل جراء م لألس كمالك ا  بحقوق

ار -ب  ا للمؤسسات: التدقيق جيدة وكمة ة الزاو ر ار ا التدقيق يمثل

املساءلةالعمومية، تحقيق ع املؤسسات ذه ارجيون ا املدققون ساعد إذ

ن واملواطن ة املص اب أ ن ب الثقة غرسون و ا، ف العمليات ن وتحس ة ا وال
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عام ل كية. ش مر املتحدة الواليات ن الداخلي ن املدقق د مع ؤكد  IIAو

Institute of Internal Auditionsالتد دور أن مسؤولياتع عزز ار ا قيق

شراف وكمة التبصرOversightا ،Insightكمة ينصب. Foresightوا

أن مفروض و ما عمل العمومية املؤسسات انت إذا مما التحقق ع شراف

داري  و املا الفساد منع شاف اك فيد و متخذي. عملھ ساعد فإنھ التبصر أما

وذل والنتائجالقرارات، العمليات والسياسات، امج لل مستقل م بتقو م د و ب . ك

املؤسسة ا تواج ال والتحديات ات تجا كمة ا تحدد ا من. وأخ دور ل وإلنجاز

والتحقق داء وتدقيق ، املا التدقيق ارجيون ا املدققون ستخدم دوار ذه

ة شار س دمات  .وا

وسوق -ج  ين املس دماتسوق وا ناجعة: السلع وسيلة ين املس سوق تصبح

ة إدار مؤسسة حالة وكمة ك)خاصة(ل ين املس توجيھ ساعد ا أل ،

أداء ك املؤسسات نحو دائما. كفاءة مثل ال ا و ذا س ل ذلك ومع

اال  ا من كث املؤسسات ذه ن التعي فإن العمومية، يخضعاملؤسسات ت

تقييمية ا م أك سياسية م. العتبارات عيي تم الذين ين املس أن ع ال ذا لكن

للقطاع ن ع التا ين املس غرار ع بالكفاءة يتمتعون ال سياسية معاي أساس ع

اص اصة(ا ا املؤسسة). املؤسسة فإن دمات، وا السلع لسوق سبة بال أما

قي لعدة تخضع املسالعمومية تدخل مجال من تحد ذه. ود ل ل النظر و

وضع ستقاللية امل ب يتمتع ال العمومية املؤسسة مس فإن عتبارات،

اتيجية بطرق)Charreaux 1997شارو(اس ضغوطات تمارس الدولة أن اعتبار ع ،

لية التوجيھ(ش مذكرة املال) إ...عليمة، وزارة ون ت ما غالبا ووال وزارة/ية أو

لية ش غ وسائل ق طر عن أو العمومية(التقنية، السلطات مع صية    22).عالقات

ن -د  والقوان عات شر تجري: ال ال التفاعالت ع ليات ذه وتؤثر ل ش ما غالبا

وكمة ا عملية مباشر ل ش ون ش الذين ن الفاعل ن ع. ب أثرت ضلقد

م بدور يتصل فيما س ل وكمة، ا عملية ن ساسي ن الفاعل ع عات شر ال

البعض م عض مع م تفاعل كيفية ع بل العملية، ذه م قانون. ووظيف

Sarbanes-Oxley Actاملؤسسات ع جديدة متطلبات فرض قد املثال يل س ع

دارة مجلس أعضاء عدد ادة بز تتمثل نةالعمومية، شكيل و ن، املستقل

ال. إ...التدقيق، قانون نظم فقد زائر، ا منتجاري و العمومية املؤسسات شؤون
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إ بحاجة املؤسسات ذه تزال ال لكن دارة، و س التأس منحيث مجموعة

اال تواج ت أ ال والتحديات ل املشا ظل ا وض لل ن  .قوان

و  مبادئ مختلف استعراض يمكنعد العمومية، املؤسسات حوكمة شأن وكمة ا آليات

لتحقيق ا يد أداة العمومية املؤسسات أن عتقد زالت ما ة زائر ا ومة ا أن القول،

العمومية املؤسسة ن ب وصل حلقة املؤسسات حوكمة أن نرى ونحن املستدامة، التنمية

املستدامة   .والتنمية

اتمة   ا

العمومتدير  و يةاملؤسسات زائر ةا كب حصة الدول امةمعظم عو املشار  - من

س  ع املشار و ،-  تيجيةاخاصة وكمة ا قواعد ام اح ا عل ن يتع التا  ساساأملتمثلةاو

ية التوج ذه أومن،املبادئ تطبيق سليماخجل تطبيقا من،ة جملة تب من لياتالبد

والكفؤة ي،الفعالة نل لتحس ا عل عتماد العامة داءأيتم ة املص وحماية املؤسسات ذه

ا تجن الوقت نفس من و السلبيةالكث املا(ثار املثال والفساد يل س ع و،)داري

العمومية،خ  املؤسسات املستدامةأتصبح التنمية لتحقيق الدولة يد توصلناكما .داة

ذه خالل تيةمن النقاط ا نذكر النتائج، من مجموعة إ   :الدراسة

 املؤسسات حوكمة وم فمف القطاعات باختالف يختلف ال املؤسسات حوكمة وم مف

املبادئ أن غ العمومية، املؤسسات ا وم مف ذات و اصة ا املؤسسات

قطاع؛ ل وخصوصيات طبيعة حسب تختلف ا عل تقوم ال ليات  و

 جتماعية و قتصادية ا داف أ لتحقيق أداة الدولة ا عت العمومية املؤسسة إن

املستدامة( التنمية لتحقيق ا خالل من تبحث املؤسسات)أي حوكمة عد وكذلك ،

املستدامة؛ والتنمية العمومية املؤسسات ن ب وصل  حلقة

 العمومية املؤسسات حوكمة قواعد وضع عند و املرجعية أوإن زائر ا سواء ،

التعاون منظمة ا أصدر ال ية التوج املبادئ ون ت أن املفروض من بلد، أي

والتنمية مOCDEقتصادي أ غطت ا أل العمومية، املؤسسات حوكمة شأن

عمومية؛ مؤسسة أي لنجاح وانب  ا

 خال من وال العمومية، املؤسسات لسياق وكمة ا آليات صياغة تبيمكن يتم ا ل

العمومية املؤسسات داخل املؤسسات حوكمة وم  .مف

تية التوصيات نقدم أن يمكننا ا ونتائج الدراسة لة ملش تحليل من تقدم ما  :ضوء
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 املؤسسات ة، النا العمومية املؤسسات أن الدراسات، من العديد رت أظ لقد

ش يتطلب لذا املؤسسات، حوكمة وم مف ب ت داخلال املؤسسات حوكمة ثقافة ر

ة؛ زائر ا العمومية  املؤسسات

 ا تواج ال والتحديات ل مشا ة ملعا ن الباحث ا أورد ال وكمة ا آليات تطبيق

ة؛ زائر ا العمومية  املؤسسات

 ترك ناك ون ي أن ب ي ذا ول ليات، من جملة خالل من وكمة ا تطبيق يتم

آلي ز عز ع وكمةكب ا قانون. ات ز عز أن ن، الباحث يرى السياق، ذا و

قتصادي التعاون منظمة مبادئ إ ند س القواعد من بمجموعة ات الشر

OCDEا باعتبار سب، و نجع لية العمومية، املؤسسات حوكمة شأن

ب العمومية املؤسسات ع تفرض إلزامية ن قوان تتضمن ال القانونلية قوة

وكمة؛ ا وم مف ب ب ملزمة ون ت العمومية املؤسسات فإن  وعليھ

 مراعاة جب و ة، زائر ا العمومية باملؤسسات خاص حوكمة دليل إصدار ب ي

باملبادئ قتداء وكذلك ة زائر ا العمومية للمؤسسات اصة ا الطبيعة إعداده

منظمة عن الصادرة ية ستOCDEالتوج ذاو خرى الدول تجارب من فادة

ة التجر ةالشأن، املثالالسنغافور يل س ع العمومية املؤسسات  .   حوكمة
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ق سو ةال زائر ا الصناعية املؤسسات م: الصنا   نوغرافيةو دراسة

Industrial marketing in Algerian industrial companies- monographic study- 

ستالم خ شر                                                    20/05/2018:تار ال قبول خ   17/07/2018:تار

هللا عبد اسعد .د .أ                                                                          مقراد سإرقيق   در

ران و زائر-2جامعة ران                                   ا و زائر-2جامعة   ا

ص  :امل

إبراز إ الدراسة ذه مية دفت عأ ة، زائر ا الصناعية املؤسسات الصنا ق سو ال

أن تواجاعتبار الصنا ق سو ال شطة منتأ مع تتعامل ا و ل التعقيدات من الكث جاتو ھ

متنوعة ا،صناعية اتيجي إس ا، داف أ حيث من الصناعية املؤسسات اختالف إ إضافة

داف أ يحقق بما ا مع والتعامل ا م لف إضافية أعباء عليھ تب ي الذي مر ا، أعمال ئة و

املؤسسات   .ذه

إ الدراسة ذه توصلت إأوقد يؤدي الصنا ق سو ال شطة أ أداء القصور ن

عمل احتياجاتتوقف توف ع سلبا ينعكس مما الصناعية املؤسسات نتاج ينيات املش

أزمة خلق   .سوقالو

املفتاحية لمات ق :ال سو الصناعية،ال املؤسسات ، نتاججاتو نتمالصنا   .صناعية،

Abstract: 

The aim of this research is to highlight the importance of industrial marketing in 

Algerian company whoever Industrial marketing activities face many complications 

because various industrial products, targets, strategies and business environment, 

thing to result additional loads understanding to deal with final goals.  The study 

display many results as well as: infancy of industrial marketing activities then halt 

production who reflect negatively consumer needs and market crisis.   

Keywords:  Industrial marketing, industrial companies, industrial products, 

production. 
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  :قدمةامل

ا       تقوم ال الصنا ق سو ال شطة أ الإن ولة بالس ست ل الصناعية املؤسسات

البعض ا مع،يتصور للتعامل نظرا شطة تلك تواجھ ال التعقيدات من الكث ناك بل

و و منت متنوعة صناعية ا،مؤسساتجات أعمال ئة ب ا، اتيجي إس ا، داف أ تختلف أعمال

ا مع والتعامل ا م لف إضافية أعباء ا عل تب ي الذي تلكمر متطلبات يحقق الذي ل بالش

الصناعية املنظمة داف أ وكذلك   .املؤسسات

سواقف ع ة كب اسات ع ا لھ الصنا ق سو ال شطة أ أداء املنت القصور جاتو وتوف

يرغب ي ال يؤدياملش الوقت نفس و ا، عل صول للإا نتاج عمليات مؤسساتتوقف

للمنت لقجاتو املنتجة ؤدي و ن لك املس احتياجات ع ينعكس مما ائية ال الكية س

الك س سوق  .أزمة

الصناعيةو  وتجالاملؤسسات إمداد عملية شكيل،خرى   ؤسساتاملتم بإعادة تقوم

منت املنتو وإنتاج عن ا ومنافع ا بخصائص مختلفة أخرى املوردةو جات الصناعية   1.جات

طارو  املؤسس ذا ةس زائر ا الصناعية التمات لتحقيق املستمر ر التطو وإ

ادة والدوليةسواقالر ذا،الوطنية املنافسةو رغبات،ظل التغ وسرعة

ائن الز   .واحتياجات

التاليةو  الية ش نطرح املنطلق ذا واقع :من و املؤسسات ما الصنا ق سو ال

؟ ة زائر ا   الصناعية

ذه لإلجابة و اليةع داف وتحقيق ش  :التالية املحاور  إ البحث بتقسيم قمناالدراسة، أ

وم  -أوال الصنامف ق سو ال   نظام

ي- ثانيا ال س ق سو وال الصنا ق سو ال ن ب سية الرئ ختالف  أوجھ

الصنا- ثالثا قي سو ال ج املز و ن الصناعي ائن الز   أنواع

عا مؤسسة -را الصنا ق سو ال يبة بن سيدي واقع ابالت لصناعة ذ   ال
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وم  -أوال الصنامف ق سو ال   نظام

الصناعت ق سو يتجزأال ال الصنا جزء ق سو فال عام، ل ش ق سو ال وم مف من

وم املف قذا سو ال من ساسية خصائصھ و سماتھ بط ست و و2.ستمد عادة، يطلق

ـــــ لـــــ اختصارا املؤسسات ن ب ما ق سو بال الصنا ق سو ال ق،) B to B(ع سو فال وعليھ

و املؤسسات"الصنا ن ب ما دمات وا السلع تبادل ا خالل من يتم ال شطة جميع

وخدم سلع إنتاج أخرى دف   " 3ات

أنھ ع الصنا ق سو ال ف عر يمكن فإنھ قية، سو نظر ة وج من ي: "و سا شاط ال

التبادلية العملية خالل من املؤسسات ورغبات حاجات إشباع نحو املوجھ   4".املباشر

سواءو الصناعية شآت مل الشامل النظام من
ً
فرعيا

ً
نظاما الصنا ق سو ال نظام يمثل

سوفال مخرجاتھ فإن صناعيا النظام ون ي فحينما دمات، ا أو السلع تقديم عمل

كذا و دمة ا فمخرجاتھ
ً
خدميا

ً
نظاما ان إذا أما السلع ون ف. 5ت العكسية التغذية أما

ال نحرافات ع والتعرف النظام عمل مراقبة ا م وم النظام عمل ع الرقابة عنصر

ودر  أداءه ي كمدخالتع ا وإعاد ا ل ات واملعا لول ا ووضع ا أسبا وتحديد اسة

الالحقة عملھ دورة عملھ م لتقو العناصر. للنظام تلك يو املوا ل   .6والش

رقم ل ق) 01(ش سو نظام   عمالعناصر

 

 

 

 

 

 

 

  

  

العسكري، :املصدر شاكر الصنا"أحمد ق سو اتي: ال اس سابق،،"مدخل مرجع

 58:ص

 Inputاملدخالت

الصناعيون*  ائن حاجات(الز

)ورغبات  

العاملة*  ة شر ال ارات امل

ق عمالسو  

والتكنولوجية* املالية املوارد  

ارجية*  ا ئة الب قتصادية،   

التكنولوجية، السياسية،

ا…جتماعية  

  Outputاملخرجات

دفة* املس  السوق

قية*  سو ال اتيجية   س

قي*  سو ال ج تخطيط(املز

، سع ال ج،املنتوج، و ال

ع   ).التوز

 العمليات

التكنولوجية*  ارات امل  

نة*  امل ة سر  

يف*  وتص فرز عمليات

املدخالت   وتحليل

 

العكسية  التغذية

Feed back 
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ي-ثانيا ال س ق سو وال الصنا ق سو ال ن ب سية الرئ ختالف  أوجھ

خالل من و ، الصنا ق سو ال ملجال أفضل م ف إ للوصول أخرى قة طر ناك

ي ال س ق سو بال ق. مقارنتھ سو ال من ل ن ب ساسية الفروق من العديد ناك و

ي ال س ق سو وال   7الصنا

رقم ي):1(جدول ال س ق سو وال الصنا ق سو ن ب ختالف   مجاالت

املقارنة الصناعية عناصر سواق الكية  س سواق  

السوق. 1 لة ي غرافية  ا الناحية من   .مركزة

م ا حيث من ة   . صغ

ما حد إ قليل ين املش   .عدد

القلة ار احت   . منافسة

املختلفة املؤسسات   تضم

شرة  من
ً
  جغرافيا

عدد م ا حيث من ة كب

كب ين ية(املش جما   )أسواق

ة ار احت   . منافسة

ماعات وا فراد   .تضم

املنتجات. 2 ف    ). تق(عقيد

نمطية   . غ

متوفرة، سليم، ال دمة، ا عوامل

 
ً
جدا امة عت   . و

مشتق ا عل   . الطلب

محدود السلع   . عدد

ساطة بال   . تتصف

  . نمطية

سليم،متوفرة دمة،ال ا عوامل

السلع لبعض سبة   . بال

مستقل ا عل   . الطلب

كب السلع   . عدد

ي. 3 املش سلوك  
ً
وظيفيا وظيفي(مرتبط   )تدخل

رشيدة او عقالنية بدوافع   قرارات

مستقرة   . عالقات

متداخلة صية   . عالقات

متيازات   تبادل

ً
عائليا   مرتبط

وعاطفية نفسية بدوافع / قرارات

  . اجتماعية

مستقرة غ   .عالقات

صية غ   .عالقات

لالمتيازات تبادل يوجد   . ال

القرار. 4 اتخاذ ة  ووا ة مم   مراحل

ا اتخاذ ن ك املش   عدد

  

  

ة وا غ   عقلية/ مراحل

فردي ل ش الغالب   . تتخذ
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ع. 5 التوز قنوات قليلة  ا وحلقا ومباشرة ة مزدوجة  قص حلقات مباشرة،   . غ

ج. 6 و ال ال  البيع ع ك عالن  ال ع ك   ال

سع. 7 ال تفاوضية  عقود تنافسية،   عطاءات

السلع لبيع ئجار س رة ظا شار   ان

مألوفة رة ظا سعار   استقرار

معلنة   أسعار

ندر ما إال رة الظا ذه توجد   ال

مألوفة رة ظا سعار   . غ

دان،:املصدر سو مو نظام و العبادي ز عز سابقسم   33: ص،مرجع

 

الصنا-ثالثا قي سو ال ج املز و ن الصناعي ائن الز  أنواع

ن -1 الصناعي ائن الز   أنواع

مجاميع ثالث إ ن الصناعي ائن الز يف تص   8:يمكن

ة  - أ التجار  : املؤسسات

وكذا عمال، منتجات شراء تقوم ال ة التجار عمال مؤسسات جميع ا قصد و

ي ا ال لك للمس مباشرة ا بيع عدا ا، الستعمال دمات سية. ا رئ أنواع ثالث ناك و

و عمال، سوق ة التجار   9:للمؤسسات

واملعدات - ائن امل مثل صلية، املعدات  . مصن

سلع - إنتاج ا الستخدام دمات وا السلع ون ش الذين ن، املستخدم ائن الز

مثل أخرى، املا: وخدمات املؤسسات املزارع، النقل،املصنعون، ات شر لية،

 10.ا…الفنادق،

إع - دف دمات وا السلع ون ش الذين الصناعيون، طلقاملوزعون و ا، بيع ادة

أحيانا م التجار(عل ون الصناعيون (أو) املش ن)الوسطاء الصناعي التجار أو ،.11 

ومية/ املؤسسات  - ب ا   : املؤسسات

املؤسسات ذه من: وتتمثل ا وغ املحافظات، املحلية، ومات ا البلدية، املؤسسات

القطاع ذا يمتاز حيث ومية، ا ون -املؤسسات مبط-الز و شرائھ وأنماط املختلفة، رقھ

ياتھ    12.مش

خرى -ج يئات وال املؤسسات ائن   :ز

مثل العام، الصا ذات دمات ا إنتاج بقصـد الصناعية للسلع ا شراؤ ون ي : وال

ا وغ املتاحف، العبادة، دور امعات، ا الوطنية،   . املؤسسات
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الصنا -2 قي سو ال ج  :املز

