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 والتنميـةستراتيجيـة  ة االـمجل
 متخصصة في الميدان االقتصاديمحكمة  دولية  مجلة  علمية  

 

 
 

 رـــــاييس النشــــمق
 

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

املواضيع املتعلقة باالقتصاد بأحد ها باملسامهة فضاء جلميع أصحاب القدرات العلمية يف اجلزائر وخارج
 .ومستجداته، ال سيما يف اجلزائر، يف الدول العربية وعلى املستوى الدويل

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

 عن البحث؛

  ؛اإللكرتوين للمجلةربيد عن طريق المكتوبا بالوارد ث يرسل البحأن 

  مل يسبق نشرها؛ تقبل إال البحوث اليتال 

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

 البحث والنتائج املتوصل إليها؛

  صفحة إتباعا للمقاييس التالية 52صفحة وأال يقل عن  52أال يتجاوز البحث: 

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

 ؛13حبجم ( T. New Roman)مكتوبا بالوارد وخبط األجنبية البحث املنجز باللغة  -
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  ؛ 1,15: بني األسطر ؛  1,5: يسار/ ميني،  1,5:سفلي/ علوي: اهلوامش بالسنتمرت -

 .52:طول/  51:عرض: حجم الورقة -

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

 حتديد أهداف البحث ومنهجيته؛: مقدمة البحث -

 ؛اهلوامش أوتوماتيكيا يف أسفل الصفحة كتابة -

 ؛حدةترقيم األشكال واجلداول والرسومات ترقيما متسلسال ولكل على  -

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

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

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

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

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

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

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

   أصحاهباتلزم إال ال املفاهيم واآلراء املعرب عنها يف املقاالت. 

 
 

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

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

  www.revuesd.net  :املوقع اإللكرتوين

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

  0072-2890  :الترقيم الدولي

 0200-3784  :رقم اإليداع القانوني

 Impact Factor: SJIF 2014= 4.712 :معامل التأثير

 

 1026  ويليةج  – حادي عشرالعدد ال
 الفهـرس

 

 الصفحة (ان)اسم ولقب الباحث  عنوان المقال
، دراسة حالة صناديق الّثروة الّسيادية سياسات ترشيد دور

 جزائرالب ضبط المواردصندوق 
 70 (1جامعة سطيف ) هاجر يحي

دراسة ، أثر تبني  التسويق المسؤول على حماية المستهلك
استطالعية على عينة من مستهلكي منتجات مؤسسة نقاوس 

 لصناعة المصبرات الغذائية

 (1جامعة باتنة ) سامية لحول  .د.أ
 (1جامعة باتنة ) وسيم فالحي. أ

54 

 ،في المؤسسات الجزائرية الموارد البشريةتمكين واقع 
 حالة مصنع النسيج للمواد الثقيلةدراسة 

" MANTAL SPA " بتلمسان 

 (جامعة تيارت)زياني عبد الحق . د
 (جامعة تيارت)مجدوب خيرة . د

79 

 استقرار االقتصاد الجزائري وحتمية تنويع مصادر الدخل
 (جامعة مستغانم)سدات كريمة ب .د
 (جامعة مستغانم)بن شني عبد القادر . د

109 

 :آثار االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي
دراسة قياسية على دول مجلس التعاون الخليجي خالل 

 4715 -1997الفترة 

 (جامعة مستغانم)جلولي نسيمة . أ
 (جامعة سعيدة)صوار يوسف . د.أ

132 
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ة االستراتيجيـة والتنميـةـمجل  
 1026  ويليةج  –حادي عشرالعدد ال

 (تابع)الفهـرس 
 

 الصفحة (ان)اسم ولقب الباحث  عنوان المقال
في الجزائر  التــوازن الخـــــــــارجي أداء السياسة النقدية وأثرها على

 ، دراسة قياسية باستخدام نموذج(4715-1997) للفترة
" Engle- Granger two step method " 

 155 (جامعة قالمة) بشيشي وليد. د

  دراسة تحليلية حول اآلثار االقتصادية والمالية الدولية
 الناتجة عن جرائم نظم المعلومات

 188 (جامعة مستغانم)لعـريـــد نبيلــــة 

 أثر مؤشرات التنافسية العالمية على نسبة تغطية الصادرات 
 للواردات في الدول المغاربية

 202 ( جامعة مستغانم)بوبكر محمد  .د

الصناعة خيار استراتيجي لتنويع وإخراج االقتصاد الوطني من 
                                                   التبعية للمحروقات

                                                                (جامعة أم البواقي)السعيد بريكة . د
 (                                                               جامعة أم البواقي)نور الهدى عمارة . د

227 

 السياحة الريفية ودورها في التنمية االقتصادية
                                                      " فرنسا نموذجا" 

 255 (                                                                جامعة بسكرة) موسي سهام. د

أنابيب ، األوربية في ميدان الطاقة-مستقبل العالقات الجزائرية
 التبعيةالغاز استراتيجيات للتعاون أم مشاريع لتكريس 

 280                                                                 (جامعة مستغانم)العربي العربي . د

محددات سعر صرف الدينار الجزائري ودوره في تحقيق 
 االستقرار االقتصادي

                                                                 (جامعة بجاية)طباش جمال 
 979 (                                                                جامعة بجاية)شطباني سعيدة 



 هاجر يحي
                                   ،صناديق الّثروة الّسيادية سياسات ترشيد دور

 جزائرالب ضبط المواردصندوق دراسة حالة 
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 جزائرالب ضبط المواردصندوق دراسة حالة ، صناديق الّثروة الّسيادية سياسات ترشيد دور
  هاجر يحي                                                  

 ،ختصص مالية بنوك وتأمينات، طالبة دكتوراه                                                     
 اجلزائر، 10جامعة سطيف                                                        

 yahia.hadjer@yahoo.com :الربيد االلكرتوين                                                  

  :صخمل
على أداء صندوق  الوقوف  ، و يتهايادية وأهّ الّتعرف على صناديق الثّروة السّ  هتدُف هذه الّدراسة إىل

يف ملالّية االستغالل األمثل للفوائض اترشيَد دوره و تضمن  ة  وضع خطّ  حماولة  ، و ضبط املوارد يف اجلزائر
 .جلزائرا

فيما خيّص اهليكل  ، من اختالالت  0111ُمنذ إنشائه سنة  قد عاىنّصندوق ال وقد تّبني أنّ 
على تغطية العجز يف امليزانية وختفيض حجم املديونّية، كما أّن االعتماد  ؛ حيث اقتصر دورُهواألهداف

على اجلباية البرتولّية كمصدر  رئيس لتمويل هذا الّصندوق، جعله يف موقف  حّساس يف ظّل األزمة احلالية، 
ئة وغري املتوقّعة إىل مستويات  جدِّ متدنّية لى إصالح الّصندوق إّن العمل ع. بعد اهنيار أسعار الّنفط املفاج 

وتنويع حمفظته االستثمارية هبدف توزيع اخلطر؛ من خالل االستثمار يف صناديق الّتحّوط، األسواق الّناشئة 
والّتنمية احملّلية، هذه الّسياسات باإلضافة إىل العمل اجّلدي على تنويع مصادر متويل الّصندوق ستعمل 

يف اجلزائر، ميكن اعتماُده كمصدر  متجدِّد لإليرادات خيدم  سياديعلى ترشيد  دوره وتنتقل به إىل صندوق  
 .االقتصاد ويضمن مستقبل األجيال القادمة

لّتنمية احمللّية، صندوق ، اسواق الّناشئةاأل ،صناديق الّتحّوطصناديق الثّروة الّسيادية،  :ةمفتاحيكلمات 
 .ضبط املوارد

Abstract:  
This study aims to identify the sovereign wealth funds and its 

importance, stand on the performance of the Fund for the Regulation of 

mailto:yahia.hadjer@yahoo.com
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Receipts (FRR), and try to develop a plan to ensure the rationalization of its 
role and the optimal utilization of financial surpluses in Algeria.  

It was found that since its beginning in 2000, the fund has suffered 
from imbalances in its structure and objectives, and its role limited to cover 
the deficit of the budget and reduce the size of the debt, as result of 
depending on petroleum levy it faced sensitive position when the oil prices 
drop. 

So to rationalize its role and take it as sovereign fund, must be 
investing in hedge funds, emerging market and local development, also 
diversify its funding sources.  
Key words: Sovereign wealth funds, Hedge funds, Emerging markets, 
Local development, the Fund for the Regulation of Receipts (FRR) -
Algeria-. 
 

  :مــــةمقد
أكثر من  حيث وصلت إىل ؛أسعار الّنفط يف الّسنوات املاضية هاقياسّية سّجلتالرتفاعات نتيجًة لال

ى إىل حتقيق مداخيل أجنبية كبرية يف مما أدّ ، )8112(دوالر أمريكي للربميل الواحد مع بداية سنة  011
صدرة للنّ الدّ 

ُ
قامت العديد  ، فقدض ُمؤّشراهتا االقتصاديةما يف حتسني أداء بع فط، ساهت إىل حد  ول امل

وعلى . هتدف أساًسا إىل إدارة هذه الفوائض "صناديق الثّروة الّسيادية"تُعرف بـــــــــــ من الّدول بإنشاء هيئات  
ة لت فوائض ماليّ ؛ حيث سجّ (8111)غرار باقي الّدول، قامت اجلزائر بإنشاء صندوق ضبط املوارد عام 

باألسعار الّسائدة يف تلك الفرتة، هبدف  ة، مقارنةً قياسيّ  فط إىل مستويات  ارتفاع أسعار النّ ربة نتيجة عتَ مُ 
  .فطية وتوجيهها خلدمة االقتصاد الوطينروة النّ ترشيد استغالل مداخيل الثّ 

  ــــــالّية البحثإشك
ؤّكدة للعديد من 

ُ
حّدة خماطر األزمات وهبدف الّتخفيف من  ،قتصاداتاالنظرًا لبواد ر االهنيارات امل

اليت يشهُدها العامل، واجلزائر خاّصًة؛ بعد االخنفاض  الكبري ( 8102)املفاجئة، كاألزمة الّنفطية احلالية 
منطقّية تفر ض على ُصّناع  ُكّلها أسباب  واملفاجئ ألسعار الّنفط، والّذي بلغ معّدالت  متدنّيًة جدًّا،  



 هاجر يحي
                                   ،صناديق الّثروة الّسيادية سياسات ترشيد دور

 جزائرالب ضبط المواردصندوق دراسة حالة 
 

9 
 

رة وذات العوائد ة توجيه فوائضها املالية بعيًدا عن االستثمارات اخلط  الّسياسات االقتصادية الّتفكري يف إعاد
ال بُّد من البحث يف ُسُبل االستغالل األمثل للفوائض املالية للّدول من خالل  ،وعليه. غري األكيدة

 رات  األجيال القادمة، وكذا توجيه هذه األموال إىل استثما صناديق الثّروة الّسياديّة؛ حبيث تضمن مستقبلَ 
عاين العديد  تُعترب غري كاملة وتُ جربة اجلزائرية يف هذا اجملال مثاًل خماطرة وأعلى مردوديّة، فالتّ  ذات عوائد أقلّ 

 .ة للخطره غري املستقرّ ض صندوق ضبط املوارد وعوائدَ رِّ قائص؛ مما يـُعَ من النّ 
 :    ــــــــــــــــــايلالتّــــــــالرّئيس ومنه مُيكن صياغة إشكالية حبثنا من خالل الّسؤال 

 مــــــــا هي سياسات ترشيــــــــــــــــد دور صناديــــــــــق الّثروة الّسيادية؟
 :الّتالية سئلةاألويتفرع عن هذا السؤال 

 ما هي صناديق الثّروة الّسيادية وما أهّيتها؟ -
احمللّية احلّل األضمن لعدم اهنيار  هل يُعترب الّتحوُّل حنو الّداخل، واالستثمار يف مشاريع الّتنمية -

 صناديق الثّروة الّسيادية؛ يف حال وقوع أزمات  مفاجئة؟
 يف اجلزائر؟ إىل صندوق سيادي صندوق ضبط املوارداالنتقال من  يف ميكنك -

  :تكمن أهية الّدراسة فـــــــــــــــي:  ـةهميّــــة الّدراســــأ
اديق الثّروة الّسيادية إىل ُسُبل اإلدارة الُكفؤة للفوائض املالية ة توجيه صنضرورة معاجلة إشكاليّ  •

 ؛الّضخمة للّدول
تمثّلة يف صندوق ضبط املوارد والذي يُعترب مبثابة صندوق سيادي  ؛طبيعة عّينة موضوع الّدراسة •

ُ
امل

 . يف اجلزائر
  :هتدف دراستنا هذه إىل:  ــةأهداف الّدراســ

  وسياسات ترشيد دورها خلدمة االقتصاد؛الّثروة الّسيادية الّتعرف على صناديق  •
ة تضمن االستغالل األمثل حماولة وضع خطّ ، و الوقوف على أداء صندوق ضبط املوارد يف اجلزائر •

 . ة للجزائر، من خالل ترشيد عمل صندوق ضبط املواردللفوائض الّنفطيّ 



 هاجر يحي
                                   ،صناديق الّثروة الّسيادية سياسات ترشيد دور