قي سو ال ج قيةاملز سو ال طط ا ومن املة املت قية سو ال العناصر من مجموعة عن عبارة

امج وال شاطات ال من مجموعة واملتضمنة تكتيكية أو اتيجية إس انت سواء التفصيلية

ا إل للدخول ديدة ا سواق اختيار أو القديمة سواق ع املحافظة يل س سلفا املعدة

توف  ق طر عن السوق وذلك مع للتعامل الصناعية املؤسسة ا نا تت اتيجية  .إس

الصنا -1   :املنتوج

ف ا Stanton : عر يضم امللموسة وغ امللموسة الصفات من مجموعة الصنا املنتوج

ع والبا املنتوج وخدمات ع والبا املنتجة الشركة انة وم وسمعة رة وش والسعر واللون الغالف

ا يقبل ورغباتھال حاجاتھ شبع ا أ ع لك  13."املس

ف    :  Kotler & Amstrang  عر

ما"  حاجة أو رغبة لتلبية السوق عرضھ يمكن ء أي الصنا  14".املنتوج

الصميد- ف   :عر

ا" م يتألف ال امللموسة وغ امللموسة صائص ا مجموعة عن عبارة الصنا املنتوج

وال ا رتبط لكو املس رغبة أو حاجة عن   15"ع

الصنا املنتوج اتيجية   : إس

ون  الز احتياجات وإشباع إلرضاء أساسا مصممة املنتوج عرض عملية أي. إن فإن وعليھ

املنظمة رغبت إذا املعروض املنتوج ات غي تواكبھ أن يجب ون الز احتياجات غي

قاعدة إرضاء استمرار ائ يل. ز س فع ئة، الب بتغي ون الز احتياجات وتتغ

صناعة: املثال مجال عمل ال ات الشر ل"فإن ا معامل بتجديد تقوم املوصالت أشباه

التكنولوجيا عة السر ات التغ لتواكب سنوات ثالث إ ن ت عدد16.س ازداد لما ف

متطورة إنتاج زة ألج حاجة ناك انت لما واحدة حة شر ع فإن. 4الدوائر وعليھ،

لما املنتجات عض استخدام اء إ أو املنتوج
ً
ا غي تتطلب قد التكنولوجيا ات التغ

ديدة ا احتياجاتھ ملالئمة شغيل ال إجراءات بتعديل ون الز  17.قام

املنتوج -2 الصناعيةسع   :ات

، الصنا ق سو ال وسياسات اتيجية إلس منھ مفر ال م وم مالزم جزء و سع ال إن

تصال وسياسات ع والتوز شأة امل بمنتوج بحذر يرتبط أن جب ج(و و مدير)ال وع ،

يؤمن وان قي، سو ال ج املز عناصر ملختلف التحدي مسؤوليات يواجھ أن الصنا ق سو ال
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ال عائدبأن ليقدم أيضا إنما و السوق، وحاجات طلبات لتلبية فقط س ل و امل ال عرض

لة الس ام امل من س ل ذا و حية، الر املنظمة داف أ مع    18.متناسق

ملنتوج بدال ون ل املس ا يضع قيمة يحتل السعر فإن قي سو ال املنظور خدمة(ومن أو ) سلعة

ن مع وقت مجموعات. معينھ ناك تحليلولكن ع ن قادر ونون سي ائن الز من مختلفة

اص ا م منظور من مختلفة بطرق املنتوج قيمة أو  19.املنفعة

خالل: Shari حسبو من منافع ع صول ا مقابل تدفع ال النقود كمية يمثل السعر

مختلفة، قة بطر السعر يقيمان ي واملش ع البا من ل إذ جيد، منتوج ع صول سبةا فبال

مستوى تحديد يتم ضوئھ ع والذي عليھ يحصل الذي يراد يمثل السعر فإن ع للبا

ا يدفع ال النقود مجموع يمثل فإنھ الصنا ي املش وكذلك ي للمش سبة بال أما حية، الر

ستخدام أو اصة ا لالستخدامات سواء املنافع من مجموعة ع صول ا دف

 20".الصنا

الصناالت -3 القطاع ج و ال و ع  :وز

ون ز قبل من ستخدام مراكز إ ن التخز أو نتاج مراكز من عمال منتوج رحلة إن

مجموعة ممارسة ع يقوم ،
ً
مسبقا إعدادا تتطلب التاجر، ي املش قبل من البيع أو عمال

ً
موضوعيا

ً
تقييما تتضمن ال والفعاليات شطة املستخدمة،من ع التوز لقنوات

ً
واقتصاديا

فاعلية ك عية التوز القنوات تلك ع واملحافظة عداد بقصد املحتملة، وتلك

دفة املس السوقية للقطاعات السل ج املز ع صول 21.ا  

ر تطو خالل من سواق تلك وخدمة للوصول قية سو خطة صياغة أيضا يجب و

للمنت اتيجية إجراءإس الضروري من ا مع يصبح بحيث قية، سو ال القنوات واختيار وج

دفة املس السوقية القطاعات مع املختلفة ا وأدوا الواسع ا ل ش املجال. تصاالت و ذا و

عمال منتجات ق سو
ً
اما

ً
وعنصرا ق سو ال إدارة و    22.ال

  

  

  

  

  

  

  

  



 2018/ 9 5/العدد املجلد سواق                                                                                                     و املالية  مجلة

231 

 
ً
عا مؤسسة- را الصنا ق سو ال يبة بن سيدي واقع ابالت لصناعة ذ   ال

اليوم        زائر ا ثمار عمال رجال ع أصبحت عت  لالس و اص، ا  قطاع القطاع

ابالت صناعة ا سيطر ال القطاعات أحد ال اص القطاع عل ات عدة نجد ،حيثا  شر

ولقد املجال، ذا شط ت ة عة املؤسسات إحدى ع اختيارنا وقع جزائر املجمع، التا ذا ل

يبة بن سيدي مؤسسة و ففي لصناعة ذ ابالت،  رغبات  التغ وسرعة املنافسة ظل ال

ائن، واحتياجات ر إ املؤسسة س الز والبقاء لتحقيق املستمر التطو ذا  التم و سواق،

ادة ا ا محاوال من أساسيةانطالقا وظيفة ق سو ال   23.تب

يبة بن سيدي الصنا املجمع تقديم -1   : (GISB) ذ

شأة ع ذات م من و صنا شاط ولذا خاص طا ، الدرجة تجاري  ل وفرت وال و

انيات ة م شر ا ال الالزمة، التقنية و ال م من جعل  املجمع يضم حيث املركبات، أ

يبة بن سيدي الصنا ت ال مؤسسات عدة ع ذ ة الصناعية السوق  اك  والتجار

  :شمل وال

رقم ل يبة بن سيدي الصنا املجمع): 02(الش  ذ

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

الدراسة:املصدر محل املؤسسة من  .وثائق

يبة ابلوري شركةعت ذ بن  الصيغة حيث من محدودة مسؤولية ذات شركة، سيدي

ون  القانونية، ا من تت العمالمؤسس و ن املوظف من مجموعة و  .الرئ

يبة بن سيدي الصنا املجمع  (GISB)  ذ

يبة بن سيدي مؤسسة ابالت لصناعة ذ   ال
(CSB) 

يبة بن سيدي مطاحن مؤسسة  (MSB)  ذ

 

ية مؤسسة يول  تر يبة بن سيدي ا   (HSB) ذ

 
الفخمة يات للب   العدالنية
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ا دج، 102.400.000200 ب يقدر الشركة رأسمال الكية قدرة مع موظف، 400 من أك و  اس

ا،/طن 9000 ب النحاس ملادة ا/طن 40000 و سنو ن سنو  شغل حيث ملنيوم، مادة م

ا ،2م 132000مساحة شاطات بمنطقة الشركة مقر حيث2 م 76000بمساحة مغطى قسم م  ال

جغرا تتم حيث مستغانم، بواليةماسرةبدائرة 123 رقم امللكية، 17مقس  مساعد بموقع

، ميناء قرب عيدة وع مستغانم غ ران، ميناء من مسافة ا كما و ق من بتق أ السيار الطر

زائري غرب شرق  ا والشرق الغرب ن ب ط ير   .الذي

امل ذه عمل ا و، 2009 منذ الطاقة مجال  ؤسسةو ق و إنتاج و الرئ شاط ابالت سو  ال

ائية ر د ذات الك ابالت ذه تتم حيث التحمل، وعا واملتوسط املنخفض ا ودة ال  با

الحتياجات من العالية ام املواد،و الدولية و الوطنية السوق  ستجابة سية ا  املستخدمة الرئ

ي  تتمثل نتاج    . عازلة مواد إ باإلضافة والنحاس، ملنيوم ماد

قيدراسة -2 سو ال ج   :املز

باملؤسسة -1 املنتوج  :سياسة

العامل ودة ا و صائص ا ل ب تتم ال ا منتجا شكيلة توسيع ع املؤسسة وعملت ية

إيزو س مقاي املؤسسة،  9001حسب منتوجات ص ي املوا دول  :وا

رقم دول املؤسسة): 02(ا منتوجات  مختلف

  املنتوجات  املنتوجات  املنتوجات  املنتوجات

ابل صلب 2,5 خيط صلب 1,5 خيط  10MM ابل  240MM V/J 

ن 1,5 خيط ن 2,5 خيط ل ابل ل  16MM V/J ابل  2*4 CU 

2X0,75 MM CU 

 صلب

ابل ابل صلب 2,5*2   25MM V/J ابل  4*4 CU صلب 

2X0,75 MM CU ن ابل ل ن 2,5*2  ابل ل  35MM V/J ابل  4*4 CU ن  ل

ابل ابل صلب 1,5*2  ابل صلب 3,2,5   50MM V/J ابل  2*6 CU 

ابل ن 1,5*2  ابل ل ن 2,5*3  ابل ل  70MM V/J ابل  4*6 CU 

ابل ابل صلب 1,5*3  ابل صلب 2,5*4   95MM V/J ابل  4*10 CU 

ابل ن 1,5*3  ابل ل ن 2,5*4  ابل ل  120MM V/J ابل  4*16 CU 

ابل ابل صلب 1,5*4   4MM ابل  150MM V/J ابل  4*25 CU PVC/PVC 

ابل ن 1,5*4  ابل ل  6MM ابل  185MM V/J ابل  4*25 CU XLPE/PVC 

ابل  4*35 CU ابل  4*120 CU 120 NU ابل  3*4 
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ابل  4*50 CU ابل  4*240 CU 150 NU ابل  5*4 

ابل  4*70 CU 16NU 185 NU ابل  3*6 

ابل  4*95 CU 25 NU 240 NU ابل  5*6 

ابل  4*150 CU 18 NU ابل 1,5*5 خيط  2*10 

ابل  240MM XLPE 28 NU ابل 1,5*7 خيط  3*10 

3X70+50 CU XLPE 35 NU ابل 1,5*12 خيط  5*10 

3X95+50 CU XLPE 50 NU ابل 2,5*5 خيط  2*16 

3*120+70 CU XLPE 70 NU 25 2,5*7 خيط RO2V 

3*240+120 CU 

XLPE 

95 NU 35 2,5*12 خيط RO2V 

50 RO2V ALMELC 93,3 

MM 

120 RO2V 2*16 AL 

70 RO2V 150 RO2V 3*70+54+2*16 AL 3X150+70+2*16 AL 

4*16 AL 3*35+54+16 AL ALMELC 34,4MM  

ن:املصدر الباحث املؤسسةإعداد من معلومات ع   باالعتماد

منتوجو يبة ذ بن سيدي مؤسسة السوق اجديداطرحت نوعھ من ول عد ابل،و و و

مادة لفةملنيوممن بت ولكن النحاس ابل خصائص بنفس تم و الضغط بأمنخفض قل

البحت،%  70 مركز قبل من عليھ ومصادق عامليا املحددة مان و ودة ا معاي ل ب تم و

اء ر للك ر    .والتطو

املنتجات -2   : أسعار

املؤسسة منتعتمد منو سع أك إيرادات لتحقيق لفة الت أساس ع سع ال ع ا جا

اليف السوق،الت والنمو للتغلغل سيط ح ر امش ن،فولكن املنافس عن أقل ا أسعار

من اوح ت سبة املنتوجاتع%  10إ5ب ع،عض حية الر ادة وز ا داف أ لتحقيق ذا و

ل الطو   .املدى
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ا سع وكيفية املنتوجات عض يو املوا دول   :ا

رقم املنتوجات): 03(جدول عض جزائري                          أسعار دينار  وحدة

الرسوم امل ب الرسم سعر خارج خيط سعر ابل/ قسم  

صلب 983,13 1150,26 1,5 خيط  

ن 1026,08 1200,51 ل 1,5 خيط  

   CU  MM 0,75 X2  صلب      _ _

ن   1628,64 1905,51  CU   MM 0,75 X2   ل

صلب 2474,87 2895,60 2  *1,5 ابل  

ن 2622,62 3068,46 ل 2  *1,5 ابل  

صلب3 3530,86 4131,11 *1,5 ابل  

ن3 3652,76 4273,73 ل *1,5 ابل  

صلب4 4501,82 5267,13 *1,5 ابل  

ن4 4780,60 5593,30 ل *1,5 ابل  

صلب2,5خيط 1598,42 1870,15  

ن2,5خيط 1693,88 1981,84 ل  

صلب 3877,23 4536,36 2  *2,5 ابل  

ن 4264,63 4989,61 ل 2  *2,5 ابل  

الباحث:املصدر املؤسسةنإعداد من معلومات ع   .باالعتماد

ة خ ذه القول يمكن املؤسسة، طرف من املتبعة املحكمة السعر سياسة من انطالقا

م أ يو املوا ي البيا ل الش و ا، أعمال رقم من تم ومن ا مبيعا من الرفع استطاعت

املباعة   .املنتوجات
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رقم ل املؤسسة):  03( الش   مبيعات

 
 

الباحث:املصدر املؤسسةنإعداد من معلومات ع   .باالعتماد

و املبيعات من أرقام أع ع السعر سياسة ع باالعتماد دائما ذا و املؤسسة حققت لقد و

ر أش ثالثة مبيعات حسب مارس( ذا و فيفري و سنة) جانفي  .2016خالل

حصائيات ذه يو املوا ل  .الش

رقم ل عمال): 04(الش  رقم

 
الباحث: املصدر املؤسسةنإعداد من معلومات ع   .باالعتماد

  

  

النحاس

69%

ملنيوم

13%

Almelec معدن

18%

مارس ر ش 2016مبيعات

355,04   

499,88   
568,76   

-

100,00   

200,00   

300,00   

400,00   

500,00   

600,00   

2016رقم األعمال 

CA MDA

جانفي                      مارس فيفري
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للمؤسسة -2 البيع  :نقاط

و - التغطية كثافة ادة لز املباشر البيع ع عية التوز ا اتيجي إس املؤسسة عتمد

لرغبة ذا و ا مبيعا فضل التحكم الوقت السوقنفس ع الرقابة املؤسسة

ا فاعلي لضمان البيعية ود ا  .ورقابة

ديدة - ا سواق عن والبحث املخزون من التخلص  .محاولة

لك - املس سلوك وأنماط فيھ ات والتغ بالسوق املتعلقة املعلومات ع صول ا

عة سر بصورة املنتوج من لك املس فعل ردود   .ومعرفة

باألخص عتمد او فاعلي ادة لز مدروسة قة بطر موزعة بيع نقاط ع،ع تتوفر نقاطف

التاليةبيع   :الواليات

العاصمة - زائر  ا

ج - ر بوعر  برج

 شلف -

 سطيف -

  قسنطينة -

 غرداية -

ران -  و

 درارآ  -

 عنابة -

 تيارت -

 شار -

 ورقلة -

  :تصال -3

مكن  و السوق، إ ا بمنتوجا الدفع لغرض ذا و ا كث تصال سياسة ع املؤسسة عتمد

خالل من ذلك ر ظ و ة، كب بدرجة وفقت ا أ ع كم   : ا

التقليدي - ج و لل امتدادا نت ن ع ج و خاللال من ي، و لك حيثاملوقع ،

اس انية إم ي و لك ج و ال قوة دقةتكمن أك ل ش ين املش وتلعب،داف

ي و لك املوقع الرسومية ات والواج ضاءة و لوان مثل املستخدمة التصاميم



 2018/ 9 5/العدد املجلد سواق                                                                                                     و املالية  مجلة

237 

مختلف يضم ي و إلك اتالوج تصميم يمكن أنھ كما ائن الز استقطاب ا كب دورا

ولة س ا بي فيما التصفح ين املش ع ل س بحيث دمات وا   ،السلع

القطر - املتواجدة الصالونات مختلف ا منتوجا عرض املؤسسة كذلك تقوم

الصالونات ذه ن ب من و زائري، بالديBATIMATECا منتوج صالون  و

ة - زائر ا قتصادية   .الدالئل

من - ل ب املوجودة ة ار ش العاصمة، :اللوحات زائر ا سطيف، قسنطينة، ران، و

و ج ر بوعر       .غرداية برج

ا - بمنتوجا أك ف للتعر ات املطو ع املؤسسة   عتمد

اتمة  :ا

ب يبة ت ذ بن سيدي منمؤسسة جليا ذلك ر يظ و ، الصنا املجال ق سو ال أساسيات

و م لرغبا عة السر ستجابة ادة ا ا محاوال و ا ائ بز للمؤسسة املستمر تمام خالل

املنتوجات، أسعار تحديد ا املعمول املعاي كذا و م، سياسةو أذواق جليا ذا ر يظ

ع عتمد فاملؤسسة ع، زائري،التوز ا القطر شرة من بيع نقاط إعدة باإلضافة

دليلااعتماد مختلفة اتصالية وسائل اتآع التغ مع التكيف املؤسسة محاولة ع خر

زائري ا قتصادي املحيط ا عرف بدأ ارظلال ا العالم ع   .   نفتاح

جملة ا التوصل تم الدراسة ذه التوخالل ماي ،وصياتمن ا م أ   :من

للمنتوجات - املصاحبة دمات ا تمي محاولة و للمنافسة عميقة دراسة إجراء

ن املنافس با عن  .الصناعية

املجال - فتح و الصناعية املؤسسة ر تطو و البحث لوظيفة عتبار إعادة ضرورة

ت أو جديدة منتوجات عث مجال خاصة ار، بت و بداع وذلكأمام ا ر طو

املنتوج حياة دورة  .إلطالة

خرى تمام  - الوظائف با ضمن املستحق الوزن ا إعطا و يك اللوجس  .بوظيفة

الصديقة - املنتجات و خضر ق سو ال ع عتماد و املستدامة بالتنمية تمام

ئة  .للب
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Abstract : 

This study aims to shed light on the reality of socially responsible investment in 

Algeria, which has developed dynamically in the world and continues to grow with the 

increasing awareness of the people on social, ethical and environmental issues. They 

are ready to put their money where their morals are respected and their money is 

valued based on collective interest. Where socially responsible investment is directly 

related to the concept of CSR because it contains both ethical and ecological 

consumerism in companies that must respond to societal pressures because of their Is 

responsible for community and environmental values that ultimately become a cost or 

constraint to the company's financial and non-financial goals, which are used to 

understand the potential impact on the company's long-term valuation and value, 

known as socially responsible investment, 

Keywords: Socially Responsible Investment (SRI), Ethical Investment(EI), Corporate 

social responsibily(CSR) ; responsible finance 

Introduction  

The concept of social responsibility is one of the many concepts in the international 

economic arena at present. Socially responsible investment (SRI) is attracting 

increasing interest worldwide and is also an excellent strategy for the future.The role 

of organizations has moved from their economic focus to focus on the social 

development aspects. Business organizations are expected to adopt all the concepts, 

programs, ideas that serve its interests and guarantee its continuity and development  
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Over the past three decades, the phenomenon of socially responsible investing(SRI)  

has become more widespread. However, knowledge of  the individual socially 

responsible investors is largely limited to descriptive and comparative accounts.  

Although ;SRI directly arose from the concepts of corporate social responsibility (CSR) 

and sustainable development (SD), and is viewed as the application of (CSR)  in  

financial markets;where it  is now quite popular in financial markets,despite that the 

corporate social responsibility is a necessary but not sufficient condition of good (SRI)  

performance.  

In recent years, businesses have become more  aggressive about advancing  and 

promoting efforts  to achieve more socially responsible decision-making, commonly 

known as corporate social responsibility (CSR) and researchers have done lots of 

effort investigate  the relationship between corporate financial performance (CFP) and 

its corporate social performance (CSP).Most studies indicate that (CSP) is a 

determinant of (CFP). The concept of socially responsible investing (SRI) has been 

receiving an increasing interest in the academic literature where numerous studies 

have focused on the relationship between  its social and financial performance. 

The mission of safeguard and build the future of  generations make us manage the 

resources more  responsibly  in order to face the common challenges 

The guiding research question is : Is the adoption the  concept of socially  

responsible investment is an effective option for the sustainability of enterprises in 

Algeria?   

Based on this guiding question, it is hoped that this study will answer the following 

specific questions : What is the socially  responsible investment? What is the way  

must be followed to make it responsible ? Is it possible for enterprises to be responible 

without financial performance? What is the relation between SRI and CSR ? What are 

the factors  that may influence corporation’s performance?  What responsibilities 

(economic, legal, ethical, and philanthropic) does the firm have to its stakeholders? 

What strategies or actions should the firm take to best address stakeholders 

challenges and opportunities ? Does the inclusion of environmental, social and 
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governance criteria in the investment decision-making process hurt risk-adjusted 

returns? 

Research Objectives  

The general objectives of the study are to document from literature review 

relationship between socially responsible investment (SRI) and corporate social 

responsibility performance; to investigate and examine, from the literature, whether 

socially responsible investment influence its aims in short and long term. The specific 

objectives are to: 

1. Document relationship between socially responsible investment and corporate 

social responsibility 

2. Analyze  the condition of CSR and socially responsible investment  in Algeria 

through Algerian companies. 

3. . Studying the reasons for the low level of SRI and prospects for its development in 

Algeria 

-The basics of  socially responsible investment(RSI) 

The aspires of SRI movement to integrate social, ethical and environmental issues in 

investment decisions alongside financial returns , does not render it immune from 

criticisms ; because the term ‘SRI’ itself is vague and indiscriminate, causing 

misperception and distortion of investors’ goals” (Hawken, 2004).For that ;there is 

numerous terms have been used to describe this investment philosophy, for instance 

‘social investment’ (Bryan 1987), ‘mission-based investing’ (Lydenberg and 

Kinder,1998), ‘green investment’ (Heinkel and Craus, 2001) and more, but the two 

most used terms are ‘ethical investment’ and ‘socially responsible investment’ or SRI, 

where the latter has become more popular and accurate to represent the mature and 

developed approach of the field1. 
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-1 : The socially responsible investment(RSI) 

-1.1 : Definitions  

The investment that integrates social, ethical and environmental issues (SEE) is called 

ethical investment (EI) (Simon et al, 1972. Domini, 1984). it is known also as socially 

responsible investing (SRI) . 

 Lozano (2006) defines SRI as an investment, which combines investors’ financial 

objectives with their concerns about Social, Environmental and Ethical (SEE) issues 

where investor's practices align those concerns with their investment strategies2. 

Kinder (2005) defines SRI as “the incorporation of the investor’s social or ethical  

criteria in the investment decision-making process”, The Social Investment Forum 

(SIF) defines SRI as “an investment process that considers the social and 

environmental consequences of investments, both positive and negative, within the 

context of rigorous financial analysis3. 

According to Eurosif (2014), SRI covers“any type of investment process that combines 

investors’ financial objectives with their concerns about Environmental, Social and 

Governance (ESG) issues”  

Socially responsible investing (SRI) is the practice of making investment decisions 

based on both financial and social performance  .SRI has two forms of returns for 

investors: financial return and added value. Socially responsible investment is closely 

linked to corporate social responsibility (CSR). SRI allows investors to identifying, 

checking and investing in companies that meet CSR standards;Where a wide variety of 

nonfinancial factors have been used to better understanding the potential impact on 

the evaluation of a company and its long-term value4. 

-1.2 : Characteriscis of Socially responsible investing  

In recent years, socially responsible investment has come to encompass :(1)Ethical 

investing,(2)responsible investment,(3)Sustainable investing,(4)Green investing,(5) 

Community investing,(6)Mission-based investing,and (7)Impact investing5 
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-1.3 : Socially responsible investment  strategies 

The European agency Eurosif adopts the following strategies of companies’ selection 

(European SRI Study 2014) depending on the principles of responsible investment. 

1. exclusions, based on the concept of avoiding investment in enterprises which 

face ethical reservations :‘sin’ sector (gambling, alcohol, tobacco and weapons), 

2. positive screening, assumes the active recruitment of companies when the 

operations or products are characterized by particular values for society and the 

environment : environmentally damaging sector (e.g. deforestation, 

pesticides/chemicals and mining), 

3.  best-in-class, Is an  approach allows to compare companies within the same 

industry sector and ranked against each other, not against those outside the 

industry : To seek good financial returns and to improve the overall social 

performance of firms in particular sectors  

4. engagement and voting, the evaluation of companies’ commitment in 

implementing the elements of socially responsible business in their  long-term 

strategy operations ; 

5. impact investing, adding enterprises, funds, and organisation, that apart from 

generating return rate also affect the natural environment and local community, 

to the investment portfolio. 

6. ESG integration, the selection of subjects which in their operations follow the 

broadly understood ESG factors (European SRI Study 2014)6 

The popularity of SRI raises the question about the profitability of investing in 

Socially responsible firms which has become widely popularized today in the press 

and  academia7. 

The concept of SRI is closely related to the concepts of Corporate Social Responsibility 

(CSR) and sustainable development (SD). While CSR is widely regarded as a voluntary 

business contribution to the societal guiding model of sustainable development 

(European Commission 2001, 2002, 2006), SRI can be regarded as an application of 

CSR and SD principles in investment decisions.8.  
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Numerous studies on SRI have  attempted to link it with CSR When addressing the 

CSR framework. The European Commission (2001) considered SRI as one of the CSR’s 

essential components.What is CSR then ? 

-2 : Corpoarate social responsibility(CSR) Concept 

-2.1 : Definitions : What does corporate social responsibility (CSR) refer to? There is 

so far no consensus in the academic circles on the question 

 One of the most admissible definitions among the scientific authors is adopted by the 

Commission of the European Communities which defined CSR as “a concept whereby 

companies integrate social and environmental concerns in their business operations 

and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis9”.  

An early view of CSR stated: “Corporate social responsibility is seriously considering 

the impact of the company’s actions on society.” Another early definition was that 

“social responsibility . . . requires the individual to consider his [or her] acts in terms of 

a whole social system, and holds him [or her] responsible for the effects of his [or her] 

acts anywhere in that system10”. "Social responsibility is the obligation of decision 

makers to take actions which protect and improve the welfare of society as a whole 

along with their own interests".This definition suggests two active aspects of social 

responsibility -protecting and Improving. To protect the welfare of society implies the 

avoidance of negative impacts on society such as avoiding environmental pollution. 

To improve the welfare of society implies the creation of positive benefits for society 

Such as building a new community center.The idea of social responsibility supposes 

that the corporation has not only economic and legal obligations, but also certain 

responsibilities to society which extend beyond these obligations"11. According to the 

Wikipedia Corporate social responsibility (CSR) is a company's obligation to be 

accountable to all of its stakeholders in all its operations and activities with the aim of 

achieving sustainable development not only in the economical dimension but also in 

the social and environmental dimensions.Business ethics covers the areas of moral 

principles and decision making, governance issues and codes of conduct for a 

business. Peter Drucker (1970) defined social responsibility as: “The commitment of 
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the business organization toward the society”12 This definition considers it  as a 

contract in which the business organization commits to serve the needs of the society 

and commits to guarantee its welfare in a  way that prove its good citizenship ;which 

expressed in the form of responsibility ,responsiveness and performance. 

CSR in equation Form Is the Sum of=Economic Responsibilities (Make a profit)+ 

Legal Responsibilities (Obey the law)+ Ethical Responsibilities (Be ethical)+ 

Philanthropic Responsibilities (Good corporate citizen) 

-2.2 : Characteristics of CSR  

CSR is presented as a necessity in order to manage the social risks and generally to 

mitigate internal and external threats to the organization connected with the 

company’s vulnerabilities in a globalized world. 

 In order to be seen as socially responsible, companies have to do the below : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure1 : Top 20 Activities or Characteristics of Socially Responsible Companies 

1. Makes products that are safe 

2. Does not pollute air or water 

3. Obeys the law in all aspects of 

business 

4. Promotes honest/ethical 

employee behavior 

5. Commits to safe workplace ethics 

6. Does not use 

misleading/deceptive advertising 

7. Upholds stated policy banning 

discrimination 

8. Utilizes “environmentally 

friendly” packaging 

9. Protects employees against sexual 

harassment 

10. Recycles within compan 

11. Shows no past record of questionable 

activity 

12. Responds quickly to customer problems 

13. Maintains waste-reduction program 

14. Provides/pays portion of medical 

15. Promotes energy-conservation program 

16. Helps displaced workers with placement 

17. Gives money tocharitable/educational 

causes 

18. Utilizes only biodegradable/recycling 

materials 

19. Employfriendly/courteous/responsive 

personnel 

20. Tries continually to improve quality 

 
 

Source : Archie B. Carroll+Ann K. Buchholtz(2008) : Business and socity ; Ethics and stakeholder management, seventh edition  ; p48 



   18/209 NumberVolume 5/                                                                                                 Review of Finance and Markets                 

8 

-2.3 . Corpoarate social responsibility(CSR) benefits  

It has been noted that long-term well consolidated CSR  strategies, have a beneficial 

impact on financial performance, strengthening company’s ability to achieve 

competitive advantage, as a result of an increased interest on company’s products and 

services (Mishra and Suar, 2010; Smith,2010). Understanding the importance of this 

phenomenon makes extremely important the implementation of social and 

environmental standards within company’s daily activity.  

Colle et al. (2014) identified numerous benefits arising from the implementation of 

CSR standards such as (1) developing frameworks for principles and values within the 

company, (2) reduce confusion through an universal language, methodology and 

commonpractices, (3) facilitates stakeholders involvement, (4) provides the premises 

for change, (5) raise companies’ awareness and (6) determine employees to become 

more responsible. Nevertheless,in the absence of explicit models to quantify non-

economical results, there is a high risk that companies effort become overlooked 

(Nelson, 2007)13.CSR is purported  also to deliver benefits include : (1)An improved 

ability to attract and retain better employees;(2)Competitive advantages in production 

technology designed to eliminate waste(3)More productive workforces;(4)Higher 

sales and more loyal customers;(5)Lower litigation costs;(6) Lower environmental 

costs;(7) Enhanced brand value and reputation;(8) Better risk and crisis management; 

and (9)Good relations with government and communities.Supporters of SRI argue 

that these benefits will translate into improved financial performance 14. 

-2.4. Levels of Corpoarate social responsibility(CSR). 

Carroll and Buchholtz(2014) indicate four levels of Corporate Social Responsibility in 

business, namely15:  

1. economic level, referring to sustainable development, carrying out due policy of 

the division of earned profits;  

2. legal level, referring to compliance with legal requirements, providing products 

compliant with regulations;  
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3. ethical level, referring to the ethical consistency of an enterprise, activities 

compliant with social expectations; 

4. philanthropic level, referring to charities, supporting art and educationI mproving  

the quality of social life. 

 

 

 

 

 

 

 

-3 : Responsible finance 

-3.1 : Definitions : responsible Finance is a topic that affects all  market players and 

cannot be reduced merely to  the relationship between a finance institutions and its 

customers.  

The United Nations Principles for Responsible Investing (UNPRI) defines responsible 

investment as ‘an approach to investment that explicitly acknowledges the relevance 

to the investor of environmental, social and governance (ESG) factors, and the long-

term health and stability of the market as a whole’16. 

The responsible finance model means17: 

1. Responsible purpose : Responsible finance providers offer products and 

Support to businesses and individuals who need  finance but cannot access it 

elsewhere  in economic and ethicl sense. 

2. Responsible products : Responsible finance products and services are 

tailored and targeted to the customer base they serve.  

 The pyramid of corporate social responsibility

 

Source : Carroll, A. B : he Pyramid of Corporate social Responsibility: toward the Moral Management of 
Organizational stakeholders, Business Horizon ; July–August, 1999 ; p42 

philanthropic
responsibility

Ethical 
responsibility

Legal responsibility

Economic responsibility
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3. Responsible approach : Responsible finance providers have their 

customers’Well-being at the heart of their approach, and therefore comply 

with both the FCA’s rules for consumer credit and the Responsible Finance 

Code of Practice. Their approach is fair and transparent, tried and trusted. 

4. Responsible orgaisation : Responsible finance providers are mission-driven 

organisations that reinvest their profits back into the organisation, rather than 

distribute to private shareholders. Therefore their products are tailored to 

benefitting the customer rather than making a profit18.this means that it is 

ethical finance. 

-3.2 : Dimensions of responsible finance : The responsible finance dimensions are : 

1. Customers : are in a weaker position particlarlly when their level of education is 

unsufficient for them to know the  consequences of their borrowing (“financial 

literacy”).g iving them certain basic knowledge (financial education) is therefore 

indispensable. Likewise, strengthening  clients’ confidence into the whole 

financial Sector is vital,  

2. Financial institutions : finance institutions today face the challenge of matching 

necessary growth  with a sound lending practice and avoiding intransparent 

lending practices. 

3. Regulatory authorities : banks practices should be based on creates proper 

incentives for banks and their clients.  

4. Donors and investors : Donors and investors can behave responsibly, for 

example, by engaging in long-term commitments, by helping to develop new 

products, by promoting good corporate governance, and by using their 

instruments  

-3.3 : The Six UN Principles for Responsible Investment 

The UN Principles for Responsible Investment (PRI) is based on the premise that 

institutional investors and asset managers have a duty to act in the best long-term 

interests of their investors and therefore, need to give appropriate consideration to 

how environmental, social, and governance (ESG)issues can affect the performance of 
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investment portfolios. By providing a framework for the integration of responsible 

business conduct into investment strategies, the PRI contributes to the promotion of 

ESG objectives within the financial sector : 

1. incorporate ESG issues into investment analysis and decision-making processes  

2.  be active owners and incorporate ESG issues into our ownership policies and 

practices.  

3.  seek appropriate disclosure on ESG issues by the entities in which we invest.  

4.   promote acceptance and implementation of the Principles within the investment 

industry.  

5. work together to enhance our effectiveness in implementing the Principles.  

6. report on our activities and progress towards implementing the Principles Seek to 

determine the impact of the Principles19 

-4 : Ethical Finance  

-4. 1 : Definitions  

1. Ethical Finance is any activity that: 

• Invests money in people and the environment, supporting actions for social 

and/or environmental enhancement and developing depressed areas at a high 

risk of social exclusion. 

•  Provides credit without discrimination, based on wealth, gender, ethnicity or 

even migration status. 

•  Uses money as a means and not an end.  

2. And  DOES NOT: 

• Use money for purely speculative purposes. 

• Use money merely as a charitable action. 

• Aim at maximising profits (at the expense of people and the environment). 

• Support any activity or organisation that is not sustainable in social and/or 

environmental terms20 such the Islamic finance. 
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-4.2 : Characteristics of ethical finance : ethical Finance criteria promotes the 

values of: 

1. The origin of money: does not accept “dirty” money coming from illegal, 

speculative or highly polluting activities. 

2. The destination of money: are oriented towards positive social, environmental 

and/or economic impacts.  

3. The criteria and values for the use of money: transparent management of loans 

and symmetric information between an Ethical Finance institution and its 

customers.  

4. The management and objectives of the Ethical Finance does not consider the 

search for profit as an end in itself. A fair profit is necessary to ensure reliability 

and affordability to the institution. Profits are reinvested for the most part in the 

social objectives of the bank or institution  

This means that is a type of finance which is based on ethics in financing and 

exercising business, which can called Ethical investment. 

Ethical investment “Ethical investment refer to a set of approaches which include 

social or ethical goals in addition to more conventional financial criteria in decisions 

over whether to hold a particular investment” (Cowton, 1999), while ethical funds are 

defined as those that exclude one or more company groups from their portfolio for 

non financial reasons21. 

 : CSR and SRI ratings in algeria 

We know from what we have discussed before that  SRI is directly arosen  from the 

concepts of corporate social responsibility (CSR) and sustainable development (SD), 

and is viewed as the application of CSR to financial markets, but high economic 

performance of SRC does not consistently  mean good performane of SRI because it 

also  depends on market anticipations and management constraints of the market 

(Lucas-Leclin, 2006). 

Friedman views there is no compatibility between investing in a socially responsible 

company and profitability, and the only “social responsibility of business is to increase 
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its profits”22  Whereas SRI through its model of work  reduces investment 

opportunities by the constraints of required selection and exclusion. 