 جزائرالب ضبط المواردصندوق دراسة حالة 
 

10 
 

 :أساسّية هي اورَ حم إىل ثالثة   الّدراسةمت تقسيم : ّدراســـــــةخطة ال
  اإلطار املفاهيمي لصناديق الثّروة الّسيادية؛ -
 يادية؛روة السّ صناديق الثّ دور ياسات ترشيد س -
 .اجلزائر–صندوق ضبط املوارد راسة حالة د -

 

 ةياديّ روة السّ اإلطار المفاهيمي لصناديق الثّ : أّوال
ة يف قوية للرّتاكمات احلاليّ  جابة  سي لصناديق الثّروة الّسيادية، كاستالكيان املؤسّ  لقد جاء منوّ 

ناديق الذي شاع تلك الصّ  نشوءَ  حظ أنّ الويُ . املوجودات األجنبية للقطاع احلكومي على املستوى العاملي
ما يف البلدان ليس باألمر اجلديد، والسيّ  8112استخدامها اصطالًحا بصناديق الثّروة الّسيادية منذ العام 

وعلى الرغم من ذلك، فإن تلك الّصناديق باتت مُتثل . والّنفطية منها بشكل  خاصالغنّية باملوارد الطّبيعية 
وكذلك  ،ات ذات األسواق الّناشئةيّ منطًا سائًدا يف استثمار املوارد احلكومية وموجوداهتا املالية يف االقتصاد

وتتمّتع يف الوقت نفسه   ّنفطيةادرات من املواد األولية غري اللدى البلدان اليت غدا تطوُّرها ُمعتم ًدا على الصّ 
 .بفائض  كبري يف موازين مدفوعاهتا

 مفهوم صناديق الّثروة الّسيادية وأهميتها وأهدافها .1
سنتطرّق من خالل هذا الُعنصر إىل تعريف صناديق الثّروة الّسيادية، األسباب اليّت أّدت إىل إنشائها، 

 .وكذا مدى تأثريها على االقتصاد
 وة الّسياديةتعريف صناديق الثر  . أ

 :ها فيما يليهناك العديد من الّتعريفات لصناديق الثّرة الّسيادية، نذكر بعضَ 
ف صندوق الّنقد الّدويل صناديق الثّروة الّسيادية على أهّنا يعرِّ  :تعريف صندوق الّنقد الّدولي -

ا، حمّددة، مملوكة للحكومة، وحتت سيطرهت صناديق أو ترتيبات استثمار عاّمة ذات أغراض  
مهّمتها االحتفاظ باألصول وإدارهتا ألهداف اقتصاديّة كّلية متوّسطة وطويلة املدى، ويتم إنشاء 
تلك الّصناديق من عملّيات الّصرف األجنيب أو عوائد عملّيات الّتخصيص، أو فوائض املالية 
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تمل على ق تلك الّصناديق اسرتاتيجّيات استثمار تشأو عائدات صادرات الّسلع، وتطبِّ /العامة و
 .1استثمارات يف أصول مالية أجنبية

عّرف منّظمة الّتعاون االقتصادي والّتنمية تُ  :OECDتعريف منّظمة الّتعاون االقتصادي والّتنمية  -
وسائط استثمار مملوكة للحكومة، يتم متويلها من موجودات : "صناديق الثّروة الّسيادية على أهّنا

 .2"الّصرف األجنيب
تلك الّصناديق املمّولة :"صناديق الثّروة الّسيادية على أهّنا هد الماكينزي الّدوليالمعف عرِّ كما يُ  -

 .3"دات خماطر معّينةف إىل تعظيم العوائد املالّية؛ مبحدِّ احتياطات البنوك املركزية، وهتد  من 
 :ابقة خنلص إىل ما يليعريفات السّ من خالل التّ 

 عمالت الوطنّية؛نشأت صناديق الثّروة الّسيادية من فوائض ال -
 صناديق الثّروة الّسيادية هي صناديق استثمارية متلكها احلكومات؛ -
 بل احلكومة؛ختضع صناديق الثّروة الّسيادية للمراقبة والّتوجيه من ق   -
 تقوم صناديق الثّروة الّسيادية بتسيري األصول املالية طويلة األجل؛ -
 .يعلى صعيد االقتصاد الكلّ  معينة سياستها االستثمارية ترمي إىل حتقيق أهداف   -

 أهمية صناديق الثروة الّسيادية . ب
 4:مُيكن اإلشارة إىل أهية صناديق الثّروة الّسيادية من خالل الّنقاط الّتالية

                                                 
1 International  Monetary Fund, Sovereign Wealth Funds: A Work Agenda, working 

paper, Washington, 2008, p.4 
2 OECD, Rapport du comité de l’investissement, 2008, p .3 

حالة أقطار مجلس التعاون لدول : الطّفرة الّنفطية الثّالثة وانعكاسات األزمة المالية العالميةماجد املنيف وآخرون،  3
 .052: ، ص0112ت الوحدة العربّية، بريوت، لبنان، دراسا، مركز الخليج العربية

األزمة املالية العاملية وكيفية عالجها : ، مؤمتر حولالّصناديق الّسيادية واألزمة العالمية الّراهنةعبد اجمليد قدي، : انظر 4
 .1: ص ،0112آذار  01-01من منظور النظام االقتصادي الغريب واإلسالمي، جامعة اجلنان، طرابلس، لبنان، 

 Caroline Bertin DELACOUR, Les fonds souverains : Ces nouveaux acteurs de 
l’économie mondiale, Editions: Les Echos et Eyrolles, 2009, p: 34-38. 
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سات طويلة، باعتبارها مؤسّ  عرب احلدود منذ سنوات   ُتدير صناديق الثّروة الّسيادية استثمارات   -
 ؛استثمارية ُمستقرّة

تلقية لرأس املالهتُ ساعدت استثمارا -
ُ
صّدرة وامل

ُ
 ؛ا على تشجيع الّتنمية االقتصادية يف البلدان امل

ة يف املساعدة حموريّ  ة  ق عليها أهيّ تُعل   ة يف بلدان موطنها كمؤسسات  ياديّ تعمل صناديق الثّروة السّ  -
 ؛و عايل اجلودةويف دعم الّنم ،على حتسني إدارة األموال العامة وحتقيق االستقرار االقتصادي الكّلي

فالقدرة اليت تتمتع هبا على  ،ةا على األسواق العامليّ كبري أيضً   تعود صناديق الثّروة الّسيادية بنفع   -
قق لسأسواق املالية العاملية قدرًا كبريًا من جتاوز تقلبات الّدورات االقتصادية يف معظم الّظروف حتُ 

 .الّتنوع
 ةأهداف صناديق الثروة الّسياديّ  .ج

ستقبلروة الّسياديّ جلميع صناديق الثّ إّن 
ُ
كما هتدف . ة هدفًا مشرتًكا يتمّثل يف نقل الثّروة إىل امل

 5:صناديق الثّروة الّسيادية إىل
  ؛(اإليرادات)استقرار مستوى الّدخل  -
 مجع مّدخرات لسأجيال القادمة؛ -
 متويل املعاشات الّتقاعدية؛ -
 حتسني األداء؛ -
 .تنويع االقتصاد -

داخل هذه األهداف وتتكامل، جتتمع أو ختتلف مع الوقت؛ ومن مّث أُنشئت يف البداية غالًبا ما تت
 .صناديق لغرض حتقيق االستقرار قد تتطّور إىل صناديق اّدخار أو صناديق معاشات

 
 

                                                 
5 Caroline Bertin DELACOUR, op.cit. 
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 أنواع صناديق الّثروة الّسيادية ومواردها وأحجامها .2
ة الّسيادية وفًقا جملموعة من املعايري، وإىل ميكن تصنيف صناديق الثّرو : أنواع صناديق الّثروة الّسيادية . أ

 :عّدة أنواع نذكرها فيما يلي
 وفًقا  يتم تصنيف صناديق الّثروة الّسيادية: أنواع صناديق الّثروة الّسيادية حسب مصدر دخلها

 6:ملصادر دخلها إىل أربعة أنواع كاآليت
  (ية نفطّيةصناديق سياد)الصناديق الممولة عن طريق عوائد المواد األولية 

هي صناديق ُتكوهنا الّدول املصدرة للمواد األولية وخصوًصا الّنفطية، أي أّن مواردها تأيت أساًسا      
والّصندوق  الكويتية، االستثمار هيئة صندوق الصناديق هذه بني ومن. من صادراهتا الّنفطية

 .الّنروجيي
 الصناديق الممولة بفوائض المدفوعات الجارية 

 من النوع هذا أن العلم مع الّصرف، واحتياطات جاريالتّ  امليزان فائض يف مواردها أساًسا تتمثل     
 . 7والصني سنغافورة غرار الّنفطية، على غري الّدول موجود يف الّصناديق

  الصناديق المموَّلة بعوائد الخوصصة 
 على حصوهلا إىل أّدى مما القطاع العمومي؛ خلوصصة واسعة برامجَ  الّدول من كثري دخلت     

 اجلزائر ويف .دوالر مليار 82اخلوصصة  برنامج بلغت عوائد فرنسا ففي. ضخمة مالية عوائد
 دوالر، وتتباين مليار16 حجم  2008 غاية إىل سنوات أربع خالل اخلوصصة عوائد بلغت

 وةصناديق ثر  إىل اخلوصصة من عوائد جزء أو كل حتويل يتم. العوائد هلذه الّدول استعماالت
 .سياديّة

                                                 
 .0-0: ، صمرجع سابقعبد اجمليد قدي،  6
، جملة حبوث اقتصادية الّسيادية في معالجة األزمة المالية واالقتصادية العالميةدور صناديق الّثروة نبيل بوفليح،  7

 .22: ، ص0101شتاء -0112، خريف 12-14: عربية، العددان
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  الصناديق الممولة بفائض الميزانية 
 الفائض هذا حتويل إىل للدولة امليزانية العامة يف فائًضا حتقق عندما مباشرة احلكومات بعض تلجأُ      

 جهة من االقتصادية املعطيات جهة، ولتوجيه من حتقيق عوائد قصد املالية األصول يف الستثماره
تكوين  إىل الّلجوء مستواها، يتم وارتفاع الفوائض هذه حتقيق توايل ظيالحَ  عندماو  .ثانية

 .الّنروجيي الّصندوق مثل أفضل، بشكل   وتنميتها استثمارها قصد سياديّة صناديق ثروة
 يصنِّف صندوق الّنقد الّدويل صناديق : أنواع صناديق الّثروة الّسيادية حسب الغرض من نشأتها

 8:الثّروة الّسيادية إىل مخسة أنواع
 ندوق يف محاية املوازنة العامة للدولة واالقتصاد ككل، يتمثل هدف هذا الصّ  :صناديق االستقرار

اشئة عن تقلبات أسعار بات ميزان املدفوعات النّ وحتقيق استقرار سعر صرف عمالهتا مقابل تقلّ 
 الّسلع وخاصة النفط؛

  حتويل األصول غري  وهتدف إىل(: صناديق االّدخار)صناديق احتياطي األجيال القادمة
 املتجدِّدة إىل حافظة أصول أكثر تنّوًعا؛

 ج يف الغالب ضمن فئة األصول وهي اليت ال تزال أصوهلا تُدرَ  :شركات استثمار االحتياطات
حتمُّل املزيد من املخاطر يف يف االحتياطية احملتَـَفظ هبا لدى البنك املركزي، وتتميز برغبتها املتزايدة 

 ،من تكاليف الفرصة البديلة حليازة االحتياطات الّدولية أعلى، ومن مث احلدّ  سبيل حتقيق عوائد
دخاًل لسأجيال القادمة؛  وهذا حتّسًبا لنضوب املوارد الطّبيعية واحلاجة إىل بناء أصول أخرى ُتدرُّ 

 (.العدالة بني األجيال)ما ُيصطلح عليه بــــ 
  ّى متويل املشاريع ذات الّشقني االجتماعي ساعد يف العادة علوهي اليت تُ  :نميةصناديق الت

 .ز منو الناتج احملتمل يف االقتصاد املعينواالقتصادي، واليت ميكن أن تُعزِّ 

                                                 
8 Driss AGARDI et Alain ALCOUFFE, Fonds souverains et gouvernement 

d’entreprise, un état des lieux, LIREE CNRS /UTI, 2008, p.2. 
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 وتغطي هذه الّصناديق التزامات الّتقاعد الطارئة غري احملّددة  :صناديق احتياطات طوارئ التقاعد
 (.ات األفراد يف معاشات الّتقاعدمن مصادر أخرى خبالف اشرتاك)يف املوازنة العامة للّدولة 

 ف صناديق الثّروة الّسيادية وفًقا ُتصن  : أنواع صناديق الّثروة الّسيادية وفًقا لمجال عمل الّصندوق
 9:جملال عملها إىل

 يرتّكز نشاطها االستثماري واالّدخاري داخل البلد؛ :صناديق سيادية محلّية 
 ستثماري واالّدخاري خارج البلد؛يرتّكز نشاطها اال :صناديق سياديّة دولّية 
 يرتّكز نشاطها االستثماري واالّدخاري داخل وخارج البلد يف الوقت  :صناديق سياديّة مختلطة