.1 : Measuring financial performance : 

According to Capon, et al(1996) measures of financial performance take a  variety of 

forms. These measures differ from each other on several dimensions, and many issues 

concern the choice of which particular financial measure to employ. Given these 

competing theoretical views, the question of how SRI portfolios perform relative to 

traditional investment portfolios is, at the end of the day, an empirical one .Research 

into this question has been approached in four ways: 

• Comparing the performance of SRI indices with traditional indices; 

• Comparing the performance of SRI funds with traditional investment funds/indices; 

• Creating hypothetical portfolios of companies ranked highly against ESG factors and 

comparing their performance with lower-ranked companies; and 

• Comparing the financial performance of companies that score highly on measures of 

corporate social performance with those that do not23 

Windsor (2006) proposes a conceptualization of the link between CSR and financial  

Performance through the visualization of four different scenarios which connect  to 

the correlation between financial performance and CSR performance. The scenarios 

are described as: 

1. If financial performance and CSR increase at the same time, it results in a win-win 

situation, regardless of governmental or ethical input towards th activities 

2. If both financial performance and CSR fall at the same time, it results in a lose-lose 

scenario, where governmental input is likely to occur in order to counteract the 

unwanted situation 

3. If financial performance increases when CSR decreases, public aversion towards 

companies can occur since environmental or social harm leads to increased 

profits for the companies. 

4. If financial performance decreases while CSR increases, it creates a conflict in  

contrast to the previous example where companies become unwilling to invest in  
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CSR activities because of the decline in financial performance. This could also be  

caused by CSR investments requiring significant expenditure which may results in  

short term economic loss24 

Generally there is a lot of research conducted on the impact of SRI on financial 

performance  and vice versa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

But depending on the results indicated by the indicators, we can modify or correct the 

components of corporations’ way in practicing  socially responsible investment.  

The concept of SRI is still new and has been on the way to be a part of Algeria’s 

economic system through islamic finance which is in its first steps with some 

contraints and obstacle, but this is not enough without the strict implementation of 

the laws in the field of environment, corruption and human rights and efficient 

education system has the ability to deep and change socity’s view to  these  subject. 

Because of  Socially Responsible Investment (SRI)as a recent  form of investment  

including respect for ethical values,environmental protection, and improvement of 

social conditions or ‘good’ governance ;it  is attracting more and more interest not only 

from institutional and private investors but also from the academic world.  

Algeria is one of the countries interested in the environment, and one of the most 

important countries that seek through its policy to preserve the environment through  

Figure 03 : Conceptual framework of the financial performance of SRI 

 
Source : Christophe Revelli et Jean-Laurent Viviani : The Link Between SRI and Financial 

Performance: Effects and Moderators ; la revue Management international,winter 2013 ;pp105-
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environmental protection act, which is considered a legal renaissance in order to 

protect the environment and nature from all forms of attrition.  

.2 :Algeria’s efforts in ESGenvironmental, social, and corporate governance 

(ESG) : in this field there is  laws on : the protection of the environment within the 

framework of sustainable development(N°. 03-10 of 19 July 2003) ;  the management, 

protection and development of green areas(N°. 07-06 dated 13 May 2007) ;  the 

management, control and removal of wastes(N°. 01-19 of 12 December 2001) ;  

Prevention and Combating Corruption(N°. 06-01 of 20 fivrier 2006) ;ratification of 

other international convention on environment , governance and corruption  and 

many other laws,orders and excutive decrees. 

However ; despite legislation ; there a lack in response to the requirements of those 

legal texts due to lack of deterrence and lack of awareness of importance as evidenced 

by a study done by El hadi Barca(2015) about the process decision-making of Algerian 

investors ; where their answers about a question about the environmental and social 

criteria  which have a fairly important role in investment decisions  as the diagram 

below shows. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Which prove that aglerian investos don’t take envirnmental and  social criteria in 

consideration when they take decisions ; which means there is less social and 

Figure04 : Environmental and social criteria 

 

Source : El-Mehdi Barca ; Familiarity of Algerian Investors with Socially Responsible Investment (SRI) ; 
International Journal of Management Science and Business AdministrationVolume 1, Issue 4, March 2015, Pages 

73-85 
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environmental responsibility because the  lack of  Government Compulsion despite a 

great number of laws and legislation relating the subject.there is also lack in 

consumers claims and expressing their preference for a particular type of commodity 

as a result of the lack of production which make all production sold without giving any 

opportunity for the consumer to claim;which mean less of rights. 

.3 : Reasons for the compulsory adoption of environmental responsibility: 

It has become a requirement for many external stakeholders Institutions in response 

to the demands of pressure groups: Government requirements; Consumers; 

Shareholders and investors; and Contractual requirements for a corporation which 

exchange with foreign one. 

Nowdays ; Socially responsible investment(SRI)  is becoming the goal of the vast 

majority of SMEs throughout the industrialized countries and must also be in Algeria , 

where It takes time and will for the  concept and application to  develop.Algeria  have 

to develop a long-term activities of CSR which presents a great opportunity for  

introducing  the  concept of (SRI) in   management strategies because  the experience 

of large firms in developed countries has demonstrated that CSR is an effective 

management method based on mutual social profit.  

SRI promotes a  responsible economy, with a strong influence on governance and the 

behavior of actors. There is four major categories of socially responsible investment 

(SRI) and corporate social responsibility (CSR) in Algeria: government, business 

support organizations, companies and financial players. 

The concept is still largely unknown to Algerians : 62% of the investors who had never 

heard of SRI, 30% have heard of it but do not how to explain it, 8% of respondents 

know exactly what SRI is whereas 77% believe that building ESG (Environmental, 

Social, and Governmental) requirements is necessary within an economic, politic,  or 

social crisis.25.we note that financial players don’t do what should be done which 

make the Algerian investors  express their confidence to their financial institution  

which has been described as weak because the financial institution in Algeria lack 

modern and up-to-date methods of dealing with their customers.However, almost of 
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them are  quite confident just because they think they can’t find better replacement to 

their institution among others established in Algeria as shown below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Which need create an online resource center on SRI and CSR for companies in Algeria 

with an aim of sensitizing business and financial actors; promoting companies’ good 

practices and successes as well as sensitizing and training employees and students, 

establishing specific mechanisms for financial actors in order to make them more 

informed and experienced  to see if the current governance models in Algeria are more 

important or we must renew them because  governance reduces risks and enhances 

environmental, social and moral responsibility through long-term and fruitful 

relationships among stakeholders, contributes to combating corruption and sustaining 

small and medium enterprises Omar Cherif(2017)26 concluded in his study. 

But therev is less governance in Algeria  because  social responsibility programs did  

not adopted in the Algerian economic institutions, whether public or private, because 

of the absence of a clear vision of the social responsibility of institutions that have no 

objection to the subject because of  lack of financial resources to finance social 

responsibility programs , Due to : 

1. The lack of adaptation of public institutions with privatization in terms of 

performance and production, and reduced its role to become profitable contrary to 

what it  was in the stage of socialism, with some exceptions on some occasions,  

Figure05 : Confidence in financial institutions 

  

El-Mehdi Barca ; Familiarity of Algerian Investors with Socially Responsible Investment (SRI)  
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2.  The goal of private institutions is focused on profit only, despite their significant 

contribution to the absorption of unemployment and national output, while social 

responsibility is absent from its programs and if it exists, it is not incorporated into the 

administrative system of the institution. 

3.  It is also due to the absence of those who encourage them and raise awareness 

about their importance. 

4. Lack of civil society claims due to lack of awareness. 

Conclusion : 

Despite that SRI involves a number of additional costs to the business and less 

opportunities to invest because of screening and exclusion; but it also guarantees 

financial and social benefits in return, makes the company much more competitive, 

and provides a good image for foreign investors who are interested in it because of the 

ethical side characterizes its activities, and legislative measures taken to operationalize 

the principles of respect for the environment and the protection of human rights. 

Algeria has a fragile trade union system, disinterested  professional organizations, 

absence of good governance in most companies including SMEs, the lack of a clear 

and encouraging the adoption of a CSR strategy, the weakness of civil society and the 

lack of social consultation by the different partners, adds to this the high cost of 

adopting standards. All this means that there is a lesser role played by civil society 

organizations, which means that it is difficult to follow the socially responsible 

investment approach in Algeria .The Algerian business organizations  must 

understandalso  that social responsibility is not just an optional act but it has become 

an ethical obligation  that provides it with a competitive advantage on the mid and 

long term. Companies have to  perceive social responsibility as an investment, and as a 

return, not as a cost .we can say also  that the financial performance is no longer the 

only indicator of a company’s success but it still the most important for the algerian 

corporations because without financial performane it can’t apply the SRI. 
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Essai d’analyse du taux de change réel d’équilibre du Dinar Algérien selon 
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Résumé: La notion du TCERE du DA continue à susciter beaucoup de questions suite 

à la chute récente des prix du pétrole. A cet effet, ce papier tente de mettre en évidence 

les liens existants entre le taux de change réel d’équilibre du DA et les différentes 

variables, notamment, l’investissement, l’ouverture commerciale, les dépenses 

gouvernementales, les subventions étrangères et les IDE, comme on a procédé à 

l’évaluation des politiques du gouvernement pour remédier au recul du prix du baril 

du pétrole, à travers l’impact sur le TCERE. Ainsi, on a procédé à la modélisation du 

TCERE du DA, en se référant à un modèle de cointégration, selon une approche BEER 

(Behavioral Equilibrium Exchange Rate). 

Les résultats obtenus confirment qu’une augmentation des variables suivantes : les 

dépenses du gouvernement, l’aide du FMI et le niveau des investissements, conduira à 

une appréciation du taux de change réel d’équilibre. Tandis qu’une augmentation du 

niveau de l’ouverture commerciale, et les IDE engendreront une dépréciation du taux 

de change réel. En outre, concernant le mésalignement, nous avons constaté que 

l’écart entre le taux de change observé et celui d’équilibre est très faible, notamment 

depuis 2007, ou le gouvernement a réagi à la chute des revenus pétroliers et gaziers 

en mettant en place une politique budgétaire contra-cyclique, à côté du caractère 

stimulant de la politique fiscale, qui a permis de limiter l’impact récurrent du recul des 

prix des hydrocarbures. 

                                         
*
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Mots clés : Taux de change réel d’équilibre, Dinar algérien, BEER, Mésalignement, 

Cointégration. 

Classification JEL:C5, E6, F31. 

Abstract: The notion of equilibrium real exchange rate still open questions, in Algeria, 

after the latest fall of oil prices. Thus, this working paper aims to explain the 

relationship between the equilibrium real exchange rate of the Algerian Dinar and the 

various macroeconomic variables, particularly, investment, degree of openness, 

government spending, foreign subsidies and direct foreign investment. We have 

proceeded, also, to evaluate the policies instituted by the government in order to 

remedy the oil prices falling, through the impact on BEER approach in our study.  

The obtained results reveal that the rise of the following variables: government 

spending, IMF subsidies and investment, lead to an appreciation of the equilibrium 

real exchange rate of the Algerian currency, whereas, the rise of the degree of 

openness and direct foreign investment generate its depreciation. Furthermore, 

concerning the misalignment, we note that the gap between the equilibrium exchange 

rate and the observed exchange rate is very low. Particularly, after the year of 2007, 

because of the instituted policies as, the counter-cyclical fiscal policy, which lead to 

limit the recurrent impact of oil prices falling. 

Key words: Equilibrium real exchange rate, Algerian currency, BEER, Misalignment, 

cointegration. 

JEL codes: C5, E6, F31. 
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: Introduction 

La notion du taux de change réel d’équilibre du Dinar Algérien continue à susciter 

beaucoup de questions suite à la chute récente des prix du pétrole. Pour cette raison, il 

parait évident de réexaminer les liens existants entre le taux de change réel d’équilibre 

du Dinar et les différentes variables macroéconomiques, notamment, l’investissement, 

l’ouverture commerciale, les dépenses gouvernementales, les subventions étrangères 

et les IDE, comme on a procédé à l’évaluation des politiques mises en place par le 

gouvernement pour remédier au recul du prix du baril du pétrole, à travers l’impact 

sur le TCERE. 

Notre analyse s’est focalisée sur les contributions d’Edwards (1988), Baffes, Elbadawi 

et O'Connell (1997), Calderon (2002) et Dufrenot et Yehoue (2005), ces derniers ont 

beaucoup critiqué le recours aux techniques purement statistiques, car elles peuvent 

produire des résultats aberrants. En revanche, ils recommandent, comme Soto et 

Elbadawi (2008), de compter sur des modèles théoriques de détermination du taux de 

change réel d'équilibre qui permettent de décrire les relations existantes entre le taux 

de change réel d’équilibre et les fondamentaux, en outre, elles seront estimées pour 

déduire des mesures de l'équilibre et de mesalignement du taux de change réel. 

A cet effet, nous avons prévu dans ce travail de recherche, de décrire tout d’abord une 

méthodologie de détermination du taux de change réel d'équilibre. Ainsi, nous avons 

procédé à la modélisation du taux de change réel d’équilibre du DA, en se référant à 

un modèle de cointégration, selon une approche BEER (Behavioral Equilibrium 

Exchange Rate), cette approche semble être plus adéquate à la situation algérienne. 

Ensuite nous procéderons au calcul du mesalignement qui va nous éclairer dans notre 

analyse sur le processus d’évolution du taux de change réel d’équilibre du DA sur la 

période étudiée, ainsi que sur l’efficacité de la démarche algérienne pour se mettre à 

l’abri de l’impact négatif de la chute des prix des hydrocarbures. 
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I. présentation du modèle du taux de change réel d'équilibre  

La notion de taux de change réel d’équilibre est définie par Edwards (1988) comme le 

prix relatif des biens échangeables par rapport à celui des biens non-échangeables qui, 

toutes choses égales par ailleurs, assure simultanément l’équilibre interne et 

l’équilibre externe de l’économie. L’équilibre interne veut dire que sur le marché des 

biens non-échangeables, l’offre et la demande sont égales et qu’elles le resteront dans 

l’avenir ; par ailleurs le taux de chômage ne doit pas s’écarter de son taux naturel, alors 

que l’équilibre externe est atteint si le compte courant d’une période donnée est en 

équilibre, et si la somme actualisée des soldes de la balance courante à venir est égale 

à zéro. 

Le taux de change réel d’équilibre n’est pas immuable. Sa valeur dépend de celles des 

autres variables déterminantes de l’équilibre interne et externe, appelées 

“fondamentaux” du taux de change réel (flux internationaux de capitaux, termes de 

l’échange, politique commerciale, niveau –et composition- de la dépense publique, 

progrès de productivité). En revanche, le taux de change réel courant répond 

également à court et moyen termes aux variations des politiques macroéconomiques. 

Lorsque le taux de change réel courant diffère sensiblement de son sentier d’équilibre, 

on parle de désalignement (sous ou surévaluation) du taux de change réel, un tel 

désalignement peut être engendré par des politiques macroéconomiques (politique 

monétaire/budgétaire et de change) inadéquates, menant le plus souvent à une 

surévaluation du taux de change réel et ainsi à une perte de compétitivité.  

I. 1- Modèle économétrique 

 Lorsqu’on procède à l’estimation du taux de change réel d’équilibre on constate que la 

plupart des travaux de recherche ont entamé l’analyse en partant d’une forme réduite 

pour arriver à des modèles d’équilibres générales (Edwards 1989,Elbadawi 1994, 

Hinkele et Montiel1999 ). La plupart des auteurs se sont penchés sur le cas des pays 

du Sud et de l’Est Méditerranéen (PSEM), en se référant à l’approche BEER 

(BehaviouralEquilibrium Exchange Rate), dont la première version remonte à 

MacDonald (1997) et Clark et MacDonald(1998), pour l’estimation du taux de change 
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d’équilibre.Cette approche considère le taux de change d’équilibre comme résultat 

d’une relation de cointégration entre le taux de change effectif réel et ses 

fondamentaux, en outre, les modèles alternatifs (PPA et FEER) nous semblent moins 

adaptés. En effet, le modèle PPA (Parité de Pouvoir d’Achat) est un modèle de très long 

terme et suppose un rattrapage technologique (Benassy-Quéré et al. 2009 ; Robinson, 

2010) ; ce qui n’est pas encore le cas pour le pays étudié, quant au modèle FEER 

(Fondamental Equilibrium Exchange Rate), il présente un contenu normatif important, 

et comme le montrent plusieurs travaux, le FEER est très sensible aux écarts aux cibles 

de balances courantes et aux outputs gaps. 

Si le BEER résulte d’une relation de cointégration entre le taux de change effectif réel et 

ses fondamentaux, il est important de savoir quels sont les fondamentaux à retenir 

pour l’estimation de la relation de cointégration. 

La littérature économique a identifié les variables réelles suivantes comme 

déterminants de l'évolution du taux de change effectif réel, (Edwards, 1989): les 

termes de l'échange, le contrôle des capitaux, le contrôle du commerce, la 

consommation du capital et le progrès technique. Cependant, quant au taux de 

change effectif observé, il est affecté par non seulement les variables réelles, mais 

également par les variables monétaires, c'est pourquoi la politique macro-économique 

représentée par les politiques budgétaire et monétaire doit-être aussi prise en compte 

dans le modèle. Les variables monétaires sont représentées par les déficits 

budgétaires, l'excès de l'offre de monnaie ou les deux à la fois, par conséquent, 

l'équation qui relie les variables réelles et monétaires au taux de change effectif réel 

prend la forme suivante : 

=  + + + …………………(1) 

: Les déterminants réels  

: Les déterminants monétaires 

Les indices i et t désignent respectivement le pays et l'année. 

 : Terme d’erreur ; variable aléatoire indépendamment distribuée. 
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Une fois cette équation estimée, il est possible de déduire l'équilibre et le 

mesalignement. 

I.2. Choix et mesure du taux de change réel 

Bien que le TCR interne soit la définition la plus appropriée et la plus répandue dans la 

littérature économique pour les pays en développement [Devarajan, Lewis et 

Robinson (1993);  Edwards (1988, 1989, 1994) ; Elbadawi (1994) ; Hinkle et Montiel 

(1999)], Sa mesure présente des anomalies, notamment, les indices de prix des biens 

échangeables et des biens non échangeables n’étant pas disponibles. Il est à noter 

aussi que la plupart des auteurs utilisent ces indices comme mesure du TCR interne 

théorique. Le TCR externe, de sa part, requiert des séries sur les indices de prix à la 

consommation, dont disposent tous les pays. En outre, les travaux 

théoriques(Stemitsiotis 1992) ayant montré que l’utilisation d’un taux de change 

multilatéral, dit effectif, était préférable à un taux de change bilatéral, la mesure la plus 

souvent utilisée du TCR théorique est le taux de change effectif réel (TCER) externe 

qui traduit une évolution comparée de prix relatifs que l’on ajuste des variations 

nominales des taux de change des pays partenaires considérés. 

La prise en compte d’un ensemble de pays partenaires plutôt que d’un seul pays ou 

d’une devise de référence (le dollar ou l’euro), s’explique tout simplement par le fait 

que, en tendance, les échanges extérieurs se caractérisent par une diversification 

géographique des flux commerciaux internationaux en termes de provenance 

(importations) comme de destination (exportations). 

 De ce fait, c’est par rapport à un panier de monnaies ou un ensemble de partenaires 

que l’évolution compétitive de l’économie du pays étudié sera plus appréciée. Compte 

tenu des limites inhérentes aux statistiques disponibles, l’indice de TCER a été établi 

en prenant en compte les indices de prix à la consommation et les indices de taux de 

change nominaux (moyenne annuelle). 