 .نفسه
 ُتصّنف صناديق الّثروة الّسيادية وفًقا لدرجة : أنواع صناديق الّثروة الّسيادية وفًقا لدرجة االستقاللية

 :استقاللّيتها إىل
 هي صناديق ُمدارة بصفة مباشرة من قبل احلكومة، وال تتمّتع  :ر مستقّلةصناديق سيادية غي

 ؛باستقاللية القرار
 غري مباشرة من قبل احلكومة؛ حيث  هي صناديق ُمدارة بصفة   :صناديق سياديّة مستقّلة نسبيًّا

 .ة يف إدارهتايتم إشراك جهات أخرى على غرار البنك املركزي واهليئات املستقلّ 
 

 الجغرافية لصناديق الثّروة السّيادية ومواردها وأحجامهاالتوجهات  . ب
 التوجهات الجغرافية لصناديق الّثروة الّسيادية ومواردها 

الحظ من خالل الّشكل جهة اليسار أّن صناديق الثّروة الّسيادية تنقسم حسب مواردها إىل ن
 منها يتم% 2195ية، بينما لة من الفوائض الّنفطمن الّصناديق ممو   %2595قسمني اثنني؛ حيث أّن 

من صناديق الثّروة الّسيادية  %95كما نالحظ من الّشكل جهة اليمني أّن . متويلها من موارد أخرى

                                                 
 .011: ابق، صمرجع سنبيل بوفليح،   9
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ه استثماراهتا عموًما حنو أسواقها املالية احمللية، أما صناديق الّثروة الّسيادية لدول تتمركز يف آسيا واليّت توجِّ 
روة الّسياديّة العاملية فإهنا تُفّضل االستثمار من إمجايل صناديق الثّ  %9,90ة رق األوسط واليّت متّثل نسبالشّ 

. حدة، والّسبب يف ذلك اخنفاض فرص االستثمار يف الّداخلحدة األمريكية واململكة املتّ يف الواليات املتّ 
ـــ وإفريقيا ب %895 ــمن الّصناديق يتواجد يف أوروبا؛ بينما تنقسم النسبة املتبقّية بني أمريكا ب% ,0,9

 .املتبقية تتوزّع يف املناطق املختلفة من العامل %8والــــ 899%
 توزيع صناديق الثّروة الّسيادية حسب موقعها الجغرافي ومواردها(: 1)شكل رقم 

 
Source: Sovereign Wealth Fund Institute / Data from April 2015 / The Fund 

Rankings page will be updated on a higher frequency. 
 

 .والّشكل املوايل يوّضح الّتوجهات اجلغرافية لصناديق الثّروة الّسيادية
 الثّروة الّسياديةالّتوجهات الجغرافية لصناديق (: 2)شكل رقم                    

 
Source: Sovereign Wealth Fund Institute / Data from April 2015 / The Fund 

Rankings page will be updated on a higher frequency. 

http://www.swfinstitute.org/
http://www.swfinstitute.org/fund-rankings/
http://www.swfinstitute.org/fund-rankings/
http://www.swfinstitute.org/
http://www.swfinstitute.org/fund-rankings/
http://www.swfinstitute.org/fund-rankings/
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 أحجام صناديق الثّروة الّسيادية(: 3)شكل رقم 

 
 

Source: Sovereign Wealth Fund Institute / Data from April 2015 / The Fund 
Rankings page will be updated on a higher frequency. 

يف  %998,2نالحظ من خالل الّشكل تزايد حجم صناديق الثّروة الّسيادية يف الّسوق العاملي من 
مّث بدأ يف الرّتاجع كنتيجة لتداعيات أزمة الّرهن العقاري  8112يف ديسمرب % 29025إىل  ,811سبتمرب 

 8102ه األقصى يف جوان ، مث عاود االرتفاع تدرجييًّا ليبلع حدّ 8115يف مارس % 99,22ليصل إىل 
 %.,981,بــــــ

 

 ياديةسياسات ترشيد دور صناديق الّثروة السّ : ثانًيا
 االستثمار في صناديق الّتحّوط .1

مستثمر كحد  أقصى، وهي  211صناديق الّتحّوط هي عبارة عن وعاء  استثماري يضّم حوايل 
ميع أموال املستثمرين لغرض استثمارها يف ُتشبه إىل حد  كبري صناديق االستثمار؛ حيث كالها ُيسّهل جت

وميثـل . األدوات املالية وحتقيق أرباح  عالية؛ بغّض الّنظر عّما حيدث يف األسواق املالية من تقّلبات
االستثمـار فـي صناديـق الّتحّوط عرضًا فريداً؛ حيـث يُوفّـر عائـدات  شبيهـًة بالّتداول يف األوراق املالية مـع 

منخفـض مـع فئـات األصـول  ه بالّسنـدات، كما يتوافر يف الوقـت نفسـه علـى ارتبـاط  تبادلـيّ تقلّـب شبيـ
وُتوفِـّر اجملموعـة املتنوعـة جـدًّا مـن اسرتاتيجيـات االستثمـار فـي صناديـق األسهـم الّتحّوطيـة، . الّتقليديـة

  .ـن من ذوي اخلربة الواسعةجمموعـًة واسعـة مـن الفـرص للمـدراء املاهريـن واملستثمري

0 
2000 
4000 
6000 
8000 

 حجم صناديق الثّروة السيادية في الّسوق العالمي حسب الّرباعي 

http://www.swfinstitute.org/
http://www.swfinstitute.org/fund-rankings/
http://www.swfinstitute.org/fund-rankings/
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 تعريف صناديق الّتحّوط . أ
متنّوعة من األدوات االستثمارية  جمموعة   لوصف   ُيستخدم عادةً " صناديق الّتحّوط"إّن مصطلح 

هلذه الّصناديق، فإّن هذا  قانوينّ  وعلى الّرغم من أنه ال يوجد تعريف  . اليت هلا بعض اخلصائص املشرتكة
استثمارية جمّمعة يتم تنظيمها بشكل  خاص، وُتدار من قبل مدراء مال حمرتفني،  أداة   املصطلح يشمل كل  

 10.على نطاق  واسع للجمهور تاحةً وهي ليست مُ 
عموًما إىل أداة استثمارية خاصة، تقوم بتجميع مساهات " صندوق الّتحّوط"ُيشري مصطلح 

ل؛ مثل األوراق املالية والعقود اآلجلة املستثمرين فيها هبدف استثمارها يف جمموعة  متنّوعة من األصو 
 11.واخليارات والّسندات والعمالت

تشرتك صناديق الّتحّوط يف جمموعة متنّوعة من الّنشاطات االستثمارية، وهي تناسب املستثمرين 
 هة للجمهور العام، ويتمق على صناديق االستثمار املشرتكة املوجّ الكبار وغري اخلاضعني للّوائح اليت ُتطب  

 .12مئوية من األصول ناديق على أساس األداء وليس بنسبة  تعويض مدراء الصّ 
 ميزات صناديق الّتحّوط . ب

يف الواليات املّتحدة األمريكية، أّن مصطلح  (SEC)صّرحت جلنة األوراق املالية والبورصات 
شاركون يف الّسوق ليس له تعريف قانوين أو مقبول ودقيق عامليًّا؛ لكن يّتفق معظم امل" صناديق الّتحّوط"

 13:على أّن صناديق الّتحّوط هلا جمموعة من اخلصائص، تتمّثل فيما يلي
 مرونة كاملة تقريًبا فيما يتعّلق باالستثمارات، مبا يف ذلك املراكز الطويلة وقصرية األجل؛ -

                                                 
10 THE PRESIDENT'S WORKING GROUP ON FINANCIAL MARKETS, Hedge 

funds, leverage, and the lessons of long-term capital management ,1, (1999). 
11 The Secretary Of The Treasury, The Board Of Governors Of The Federal Reserve 

System, The Securities And Exchange Commission, A Report To Congress In 
Accordance With § 356(C) Of The USA Patriot Act Of 2001, (2002). 

12 George Soros, Open Society: Reforming Global Capitalism, N32. (2000). 
13 David STOWELL, An Introduction to Investment Banks, Hedge Funds and 

Private Equity: The New Paradigm, Academic Press is an imprint of Elsevier, UK, 
2010, p: 199. 
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عزيز يف حماولة لت( ومواصلة زيادة الّنفوذ من خالل املشتّقات املالية)القدرة على اقرتاض املال  -
 العوائد؛

 حّد أدىن من الّتنظيم؛ -
 ؛ (حمّددة)إمكانية املستثمر يف استعادة استثماره مقّيدة أّن  بسببالسيولة  قّلة -
 تشمل املستثمرين األفراد واملؤسسات الثّرية؛ -
 .ألداءا تكون على أساسكافأ هبا املدراء األتعاب اليت يُ  -

 أهداف صناديق الّتحّوط. ج
بشكل  عام لتحقيق العائدات اإلجيابية حتت أي ظرف من ظروف  تسعى الّتحّوط صناديق إن

ي يف قد يؤد الّتحّوط صناديق يف االستثمار ومن مث؛ فإن. املستثَمر املال كما أهنا حتتفظ برأس  ،وقالسّ 
وتقليل حجم املخاطر عن االستثمارات  ،طويلة األجل ضخمة أغلب األحوال إىل تكوين عائدات  

تسعى  اليت البديلة االستثمار إحدى فئات حّوطالتّ  صناديق متثل؛ حيث نداتقليدية لسأسهم والسّ التّ 
على  تعمل سبة للسوق؛ حيث أهنا غالباً ماسمة بالكفاءة بالنّ عامة جلين األرباح من العناصر غري املتّ  بصفة  

فحسب، ممّا يضع نطاقًا عريًضا من األسواق والّسندات  األسهم أساس عاملي وال تقتصر على استثمارات
 .املالية حتت تصّرفها

 مار في صناديق الّتحّوطحوافز االستث. د
اليت  صائصز ببعض اخلومن مثّ، فهي تتميّ . غري تقليدية مبثابة استثمارات   الّتحّوط صناديق تُعترب

 14:نُدرجها فيما يلي
 ديد؛نوع الشّ كانية التّ إم -
 ؛وقالسّ  اخنفاض خماطر -

                                                 
: يف املوقع االلكرتوين. 00/10/0112: ، نادي خرباء املال، بتاريخصناديق الّتحّوطأمحد مجعة،  14

hvtmko-http://www.my.mec.biz/t27889.html#.VYvO 01/2/0105 :تاريخ االطالع على املوقع. 

http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
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http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html
http://www.my.mec.biz/t27889.html#.VYvO-hvtmko


 هاجر يحي
                                   ،صناديق الّثروة الّسيادية سياسات ترشيد دور

 جزائرالب ضبط المواردصندوق دراسة حالة 
 

20 
 

 العوائد الثابتة؛ -
 .نوية اإلجيابيةالعوائد السّ  -

هناك جمموعة من األسباب اليت تدعو إىل تضمني صناديق الّتحّوط حمفظة االستثمارات كما أّن 
سيّتم الّتطرق فيما يلي إىل هذه . ها يف قدرهتا على احلّد من املخاطر من خالل الّتنويعالّتقليديّة؛ يتمّثل أه
 15:األسباب بالّتفصيل

 الحّد من المخاطر 
توفّر صناديق الّتحّوط عائدات  ثابتًة ترفع من مستوى استقرار حمفظة االستثمارات الّتقليدية  

 . ميكن الّتنّبؤ هباعندما يكون أداؤها ضعيًفا، أو على أكثر تقدير ال 
 تعزيز العائد 

إّن الّسبب الرّئيس الثّاين إلضافة صناديق الّتحّوط للمحفظة، هو قدرة بعض هذه الّصناديق على  
  16:بطريقتني خمتلفتني ؛تعزيز العائدات اإلمجالية هلذه األخرية

على بعض هي احملافظة على احملفظة منخفضة املخاطر مع حماولة الّضغط  :الّطريقة األولى -
بإضافة اسرتاتيجّية  ،العائدات اإلضافية؛ من خالل استخدام صندوق حتّوط منخفض الّتذبذب

صندوق حتّوط تقوم على استبدال العائد الثّابت الّضعيف خالل ذلك، العائدات على احملفظة 
 طفيفة دون أي زيادة يف الّتقّلبات؛ ميكن أن تشهد زيادةً 

ترب أكثر إثارة، وهي إضافة صندوق حتّوط مع اسرتاتيجّية ذات عائد واليّت تُع :الّطريقة الثّانية -
توقّعات الهذه األموال عادة تكون موّجهة الغرض؛ على أساس . مرتفع لتعزيز العوائد الكّلية

أو الّسلع، وميكنها أن تستثمر أيضا /ألسهم والّسندات والعمالت واخلاصة بالسأسعار املستقبلّية 
الية املشتّقة، لكن املشرتي يأخذ حذره؛ فعلى الّرغم من أّن هذه باستخدام األدوات امل

                                                 
15 Dan BARUFALDI, Hedge Funds : Why Choose Hedge Funds ?, 

http://www.investopedia.com/university/hedge-fund/place-in-portfolio.asp 
16 Dan BARUFALDI, ibid. 

http://www.investopedia.com/contributors/?id=276
http://www.investopedia.com/university/hedge-fund/place-in-portfolio.asp
http://www.investopedia.com/contributors/?id=276


 هاجر يحي
                                   ،صناديق الّثروة الّسيادية سياسات ترشيد دور

 جزائرالب ضبط المواردصندوق دراسة حالة 
 

21 
 

االسرتاتيجّيات غري مرتبطة باالستثمارات الّتقليديّة، فإهنا غالًبا ما ُتظهر مستويات  عاليًة من 
ونتيجة لذلك، عندما ختص ص بشكل  سليم ميكن أن تكون هناك دفعة جّيدة من . الّتذبذب

 .هناك زيادة نسبّية يف تقّلبات احملفظةالعائدات، دون أن تكون 
  (تخصيص الموارد)اعتبارات الّتخصيص 

وينبغي . املخاطر للمحفظة/ إّن ختصيص صناديق الّتحّوط جيب أن يكون بالّنظر ألهداف العائد
كما ال . سليم لتحديد الكيفّية، وإذا ما كان هناك صندوق حتّوط معنّي يتالءم ومزيج األصول إجراء حتليل  

جيح املمنوح الستثمار  نبغي على مدير احملفظة أن يقتصر نظرُ ي معنّي، بل ينبغي عليه أيضا تقييم  ه على الرت 
 .مستوى تركيز احملفظة الكلّية وارتباط كّل منها باآلخر وارتباطها بعضها ببعض

 اليوم طحوّ التّ  صناديق صناعة .2
 مناليت ختضع إلدارهتا  األصول منت قد ،اعمومً  طحوّ التّ  صناديق صناعة أن إىل قديراتالتّ  شريتُ 

 أن عتقديُ  ذلك، ومع .8102 يونيو يف دوالر تريليون 9.1 من أكثر إىل 0551 سنة دوالر مليار 21 حنو
  األصول حجم

ُ
 يف تستمر األصول أن من غمالرّ  وعلى. ارمسيًّ  نةاملعلَ  األرقام بكثري   يفوق الواقع يف دارةامل

 ناديقالصّ  صناعة مع باملقارنة صغرية تزال ال طحوّ التّ  صناديق صناعة حجمف كبري، بشكل   موالنّ 
 امنوًّ  ناعةالصّ  هذه شهدت قدف ،الّتحّوط صناديق عدد حيث من .ةالعامليّ  ةاملاليّ  واألسواق ةاالستثماريّ 

 يونيو هناية يفصندوق  2211 رباقيُ  ما إىل 0551 سنة قو صند 211 حوايل من ارتفع حيث ؛مماثاًل 
 17.يف تزايد اجلديدة ناديقالصّ عدد  اآلن، وحىت .8102

 
 
 
 

                                                 
17 An introduction to Hedge Funds, Pictet Alternative Advisors SA, 2015, p.4 
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 :والّشكل املوايل يوّضح ذلك
 تطّور صناعة صناديق الّتحّوط (: 4)شكل رقم 

 
 االستثمار في األسواق المالّية الّناشئة .3

 بينماف. 0520 عام يف أجتميل فان ينأنطو من قبل " اشئةالنّ  األسواق" لقد مّت صياغة مصطلح
 Salomon" براذرز لسالومون فكرة مقدّ  الدويل، للبنك التابعة وليةالدّ  مويلالتّ  مؤسسة يف يعمل كان

Brothers" بلومربغ مقال ويف". الثالث عامللل أسهم صندوق"، متثّلت يف إنشاء "Bloomberg" 
وصف  أرفع  على باحلصول مطالبني ،"الثالث العامل"وا وصفرفض 'سالومون' أنّ  أجتميل فان قال ،األخري

 .18"اشئةالنّ " على هذا األساس ُولد مصطلحو وى، مست
هذه . ة منها مبرحلة االنتقال إىل اقتصاد الّسوقا، واملعنيّ الّدول الّناشئة هي اليت ينمو اقتصادها سريعً 

، أهم *وفًقا لسيمون. الّدول لديها قدرة أعلى من الّدول املتقّدمة على توفري فرص أرباح للمستثمرين
 19:شئة هيمالمح الّدول الّنا

 صغر حجم االقتصاد؛ -

                                                 
18 Gülen TUNCER, “Movin’ on Up...” Emerging Markets’ Rising Importance in the 

Global Economy, Asset Management Viewpoint, Conning, Vol 16, 3, June 2012, p.1. 
19 Sechel IOANA-CRISTINA & Ciobanu GHEORGHE: Characteristics Of The 

Emerging Market Economies - BRICS, From The Perspective Of Stock Exchange 
Markets, 2014. 
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 أقل بكثري منه يف البلدان املتقّدمة؛ (GNP)نصيب الفرد من الناتج القومي اإلمجايل  -
 قّلة االنفتاح على االستثمارات األجنبية؛ -
 (.الّتجارة)ارتفاع معّدل الّتذبذب يف سعر الّصرف الّذي يعين خطرًا كبريا يف الّتداول  -

 ياديةالسّ  كياناتال هذه اشئة،سأسواق النّ ل وقالسّ  يف املشاركني تعريف كيفية عن ظرالنّ  بغضّ و 
فإّن  ذلك، على وعالوةً . "مةاملتقدّ  األسواق"نظريهتا  من كبري حد   إىل أفضل تُعَترب قوية أسس   لديها
. االزدياد يف ةآخذ العاملي اإلمجايل احمللي اتجالنّ  يف ومساهتها العاملية جارةالتّ  يفة األسواق الّناشئة مشارك

 القوة تعادل أساس على اإلمجايل احمللي اتجبالنّ  اقاسً مُ  العاملي االقتصاد يف األسواق الّناشئة سهم قحقّ قد و 
 العاملي االقتصاد يف األسواق الّناشئة نصيب بلغ ،8100 عام وحبلول. 0224 عام يف ٪,9 الشرائية

,810 عام ولحبل ٪22 إىل أن تصل ويلالدّ  قدالنّ  صندوق عويتوقّ  ،25٪
20. 

 نظرة عامة عن اقتصاديّات الّدول الناشئة .أ 
فيما يتعّلق باالستثمار يف األسواق الناشئة، فمخاطر االستثمار فيها أعلى من األسواق املتقّدمة؛ 

الستثمار املايل يف هذه األسواق هو تقّلبات األسعار، واليت لومن مّث فإن اخلطر األكثر أهية املصاحب 
كخطر مرتبط باالستثمارات يف سوق ( الّتذبذب)الّتقّلب . يف فرتة معّينة من الّزمنميكن مالحظتها 

اخلطر الّسياسي وخطر تقّلبات أسعار الّصرف : 21ات املخاطر األكثر تنّوعاياألوراق املالية هو نتيجة لتجل
العملة احمللّية، ولكن  ومعّدالت الّتضّخم، ومن كافة الّتدابري واإلجراءات اليت اعتمدهتا الّسلطات فيما خيصّ 

يف الّسياق العادي لسأوراق ( سواء بالّسلب أو باإلجياب)فو املعلومات يف الّسوق من املرّجح أن تُعّكر الصّ 
درجة

ُ
، املستثمرون الذين يتحّملون خماطر "أعلى خطر أعلى رحبية"ومع ذلك، وفقا ملبدأ . املالية امل

 قة يتمّ االلتزامات امللحَ . ب املزيد من األسواق املتقّدمةاالستثمار يف هذه األسواق لديهم فرصة لكس
سبة للمستثمرين الّدوليني االستثمار يف هذه الوفورات هو بالنّ . لة واالستثماراتمقابلتها باألرباح املكمِّ 

                                                 
20  Gülen TUNCER, op.cit. 
21 Sechel IOANA-CRISTINA & Ciobanu GHEORGHE: Characteristics Of The 

Emerging Market Economies - BRICS, op.cit. 
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اشئة ضعيفة االرتباط باألسواق ألّن معظم األسواق النّ  أساًسا فرصة لتنويع حمافظهم االستثمارية، خاصةً 
 . تقّدمةامل

اشئة سيكون من شأهنا تعزيز االقتصاد من االقتصاديني أّن اقتصاديات الّدول النّ  ويعتقد كثري  
حتليل لتطّور االقتصادي العاملي   وفيما يليد، العاملي وأهنا ستكون القّوة اجلديدة يف العامل يف إطار زمين حمد  

 .تصاديّات املتقّدمةمقارنة مع االق القتصاديات الناشئةمفّصل لككّل وأداء 
 أهمية األسواق الّناشئة .ب 

إّن األسواق الّناشئة كان هلا األثر البالغ على مدى اخلمس وعشرين سنة األخرية يف االرتفاع الكبري 
مع الّدول ذات االقتصاديات املتقّدمة كالـــواليات املّتحّدة األمريكية  الّذي حّققه االقتصاد العاملي، مقارنةً 

اشئة لديها مواطن قّوة حقيقية، السيما الّصادرات واإلنفاق ليابان؛ وذلك ألّن بلدان األسواق النّ وأوروبا وا
 .مو االقتصاديالرّأمسايل واليت تُعّد عناصر حيوية الرتفاع معّدالت النّ 

، %, بلغ متوّسط معّدل النمو يف األسواق الّناشئة على مدى األربع سنوات املاضية أعلى من
اتج من النّ  %,9اشئة جمتمعة ومتّثل بلدان األسواق النّ . %8عّد يف البلدان الّصناعية املتقّدمة بينما مل يت

 من إمجايل الّصادرات مقارنةً  %21، وحوايل 0552فقط عام  %02مع  احملّلي اإلمجايل العاملي، مقارنةً 
0551سنة  %,8من اإلنفاق الرّأمسايل العاملي مقارنة مع  %21، و0551سنة  %,8مع 

22. 
.,810 يف % ,99 و ,810 يف % 992 العاملي موالنّ  بلوغ إىل وقعاتالتّ  شريتُ 

23 
 المتقدمة االقتصادات
 ،%890 إىل ليصل ,810 يف مئوية نقطة 198 مبقدار مةاملتقدِّ  االقتصادات يف موالنّ  ارتفاع يُتوقع

 حدة،املتّ  الواليات يف صالبتهب احمتفظً  يالكلّ  شاطالنّ  ويظلّ . ,810 عام يف مطردة بصورة   يستمرّ  وأن

                                                 
22 David HALE, Founding CHAIRMAN, The Importance of Emerging Markets, 

Global Economics, Winnetka, IL, SEPTEMBER 2012. 
 02، انكماش الطلب وتراجع اآلفاق المتوّقعة، مستجّدات آفاق االقتصاد العالميصندوق الّنقد الّدويل،  23

 .0102اير ين
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 ةقوّ  أن غري حسن،التّ  يف اآلخذة والعمل املساكن أسواق وأوضاع ميسرة زالت ال اليت املالية األوضاع تدعمه
 اهلياكل يف االستثمار من حيدُّ  فطالنّ  أسعار واخنفاض التحويلية، ناعةالصّ  نشاط على بأعبائها لقيتُ  والرالدّ 

 أسعار اخنفاض من بدعم اخلاص االستهالك ارتفع اليورو، منطقة ويف .عدينالتّ  يف مةاملستخدَ  واملعدات
 يف والنمّ  زيتعزّ  أن اأيضً  عاملتوقّ  ومن .الّصادرات صايف يف االخنفاض ضعوّ  مما املالية، األوضاع وُيْسر فطالنّ 

 يسريية،التّ  املالية األوضاعو  فط،النّ  أسعار واخنفاض العامة، املالية دعم إىل ااستنادً  ،,810 عام يف اليابان
 .خولالدّ  وتصاُعد
 اميةالنّ  تواالقتصاديا الصاعدة األسواق تاقتصاديا

  8102 يف  %2 من اميةالنّ  واالقتصادات اعدةالصّ  األسواق تاقتصاديا يف موالنّ  ارتفاع يُتوقع
 ,810 يف % ,29و  %299 إىل 8115-8112 يف وقعت  اليت املالية األزمة منذ معدل أدىن وهو

 يف % 91,و ,810 يف % 99, إىل الصني يف موالنّ  يتباطأ أن عاملتوقّ  من .تيبالرتّ  على ،,810و
 شريوتُ  .توازنه استعادة يف االقتصاد يستمرّ  حيث؛ االستثمار منو لضعف نتيجةً  األساس يف وذلك ،,810

 كانت نإو  قوية، مبعدالت   موالنّ  لستواص أهنا إىل اعدةالصّ  آسيا بلدان وبقية اهلند بشأن اعمومً  وقعاتالتّ 
 وضعف نيالصّ  يف االقتصادي وازنالتّ  استعادة من قوية معاكسة تأثريات   ستواجه اليت البلدان بعض هناك
 .العامل يف حويليةالتّ  ناعةالصّ 

 يالكلّ  احمللي اتجالنّ  إمجايل انكماش إىل والكارييب الالتينية أمريكا بشأن احلالية وقعاتالتّ  شريوتُ 
 بلدان معظم يف اإلجيايب موالنّ  برغم ،0105 يف عليه كان مما أقل مبعدل كان نإو  ،0102 يف كذلك
 .اقتصادية بضائقة رمت أخرى بلدان ويف الربازيل يف كودالّر  إىل ذلك ويرجع .املنطقة