Dans notre étude, nous avons retenu les dix grands pays partenaires ayant des 

relations commerciales stables avec le pays considéré, le poids conféré à chaque 

partenaire a été dérivé de son importance relative dans l’ensemble des échanges 
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internationaux du pays (exportations et importations) au cours de la période 2000-

2014. 

Les partenaires commerciaux de l’Algérie sont les Etats- unis, Allemagne, japon, Italie, 

France, Belgique, pays- bas, Grèce, Suède, Suisse.  

D’une manière générale ; l’indice du taux de change effectif réel d’un pays à n 

partenaires commerciaux peut être exprimé comme suit(Bahmani.Oskoee M, 1991) : 

TCER = ∑ ∗ …………(02) 

Une hausse du taux de change effectif réel (TRER) se traduit par une appréciation 

réelle de la monnaie domestique car les prix domestiques s'accroissent plus vite que 

les prix étrangers. 

et  : désignent respectivement le taux de change nominal du partenaire 

et celui du pays domestique, il est défini comme étant le nombre d'unités monétaires 

locales en dollar américain. 

et  : L'indice des prix à la consommation, respectivement, dans le pays 

étudié et chez le partenaire. 

 : Poids du partenaire i dans les échanges totaux du pays, calculé comme suit : 

 =  

où et ∶ représentent respectivement les exportations et les importations à 

destination/en provenance du partenaire commercial i ; 

   :les exportations et les importations totales à destination/en 

provenance des partenaires commerciaux. 

A partir de ce constat nous avons opté pour une méthodologie de calcul des indices de 

TCER du pays étudié où la préférence a été accordée à un système de pondération 

reflétant la structure de l’ensemble des échanges internationaux (importations et 

exportations) : 

I.3. Stratégie d’estimation 

Notre étude empirique porte sur le taux de change effectif réel de l’Algérie. En premier 

lieu, nous allons procéder à la modélisation du taux de change effectif réel, la 
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procédure de modélisation adoptée repose surdeux propriétés théoriques 

importantes relatives à l’équilibre de long terme ; la première est l’existence à long 

terme d’une relation à l’état stationnaire entre le taux de change réel effectif et ses 

déterminants fondamentaux, Cela nécessite une écriture sous une forme linéaire, 

comme il a été cité, ci-dessus, dans l’équation(1). Ainsi, dans l’objectif de déterminer 

l’existence des relations d’équilibre de long terme, la méthode de cointegration sera 

adoptée, Quant aux tests de cointégration, les plus utilisées dans la détermination de 

la présence d’une telle relation sont ceux d’Engle et Granger (1987) et de Johansen 

(1988, 1991) dans le cas sans rupture.  

La deuxième propriété consiste à avoir un état stationnaire dynamiquement stable, 

pour cela, nous adoptons le modèle à correction d’erreur (MCE), Ce dernier décrit 

comment les variables répondent en dynamique aux écarts à l'équilibre ; nous 

pouvons, donc, considérer le MCE comme un modèle décrivant le processus 

d'ajustement de court terme vers l'équilibre de long terme. 

En deuxième lieu, nous achevons notre analyse empirique par le calcul de l’ampleur 

des déséquilibres du taux de change effectif réel. 

II. Estimation de la relation de long terme entre le TCER et ses 

fondamentaux 

II.1. Les données : 

L'échantillon de notre étude s’étale sur la période [1990, 2016]. Nous avons fait 

recours à plusieurs sources de données afin de compléter notre base de données.  

Les variables utilisées dans notre étude sont :Taux de change effectif réel (TCER), 

Investisements étrangers directs (IDE),Aide de FMI (FAE),Investissement (INV), l’ouverture 

commerciale (OUV),dépenses du gouvernement(DG). 

Concernant le taux de change effectif réel, il a été déterminé à partir des données de la 

Banque Mondiale, A cet effet, nous avons choisi la formulation précisée dans la 

premièrepartie. Quant aux dépenses publiques elles sont disponibles sur la base de 

données IFS. Les investissements étrangers directs sont extraits de la base de données 

de la banque mondiale. L’ouverture commerciale définie par la somme des 
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exportations et des importations divisée par le PIB, source IFS. Enfin, L’aide du fond 

monétaire internationale, et la formation brute de capital sont extraits de la base de 

données de la banque mondiale.Comme il a été expliqué précédemment, nous 

retiendrons dans notre analyse le modèle BEER comme suit : 

= + + + + + +  

Il s’agit donc, de régresser une variable dépendante, qui est le taux de change effectif 

réel TCER, sur une série de variables explicatives ( ) auxquelles nous ajoutons une 

constante (C) et le terme d’erreur . 

II.2. Détermination du nombre de retards du modèle 

Le nombre de retard (lags) est sélectionné en spécifiant un modèle AR (processus 

autorégressif), avec un maximum de retards pour chaque variable. Le choix du 

nombre de retard se base sur les critères AIC, BIC et HQ, quant au calcul des critères 

d’information pour des retards allant de 1 à 2(compte tenu du nombrefaible 

d’observations nous préférons ne pas dépasser deux retards), on a obtenu les résultats 

suivants : 

II.3. Test de cointégration et estimation des TCER 

II.3.1.Tests de cointégration 

Nous réalisons notre étude de la relation de long terme dans le cadre du processus de 

Johansen(1988) qui est plus approprié lorsqu’on a plusieurs variables réelles dans le 

même modèle,  en plus, elle a l’avantage, contrairement à d’autres méthodes, de ne 

pas offrir uniquement un test de cointégration, mais de relever en plus le nombre de 

relations de cointégration.  

 La première étape de cette méthode consiste à tester l’hypothèse de cointégration 

entre le taux de change effectif réel et ses fondamentaux, nous utilisons ainsi, les 

statistiques de la trace (ratio devraisemblance) et de la valeur propre maximale, 

obtenues avec la technique multivariée du maximum devraisemblance de Johansen 

(1988). Cependant, avant d’établir les tests de relation cointégrante, il convient tout 

d’abord de s’interroger sur l’éventuelle introduction des termes déterministes 
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(constance et tendance)à la fois, dans la relation de cointégration à long terme, et 

dans la dynamique de court terme. Le modèle retenu est celui qui minimise le critère 

de Schwarz.  

Le nombre de relations de cointegration sera testé par les statistiques de la trace et de 

la valeur propre maximale fournies par Johansen (1988), cela va nous permettre de 

tester l’hypothèse nulle selon laquelle ≪il y a au plus r relations de cointegration≫ 

contre l’alternative H1 selon laquelle ≪il y a au moins r+1 relations de 

cointegration≫.  

Tableau №01 :Les résultats du test de trace 
     
     
Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     

None *  0.934312  140.8016  95.75366  0.0000 

Atmost 1 *  0.747907  75.45359  69.81889  0.0165 

Atmost 2  0.545041  42.38266  47.85613  0.1483 

Atmost 3  0.462637  23.48153  29.79707  0.2232 

Atmost 4  0.260539  8.575564  15.49471  0.4061 

Atmost 5  0.053970  1.331548  3.841466  0.2485 
     

Source : réalisé par nos soins à partir logiciel Eviews 09. 

En se référant à la statistique de la trace de Johansen, nous rejetons, au seuil de 5%, 

l’hypothèse nulle  d’absence de la relation de cointegration (r =0) contre 

l’hypothèse alternative (r ˃ 0) parsque( = 140.8016est supérieure à la valeur 

critique lue dans le tableau 95.7536). Alors nous passons à la deuxième ligne de 

tableau ou il s’agit de tester l’hypothèse nulle  (r =1) contre (r ˃ 1). On constate 

que le rang de la matrice n’est pas 1 puisque ( = 75.4535est supérieure à la 

valeur critique lue dans le tableau 69.8188), On constate enfin que le rang de la 

                                         


Au début, nous appliquons le test de Johansen (1988) en supposant la présence d’une constante dans le MCE (hors 

équation de cointégration). Cette hypothèse est justifiée par le fait que les séries semblent être caractérisées par une 

tendance linéaire à la hausse. En revanche selon les résultats, la constante dans le MCE n’est pas significative, Alors, nous 

avons appliqué de nouveau les tests sans la constante dans le MCE. L’hypothèse d’absencede tendance dans larelation de 

CI se justifie économiquement par le fait que la relation de long terme entre le taux de change et sa valeur d’équilibre ne 

comporte pas de trend. 
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matrice est égal à 2 puisque ( = 42.3826  est inférieure à 47.8561, donc on 

accepte cette fois-ci  au seuil de 5% . 

Tableau №01 : Les résultats du test de valeur propre maximale 
     
     
Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     
None *  0.934312  65.34797  40.07757  0.0000 

Atmost 1  0.747907  33.07093  33.87687  0.0622 

Atmost 2  0.545041  18.90113  27.58434  0.4222 

Atmost 3  0.462637  14.90596  21.13162  0.2955 

Atmost 4  0.260539  7.244016  14.26460  0.4607 

Atmost 5  0.053970  1.331548  3.841466  0.2485 
 

Source : réalisé par nos soins à partir logiciel Eviews 09. 

Le test de la valeur propre maximale indique qu’il y a une relation de cointégration 

pour un seuil de 5%. Donc, le rang de la matrice est égale à 1, puisque, =

33.07093 , inférieure à la valeur critique lue dans le tableau (33.87687), on accepte 

donc l’hypothèse . 

 D’une manière générale, on retient souvent les résultats du test de la Trace dont la 

puissance est plus élevée que celle du test de la valeur propre maximale. L’hypothèse 

de deux relations de cointégration est validée, ce test permet de déterminer le nombre 

de relations de cointégration, cependant, il n’indique pas les variables cointégrées. 

II.3.2. Identification de la relation de cointégration 

II.3.2.1. Estimation de la relation de long terme entre le TCER et ses 

fondamentaux 

Apres avoir mis en évidence l’unicité de la relation de cointegration qui relie le taux de 

change réel a ses ≪ fondamentaux ≫, la méthode de Johansen (1988) estime 

l’équation de cointegration représentant la relation de long terme. 
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Tableau №03 : La relation de long terme entre le TCER et ses fondamentaux 
     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C 118.9032 10.61606 11.20032 0.0000 

IDE -4.15E-09 1.93E-09 -2.149169 0.0484 

FAE 2.36E-09 9.25E-10 2.553169 0.0221 

INV 4.84E-10 9.36E-11 5.166385 0.0001 

OUV -0.645860 0.094517 -6.833284 0.0000 

DG 0.363021 0.066355 5.470871 0.0001 
     
     
R-squared 0.962605     Meandependent var 110.1363 

Adjusted R-squared 0.950141     S.D. dependent var 9.825363 

S.E. of regression 2.193928     Akaike info criterion 4.644220 

Sumsquaredresid 72.19979     Schwarz criterion 4.942655 

Log likelihood -42.76431     Hannan-Quinn criter. 4.708988 

F-statistic 77.22551     Durbin-Watson stat 2.101947 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Source : réalisé par nos soins à partir logiciel Eviews 09. 

 

 

La relation de long terme issue de la relation de cointegration s’écrit donc de la 

manière suivante : 

TCER= 118.9032 + 4.84 INV+ 2.36 FAE+ 0.366021DG– 0.64586 OUV - 

4.15 IDE 

Partant des résultats obtenus sur l’équilibre de cointégration de long terme, nous 

constatons dans l’ensemble un coefficient de détermination assez fiable, traduisant 

ainsi l’explication significative du taux de change effectif réel par les différents 

fondamentaux.  

Le taux de change effectif réel s’apprécie lorsque les dépenses du gouvernement, l’aide 

de fonds monétaires et le niveau des investissements s’améliorent, tandis qu’il se 

déprécie si le niveau de l’ouverture commercial et les investissements directs 

étrangers, décalés d’une période, augmentent. 

L'impact de la dépense publique sur le TCER est positif et dépend de la composition 

sectorielle des dépenses, L’augmentation des dépenses publiques porte 

principalement sur des biens non échangeables, et exerce une pression sur le prix 
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relatif des biens non échangeables et apprécie par la suite le TCER. Selon (Froot et 

Rogoff, 1991), les pays connaissant plus de dépenses publiques connaîtront 

probablement une appréciation de leurs devises. 

L’impact de l’investissement est positif et significatif dans le modèle du taux de change 

réel, tels résultats supposent que la formation brute de capital fixe affecte les prix 

relatifs des produits primaires non échangeables. L’industrie algérienne est 

particulièrement orientée vers l’exploitation des ressources naturelles (pétrole et le 

gaz naturel), et elle se base sur la transformation des matières premières pour 

l’exportation et le secteur de service (non productif) pour le marché intérieur.  

S’agissant de l’impact des flux d’aides étrangères, nos résultats montrent que les flux 

d’aides étrangères sont associés à l’appréciation du taux de change réel ; qui se traduit 

par une perte de la compétitivité à l’exportation et confirme l’approche du phénomène 

du syndrome hollandais. Les résultats obtenus s’ajoutent aux travaux de Bulir et 

Lane(2002);Prati et al. (2003);Lartey (2007); Elbadawi et al. (2008), qui vont dans le 

même sens. 

La relation entre l’ouverture et le TCER est négative, ainsi, une libéralisation 

commerciale plus importante conduit à une dépréciation du TCER, car elle permet 

l’augmentation des échanges et la convergence des prix, ceci a été approuvé par Baffes 

et alii. (1999) qui considèrent que le taux d’ouverture dans le cas des pays en 

développement est marqué par une augmentation plus forte des importations qui 

conduit à la dépréciation du TCER. 

Les résultats obtenus justifient que les IDE sont associés à un maintien de la 

compétitivité, et se conforme aux travaux deSaborwosky (2009) et Combes et al. 

(2012). Un accroissement d’une unité entraine la dépréciation du TCER de 4.15 . 

Un ensemble de facteurs susceptibles de justifier les bienfaits des IDE, qui assurent le 

transfert technologique et managériale et améliorent la productivité locale par 

l’importation des machines ; les biens d’équipements et la matière première, en outre, 

ils contribuent positivement dans le secteur d’exportation (Jongwanich (2010)), et 

dans la consommation des biens du secteur échangeable (Saborosky (2009)). 
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II.3.2.2. Tests diagnostiques sur les résultats : 

Après avoir fait l’estimation dela relation entre le TCER et ses fondamentaux, nous 

devons faire des tests paramétriques pour nous assurer que les hypothèses sont 

vérifiées, et explorer les possibilités d’améliorer les résultats en cas de rejet de 

l’hypothèse nulle. 

A. Le test de significativité des coefficients individuels (Test de Student) 

Dans le tableau 03 des résultats de la régression, on observe chaque coefficient estimé 

et sa probabilité correspondante, l’erreur standard « Standard error » sert à calculer la 

valeur de t en vue de tester si le coefficient est significativement différent de zéro. La 

statistique est distribuée selon une loi de Student à degré de liberté (N-K), tel que, 

K=5, il présente le nombre des paramètres à estimer, et N=25 constitue le nombre 

d’observation.  

Les probabilités des paramètres de la variable IDE, INV, OUV, FAE, DG et de la 

constante sont inférieures à 0,05, les coefficients sont considérés significativement 

différents de 0. Ce test est le test de base qui a pour but de vérifier que les variables 

explicatives influencent la variable TCER du Dinar algérien. 

B. Le test de Fischer   

Le test de Fischer (0.000000) indique que les variables dépendantes expliquent 

conjointement la variable indépendante. 

C. Test d’auto corrélation de Durbin-Watson 

Le test de Durbin-Watson (DW) vise à détecter la présence ou l’absence de 

l’autocorrélation entre les variables explicatives, il permet, ainsi, d’examiner si la 

valeur DW calculée tend suffisamment vers 0 ou vers 4, pour renoncer à l'hypothèse 

d'indépendance des aléas au niveau de risque choisi. La statistique de DW est donnée 

directement dans le tableau des résultats. 

 Pour mieux interpréter et analyser cette statistique, nous consultons la table de DW. 

On constate que, pour un nombre de variables exogènes égale à 5, la taille 

d’échantillon égale à 26 et un seuil de significativité de 5% et = 0.98   et =
1.88 
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La statistique DW est égale à 2.10947 inférieure à (4-  ), on rejette alors l’hypothèse, 

et on conclut qu’il n’y a pas d’auto corrélation entre les variables. 

D. Analyse de la variance et qualité d’ajustement 

La qualité de l’ajustement peut être mesurée par le coefficient de détermination . Il 

donne le pourcentage de la variance totale de TCER expliquée par le modèle, les 

coefficients de régression sont significatifs tant que la valeur du est élevée (   = 

0.9626), et comme Le coefficient de détermination est proche de 1, on considère que 

la qualité d’ajustement est bonne. 

Par conséquent, on peut conclure que les variables indépendantes (IDE, INV, OUV, 

FAE, DG) expliquent 96.26% les variations de la variable dépendante. 

La somme des carrés des écarts résiduels (72.19979%) « Sum of squared/ resid » 

dévoile les trois sources de la variance ; celle du modèle, celle des résidus et le total des 

deux (modèle et résidus). Elle sert à calculer les valeurs observées et estimées de la 

variable dépendante qui rendent la somme des carrés des écarts résiduels minimale, 

par conséquent, elle maximise le coefficient de détermination  . Toutefois, cette 

statistique croit avec le nombre de variables exogènes, c’est ainsi qu’on doit également 

calculer le coefficient de détermination ajusté, ´ , qui tient compte le nombre de 

variables explicatives présentes dans le modèle . 

La statistique ajustée ( ´ = 0.9501) « Adjusted R-squared » reflète mieux la vraie 

performance du modèle, il permet d’annuler le biais induit par l’ajout des variables 

explicatives. La statistique R-carré ajustée augmente avec le pouvoir explicatif du 

modèle et diminue avec les pertes en degré de liberté.  

Les valeurs des deux statistiques et ´ ajustées sont très proches, ceci implique 

que le comportement du modèle est bien spécifié. Par contre, dans ce type de 

spécification, le fait que les séries sont cointégrées et non stationnaires, soulève un 

problème d’estimation, ainsi, la bonne qualité statistique du modèle est peut être due 

au fait que les séries ne sont pas stationnaires ; la relation mise en évidence par cette 

régression n’est pas forcément réelle, elle découle simplement d’une relation entre 
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deux tendances c’est pourquoi on doit tester les propriétés des résidus issues de cette 

relation.  

E. Test sur les propriétés des résidus (aléas) 

 Stationnarité des résidus 

Les trois tests de stationnarité (ADF, PP, KPSS) indiquent que les résidus sont 

stationnaires en niveau. 

 Test de normalité des résidus 

Pour effectuer les tests de contraintes, on suppose au préalable que les aléas sont 

normalement distribués. Cette hypothèse peut être testée avec la statistique de 

JarqueBéra comme suit :La probabilité est supérieure à 5%(0.6328˃0.05), nous 

acceptons donc l’hypothèse nulle et nous rejetons l’hypothèse alternative, cela signifie 

que les résidus sont distribués selon la loi normale. 