 الّتوتّرات جانب إىل املنخفضة، فطالنّ  أسعار لكن األوسط، رقالشّ  يف موالنّ  ارتفاع ويُتوقع
 .ةاملستقبليّ  اآلفاق على اسلبً  تؤثر ستظل احلاالت، بعض يف اخليةالدّ  والّصراعات ةالسياسيّ -اجلغرافّية

 يف باطؤالتّ  بعض سجلت نإو  واسع، نطاق   على اطردً مُ  امنوًّ  اعدةالصّ  أوروبا ققحتُ  أن عاملتوق   ومن
 مع فالتكيُّ  واصلتُ  بينما ،0102 يف كودالّر  وطأة حتت ستظل روسيا أن إىل وقعاتالتّ  شريفتُ ، 0102
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 ولالدّ  كومنولث يف األخرى االقتصادات اأمّ  .الغرب يفرضها اليت والعقوبات فطالنّ  أسعار اخنفاض
 احلاالت بعض يف روتتأثّ  ا،روسي يف ةالسياسيّ -اجلغرافّية والّتوتّرات كودالّر  تيار كذلك فيجرفها ةاملستقلّ 
 ،,810 يف اطفيفً  اعً توسُّ  ققِّ حتُ  أن عاملتوقّ  ومن املنخفضة؛ فطالنّ  اروأسع اخليةالدّ  اهليكلي عفالضّ  بأوجه

 .,810يف  اخلُطى سرعتُ  وأن
 لن ذلك ولكن ،موالنّ  يف تدرجيية انتعاشةً  الّصحراء جنوب إفريقيا بلدان معظم تشهد وسوف

 ويرجع .األولية لعالسّ  أسعار اخنفاض ظل يف املاضي، العقد أثناء قةاحملق   من أدىن تظل معدالت يتجاوز
 لقييُ  مما ،االقرتاض تكاليف وارتفاع فطالنّ ر أسعا اخنفاض مع املتواصل فكيُّ التّ  إىل يف األساس األمر هذا

 عدد على وكذلك )إفريقيا وجنوب ونيجرييا أنغوال(  املنطقة يف االقتصادات أكرب بعض على ثقيل بعبء  
عرض لتوقّعات للناتج احملّلي اإلمجايل  الّشكل املوايل هو. ةولياأل لعللسّ  رةاملصدّ  احجمً  األصغر البلدان من

 ":0101-0110"يف األسواق الّناشئة واألسواق املتقّدمة والعامل 
توقّعات للناتج المحّلي اإلجمالي في األسواق النّاشئة واألسواق المتقّدمة والعالم (: 5)شكل رقم 

"2001-2020" 

 
 

اتج احملّلي اإلمجايل يف األسواق الّناشئة أعلى منه يف أّن النّ السابق ُنالحظ من خالل الّشكل 
كما نالحظ أن الناتج احملّلي اإلمجايل سّجلت ارتفاعا على . األسواق املتقّدمة على طول الفرتة املدروسة

، مّث اخنفضت إىل مستويات متدنّية يف ,811لتبلغ أعلى مستوياهتا سنة " ,811-8110"مدى السنوات 
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، وعادت لالرتفاع بعد ذلك؛ وشهدت مستوى أدىن لكن مستقّر خالل السّنوات "8112"سنوات األزمة 
، ويُتوّقع أن ترتفع معّدالت الّناتج احمللي اإلمجايل خالل الّسنوات القادمة؛ ,810بعد األزمة إىل غاية 

 .خاّصة تلك اخلاّصة باألسواق الّناشئة
 محّفزات االستثمار في األسواق الّناشئة. ج

مة،  ات املتقدّ ول ذات االقتصاديّ مو الكبرية يف العامل مل تعد تأيت فقط من الدّ دالت النّ إّن مع
فلم يعد مبقدور املستثمرين بعد اآلن االستمرار يف  ،اميةحدة األمريكية، بل من األسواق النّ كالواليات املتّ 

 :24ة التاليةاشئة، وذلك لسأسباب الرئيسَ جتاهل مثل هذه األسواق النّ 
  من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي ٪05األسواق الناشئة قريبا أكثر من ستمثل 

. عاًما مضت، هيمنت االقتصاديات املتقّدمة على الناتج احمللي اإلمجايل العاملي 91فمنذ أقل من 
لكن ومنذ أوائل التسعينات، بدأت األنظمة االقتصادية الكبرية بالرتاجع إىل الوراء، مفسحة اجملال أمام 

 .ريها من األسواق الناميةغ
ول النامية ناتج ا لتقديرات صندوق الّنقد الدويل، فمن املتوقع أن يتجاوز الناتج االقتصادي للدّ ووفقً 

د أكثر من نصف الناتج ول اليت تولّ ومن مثّ؛ فليس من احلكمة للمستثمرين جتاهل الدّ . الدول املتقدمة
 .االقتصادي العاملي

 مو العالميمن معدالت النّ  نسبة كبيرةألسواق الناشئة مسؤولة عن تعتبر الدول النامية وا 
اإن الّسبب وراء  مو فمعدالت النّ . تراجع أداء االقتصاديات الكربى أمام األسواق الناشئة بسيط جدًّ

وليس من احلكمة كمستثمر يف األسهم أن يتجاهل املرء االستثمار يف . املرتفعة حتدث يف هذه البلدان
 .دة يف مثل هذه األسواقطر  مُ  ح أن ترتفع أسعار األسهم بصورة  نامية، فمن املرجّ األسواق ال

                                                 
، يف املوقع 10/00/0100: ، مقال نشر بتاريخمحفزات لالستثمار في األسواق الناشئة 3مارك بروسري،  24

تاريخ االطالع على  http://www.forbesmiddleeast.com/news/read/articleid/3083 :االلكرتوين
 .00/4/0105  :املوقع

http://www.forbesmiddleeast.com/news/read/articleid/3083
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 تتمتع األسواق الناشئة في الدول النامية بأقل معدالت للديون 
فمعدل عبء . لقد تزايدت مديونية االقتصاديات املتقدمة بصورة كبرية يف الثالثني عاما املاضية

ويف الوقت الذي بدأت فيه . من الناتج اإلمجايل احمللي %001إىل املديونية احلايل يف هذه الدول يصل 
العديد من البلدان املتقدمة تفقد السيطرة على مواردها االقتصادية، يبدو أن األمور تتحسن بشكل 

 %92فمعدل عبء الدين احلايل يف البلدان النامية واألسواق الناشئة ال يتجاوز . ملحوظ يف الدول النامية
ا لزيادة االستهالك يف مثل لناتج احمللي، وهو يف اخنفاض مستمر، مما يعين أن هناك جمااًل واسعً من جممل ا

 .ة واعدةمستقبليّ  هذه الّدول، األمر الذي ُيشري إىل مستويات منو  
 االستثمار في الّتنمية المحلّية .4

تُعترب الّتنمية احمللّية ذلك الّتطور الذي ميّس منطقة حملّية ما، من أجل توفري حياة كرمية جلميع 
ا من بناء قّوة اقتصاديّة هلذه املنطقة بُغية حتسني اقتصادها ومستوى حياة ُسّكاهنا، مع أفرادها؛ انطالقً 

 . األخذ بعني االعتبار ممّيزات هذه املنطقة وظروف ُسّكاهنا
 الّتنمية المحلية تعريف . أ

مفهوم جديد ألسلوب العمل االجتماعي واالقتصادي : "يعرفها الدّكتور حمي الّدين صابر على أهّنا
ة من مناهج العلوم االقتصادية واالجتماعية، وهذا يف مناطق حمد دة، يقوم على ُأسس وقواعد ُمستَمد  

والعمل واحلياة عن طريق إثارة وعي البيئة األسلوب يقوم على إحداث تغيري  حضاري يف طريقة الّتفكري 
احمللّية، وأن يكون ذلك الوعي قائمًا على أساس املشاركة يف الّتفكري واإلعداد والّتنفيذ من جانب أعضاء 

 25."البيئة احمللية مجيعاً، ويف كّل املستويات عملّياً وإداريّاً 
 
 

                                                 
، 0، دار املعارف، القاهرة، مصر، ط"دراسة نقدية في علم اجتماع التنمية"تغريب العالم الثالث كمال التابعي،   25

 .01: ، ص0221
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 أهمية وأهداف الّتنمية المحلية . ب
 أهمية التنمية المحلية 

نمية الّشاملة، فهي تّتسم بالّتكامل بالغة نظرًا للّدور الذي تلعبه يف حتقيق التّ  للّتنمية احمللية أهيةً إن 
قافية نمية االقتصادية واالجتماعية والثّ بني تنمية املناطق الرّيفية واملناطق احلضرية، وتشمل مجيع أبعاد التّ 

، متوازن لتزيد من ترابطها ومتاسكها على منّوها بشكل  تمعات احمللية وتعمل اجملياسية، كما مُتّس كل والسّ 
 .عمل على تفعيل مشاركة املواطنني يف وضع وتنفيذ برامج التنمية وربطها باملشاريع التنمويةالو 

، نابعة يف األصل من متّيز اجملتمع احملّلي ككيان (تنمية اجملتمع احملّلي)كما أّن أهية التنمية احمللّية 
نمية الّشاملة أو الوطنّية، فتنمية اجملتمع احملّلي تساعد يف التنسيق ملراهنة عليه للعبور إىل التّ اجتماعي ميكن ا

وعلى خمتلف املستويات يُعترب اجملتمع احمللي جسرًا يف  ،بني اجلهود األهلية يف اإلصالح جغرافّيًا ووظيفّياً 
 26.الّتنسيق بني اجلهود األهلية واحلكومية

 ةليّ أهداف التنمية المح 
 27:نمية احمللية ما يليإّن من أبرز أهداف التّ 

 تعزيز الوظائف ذات اجلودة العالية؛ -
 احلّد من الفقر؛ -
 إجياد منافذ لتحصيل الّضرائب احمللّية بشفافية؛ -
إّن التنمية احمللية سُتمكِّن ممارسيها من احملّليني مبختلف توجُّهاهتم من معرفة الكثري من األعمال  -

 .ل للوصول إىل نتائج مستدامةواحلرف والّتأهي
 :28كما أّن الّتنمية احمللية مُتّثل اسرتاتيجية عملّية وليست وصفّية تتضّمن الكثري من األمور واليت منها

                                                 
-51: ، ص0221، 0اهرة، مصر، ط، مكتبة النهضة، القمشاركة المواطنين في التنمية الريفيةشوقي عبد املنعم،  26

55. 
، مقدمة في مفهوم تنمية االقتصاديات المحلية، المعهد العالي للتخطيط الحصري واإلقليميعلي كرمي العمار،  27

 .0101بغداد، 
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ميّكنها من مواجهة الّتحّديات االقتصادية واالجتماعية املتزايدة   حتقيق القيم احمللية وإثارهتا بشكل   -
 ة؛ائف احملليّ ة والوظكالفقر واحلاجات األساسيّ 

الّدوافع االقتصادية املتمثّلة برفع القيمة املضافة لإلنتاج احملّلي وتدريب ومتكني املهارات احملّلية ورفع  -
عاون احمللي وزيادة الّروابط االقتصادية بني األنشطة احمللية سواء مستوى الّدخل احملّلي، والتّ 

 ة منها أو الّسائدة؛األساسيّ 
 .نمية الّتغيري اهليكلي لنوعية احلياةصد هنا بالتّ نمية، ويُقإحداث التّ  -

ومن ُمنطلق كون التنمية احمللية ترّكز على تنمية اجملتمعات احمللية وأن الفرد هو حمور هذه العملّية، 
 :ميكن إضافة األهداف التالية

قطاعات تطوير عناصر البنية األساسّية كالّنقل واملياه والكهرباء؛ حيث يُعترب الّنهوض هبذه ال -
 أساًسا لعملية الّتنمية ولتطوير اجملتمع احمللي؛

مباالة إىل حالة املشاركة زيادة الّتعاون واملشاركة بني الّسكان مما يساعد يف نقلهم من حالة الاّل  -
 .زيادة حرص املواطنني على احملافظة على املشروعات اليت ُيسهمون يف تنفيذهاو  ،الفّعالة

 في الجزائر ةمحليّ ال نميةالتّ  تمويل آفاق. ج
 اليت تتمّيز الفرتة حيث نعيشه؛ الذي الواقع مُيليها كحتمية احمللّية الّتنمية متويل جهاز إصالح يأيت

 .الّتوازنات جذري جلميع تعديل بوقوع وتُنبِّئ الّنشاط قطاعات مجيع على تؤثّر هيكلية بتغرّيات هبا منر
 . املعامل واضحة ضمن اسرتاتيجّية ومنسجمة منهجية ّطةخ اعتماد من بد ال اإلصالح هذا لتحقيق وسعًيا

 لتمويل الّداخلية الوسائل يف الّنظر إعادة إن: ةالمحليّ  نميةالتّ  لتمويل اخليةالدّ  الوسائل إصالح 
 مداخيل من صغريًا جزًءا إال متثل ال األمالك أن مداخيل ذلك اجلباية، أساًسا متسّ  احمللية الّتنمية
 .ّيةاحملل امليزانّية