 Tests d'homoscédasticitédes résidus 

L’homoscédasticité peut être considérée comme un cas particulier de la non 

autocorrélation, Il y a hétéroscédasticité lorsque la variance des variables aléatoires 

qui composent   estt différente au cours du temps.  

La probabilité de   ² observé = 43.79% > 5%, on ne peut donc rejeter l’hypothèse 

nulle qui est l’inexistence de l’hétéro-scédasticité dans la série des résidus. 

 Test de non autocorrélation des residus 

Les résidus ne doivent pas être autocorrélés, ainsi nous devons procéder au test de 

l’autocorrélation des résidus comme suit : 

 :les résidus ne sont pas autocorrélés 

: les résidus sont autocorrélés 

Si la probabilité Chi-Square est supérieure à 5% on ne peut rejeter l’hypothèse nulle. 

On effectue le test en comptant sur le logiciel Eviews, et on obtient le tableau suivant : 
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Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 1.101119     Prob. F(2,13) 0.3616 

Obs*R-squared 3.042117     Prob. Chi-Square(2) 0.2185 

     
     
Nous remarquons que Prob. Chi-Square(2) de  R²  observé = 0.2185˃ 0.05, nous 

acceptons alors l’hypothèse nulle, et nous rejetons l’hypothèse alternative, cela signifie 

que  les résidus ne sont pas autocorrélés. 

III. estimation du modèle de correction d’erreur 

Après avoir analysé les résultats du test de cointégration de Johansen et mis en 

lumière les relations de long terme qui lient le taux de change effectif réel à ses 

variables fondamentales, nous allons estimer les modèles à correction d’erreurs pour 

capter les déterminants de court terme du taux de change effectif réel. 

Le modèle s’écrit comme suit : 

ΔTCER = INV + ΔFAE  + DG + ΔOUV + IDE + +  

Le MCE avec seulement les variables significatives s’écrit comme suit : 
ΔTCER  = 5.58E − 10 INV  + 0.304558 DG  - 0.667950ΔOUV − 4.60E −

09 IDE − 1.220708 + Avec   :  bruit blanc. 

Nous avons constaté après l’estimation de l’ECM que tous les coefficients des 

variables qui expliquent le taux de change sont significatifs, sauf l’Aide du FMI, cela 

nous permet de dire qu’il n’existe pas de relation de court terne entre le taux de 

change effectif réel et l’Aide du FMI. Par contre il existe une relation de court terme 

entre le taux de change effectif réel et l’investissement étranger direct, 

l’investissement, l’ouverture commerciale et les dépenses du gouvernement. 

Les résultats obtenus indiquent aussi que les fluctuations du taux de change effectif 

réel sont expliquées à 89.7112% par les variables du modèle. On constate encore, que 

le paramètre d’ajustement nous indique qu’on peut ajuster 84.96% du déséquilibre 

entre le niveau désiré et celui effectif du taux de change. 

Le test de Fischer (0.000010) indique que les variables dépendantes expliquent 

conjointement la variable indépendante. Par conséquent, le coefficient estimé des 
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résidus E(-1)  associé à la force de rappel est négatif (-1.22708) et significativement 

différent de zéro au seuil de 5%. Donc il en résulte que, suite à une diminution de 1.22 

points de base, les chocs sur le taux de change effectif réel se corrigent à 122%, d'où, 

l’existence effective d’un système à correction d'erreur. 

Quant aux résidus du modèle MCE, elles sont stationnaires. Bien que ces résultats 

soutiennent fortement le modèle de correction d’erreur, nous nous intéressons aussi 

aux tests fondés sur les résidus, qui ont pour objectif de vérifier que les résidus des 

modèles estimés sont bien des bruits blancs ; parce que ces résultats ne seront pas 

fiables si les séries des résidus ne constituent pas des bruits blancs. 

 Test de normalité 

Le test de Jarque et Berra (1984), fondé sur la notion de Skewness (asymétrie) et de 

Kurtosis (aplatissement), permet de vérifier la normalité d’une distribution statistique. 

Dans le tableau de test de normalité, on a les trois statistiques : Skewness, Kurtosiset 

Jarque-Bera. Le Jarque-Bera à une probabilité de 0,40246 qui est supérieure à 5%, ce 

qui veut dire qu’on accepte H0 de normalité des termes d’erreurs ou résidus.  

 Test d’heterocédasticité 

L’une des hypothèses clés des modèles linéaires est l’hypothèse d’homoscédasticité, 

c’est-à-dire, les résidus (termes d’erreur) du modèle ont la même variance. A ce niveau, 

on vérifie si les erreurs conservent une variance constante tout au long de la période. 

La probabilité du test 0.9461 est supérieure à 5%, ce qui veut dire qu’on accepte 

l’hypothèse nulle d’homoscédasticité des résidus ou termes d’erreurs. Les tests d’auto 

corrélation sont conçus pour vérifier si les résidus suivent un bruit blanc, puisque les 

résidus obéissent à un bruit blanc, il ne doit pas y avoir une auto corrélation dans les 

séries. La spécification du modèle à correction d’erreur est donc validée. 

 Test de Breusch-Godfrey 

Lorsque le processus est bien estimé, les résidus entre les valeurs observées et les 

valeurs estimées par le modèle doivent se comporter comme un bruit blanc. A cet 

effet, les tests d’auto corrélation sont conçus pour vérifier si les résidus suivent un 

bruit blanc ; Si les résidus obéissent à un bruit blanc, il ne doit pas y avoir d'auto 
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corrélation dans la série, à cette fin, il existe plusieurs tests pour analyser 

l’autocorrection des résidus, particulièrement, le test de Ljung-Box, Breusch-Godfrey, 

et le test de Box-Pierce. 

La probabilité du test de Breusch-Godfrey (Prob. Chi-Square(2) = 0.0579) est 

supérieure à 5%, ce qui veut dire qu’on accepte l’hypothèse nulle de non auto 

corrélation des termes d’erreurs. 

IV. Calcul et analyse de l’ampleur de mesalignement du TCER 

L’un des objectifs de la détermination des fondamentaux du taux de change réel est de 

mesurer l’écart du taux de change effectif réel de sa valeur d’équilibre. Ainsi, afin de 

mesurer le degré de mésalignement, nous utilisons l’équation statique de long terme 

pour obtenir les valeurs estimées du taux de change réel d’équilibre, ensuite, nous 

utilisons la formule suivante : 

=
− ∗

∗  

TCER : l’indice de taux de change effectif réel observé 
∗ :le taux de change effectif réel estimé à partir de la relation de long terme. 

Si MIS=0%, le taux de change effectif réel observé s’aligne sur son niveau d’équilibre, 

il n’existe pas de déséquilibre du taux de change réel. 

Si MIS>0%, cela traduit une sur-évaluation du taux de change effectif réel. 

Si MIS <0%, cela traduit une sous-évaluation réelle du taux de change effectif. 

Figure 01 :lemesalignement du taux de change effectif réel 
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Source : réalisé par nos soins à partir du logiciel Eviews 9 

L’estimation du mésalignement du dinar algérien montre que la dévaluation de 1994 

a été la conséquence d’une période de forte surévaluation(1990-1993) , cette 

dévaluation a permis d’avoir un taux de change assez compétitif et de redynamiser 

ainsi la croissance économique de l’Algérie. 
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Entre 1999 -2002, le taux de change a quasiment retrouvé son niveau d’équilibre avec 

une tendance à la sous-évaluation en 2004, puis à la surévaluation en 2006. 

A partir de 2007, le TCER fluctue entre la surévaluation et la sous-évaluation, mais il 

est resté, toujours, proche de son niveau d’équilibre. 

 

Conclusion :Notre étude s’inscrit dans le cadre de l’estimation du taux de change réel 

d’équilibre du Dinar algérien. L’impact des variables explicatives choisies par notre 

modèle du TCER semble être évident. En effet, une augmentation des variables 

suivantes : les dépenses du gouvernement, l’aide du fonds monétaires et le niveau des 

investissements, conduira à une appréciation du taux de change réel d’équilibre, 

tandis qu’une augmentation du niveau de l’ouverture commercial, et les 

investissements directs étrangers engendrera une dépréciation du taux de change réel.  

In fine, concernant le mésalignement, nous avons constaté que l’écart entre le taux de 

change observé et celui d’équilibre est très faible, notamment depuis 2007, ou le 

gouvernement a réagi à la chute des revenus pétroliers et gaziers en mettant en place 

une politique budgétaire contra-cyclique, à côté du caractère stimulant de la politique 

fiscale, qui a permis de limiter l’impact récurrent du recul des prix des hydrocarbures. 

A cet effet, le PIB hors hydrocarbures a enregistré un taux de croissance d’environ 

6.1 % en 2008 et de 9 % en 2009. 

En outre, les autorités publiques ont réagi, suite à la chute des prix du pétrole, par la 

mise en place d’un nouveau Programme d’Investissements Publics depuis quelques 

années, dans le cadre du plan quinquennal (2010-2014), ainsi que la relance du 

programme d’investissements de la Sonatrach qui avait également soutenu la 

croissance en 2010. 
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Résumé :  

Les entreprises cherchent à bénéficier des multiples avantages qu’offrent les 

différentes territoires et régions du monde en optimisant la structure spatiale de 

leurs activités et en s’implantant là où elles espèrent trouver les meilleures 

ressources. Dans un marché où les territoires sont en concurrence pour attirer les 

entreprises, les territoires essaient, d’une façon plus ou moins ordonnée, de mettre en 

avant leurs atouts. Ce que nous appelons logique d’implantation, est alors un concept qui 

est définie comme « un ensemble des relations qui règlent le fonctionnement d’une.  Ainsi, la 

localisation étudie la distribution des activités économiques dans l'espace géographique. 

Alors comment les entreprises arrivent-elles à implanter leurs activités ? Quels enjeux et 

quelles stratégies ? 

Mots clés : Entreprise, territoire, implantation ; localisation, enjeux, stratégies. 

Abstract :  

Enterprises try to benefit from multiple advantages that offer various 

territories and regions of the world by optimizing the spatial structure of their 

activities and by becoming established where they hope to find the best resources. In 

a market where territories are in competition to attract enterprises, territories try, in a 

more or less ordered way, to put forward their assets. It we call logical of setting-up, 
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is then a concept that is defined as «a set of the relations which settle the functioning 

of one. So, the location studies the distribution of economic activities in the 

geographical space. Then, how enterprises manage to implant their activities? What 

stakes and which strategies? 

Key words : enterprise, territory, implementation, location, stakes, strategies. 

Introduction : 

L’implantation d’une entreprise est un élément essentiel de son succès. Elle 

conditionne en partie son réseau et ses interactions avec les fournisseurs, clients et 

salariés. Partant de ses besoins et de ses contraintes, liés à des facteurs comme 

l’activité exercée ou le type de territoire, celle-ci va choisir un emplacement plus ou 

moins intégré dans la ville.1 Les choix de localisation des entreprises répondent à des 

motivations multiples afin d’optimiser leur compétitivité, en combinant réduction des 

coûts et accès à des ressources et à des marchés. Mais d’autres éléments tels que le 

niveau de productivité, la taille du marché ou la qualité des infrastructures jouent 

également un rôle essentiel dans les décisions d’implantation.  

Lorsqu'une entreprise crée un nouveau site, elle procède donc au choix 

conscient et délibéré d'un lieu géographique bien défini pour l'implanter. La prise 

d'une telle décision de localisation implique que le ou les décideurs aient été en 

mesure, au préalable, de différencier l'espace géographique afin d'établir un ordre de 

préférence dans l'ensemble des lieux géographiques à leur disposition.2 Dans ce sens, 

c’est le reflet de la performance d’un territoire durant une période donnée, et les déterminants 

de l'attractivité du territoire sont à rechercher parmi les facteurs de sa compétitivité.3 

I. Les territoires à l’aide des entreprises 

On assiste à une époque marquée par la flexibilité et la mobilité des entreprises. 

Aujourd’hui, un établissement, une entreprise ou une activité peuvent être 

reconditionnés ou déplacés vers des territoires.4 

Les facteurs susceptibles d’attirer les entreprises sont nombreux : coût et 

qualification de la main-d’œuvre, infrastructure de transport ou de 

télécommunication, services aux entreprises disponibles, fournisseurs potentiels, 
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marché suffisamment large, si l’entreprise n’exporte pas sa production en dehors du 

territoire5.  

Figure 01: Offre territoriale aux entreprises 

Enjeux du territoire et stratégie 

 

 

 

 

 

 

 

Source : https://www.google.dz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fslideplayer.fr  

1. Les relations entre l’entreprise et son environnement 

 Les entreprises cherchent à bénéficier des multiples avantages qu’offrent 

les différentes territoires et régions du monde en optimisant la structure spatiale de 

leurs activités et en s’implantant là où elles espèrent trouver les meilleures 

ressources.  

Figure 02: Relation entreprise/territoire et environnement 

 
Source : https://www.google.dz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com  
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Chacun y développe une panoplie d’instruments et de politiques pour attirer 

et retenir le maximum d’entreprises6.  

Figure 03: Les relations de l’entreprise au territoire 

 

Source :  https://www.google.dz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww3.laurentian.ca  

Du fait de cette quête d’un meilleur positionnement des territoires sur le 

marché de l’implantation, certains responsables territoriaux font recours aux pratiques 

du marketing territoriale7 (pratiques qui jusqu’ici étaient jadis réservé au monde des 

entreprises) afin d’influencer en leur faveur les décisions de localisation des 

entreprises. 

2. Les services offerts des territoires : 

L’entreprise est un agent économique qui à pour fonction de produire des biens et 

de services, en vue de leurs vente sur un marché pour obtenir un bénéfice8. Par conséquent ; 

les facteurs de localisation sont en fait des critères d'attractivité, c’est à dire des variables qui 

agissent habituellement sur les décisions de localisation des entreprises.  

L’implantation est définie comme « un ensemble des relations qui règlent le 

fonctionnement d’une organisation ou l’apparition de phénomènes. »9 Ainsi, la localisation 

étudie la distribution des activités économiques dans l'espace géographique.  

‘’La mondialisation contribue ainsi à une diversification de l’offre de produits, 

qui implique à son tour les entreprises la nécessité d’avoir aisément accès à des 

marchés les plus vastes possible, et donc de se localiser à proximité de zones denses 
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et peuplées, et surtout à proximité des grands centres urbains, bénéficiant en outre de 

davantage d’interconnexions que les villes petites ou moyennes".10 

3. Territoire : offre de services à tous: 

Dans un marché ou les territoires sont en concurrence pour attirer les 

entreprises, les territoires essaient de mettre en avant leurs atouts.  

Figure 04: Apports de territoire à l’entreprise  

 
Source :  https://www.google.dz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.argoesiloe.com  

Les territoires offrent aux entreprises des avantages qui peuvent être classées en 

deux types : 

 des avantages influençant le coût de l’investissement lui-même, que ce soit 

lors du démarrage ou en cours d’exploitation.  

 des avantages liés à l’environnement de l’entreprise  

II. Accueil des entreprises : 

            " Afin de maintenir et d’accroître l’attractivité du territoire dans son ensemble, 

le territoire devra assurer le maintien des entreprises existantes et l’implantation de 

nouvelles sur le territoire".11 

En se fixant comme ambition d’accueil des entreprises, le territoire se doit de: 

 Mettre en place une politique concertée du développement 

économique ; 

 Renforcer l’accueil et l’accompagnement des entreprises ; 

 Promouvoir les entreprises et leur savoir faire. 
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Ainsi, certains éléments internes au fonctionnement propre de l’entreprise qui 

entrent habituellement dans sa stratégie tels les enjeux de concurrence, le développement des 

réseaux ont des influences sur leurs choix définitifs d’implantation. De même en ce qui 

concerne la question de la dimension géographique des choix de localisation (nationale / 

internationale), c’est à dire chercher pourquoi l’investisseur, surtout étranger, a choisi 

l’Algérie plutôt qu’un pays voisin.  

Figure 05: Eléments d’accueil des entreprises par les territoires 

 
Source : https://www.google.dz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fjournals.openedition.org  

III. Choix d’implantation : concepts et critères 

La localisation ou implantation désigne « le lieu où l'entreprise décide de s'implanter ou 

d'implanter un de ses établissements, mais aussi de le maintenir et de le transformer voire de ne 

pas le supprimer », elle correspond aussi à « une consommation de l'espace foncier et immobilier 

urbain, de ces infrastructures et équipement qui s'expriment sur les marchés correspondants »12 

Selon PORTER, les agglomérats peuvent influencer la concurrence des nations de trois 

manières13 : 

- Ils peuvent accroître la productivité des entreprises dans l'agglomérat ;  
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- Ils peuvent conduire l'innovation dans le secteur d'activité ;  

- Ils peuvent stimuler de nouvelles entreprises dans le secteur d'activité.  

Les critères de sélection de base communs lors du choix du lieu d ’implantation 

Tableau 01: Les facteurs de localisation des entreprises selon trois auteurs. 

R.Hayter (1998)  Aydalot (1985) B. Merenne-Schoumaker (2008)  

Les matières premières, les 

marchés et les transports, La 

main-d’œuvre, Les économies 

d’échelles externes, L’énergie, Les 

équipements publics et les 

aménités locales Les capitaux, Le 

pays, L’environnement, Le 

gouvernement 

 

 

 

 

Les coûts de transport et 

la proximité des inputs, Le 

travail, La proximité des 

marchés, L’existence d’un 

milieu industriel, 

L’organisation des 

contacts internes à 

l’entreprise, Les terrains et 

les bâtiments, 

L’infrastructure, Le 

marché financier, Les 

facteurs personnels 

(histoire individuelle de 

chaque entreprise et de 

chaque branche, aménités 

locales), La fiscalité locale, 

l’attitude des populations 

vis-à-vis de l’entreprise, 

Les aides publiques. 

La situation géographique, Le 

marché, Les avantages 

comparatifs, La politique des 

pouvoirs publics, Les matières 

premières, l’eau et l’énergie, Les 

transports, Les disponibilités en 

terrains et en bâtiments, Les 

aspects quantitatifs et qualitatifs 

de la main-d’œuvre, 

L’environnement économique, 

Les préoccupations et les 

contraintes de l’environnement, 

Le cadre de vie, L’intervention des 

pouvoirs publics 

 

Source : http://georepere.e-

monsite.com/medias/files/chap..22.bis.facteurs.de.localisation.des.industries.pdf  

Weber  (1909) propose une grille de critères, jugés principaux lors du 

choix d'un lieu d'implantation à l’étranger. Ces critères sont résumés dans le 

tableau suivant: 
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Tableau 02: Les facteurs explicatifs des choix de localisation chez Weber (1909) 

Facteurs explicatifs 

Inclus dans l’analyse Non inclus dans l’analyse mais considérés 

comme importants par Weber 

Coûts de transport : 

 - des intrants depuis les sources 

d’approvisionnement  

- des produits finis jusqu’aux marchés 

Facteurs généraux :  

- climat 

 - topographie  

Différentiels de coûts de main d’œuvre entre 

localisations alternatives  

Facteurs institutionnels (taux d’intérêt, 

niveau des impôts, qualité du anagement…) 

Economies et déséconomies d’agglomération  

Source : Bertrand SERGOT (2004), ‘’Les déterminants des décisions de localisation, 

Les créations de nouveaux sites des entreprises françaises de l’industrie et des 

services’’, p44, Op Cit. 

Pour se faire, les territoires doivent communiquer sur leurs différents atouts. 

L’offre doit être présentée de façon globale. A savoir :14 

1- L’attrait du marché (voir figure 06) 

Figure 06: Les cinq forces déterminants l’attrait du marché 

 

 

 

 

Source : https://www.google.dz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fslideplayer.fr 

2- La compétitivité de l’offre territoriale : Un territoire doit pouvoir se situer en 

fonction de ses concurrents. L’offre doit être la plus compétitive possible. Il faut 

connaître les atouts et faiblesses des territoires similaires. 

 

Fournisseurs 

Produits de substitution 

Clients Intensité de la 
concurrence 

Nouveaux 
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Figue 07: L’offre territoriale  

 
Source : https://www.google.dz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fslideplayer.fr 

3- Les opportunités de l’environnement (voir figure08) 

Figure 08: les opportunités de l’environnement 

 

Source : https://www.google.dz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimages.slideplayer.fr  

4- Analyser la Concurrence et commercialisation consistant à identifier les lieux 

physiques et/ou virtuels les plus pertinents pour proposer l’offre. 
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Figure 09: Analyser la concurrence  

 

Source : https://www.google.dz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.conseilsmarketing.com  

L’entreprise doit pouvoir avoir une photographie complète de la zone 

d’implantation susceptible de recevoir son projet. Les principaux leviers qui jouent en 

faveur d’une localisation dans un territoire aux dépens d’un autre relèvent de quatre 

catégories :  

 Le marché potentiel,  

 La réduction des coûts de production,  

 Le contexte politique, économique, social et culture,  

 Et la situation géographique du pays 

Un territoire  qui n’est plus compétitive s’expose à des pertes de population et à 

des phénomènes de désinvestissement et délocalisation des entreprises15. L’attractivité 

d’un territoire fait donc partie des avantages comparatifs permettant de séduire les 

marchés et de créer de la richesse. Inversement, l’attractivité dépend de la compétitivité car 

les ressources, lors - qu’elles sont mobiles, ont toutes les chances de se diriger vers les 

territoires offrant le plus d’opportunités de gains, donc les plus compétitives.  

VI. Cas : Territoire de Mostaganem : 

Comme la plupart des  territoires et surtout territoriaux, Mostaganem entend penser 

les conditions de son attractivité et de sa qualité de vie future. Pour réussir et concevoir une 

ville ou un territoire qui réponde aux attentes de chacun, il est nécessaire de voir loin, 

d’anticiper et de se poser dès à présent les bonnes questions. 
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La région littorale constitue un pôle attractif pour la localisation et le développement 

des différentes activités économiques notamment les activités industrielles. 

Sur le territoire national, 934 250 entités économiques ont été dénombrées 

durant le premier recensement économique effectué ces dernières années. Plus de 

46% de ces entités sont localisées dans la zone littorale avec une concentration 

considérable dans les territoires d’Alger et d’Oran qui enregistrent respectivement 

10,38% et 5,66% de l’ensemble des entités économiques.16 

La répartition des entités économiques sur le littoral par grands secteurs 

d’activité indique la prédominance du secteur commercial avec un total de 234 777 

entités, soit près de 54% de l’ensemble des entités économiques implantées sur le 

littoral.  Le secteur des services se situe en seconde place avec 149 458 entités, soit 

34%.17 S’agissant du secteur de l’industrie, le nombre d’entités industrielles recensées 

est de 46 414 entités soit près de 49% de l’ensemble des entités industrielles 

recensées sur le territoire national. 

1. Potentialités de développement :18 

1.1. Principaux projets inscrits au niveau de Mostaganem :  

A. Hydraulique 

- Mise en place de quatre stations de pompage à partir du barrage de Kramis 

- Réalisation de trois réservoirs d’eau dont la capacité avoisine les 30 000 m3; 

- Réalisation d’une station d’épuration à Mostaganem et récupération des eaux 

pour l’irrigation et l’industrie ; 

- Réalisation de deux stations de traitement des eaux usées dans les communes 

d’Oued El Kheir et Béni Ifran ; 

- Modernisation et extension du réseau d’AEP de plusieurs communes ; 

- Inscription d’une étude pour le pompage et la protection de la zone des 

Bordjias, des inondations et des crues par le biais d’un canal d’évacuation des eaux 

couvrant les communes de Mesra, Ain Sidi Cherif, Ain Nouissy, Fornaka et El 

Hassiane ; 
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- Etude de réhabilitation de l’oued Ain Sefra dans la commune de 

Mostaganem; 

- Réalisation de retenues d’eau au niveau de la commune de Nekmana, Hadjadj, 

Sidi Lakhdar et Khadra. 

B. Environnement 

- Inscription de deux projets de CET, situés dans les communes d’Achaacha et de 

Bouguirat. 

C. Infrastructure de base : 

- Réalisation d’une bretelle autoroutière reliant le port de Mostaganem à 

l’autoroute Est-Ouest qui se trouve à une trentaine de kilomètres ; 

- Extension de la ligne de chemin de fer reliant le port à Mohammadia (Mascara) 

jusqu’à Relizane pour le transport de marchandises ; 

- Extension du port de marchandises de Mostaganem par la réalisation d’un 

troisième bassin pour accoster la grande flottille ; 

C. Zone industrielle 

- Création d’un parc industriel à Bordjia commune d’El Hassiane d’une superficie 

d’environ 200Ha. 

     1.2. Potentialités de territoire de Mostaganem:19 

Pour qu’il demeure territoire, il importe d’impliquer, dans un projet, le plus 

grand nombre d’acteurs, de l’irriguer par des projets grâce auxquels de nouvelles 

ressources viendront renforcer son attractivité.20   

 Le territoire de Mostaganem dispose d’importantes potentialités 

économiques dont l’exploitation offre de larges perspectives pour un développement 

ambitieux, intégré et durable dans tous les domaines : agriculture, pêche, tourisme. 

Le sous-sol assez riche en gisements divers (matière à brique, gypse, pierres de 

construction argiles bentonite, sable de verre, sable de moulage) offre la possibilité de 

créer une industrie basée sur la complémentarité. 

Les activités à l’intérieur des zones d’activité sont variées. Les matériaux 

de construction et les travaux publics sont les plus représentatifs avec un taux de 
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84% , l’industrie agro alimentaire avec 5%, le textile 0,5% , le cuir 0,5%,  le bois 

1,5%, le plastique1,3% et autres 1,3%. 

Pour faire ressortir la perception qu’ont les entreprises de Mostaganem, nous utilisons 

la méthode du questionnaire. Ainsi, un questionnaire a été administré aux quelques 

entreprises implantés sur le territoire.  

2. Territoire et implantation, vue par les entreprises à Mostaganem 

Le marché de localisation est parmi les principaux leviers qui jouent en faveur 

d’une localisation dans un territoire aux dépens d’un autre. 

Figure 10: Marché de localisation à Mostaganem 

 
Source : https://www.google.dz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.institut-

numerique.org  

2.1. Répartition des entreprises de Mostaganem 

A. Eude quantitative/qualitative 

L’étude est composée de deux phases :  

- Une première phase quantitative de diagnostic du tissu économique de 

Mostaganem  

- Une seconde phase qualitative consistant à évaluer auprès des entreprises, 

l’attractivité du territoire comme facteur d’implantation. 

36 ont accepté de participer à l’enquête et ont été interviewées entre les mois de 

janvier à mars 2016.  
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B. Données générales : 

      Activité des entreprises interviewées : 

Commerce  (Restauration - Petite épicerie, Vente et commerce d'algues, 

Supermarché : 2, Pièces détachées automobile, Matériel médical : 2, Articles 

funéraires-cheminées, tabac, Vente de produits d'entretien)  

Services : (Agence immobilière, Maintenance industrielle) 

Bâtiment / TP / travaux d’intérieur (menuiserie, Plomberie - sanitaire - 

électricité – électroménager : 3, Carrières et matériaux) 

Divers (art) 

C. Ancienneté des entreprises 

13 entreprises ont 16 ans d’ancienneté ou plus, Ces dernières comptent plus 

de 200 salariés, soit 82% des salariés des entreprises interviewées 

Figure 11: Ancienneté des entreprises 

 
Figure 12: Répartition en fonction du nombre de salariés 
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Les entreprises dont l’ancienneté est inférieure à 15 ans représentent 64% des 

entreprises interrogées (effet création des Zones), 36% des entreprises interrogées ont 

une ancienneté de plus de 15 ans. (Signe d’une grande stabilité) 

D. Implantation, signe d’attractivité : 

a. Critères d'implantation des entreprises 

Les entreprises interrogées sont sensibles à la qualité environnementale ainsi 

qu’à l’esthétique des ZA, qu’elles ne jugent, de manière générale, pas satisfaisantes. 

Figure 13: Critères d'implantation des entreprises 

 
Figure 14: Les carences des Zones d’Activités 
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b. Accueil et accompagnement des entreprises 

La moitié des entreprises interrogées n’ont pas connaissance des services 

offerts par la Collectivité, en matière d’accompagnement des entreprises, 58% 

connaissent néanmoins la personne chargée du développement économique : Mieux 

communiquer sur le service et ses prestations.  

3. Critères d’attractivité économique, signe d’implantation  

Selon la moitié des entreprises interviewées, la disponibilité de locaux et des 

terrains est un critère important d’attractivité économique du territoire (38%)  

Figure 15: Attractivité des ZA 

 
Attractivité = signe d’implanatation  

 

 

 

 

 

 

 

 

12%

56%

6%

21%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%



Revue finance et marchés                                                                                              Volume 5/ Numéro 9/ 2018 

59 

Figure16 : Stratégies nécessaire 

 
 

Afin de développer une stratégie économique dédiée au développement 

économique, et donc pour une meilleure attractivité économique ‘’clé 

d’implantation’’, différentes grandes stratégies doivent être mis en œuvre 

(dispositions des terrains, accompagnement des entreprises, aide à la création et 

développement, etc.). 
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Pressions et enjeux 

économiques  

et sociales  

* Pour les autorités locales:  

mettre à niveau les infrastructures 

et améliorer les conditions d’accueil 

des IDE  

* Pour les investisseurs étrangers:

adapter ses produits à la demande 

locale et ajuster ses processus de 

production/ distribution au 

contexte local  

Figure 17: Les différents niveaux d’analyse 

des enjeux externes aux défis à relever  

par les autorités locales comme par les entreprises étrangères 

pour le territoire de Mostaganem 

* Pour les autorités: positionner le pays de façon plus attirante vis-à-vis des IDE 

. Soutenir la modernisation et les acteurs locaux 

. Empêcher la concurrence étrangère de dominer les secteurs clés  

* Pour les investisseurs étrangers: se faire admettre dans le contexte local 

. Accéder à des parts de marché/des facteurs de production avantageux 

. Assumer la concurrence locale et ses pratiques 

 

* Pour les autorités locales :  

 Redéfinir les cibles géo-sectorielles 

et redéfinir le « concept-pays »  

vis-à-vis de l’extérieur 

* Pour les investisseurs étrangers  : 

Optimiser leur réseau d’implantations 

 locales /internationales et sélectionner/ 

faire évoluer le mode d’entrée 

     Source : Adopté de MARC Hortest, et Jean-Paul LEMAIRE, 

‘’Analyse dynamique de l’attractivité et du développement 

international d’une petite économie mature ouverte (pemo) : le cas 

du Luxembourg’’ , p14, Revue Gestion et Management Public, Volume 3 / n°2, Décembre 2014/ 

Janvier 2015  in  http://www.cairn.info/revue-gestion-et-management-public-2014-4-page-23.htm 
 

Pressions et enjeux 

politico-

règlementaires 

Pressions et enjeux 

technologiques 

Concurrence 

Redéploiement Adaptation 
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Conclusion : 

Aujourd’hui, le territoire de Mostaganem veut s’engager dans une nouvelle 

politique d’attractivité généralisée pour devenir l’un des plus territoires attractives en 

Algérie en termes d’implantation et localisation  pour les entreprises. Si Mostaganem 

disposent de nombreux atouts, aujourd’hui une réelle stratégie d’attractivité partagée 

et pilotée de matière partenariale devient primordiale. 

Par ailleurs, dans un objectif de création de valeur économique, de création de 

startup, d’implantation de nouvelles entreprises en lien avec les pôles d’excellence 

locaux. Comprendre les logiques d’implantation des entreprises permet de proposer 

des conditions favorables à leur installation dans un tissu urbain mixant activités, 

logements et services car l’économie de Mostaganem a fortement besoin d’entreprises 

en croissance et de renouveler son tissu économique et les enjeux sont multiples. 

De par sa position géographique le long du littoral, Mostaganem est appelée à 

jouer le rôle d’un territoire important pour l’implantation des entreprises en 

développant ses services économiques tels que les bases logistiques, l’ingénierie et la 

technologie de la communication. 

L’implantation  doit être une option stratégique à part entière et un moyen 

d’asseoir une stratégie globale, de croissance ou de diversification. 
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Résumé: 

Le but de cet article est d’effectuer une analyse  de  l’effet de l’ouverture commerciale 

sur l’économie  en Algérie  dans le cadre de l’accord d’association avec l’UE (union 

européenne) et aborder une thématique clé de l’OMC (Organisation Mondiale du 

Commerce) à savoir le libre échange. 

  Durant la quinzaine d’années écoulée, le pays ne semble pas, au vu des résultats 

obtenus, avoir engagé ni des politiques de substitution ni des politiques de 

diversification des exportations. La dépendance aux importations s’est davantage 

accrue et les exportations hors hydrocarbures ont au mieux stagné. Il en a découlé une 

demande globale accrue, alimentée par les recettes pétrolières, que l’offre ne pourra 

pas soutenir. La question qui revient souvent dans les débats, qui peut relever aussi du 

paradoxe, concerne les capacités de l’économie algérienne à absorber les chocs liés à 

l’ouverture du commerce extérieur, d'un côté, et de l’autre, on peut noter l’insuffisance 

ou l’absence de politiques publiques dotant l’économie de telles capacités de 

résilience. 

Mots clés : ouverture commerciale, économie algérienne, libre échange, OMC 

Abstract: 

The aim of this article is analyse the effect of trade openness on the Algerian economy 

within the framework of EU convention aswell as the implementation of WTO 

guidance in term of trade opening  . 
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For the last 15years, the country does not seem to be engaged neither in substitution 

policiesnor for export diversification.  The dependency over imports has accrue with a 

stagnation in hydrocarbons exports. These resulted in increasing demand that was not 

covered by local production. Yet, the core question that still feeds the debates 

highlight the capacity of the Algerian economy to absorb the shocks related to trade 

openness, from one hand, and we notice incapacity or the absence of policies that 

may meet such inquiries. . 

Key words: trade openness, the Algerian economy, trade openness, WTO  

Introduction : 

     Le thème de la libéralisation du commerce a commencé à dominer les débats dès le 

milieu du XIXe siècle, mais c’est à partir  de la création du GATT en 1947 qu’il va 

rencontrer un contexte économique et politique propice à son essor planétaire.  

La libéralisation commerciale et la réduction des barrières tarifaires et non tarifaires 

ont suscité un intérêt particulier pour les économies en développement1 (Rodriguez et 

Rodrik, 2000).  

Les caractéristiques fortes de l’économie algérienne sont celles d’une économie 

prisonnière de la trappe de la spécialisation primaire subissant cycliquement les chocs 

positifs et négatifs du marché mondial des hydrocarbures. Faute de variables 

d’ajustement endogènes, les politiques économiques se sont ajustées à ce 

mouvement.  

Suite à  la chute vertigineuse du cours du  pétrole en 19862  l’économie algérienne a 

commencé à afficher une sévère détérioration de ses fondamentaux. Ce fut un 

tournant important dans l’histoire de l’économie algérienne qui était contrainte de 

suivre des réformes. Et parmi ces dernières, l’ouverture obligée sous recommandation 

du fond monétaire international (1990-1993)3. 

  Dans ce processus de libéralisation du commerce, plusieurs changements sont 

engagées : privatisation des entreprises publiques, promotion des investissements 

directs étrangers (IDE), les négociations multilatérales de l’Organisation Mondiale du 
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Commerce (OMC), la signature des accords de libre-échange avec l’Union Européenne 

en 2002 et avec les pays appartenant à la Zone Arabe de Libre Échange en 2009.  

Aujourd’hui, après plus d’une décennie Les réformes, semblent avoir connu des 

avancées et des reculs. Les décideurs algériens semblent hésitants quant à la poursuite 

des réformes libérales. La question qui revient toujours concerne les capacités de 

l’économie algérienne à absorber les chocs de l’ouverture.4  

  Le but principal de cet article est d’apporter un éclairage sur  le processus de 

transition dans lequel est engagée l’économie algérienne. Cette dernière est 

confrontée a une double problématique : celle d’un pays en développement et celle 

d’une économie rentière ce qui a conduit à une forte vulnérabilité macroéconomique. 

Comme le montre La chute actuelle du prix du baril  qui cause un choc d’une grande 

ampleur à l’économie et la société en raison de l’extrême spécialisation du pays.  

1. Revue littérature : 

1-1-La théorie du commerce international : les théories du commerce international 

apportent des réponses à plusieurs interrogations, en particulier celle concernant les 

effets de l’ouverture sur le bien-être des coéchangistes et sur le type de spécialisation 

souhaitable (Guillochon, Kawecki, 2003)5.  Selon la théorie économique, la 

spécialisation sous la forme de la division internationale du travail d’Adam Smith 

(1776), prévoit des différences de productivité entre les pays. Réfutant  le 

raisonnement des mercantilistes, Smith présente deux arguments, le premier est celui 

de l’avantage absolu : l’importation résulte d’un gain à l’échange et il est de raison 

d’importer de l’étranger ce qui y est disponible à moindre cout, en revanche le pays en 

question exportera les biens pour lesquels il produit dans des conditions plus 

avantageuses. Et le second argument considère la taille des marchés ; le principe de 

division du travail, dont Smith à considérer comme la pièce motrice de la croissance, 

est limité par la taille du marché. 