                                                                                                                                      
 مرجع سابقعلي كرمي العمار،   28
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 صياغة إعادة أو جتديد عن احلديث إنّ  :المحلية التنمية لتمويل الخارجية الوسائل إصالح 
  29:منها اجملال هذا يف اقرتاحات عدة لتقدمي يفسح اجملال احمللية الّتنمية لتمويل اخلارجية الوسائل

 للّنجاعة؛ البلدية العقود -
 للتنمية؛ البلدية االتفاقيات -
 ؛احمللية الّتسيري عقود -
 البنكي؛ االقرتاض -
 املختلطة؛ الشرّكات -
 للتجهيز؛ الشاملة املنح -
 . احمللية اجلماعات بورصة إىل احمللية للجماعات املشرتك الصندوق حتويل -

إّن الفكرة األساسّية من اقرتاحنا هلذه الّسياسات الّثالث بالّذات؛ كانت من منطلق الّتفكري يف 
جماالت  خمتلفة، لتجّنب االختالل أو اخلسارة الكاملة ألصول  استثمار أموال الّصناديق الّسيادية يف

الّصندوق الّسيادي، يف حالة وقوع أزمات غري متوقّعة، على أساس توزيع املخاطر؛ حيث يُوّظف الصندوق 
جزًءا من أمواله يف صناديق الّتحّوط، اليت تتمّيز بالعائدات الّضخمة والفورية، واليت تتكامل مع سياسة 

مار يف الّتنمية احمللّية اليت ستكون عائداهُتا على املدى الّطويل، ولكنها ختدم االقتصاد الوطين بصفة االستث
ويُعترب االستثمار يف . أساسّية؛ بالرتكيز على مشاريع الُبىن الّتحتية والقضاء على البطالة، وتقليل نسبة اخلطر

 رائًدا، حىت مع تعّرض هذه األسواق للّضعف املؤّقت بني األسواق الّناشئة، وفًقا للّدراسة املرفقة أعاله جمااًل 
 .فرتة  وأخرى

 
 

                                                 
االقتصادية،   ، أطروحة دكتوراه، منشورة، قسم العلومتمويل الّتنمية المحلية في الجزائر واقع وآفاقخيضر خنفري،  29

 .070-020: ، ص0100، 1كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر 
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 الجزائر –دراسة حالة صندوق ضبط الموارد : ثالثًا
 أداء صندوق ضبط الموارد في الجزائر .1

ة ُمعتربة مش لت املوازنة العامة وميزان املدفوعات ماليّ  بتحقيق اجلزائر لفوائضَ  8111متّيزت سنة 
اهلام ألسعار احملروقات يف األسواق العاملية خالل نفس الّسنة؛ حيث حّقق رصيد املوازنة  بسبب االرتفاع

مليار  080998مليار دينار جزائري نتيجة ارتفاع إيرادات اجلباية البرتولية إىل  211: العامة فائضًا ُقّدر بـــــــ
ولة بالّنظر تقرار املوازنة العامة للدّ ومن أجل استغالل هذه الفوائض، واستعماهلا يف احلفاظ على اس .دينار

لعدم اليقني الذي مُيّيز أسعار الّنفط على املدى املتوّسط والبعيد، قّررت احلكومة تأسيس صندوق لضبط 
إيرادات اجلباية البرتولية يعمل على امتصاص فائض اجلباية البرتولية الذي يفوق تقديرات قانون املالية الذي 

كميلي الذي صدر يف جوان قد مّت تأسيس هذا الّصندوق من خالل قانون املالية التّ يتم إعداده سنويّا، و 
مهمة خالل  ، والذي حّدد نوع وأهداف وجمال الصندوق؛ علماً أّن الّصندوق قد خضع لتعديالت  8111
8112سنيت 

30
.,811 و 

31
 

 

 دوافع إنشاء صندوق ضبط الموارد .2
 :ميكن تقسيمها إىل

قتصاد اجلزائري من اختالالت هيكلّية خطرية نتيجة ارتباطه القوّي بقطاع اال معاناة :دوافع داخلّية
 32:احملروقات الذي يظهر تأثريه على االقتصاد وفقاً لثالثة مستويات

 مو االقتصادي؛تأثري قطاع احملروقات على معّدل النّ  -
                                                 

املتضمن قانون  م2003ديسمبر  22ه الموافق لـــ1424ذي القعدة عام  04المؤرخ في  22-23قانون رقم   30
 .0111املالية لسنة 

املتضمن قانون  م2000جويلية  11ه الموافق لـــ1421عام جمادى الثانية  11المؤرخ في  04-00أمر رقم    31
 .0112املالية التكميلي لسنة 

، األكادميية للدراسات صناديق الثروة السيادية كأداة لتسيير مداخيل الّنفط في الدول العربيةنبيل بوفليح، فعالية  32
 .41-41: ، ص0101، 1االجتماعية واإلنسانية، ع 
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 تأثري قطاع احملروقات على ميزان املدفوعات؛ -
 .العامة للّدولةتأثري قطاع احملروقات على املوازنة  -

إن ارتباط االقتصاد اجلزائري بأداء قطاع احملروقات يؤّدي إىل تعّرضه ألزمات وصدمات خارجية 
ا إىل تراجع أداء قطاع احملروقات بسبب ميرجع سببه ّلتان، وال8102وأزمة ، ,052دورية على غرار أزمة 

وق ضبط املوارد تكمن يف رغبة احلكومة يف ومن هذا املنطلق فإّن مربّرات إنشاء صند. اهنيار أسعار الّنفط
احلفاظ على استقرار املوازنة العامة؛ األمر الذي و استحداث آلية تعمل على ضبط اإليرادات العامة للّدولة 

تنفيذ خمتلف سياساهتا االقتصادية، ومن مّث الّتخفيف من حّدة الّصدمات اليت يتعّرض هلا  من مُيكِّنها
 .االقتصاد اجلزائري

 33:تتمّثل يف :بّررات خارجيةم
 ؛تقلبات أسعار الّنفط يف األسواق العاملية -
 .رواج فكرة إنشاء صناديق الثّروة الّسيادية بني الّدول الّنفطية -

 ماهية صندوق ضبط الموارد وموارده وأهميته .3
هو صندوق ينتمي إىل احلسابات اخلاصة للخزينة، وبالّضبط : تعريف صندوق ضبط الموارد . أ

تخصيص اخلاص، أهم ما مُييِّز هذه احلسابات أهنا مستقّلة عن املوازنة العامة للّدولة، أي حسابات ال
أهّنا ال ختضع لقواعد ومبادئ إعداد وتنفيذ املوازنة العامة، كما أهنا ال ختضع لرقابة الّسلطة الّتشريعية 

 34."الربملان"
 
 

                                                 
 .مرجع سابق،  صناديق الثروة السيادية كأداة لتسيير مداخيل الّنفط في الدول العربيةفعالية نبيل بوفليح،  33
ربيع األول  24المؤرخ في  02-2000: قانون رقم، 0111من قانون امليزانية التكميلي لسنة  01قا للمادة وف 34

 .0111واملتعلق بقانون املالية التكميلي لسنة  2000جوان  21ه الموافق لــ1421عام 



 هاجر يحي
                                   ،صناديق الّثروة الّسيادية سياسات ترشيد دور

 جزائرالب ضبط المواردصندوق دراسة حالة 
 

34 
 

 مصادر تمويل صندوق ضبط الموارد . ب
اتج عن جتاوز هذه األخرية لتقديرات قانون املالية، ة البرتولية النّ تتمّثل يف فائض قيمة اجلباي 

 .باإلضافة إىل كّل اإليرادات األخرى املتعّلقة بتسيري الّصندوق
فرتتني وكان ذلك خالل سّجل صندوق ضبط املوارد تطّورات هامة يف وضعيته منذ إنشائه، 

 :زمنيتني
األهداف اليت ُحّددت للصندوق يف هذه الفرتة متثّلت يف متويل  إنّ  ":8112-8111"الفترة األولى  -

ولية ملستوى أقل من تقديرات قانون عجز امليزانية العامة للّدولة الناتج عن اخنفاض إيرادات اجلباية البرت 
املالية وختفيض حجم املديونية العمومية؛ مع العلم أن الّنشاط الفعلي للّصندوق خالل هذه الفرتة قد 
اقتصر فقط على سداد الّدين العمومي، ودون استخدامه يف متويل العجز املوازين بسبب ارتفاع أسعار 

 
ُ
حد د من قبل وزارة املالية، مما أّدى إىل تسجيل فوائض سنوية احملروقات وجتاوزها للّسعر املرجعي امل

هامة على مستوى املوازنة العامة للّدولة مت حتويلها إىل الّصندوق، كما شهدت الفرتة املمتّدة بني سنة 
مليار  ,5,,8مليار دج إىل  898,09تراجعًا هامًا يف رصيد الّصندوق بانتقاله من  8118و 8111

؛ علًما أن هذا الرّتاجع يُعّزى إىل اخنفاض فائض اجلباية البرتولية من 8118ة دج مع هناية سن
، وهو ما يوضحه اجلدول 8118مليار دج سنة  21,,8إىل  8110مليار دج سنة  ,089,2

 35:املوايل
 
 
 
 

                                                 
الواقع واآلفاق مع اإلشارة إىل  :ول الّنفطيةدور صناديق الّثروة الّسيادية في تمويل اقتصاديات الدّ  ،نبيل بوفليح 35

حالة اجلزائر، أطروحة دكتوراه، فرع نقود ومالية، قسم علوم الّتسيري، كلية العلم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة 
 .002: ، ص0101، 1اجلزائر
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 "8112-8111"تطّور فائض قيمة اجلباية البرتولية يف الفرتة  (:1)ول رقم جد
 .مليار دج: الوحدة                                                                                                                           

 السنوات 5555 5552 5555 5552 5552 5550

255911 

05 

2,8981 

05 

29,91, 

05 
50,921 

05 
221911 

05 
,81911 

05 

 الجباية البترولية وفًقا لقانون المالية
 "أ.د"السعر المرجعي لبرميل الّنفط 

88,,929 

2292 

02229,5 

929, 

082295, 

8591 
528951 

8299 
5,292, 

8295 
00,9989 

8292 

 الجباية البترولية الفعلية
 "أ.د"الّسعر الفعلي لبرميل الّنفط 

 فائض قيمة الجباية البترولية 229989 ,08992 8,921 222950 89925, 09,2929
 .0101مديرية التوقعات والسياسات، وزارة املالية،  :المصدر

 

؛ حيث 0111كما متّيزت هذه الفرتة بإدخال تعديل على القواعد املنظِّمة لنشاط الصندوق سنة 
افة مورد جديد للصندوق يتمثل يف تسبيقات بنك اجلزائر املوجهة للتسيري الّنشط للمديونية اخلارجية مت إض

من أجل دعم عمليات الّصندوق اخلاصة بالّسداد املسبق للمديونية العمومية اخلارجية، وهي سياسة 
 .8112جديدة شرعت احلكومة يف تنفيذها ابتداء من سنة 

لتصبح  ,811متّيزت بإدخال تعديالت على أهداف الصندوق يف  ":8115-8112"الفترة الثانية  -
 : على النحو التايل

مليار دينار جزائري وختفيض  21,متويل عجز اخلزينة العمومية دون أن يقل رصيد الصندوق عن 
حجم املديونية العمومية؛ حيث شرعت احلكومة يف استخدام موارد الصندوق يف متويل عجز اخلزينة 

املتزايد من سنة ألخرى نتيجة ارتفاع اإلنفاق احلكومي االستثماري، باإلضافة إىل االستمرار يف  العمومية
عمليات سداد الدين العمومي مبا فيها عمليات الّتسديد املسَبق للمديونية العمومية اخلارجية اليت شرع فيها 

 فرتات  سابقة، علًما أنه مل ، وتسديد تسبيقات بنك اجلزائر املمنوحة للحكومة يف8112ابتداء من سنة 
وفيما يتعّلق جبانب املوارد فقد تلّقى . 8115ُتسّجل أي عملية تسديد للدين العمومي خالل سنة 

مليار دج بسبب حتقيق احلكومة لفوائض مالية معتربة  8829,2,الّصندوق حتويالت إمجالية جتاوزت 
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واجلدول املوايل ". 8112-,811"ولية يف الفرتة نتيجة استمرار ارتفاع أسعار احملروقات يف األسواق الد
 36:يوّضح ذلك

 "8115-8112" تطّور فائض قيمة اجلباية البرتولية يف الفرتة(: 2)جدول رقم 
 .مليار دج: الوحدة                                                                                                 

 السنوات 5552 5552 5552 5552

058,911 

9, 
0,02921 

9, 
5,9911 

05 
50,911 

05 

 الجباية البترولية وفًقا لقانون المالية
 "أ.د"يل الّنفط السعر المرجعي لبرم

898,9,, 

,890 
2119922 

5595, 
8,00922 

,2952 
8,02911 

,2922 

 الجباية البترولية الفعلية
 "أ.د"الّسعر الفعلي لبرميل الّنفط 

 فائض قيمة الجباية البترولية 0,52911 0,92922 8822902 2,,2119
 .0101مديرية التوقعات والسياسات، وزارة املالية،  :المصدر

 