  David Ricardo (1817) a comblé la lacune laissé par Smith, il a prouvé que les gains 

provenant du l’échange pourrait être réalisés lorsque les deux pays se spécialisent 

dans la production de biens pour lesquels ils ont un avantage comparatif.  
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  Le modèle de HOS (Hecksher- Ohlin-Samuelson) « améliore » celui de Ricardo dans 

le contexte du XX° siècle. Non seulement les gains à l’échange sont favorables à tous 

les pays mais, en plus, il ya une tendance à l’égalisation des rémunérations des 

facteurs de production. 

Cette théorie est largement infirmée par les faits et n’explique pas pourquoi les pays 

semblables en dotation de facteurs de production (France et Allemagne par ex) 

échangent entre eux les mêmes produits(les autos par ex). 

Les nouvelles théories du commerce international, appelées parfois les théories 

contemporaines ou encore les théories modernes, justifiant elles aussi le gain à 

l’ouverture, montrent que les spécialisations internationales dépendent dans une large 

mesure de la technologie, des rendements d’échelle croissants et de la différenciation 

des produits. 

1-2-Les bienfaits du libre-échange : Selon Smith, la division du travail est source de 

création de richesse, car elle accroît la productivité des travailleurs. Or, le libre-

échange va permettre une spécialisation internationale des pays, source d’une 

extension de la division du travail au niveau international. Les bienfaits de la division 

du travail en sont ainsi approfondis. - Le libre-échange est source d’une meilleure 

allocation des ressources. Dans chaque pays, les différents facteurs de production sont 

plus ou moins performants pour accomplir telle ou telle production. En autarcie, 

certains facteurs de production vont devoir être alloués à des activités pour lesquelles 

elles ne sont pas les plus efficaces. Grâce au commerce international, les pays en 

question vont pouvoir abandonner ces activités, et réallouer les facteurs de 

production ainsi libérés à la production de biens qu’ils produisent relativement plus 

efficacement. - Grâce à l’accroissement de la production permise par l’ouverture des 

marchés, les entreprises vont pouvoir bénéficier d’économie d’échelles, source d’une 

plus grande efficacité des facteurs de production (cette idée est développée dans les 

nouvelles théories du commerce international). 
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2-Ouverture de l’économie algérienne:  

L’économie algérienne est une économie rentière, les exportations hors hydrocarbures 

restent marginales et les performances économiques sont quasiment liées à 

l’évolution de la demande et des prix des  hydrocarbures. Le secteur des 

hydrocarbures engendre plus de 70% des recettes  budgétaires, 97% des recettes 

d’exportation et 40% dans le PIB ce qui constitue  un point de faiblesse de l’économie 

algérienne ; et on peut remarquer cela suite a la dernière crise qui a engendré la baisse 

de la demande sur les hydrocarbures. L’Algérie est un pays ouvert au terme de la taille 

de son secteur du commerce de marchandises par rapport à l’économie dans son 

ensemble. Durant le boom pétrolier des années 70, le taux d’ouverture (exportations 

+importations/PIB) a atteint un niveau supérieur à 50%, ce taux a chuté à 25% du PIB 

en 1986 suite au choc pétrolier. Le taux d’ouverture varie en fonction des fluctuations 

des prix du pétrole, il est connu que l’Algérie a un avantage comparatif dans les 

hydrocarbures. A la fin des années 2000, la hausse considérable des cours de pétrole 

(28,66 dollars pour atteindre 54,57 dollars le baril en 2005), a contribué à augmenter 

le taux d'ouverture le rendant proche du taux atteint dans les années 70. En 2008 les 

exportations totales de marchandises algériennes s’élevaient à 118,77 milliards USD 

par rapport à un PIB de 171,2 milliards USD, avec un taux d’ouverture de 69,38% 

(graphe 1).6 Comme déduction  on peut dire  que le taux d’ouverture de l’Algérie 

baisse chaque fois que le prix du baril de pétrole sur le marché mondial diminue.7  
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Graphe 1 : Le taux d’ ouverture de l’économie algérienne (1960-2010) 

 
Source : ABBAS, M., 2011. L’ouverture commerciale de l’Algérie : Apports et limites 

d’une approche en termes d’économie politique du protectionnisme. Cahier de 

recherche n° 13. LEPII – EDDEN. P. 6. 

3- commerce extérieur de l’Algérie : 

 Selon les graphiques, on peut constater une divergence, voire une contradiction, entre 

la tendance des deux balances dans la période concernée. Le déficit hors 

hydrocarbures s’élargit au fur et à mesure que s’élargit l’excédent des hydrocarbures.      

  L’inverse n’est pas vrai. L’année 2009 en est une parfaite illustration. La balance 

commerciale hors hydrocarbures ne réagit pas à la baisse du prix du baril. . Ceci met 

en évidence que l’économie algérienne ne parvient pas à engager des transformations 

structurelles dont les résultats seraient une substitution aux importations et une 

diversification de ses exportations.8 

La chute des prix du pétrole à partir du second semestre 2014 heurte assez 

violemment les équilibres macroéconomiques de l’Algérie. Le prix moyen du baril de 

pétrole est passé de 109,55 dollars au premier trimestre 2014 à 75,38 dollars au 

dernier trimestre 2014 puis à seulement 54,31 dollars au 1er trimestre de 2015.9 Cette 

chute, conjuguée au recul des quantités exportées depuis plusieurs années, fait passer 

les recettes d’exportations à 8,7 milliards de US$ au premier trimestre de 2015 contre 

15,6 à la même période de 2014.10 
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Graphe 2 : Evolution de la balance commerciale de l’Algérie période (2005- 2015) 

 
Source : douanes algériennes. 

 

Graphe3 : balance commerciale hors hydrocarbures 2003-2011. 

 
Source : ALGEX, 2009. Évolution des exportations algérienne 2003-2007 et CNIS 

2008-2011. 
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Graphe4: la structure des exportations en 2015 

 
 

 

Graphe5 : la structure des importations de l’Algérie en 2015. 

 

 
Source : CNIS/ DG des douanes 2016. 

L’industrie manufacturière est le grand importateur de l’économie algérienne. Son 

poids est  supérieur à 80% des importations totales et dépasse, 97% des importations 

de toute l’industrie (y compris les hydrocarbures). 
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les exportations  sont dominées par les hydrocarbures l’Algérie ne parvient pas ouvrir 

des nouvelles lignes d’exportation. 

 

Graphe 6 : Indice e diversification des exportations algérienne ( 1995-2011) 

 
Source: http://unctadstat.unctad.org/ 2011 

 

Après les crises économiques des années 80, l’Algérie a opéré une concentration. Le 

syndrome hollandais (Ce phénomène fait référence aux effets néfastes que pourrait 

avoir, pour L’économie d’un pays, une découverte de ressources naturelles ou leur 

boom)  a peut être joué un rôle déterminant dans cette situation. Il s’agit de l’explosion 

des exportations fondées sur un produit unique qu’a joué un rôle dans le 

détournement des facteurs de production des autres produits, notamment les produits 

exportables.11 

  Le graphe 6 montre la tendance négative de l’indice de la diversification, alors que le 

graphe 5 montre la stabilité, voire la tendance positive de l’indice de concentration des 

exportations algériennes. Ce qui confirme, encore une fois, la dépendance de 

l’économie algérienne vis-à-vis les hydrocarbures. 
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Graphe 7 : indice de concentration des exportations algérienne (1995-2011) 

 
Source : http://unctadstat.unctad.org/ 2011 

 L’Algérie a une structure d’exportation  moins diversifiée. En utilisant les avantages 

comparatifs révélés (ACR) (Le ratio ACR exprime la part des exportations d’un produit 

(Xi) d’un pays (j) dans ses exportations totales (Xt) par rapport aux exportations du 

monde du même produit (Xm) dans le exportations mondiales (Xtm) ; ACR = ( Xij /Xtj ) 

/ ( Xim / Ximt ), le FEMISE classe l’Algérie comme le seul pays dont les avantages 

restent bloqué dans les seuls hydrocarbures. Les exportations hors hydrocarbures 

restent marginales et sont dominées à hauteur de 50% par des produits issus de la 

chimie directement liée aux hydrocarbures.12 

 Selon la CNUCED dans son rapport sur le cadre de politique commerciale en Algérie 

de 2017 La faiblesse de la diversification des exportations relève de : 

 La nature de la structure de l’économie nationale. 

 La faiblesse des investissements dans les produits destinés aux marches 

étrangers. 

 Le climat des affaires non favorable aux PME exportatrices: 155 d’une 

manière régulière et occasionnellement 400. Les exportations de produits 

manufactures hors dérivés des hydrocarbures ne dépassent pas 300 millions 

$US dont 97% assures par 45 exportateurs sur les 400.  
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4-Les Politiques Commerciales en Algérie : 

Suite au plan d’ajustement structurel l’Algérie s’est engagée de reformer sa politique 

commerciale pour l’harmoniser avec celles de ses partenaires les plus signifiants. La 

conférence de Barcelone (novembre 1995) faisait entrer le pays dans un nouveau 

partenariat avec l’union européenne. 

  Dans ce sens il faut souligner que l’économie algérienne ne bénéficiait pas avant son 

ouverture d’une protection tarifaire supérieure à celle des économies voisines : 25% 

pour l ‘Algérie et le Maroc et 30% pour la Tunisie.13 L’effort strict en termes de 

démantèlement tarifaire était donc similaire pour les trois pays. C’est plutôt la 

protection non tarifaire qui a joue un rôle important dans l’accès au marché algérien. 

Avant la signature de l’accord d’association, l’Algérie avait envisagé  de reformer son 

tarif afin  de le rendre plus simple pour faciliter la compréhension par les opérateurs 

du commerce extérieur et de le rendre plus crédible aux yeux des partenaires (Parmi 

ces mesures, figurent la suppression de la valeur administrée, l’abandon de la taxe 

spécifique additionnelle (TSA) et la réduction de la structure tarifaire à trois taux. Le 

taux maximum passe en 2001 de 45 à 40% et a 30 seulement à la veille de la signature 

de l’accord. En termes nominaux, ce démantèlement partiel a fait passer le tarif d’une 

moyenne simple de 23.4% à 17.5 seulement).14 

4.1. L’Accord d’Association avec l’UE : 

L'Accord d'Association entre l’Algérie et l’Union européenne constitue le cadre des 

relations économiques, politiques et sociales entre les deux parties, pour les objectifs 

suivants :15 

-réduire l’asymétrie qui frappait les échanges entre les deux rives, et fixer les 

conditions de la libéralisation progressive des échanges des biens, de service et de 

capitaux. 

- fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le 

renforcement de leurs relations et de leur coopération dans tous les domaines 

économique, financier, social. 
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- encourager l’intégration maghrébine en favorisant les échanges et la coopération au 

sein de l’ensemble maghrébin et entre celui-ci et la Communauté européenne et ses 

états membres. 

   L’accord d’association signé en 2002  a rentré en vigueur en 1 décembre 2005 en vue 

de l’établissement d’une zone de libre échange pendant la période de douze années. 

 A cet effet, l’UE a mis en place des instruments financiers (Programmes MEDA) et 

d’assistance technique pour aider les PTM à absorber les chocs de l’ouverture. La mise 

à niveau des entreprises, des banques et de l’environnement des affaires sont 

explicitement visés par ces programmes.  

   Selon le rapport de CNUCED de 2017 Les pouvoirs publics algériens ont exprimé 

leur scepticisme quant aux retombées de cet accord une première fois en le gelant 

unilatéralement en 2010 sur une durée de deux années et une seconde fois en 2015 

en demandant sa renégociation. En 2009, le gouvernement algérien fait une 

évaluation globalement négative : 

 Le volet commercial aurait reçu une attention particulière par rapport à 

l’investissement et la mobilité des personnes. Les flux d'investissements 

européens vers l'Algérie sont à peine de 500 millions de dollars, soit le tiers de 

l’ensemble des IDE reçus par le pays ; 

 le démantèlement tarifaire a induit des pertes en recettes douanières (2005-

2009) de l’ordre de 2,5 milliards de dollars. Ce chiffre atteindrait 8,5 milliards 

de dollars sur 2010-2017 ; 

 les exportations hors hydrocarbures demeurent marginales car soumises a 

des obstacles non tarifaires pénalisant la création et le développement de 

certaines industries locales naissantes.  

4.2-  l’accession de  l’Algérie à l’OMC : 

L’OMC fonctionne selon une logique de club auquel il est nécessaire de « payer un 

ticket d’entrée » si l’on souhaite en devenir membre. Il en résulte que le requérant – 

terme officiel désignant le pays en accession – doit assumer des coûts d’ajustement 

sectoriels et institutionnels dont est porteur le processus. C’est donc non à une 
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problématique de libéralisation commerciale mais d’ajustement productif et 

institutionnel que doit faire face tout pays souhaitant participer pleinement au 

système commercial multilatéral. L’Algérie ne fait pas exception à la règle. C’est 

pourquoi l’accession à l’OMC est au cœur du régime de croissance de l’Algérie et les 

termes de l’accord d’adhésion détermineront l’espace politique disponible pour une 

future stratégie de développement.16 

La procédure d’accession de l’Algérie a l’OMC est la plus longue enregistrée jusqu’a 

maintenant.  Cette procédure peut être divisée  en deux  étapes, la première allant de 

1987 à 1998 est qualifiée de dormante car après avoir déposé une demande d’accès 

au GATT en 1987, le pays n’a entrepris aucune autre démarche. La deuxième étape les 

négociations s’engagent concrètement à partir de la présentation, par l’Algérie, de son 

aide-mémoire du commerce extérieur en juillet 1996 puis de la tenue de la première 

réunion du Groupe de travail en avril 1998.17 Un second mémorandum, présenté en 

2002 (six ans se sont écoulés depuis le dépôt de la première version, en 1996. La 

situation financière du pays vis-à-vis de l’extérieur s’est nettement améliorée et le 

gouvernement, libéré de la tutelle du FMI, semble en bien meilleure position pour 

négocier)18, comporte des données spécifiques sur le système commercial algérien et 

le calendrier récapitulatif probable pour adapter le système fiscal, le tarif douanier aux 

règles de l’OMC. S’en est suivie une série de réunions du groupe de travail (7 au total 

entre 2002 et 2008) avant que n’intervienne une interruption qui va durer jusqu’en 

2013. Sur le plan bilatéral, le pays a conclu six accords bilatéraux (Cuba, Brésil, 

Uruguay, Suisse, Venezuela et Argentine) et mène encore des discussions avec 19 

autres. On peut prendre la mesure de l’avancement du dossier d’accession grâce à 

l’appréciation faite par le groupe de travail à la suite de la dernière réunion du 31 mars 

2014. 

Selon les profils tarifaires publiés (OMC - 2013), l’Algérie, qui n’a achève ni les 

négociations de son accession à l’OMC ni le démantèlement tarifaire avec l’U.E, a 

perdu le privilège de consolider le tarif à un niveau comparable a celui des pays 

membres originels (signataires de l’accord de Marrakech d’Avril 1994). L’accord 
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d’association avec l’UE, conclu avant l’accession à l’OMC exercera une pression sur les 

négociations avec l’OMC. Les pays autres qu’européens voudront garder  un avantage 

concurrentiel sur le marché algérien.  

  Les droits moyens consolidés notifiés à l’OMC sont de 41.3% pour le Maroc et 

41.77% pour la Tunisie avec un maximum de 289% pour le premier et de 200% pour 

le second.  

Les deux pays voisins se réservent une marge de manœuvre pour revoir en cas de 

nécessité leurs tarifs à la hausse dans le respect de ces plafonds. Dans le cas du Maroc, 

les taux consolidés maximum dégagent une dispersion très importante ; ils atteignant 

304% pour les produits d’origine animale, 172% pour les céréales et s’affaiblissant 

jusqu’à 30% pour de nombreux autres produits. La structure tarifaire révèle nettement 

la nature des avantages comparatifs que les deux pays souhaitent consolider (amont 

et aval de l’agriculture, textiles et confection). En Algérie, le tarif douanier ne semble 

pas jouer un rôle dans l’affectation/réaffectation des ressources. 

La dispersion des taux est bien faible pour un pays qui n’est qu’a ces premiers stades 

de libéralisation commerciale. On peut noter l’absence de pic tarifaire. Par la structure 

du tarif, le décideur a marqué une certaine indifférence quant aux choix de secteurs, 

de filières et de niches à développer. Avec un droit NPF maximum de 30%, l’Algérie 

aura du mal a négocier  des tarifs consolides du niveau de ceux de ses deux voisins par 

le simple fait de l’accord d’association avec l’UE qui exercera une pression sur les 

négociations avec l’OMC. 

  L’accession ne saurait être réduite à une simple question de tarif. Avec l’OMC, le 

commerce multilatéral a franchi un nouveau pas ; désormais ses règles s’intéressent à 

la gouvernance économique dans le but de sécuriser l’espace des échanges pour ses 

membres. Il en résulte pour tout nouveau membre un effort d’adaptation structurelle 

et institutionnelle plus ou moins important pouvant réduire de manière plus ou moins 

grande le degré de liberté des politiques économiques nationales. 

  En conclusion, on peut avancer que les pouvoirs publics montrent de fortes 

hésitations quant à l’intégration de l’économie algérienne à la mondialisation. 
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L’Algérie a notifie a l’UE son souhait de renégocier l’accord d’association, déjà révise en 

2010, a émis une liste négative a l’importation a partir de la GZALE. 

  La dernière réunion du groupe de l’OMC s’est déroulée en mars 2014 à Genève.19 Il 

est encore difficile de se prononcer sur une possible accession de l’Algérie à l’OMC car 

la question demeure très controversée au sein du pouvoir et les mesures au niveau de 

la politique économique du pays ne sont pas adaptées aux standards de l’OMC.  

Conclusion : 

 Nous avons essayé d’apporter un éclairage sur l’ouverture commerciale en Algérie et 

l’application des réformes entrepris depuis plus d’une décennie, sur le plan structurel 

malgré l’aisance financière marquent les débuts des années 2000, avec le boom 

pétrolier, l’Algérie n’a pas su amorcer le virage de diversification économique. 20 

  Selon le rapport des nations unies l’état algérien a récemment dévoilé un nouveau 

modèle de croissance destiné à la fois à faire face à la baisse des prix du pétrole et à 

accélérer la diversification économique.21 Le nouveau modèle de croissance 

économique s’appuie sur : 

 Les capacités productives du pays, et d’intensifier l’investissement dans les 

secteurs à forte valeur ajoutée ; les énergies renouvelables, l’agro-industrie, 

les services, l’économie numérique et du savoir, l’industrie en aval des 

hydrocarbures, ainsi que les mines. 

 La reprise de la production des hydrocarbures.  

 Une stimulation de la création d’entreprises par la poursuite de l’amélioration 

du climat des affaires.  

 L’ouverture des secteurs non stratégiques à l’investissement privé et public.  

 La promotion des exportations hors hydrocarbures.  

  Cependant on peut conclure que l’ouverture commerciale n’est qu’un élément de 

toute la politique économique d’un pays ; elle ne conduit pas au développement mais 

le développement ne peut se faire sans ouverture. 
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