متّيزت هذه الفرتة بتعديل أهداف الّصندوق لتتماشى وبرنامج  ":8102-8101: "الفترة الثّالثة -
مليار  80802، علًما أنه مت ختصيص مبلغ "'8102-8101'الربنامج اخلماسي "اإلنعاش االقتصادي 

قطاع الّتنمية احمللّية والبشرية الذي استفاد من : ىل ثالثة برامج فرعّية هيدج؛ حيث مّت تقسيمه إ
من إمجايل املبلغ الكّلي؛ كما  %22928مليار دج، أي نسبة  5519برنامج  خاّص؛ ُخّصص له مبلغ 

؛ استفادت "%92928"مليار دج  2211استفاد قطاع األشغال العمومّية واهلياكل القاعديّة مببلغ 
، النسبة املتبقّية "%0,912"مليار دج  9211ّصناعة والّصيد البحري والّتشغيل من مبلغ قطاعات ال

 37.من املبلغ الكّلي املخّصص للربنامج اخلماسي
وميكن القول أّن الّتوزيع القطاعي للربامج سابقة الذّكر يعكس رغبة احلكومة يف استهداف 

وفيما يتعّلق جبانب  .مو االقتصادي ومستويات الّتشغيلالقطاعات اليت تؤثّر بصورة  مباشرة يف معّدالت النّ 
                                                 

 .007: سابق، صرجع م ،نبيل بوفليح 36
 ،"2010-2000"ة لسياسة اإلنعاش االقتصادي المطّبقة في الجزائر في الفترة دراسة تقييميّ نبيل بوفليح،  37

 .052: ، ص0100، ديسمرب 00أحباث اقتصادية وإدارية، ع 
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املوارد فقد تلّقى الّصندوق حتويالت ُمعتربة بسبب حتقيق احلكومة لفوائض مالية ُمعتربة نتيجة استمرار 
 :واجلدول املوايل يوّضح ذلك". 8102-8101"ارتفاع أسعار احملروقات يف األسواق الّدولية يف الفرتة 

 "8102-8101"تطّور فائض قيمة اجلباية البرتولية يف الفرتة (: 3)رقم  جدول
 .مليار دج: الوحدة                                                                                                 

 السنوات 5522 5525 5522 5522
02,,9,91 

9, 
0,02951 

9, 
0205912 

05 
0285921 

05 

 الجباية البترولية وفًقا لقانون المالية
 "أ.د"السعر المرجعي لبرميل الّنفط 

99229922 

 
9,,2909 

01592 
2122992 

000912 
92859,8 

008952 

 الجباية البترولية الفعلية
 "أ.د"الّسعر الفعلي لبرميل الّنفط 

 فائض قيمة الجباية البترولية 89119981 82929915 81,89890 02019,82
 .0105مديرية التوقعات والسياسات، وزارة املالية،  :مصدرال

 

إىل أّن صندوق ضبط املوارد قد حّقق موارد مهّمة يف فرتة الّدراسة، ساهت ( 1)شري اجلدول رقم يُ 
 .بشكل  فّعال يف متويل الربنامج اخلماسي

اعتماًدا على الّدراسة اليت قام هبا الباحث االقتصادي الدكتور نبيل بوفليح، حول صندوق ضبط 
هذا األخري يُعاين من اختالالت هيكلّية تستدعي إصالحات جذريّة فيما  املوارد؛ واليت تبنّي من خالهلا أنّ 

 :ويف هذا الّصدد قام باقرتاح منوذج يهد ف إىل. خيص حوكمته وجمال نشاطه واسرتاتيجّية استثمار أصوله
حتسني أداء وفعالّية صندوق ضبط املوارد من خالل اعتماد اسرتاتيجّية طويلة املدى، تعتمد  -

تغيري نظرة احلكومة للّصندوق؛ من اعتباره أداًة مؤقّتة تعمل على ضبط وتعديل  أساًسا على
املوازنة العاّمة وسداد املديونّية العمومية إىل أداة ُمستدامة تعمل على املدى البعيد، وُتسهم يف 

 ضمان مستقبل األجيال القادمة؛
 .ة مالّية مستدامةحتويل مداخيل الّثروة الّنفطية؛ باعتبارها ثروة زائلة إىل ثرو  -
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 "8102-8100"تطّور وضعية صندوق ضبط املوارد يف الفرتة (: 4)جدول رقم 
 .مليار دج: الوحدة                                                                                                  

 السنوات 5522 5525 5522 5522
 

22,99208 

02019,82 

1 

 

2,999,28 

81,89890 

1 

 

29209,19 

82929915 

1 

 

2228929, 
89119981 

1 

 :الموارد-1
 رصيد السنة السابقة -
 فائض قيمة الجباية البترولية -
 تسبيقات بنك الجزائر -

 مجموع الموارد ,029902, 50,9108, 529529,, ,9,2909,
 
1 

85,29,,8 

1 

 
1 

809892,0 

1 

 
1 

882998,1 

1 

 

1 

0,,09222 

1 

 االستخدامات-2
 سداد الدين العمومي -
 تمويل عجز الخزينة العمومية -
 سداد تسبيقات بنك الجزائر -

 مجموع االستخدامات 09222,,0 882998,1 809892,0 8,,85,29
 رصيد الصندوق في نهاية السنة 29209,18 2,999,28 22,99208 221292,2

 .0105التوقعات والسياسات، وزارة املالية، مديرية  :المصدر
 

 :وقد ارتكز الّنموذج املقرتَح على ثالثة مستويات
 اإلطار القانوين للّصندوق؛ 
 اهليكل الّتنظيمي للّصندوق؛ 
 اسرتاتيجّية االستثمار يف الّصندوق. 

 .الّصندوقيف ونظرًا لطبيعة موضوعنا سنرّكز فقط على القسم الثّالث، اخلاص باسرتاتيجّية االستثمار 
 يجّية االستثمار في صندوق ضبط الموارداسترات. ج

لقد قام الباحث برسم اسرتاتيجّية كاملة املعامل؛ من خالل وضع خطّة تشمل مجيع املراحل اخلاّصة 
 :والّشكل املوايل يوّضح ذلك. بإعداد وتنفيذ اسرتاتيجّية االستثمار يف الّصندوق
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 يف صندوق ضبط املوارد مراحل إعداد وتنفيذ اسرتاتيجّية االستثمار(: 0)شكل رقم 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

الواقع واآلفاق مع اإلشارة  :دور صناديق الّثروة الّسيادية في تمويل اقتصاديات الّدول الّنفطية: نبيل بوفليح :المصدر
 .012: إىل حالة اجلزائر، مرجع سابق، ص

 :انطالقًا مّم سبق نقرتح ما يلي
 مكوّنات المحفظة المثلى

 الّتوزيع المكاني .1
ه لالستثمار يف االحّتاد األورويب واألسواق الّناشئة، مع الرّتكيز على منطقة جنوب شرق آسيا الّتوج -

 :لسأسباب الّتالية
  غياب األمن واالستقرار يف منطقة الّشرق األوسط وإفريقيا بسبب األحداث الّسياسية الرّاهنة؛ مبا

 يف ذلك ثورات الرّبيع العريب؛

 تبّني استراتيجية استثمار جديدة

تقديم اقتراحات لتعديل 
 االستراتيجية

تشكيل محفظة االستثمار  -
 الفعلّية

تقييمها ومقارنتها مع محفظة  -
 االستثمار المرجعية

تحديد وقياس مخاطر محفظة  -
 االستثمار الفعلية

 ":المرجعية"مثلى إعداد محفظة االستثمار ال
 تحديد أماكن االستثمار -
تثمر ستحديد نوع األصول الم -

 فيها
" معياري"تحديد عائد مرجعي  -

 للمحفظة

تحديد المخاطر الُمصاحبة لعملية 
 االستثمار

وضع مبادئ أخالقية الستراتيجية 
 االستثمار

تحديد أهداف 
 االستراتيجية
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  0114اق املتقّدمة مبا يف ذلك أمريكا الّشمالية؛ بعد أزمة الّتخّوف من االستثمار يف األسو 
 .وتداعياهتا على االقتصاد العاملي ككل

 الّتوزيع الّنوعي .2
الرّتكيز بصفة  أساسّية على املشروعات االقتصاديّة والّنهوض بالقطاع الّزراعي؛ نظرًا ملا ميكن  -

 جّدا؛ يف إطار الّتنمية احمللّية؛ للجزائر أن حتّققه من خالل هذه القناة االستثمارية اهلامة
 االستثمار يف األصول العقاريّة؛ -
االحتفاظ جبزء من أموال الّصندوق يف شكل أصول قابلة للّتسييل يف مّدة قصرية؛ ملواجهة  -

 األزمات الطّارئة؛
ية الّنهوض بالّسوق املايل اجلزائري، وتطوير األدوات املالية وصواًل إىل الّتعامل باملشتقات املال -

واألدوات األخرى عالية املخاطرة من جهة، وذات العائدات الّضخمة والّسريعة من جهة أخرى؛ 
 .باالستثمار يف صناديق الّتحّوط

 :اتمةـــــخ
صندوق ضبط املوارد كان يُعاين منذ البداية من اختالالت هيكلّية؛ وأنه من  بعد الّدراسة أنّ  تبنّي 

أن تعصف به وأن ( 0102-0105)أسعار الّنفط احلالّية  اهلشاشة حبيث ميكن ألزمة مثل أزمة اهنيار
، أي ما يعادل 0105مليار دج يف هناية سبتمرب  0201,1تقضي على وجوده هنائيًّا؛ حيث بلغ رصيده 

ُتشري إىل أّن رصيد هذا الّصندوق سيبلغ  0102مليار دوالر، كما أن توقعات قانون املالية لسنة  02,4
إذا استمّر (. 0102)مليار دوالر يف هناية الّسنة احلالية  07عادل حوايل مليار دج أي ما ي 0727,1

قد ُيستنفذ بشكل  هنائي؛ كما صرّح الدّكتور واخلبري االقتصادي  0107الوضع على ما هو عليه إىل غاية 
 . سليمان ناصر

سهم يف تطوير وتوسيع كان ال بّد من الّتفكري يف استثمار األموال احملّصلة يف فرتة الّرخاء يف مشاريع تُ 
حجم صندوق ضبط املوارد؛ ولعّل الّسياسات املقرتحة، باإلضافة إىل تنويع مصادر متويل هذا األخري، بدل 
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االعتماد فقط على اجلباية البرتولية كانت لتحّل الكثري من املشكالت اليت تواجه االقتصاد الوطين اليوم؛ 
ليًّا يف مشاريع تنموية، بدل اقتصاره على تغطية العجز يف خاصة ما تعلّق باستثمار أموال الصندوق داخ

 :ويف هذا الّصدد نقرتح ما يلي. امليزانية واخلزينة وختفيض حجم املديونّية
ضرورة تغيري نظرة احلكومة فيما خيّص صندوق ضبط املوارد؛ واالنتقال به من جمّرد صندوق لتغطية  -

اجلزائر، واعتماده كمصدر متجّدد لإليرادات ميكن من  العجز يف اخلزينة إىل صندوق ثروة سيادية يف
خالله ضمان مستقبل األجيال القادمة؛ باختاذ القرارات االستثمارية الّسليمة، وحتقيق االستفادة 

 القصوى من عائدات هذا الّصندوق؛

العمل بشكل  جّدي على تعديل وتطوير هيكل وأهداف صندوق ضبط املوارد؛ حبيث يرقى إىل  -
 ناديق الثّروة الّسيادية العربية والعاملية؛مصاف ص

الّتفكري يف خمتلف الطّرق اليت مُيكن من خالهلا أن يتعاىف صندوق ضبط املوارد، حىّت لو مّت بشكل   -
 تدرجيي وعلى املدى الّطويل؛ وقد يكون احتياطي الّصرف احلّل األمثل يف مثل هذه الظّروف؛

بشكل  ال يلغي متاًما اجلباية البرتولية، لكن ال جيعلها  تنويع مصادر متويل صندوق ضبط املوارد  -
 املصدر الرّئيس، واالستفادة من دروس األزمة احلالية؛

العمل بتنويع احملفظة االستثمارية للّصندوق لتفادي املخاطر؛ من خالل الّسياسات املقرتحة  -
 .يف املستقبل" ةاالستثمار يف صناديق الّتحّوط، األسواق الّناشئة والّتنمية احملّلي"

 

 :المراجعقائمة 
 :بالّلغة العربيةمراجع 

 :فاتؤلم
، 0، مكتبة النهضة، القاهرة، مصر، طمشاركة المواطنين في التنمية الريفيةشوقي عبد املنعم،  .0

0221. 
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انكماش الطلب وتراجع اآلفاق المتوقّعة، مستجّدات آفاق االقتصاد صندوق الّنقد الّدويل،  .0
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 ،أثر تبني التسويق المسؤول على حماية المستهلك
        لصناعة المصبرات الغذائية "نقاوس"  مؤسسةدراسة استطالعية على عينة من مستهلكي منتجات 

                                             

 سامية لحول . د.أ
 ، اجلزائر 1 جامعة باتنةأستاذة التعليم العايل، 

 Lahouelsamia@yahoo.fr:  ربيد إلكرتوينال
 

 وسيم فالحي .أ
 ، اجلزائر1 جامعة باتنة، طالب دكتوراه

 fellahiwassim@yahoo.com :ربيد الكرتوينال
 

 :ملخص
على محاية  نقاوس  التسويق املسؤول املتبىن من طرف مؤسسة  هتدف هذه الدراسة إىل حتديد أثر
مفردة عن طريق  052وقد مت مجع البيانات من عينة تقدر بـ . حقوق املستهلكني  مبدينة باتنة يف اجلزائر

هذه األخرية استخدمت األساليب اإلحصائية الوصفية واالستداللية  ،صممت ألغراض الدراسة استبانه
لتفسري بياناهتا واختبار فرضياهتا اخلاصة بالتحليل والكشف عن عالقات التأثري املباشرة بني املتغري املستقل 

    (.محاية حقوق املستهلكني) واملتغري التابع( التسويق املسؤول)الرئيسي 
على  مبؤسسة نقاوسأثر لتبين التسويق املسؤول  ى املستوى الكلي إىل وجودوتشري نتائج الدراسة عل

على مستوى املتغريات املستقلة الفرعية تبني وجود تأثري دال و . محاية املستهلكني مبدينة باتنة يف اجلزائر
لى املتغري التابع ع( السعر املسؤول، التوزيع املسؤول، والرتويج املسؤول )إحصائيا للمتغريات املستقلة اجلزئية 

 .محاية املستهلك، يف حني مل يؤثر املنتج املسؤول على املتغري التابع
 . التسويق املسؤول، محاية حقوق املستهلكني، املنتج املسؤول، حتليل إحصائي: كلمات مفتاحية

Résumé : 
Cette étude vise à déterminer l'effet du marketing responsable adopté 

par la firme N’gaous sur la protection des droits des consommateurs à la 

mailto:Lahouelsamia@yahoo.fr
mailto:fellahiwassim@yahoo.com
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ville  de Batna en Algérie, Les données ont été recueillis d'un échantillon 
composé  de 250  individus, à travers un questionnaire conçu  pour les 
besoins de l'étude. cette dernière  a aussi  utilisé des méthodes  statistiques  
descriptives et déductives  pour interpréter les données et tester  les 
hypothèses  associés à l'analyse et la détection de l'influence directe entre la 
variable indépendante  (marketing responsable) ,et la variable dépendante 
(la protection des droits des consommateurs). 

 Au niveau global les résultats de l'étude ont montré qu’il y’a un effet 
du marketing responsable adopté par la firme "N’Gaous" sur la protection 
des droits des consommateurs à la ville  de Batna en Algérie; au niveau des 
variables indépendantes les résultats indiquent qu'il n'y a aucun effet de la 
variable indépendante "produit responsable " sur la variable dépendante, 
D'autre part on a trouvé qu’il y’a un effet des autres variables indépendants 

( prix responsable , distribution responsable et promotion responsable) sur 
la variable dépendante.   

 : مقدمة
أدى التطـــــــور التكنولـــــــوجي إىل حـــــــدوا قفـــــــزة نوعيــــــــة يف معـــــــدالت اإلنتـــــــا ، تنـــــــو  املنت ــــــــات، 

تنــــــامي هــــــذه  .وزيــــــادة يف اجلــــــودة، األمــــــر الــــــذ  أدى إىل ارتفــــــا  عــــــدد وح ــــــم الشــــــركات عــــــرب العــــــامل
ـــــةاألخـــــرية خلـــــق منافســـــة  فيمـــــا بينهـــــا وهـــــو مـــــا ضـــــاعف مـــــن ارتفـــــا  خطـــــر الكســـــاد الـــــذ  أصـــــب   قوي

ـــــــى تصـــــــريف  ـــــــو ، فالشـــــــركات أضـــــــحت  ـــــــربة عل ـــــــد يواجـــــــه أ  شـــــــركة منهـــــــا الي ـــــــذ  ق العـــــــدو األول ال
منت اهتــــــا بغــــــل النةــــــر عــــــن الوســــــيلة املتبعــــــة يف ذلــــــك، والنتي ــــــة فــــــت  األبــــــوا  أمــــــا  الغــــــ  واخلــــــدا  

الـــــردانة أثنــــان العمليـــــة اإلنتاجيــــة بغـــــرض الفــــيل التكـــــاليف، انتشــــار االتصـــــال امل ــــلل واإلعـــــال   بتعزيــــز
الكـــــاذ  منـــــه علـــــى وجـــــه التحديـــــد، توســـــع تبـــــين طـــــرق توزيعيـــــة غـــــري مالئمـــــة، وأخـــــريا حتديـــــد أســـــعار ال 

ـــــــه توجهـــــــت االنتقـــــــادات كلهـــــــا للتســـــــويق كعنصـــــــر مســـــــؤول عـــــــن هـــــــذه .تعكـــــــا قيمـــــــة املنت ـــــــات وعلي
 .لك أ  األخرية مست بشكل أساس عناصر املزيج التسويقيالت اوزات،  ذ
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التفكـــــري إلســـــاد أســـــلو  ي ـــــمن الـــــرب  االقتصـــــاد  مـــــع حتقيـــــق الفائـــــدة للم تمـــــع والبي ـــــة  بـــــدأ 
ـــــاة،  ـــــع نـــــواحي اوي ـــــا اعتـــــربت اوـــــل الـــــذ  قـــــد يعـــــا  املشـــــاكل يف مجي ـــــة املســـــتدامة، ال مـــــع فكـــــرة التنمي

اجلانـــــــب  هريـــــــة تتماـــــــل أساســـــــا يف اجلانـــــــب البي ـــــــي،علـــــــى اعتبـــــــار أ ـــــــا مـــــــزيج مـــــــن ثـــــــالا جوانـــــــب جو 
 . اجملتمعي  واجلانب االقتصاد 

ــــــذ اجتمــــــا  ســــــتوكهومل ل مــــــم املتحــــــدة  طــــــرأت  ــــــدان مــــــن ســــــبعينيات  القــــــر  العشــــــرين أ  من ابت
علــــــى مفهــــــو  التنميــــــة املســــــتدامة  موعــــــة كبــــــرية مــــــن التعــــــديالت واإلضــــــافات ومت التعمــــــق فيهــــــا أكاــــــر، 

ا  التنميـــــة املســـــتدامة ذروهتـــــا ابتـــــدان مـــــن بدايـــــة األلفيـــــة اجلديـــــدة الـــــا شـــــهدت لتبلـــــر الدراســـــات يف ميـــــد
بتحقيــــــق البعــــــد  ظهــــــور مصــــــطلحات جديــــــدة كالتســــــويق املســــــؤول، الــــــذ  يعــــــرب عــــــن التــــــزا  املؤسســــــات

 .االقتصاد  للتنمية املستدامة من خالل منع جتاوزات التسويق
لــــذ  أضـــــحت محايتــــه الشـــــغل مــــن جانــــب  خـــــر تركــــز كـــــل املؤسســــات اليـــــو  علــــى املســـــتهلك، ا

حكومــــــــات  الشــــــــاغل لكــــــــل الفــــــــاعلني االقتصــــــــاديني مــــــــن مؤسســــــــات، حركــــــــات ومايــــــــة املســــــــتهلك،
وقـــــد أدى ارتفـــــا  عـــــدد املطـــــالبني ىلمايـــــة حقـــــوق املســـــتهلك إىل اتســـــا  رقعـــــة ...وهي ـــــات دوليـــــة و ليـــــة،

حــــل جــــو  كينيــــد  اوقــــوق الــــا يســــتفيد منهــــا األخــــري، فعلــــى ســــبيل املاــــال قســــم الــــرئيا األمريكــــي الرا
حقــــــــــوق املســــــــــتهلك إىل أربــــــــــع حقـــــــــــوق أساســــــــــية هــــــــــي حقـــــــــــه يف األما ،حقــــــــــه يف اوصــــــــــول علـــــــــــى 
ــــــة األمــــــم املتحــــــدة أربــــــع حقــــــوق  ــــــار كمــــــا وضــــــعت هي  ــــــه وحقــــــه يف االختي املعلومات،حقــــــه يف يــــــا  رأي

اوـــــــق يف إشـــــــبا  حاجاتـــــــه  أخـــــــرى للمســـــــتهلك وهـــــــي أساســـــــا حقـــــــه يف التعـــــــويل، حقـــــــه يف التاقيـــــــف،
 .ا حق العي   يف بي ة صحيةاألساسية وأخري 
 :مشكلة الدراسة

تعــــــــــد الصــــــــــناعات الغدائيــــــــــة مــــــــــن أهــــــــــم الصــــــــــناعات الــــــــــا تســــــــــتوجب تــــــــــوفري  أعلــــــــــى محايــــــــــة 
ــــــد يتســــــبب بشــــــكل مباشــــــر يف  تعــــــرض  ــــــدا ق ــــــك أ  اخلطــــــأ يف هــــــذه الصــــــناعات  حتدي للمســــــتهلك، ذل
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ـــــــذ  يرفـــــــع مـــــــن أ يـــــــة التحلـــــــي باملســـــــؤولية  داخـــــــل هـــــــذه املســـــــتهلك إىل ةـــــــاطر عـــــــدة، وهـــــــو األمـــــــر ال
 .الشركات من خالل اعتماد  موعة  ليات من بينها التسويق املسؤول

مؤسســـــــة نقـــــــاوس للمصـــــــربات مـــــــن بـــــــني أهـــــــم املؤسســـــــات الغذائيـــــــة  يف الســـــــياق نفســـــــه، تعتـــــــرب 
املتمركـــــــزة يف الشـــــــرق اجلزائـــــــر ، وتوجهـــــــت يف الســـــــنوات األخـــــــري  ـــــــو تبـــــــين  موعـــــــة مـــــــن التوجهـــــــات 

وعليــــه  حتــــاول هــــذه  الدراســــة إبــــراز الــــدور الــــذ  يلعبــــه تبــــين التســــويق املســــؤول مبؤسســــة  االجتماعيــــة ،
نقـــــــاوس للمصـــــــربات الغذائيـــــــة يف اوفـــــــا  علـــــــى متـــــــع مســـــــتهلك مؤسســـــــة ىلقوقـــــــه املعلـــــــن عنهـــــــا، مـــــــن 

 : خالل طرح التساؤل الرئيا التايل
 التسويق المسؤول في حماية حقوق مستهلكتبني إلى أي مدى يمكن أن يساهم 

 مؤسسة نقاوس للمصبرات؟
 :مت طرح الفرضية الرئيسية هلذه الدراسة كما يلي :الدراسة اتفرضي
H0-  ــــــة حقــــــوق املســــــتهلك ــــــى محاي ــــــين التســــــويق املســــــؤول عل ــــــة إحصــــــائية للتب ــــــأثري ذو دالل ال يوجــــــد ت

  .% 5عند مستوى معنوية 
 :وتندر  حتت هذه الفرضية  موعة فرضيات جزئية هي

H01-  ـــــة إحصـــــائية للمنـــــتج املســـــؤول علـــــى محايـــــة حقـــــوق مســـــتهلك منت ـــــات ال يوجـــــد تـــــأثري ذو دالل
  .% 5نقاوس عند مستوى معنوية 

H02-  ال يوجـــد تـــأثري ذو داللـــة إحصـــائية للســـعر املســـؤول علـــى محايـــة حقـــوق مســـتهلك منت ـــات 
 .% 5عند مستوى معنوية  "نقاوس"

H03-  ـــــة إحصـــــائية للتوز ـــــة حقـــــوق مســـــتهلك منت ـــــات ال يوجـــــد تـــــأثري ذو دالل يـــــع املســـــؤول علـــــى محاي
 .% 5عند مستوى معنوية  "نقاوس" 

H04-  ال يوجـــــد تـــــأثري ذو داللـــــة إحصـــــائية للـــــرتويج املســـــؤول علـــــى محايـــــة حقـــــوق مســـــتهلك منت ـــــات
 .% 5عند مستوى معنوية  "نقاوس" 
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 :أهداف الدراسة
 :تسعى هذه الدراسة إىل الوصول لتحقيق األهداف التالية

 .التعريف بالتسويق املسؤول كموضو  حديث النشأة -

 .اإلحاطة باجلوانب النةرية لكل من التسويق املسؤول ومحاية حقوق املستهلك -

 . قياس تأثري التسويق املسؤول  على محاية حقوق مستهلك منت ات نقاوس -

حتديـــــــد مـــــــدى مســـــــايرة الشـــــــركات اجلزائريـــــــة لالهتمامـــــــات العامليـــــــة مـــــــن خـــــــالل أخـــــــذ مؤسســـــــة  -
 .نقاوس  منوذجا للدراسة والتسويق املسؤول كمعيار للتقييم

 :أهمية الدراسة
 :تستمد الدراسة أ يتها من 

يســــــــتمد  املوضــــــــو  أ يتــــــــه مــــــــن أ يــــــــة  التنميــــــــة املســــــــتدامة بشــــــــكل عــــــــا  : متغـــــــريات البحــــــــث -
واملســـــــؤولية االجتماعيـــــــة بشـــــــكل أخـــــــي يف الدراســـــــات االقتصـــــــادية العامليـــــــة اليـــــــو ، حيـــــــث أ  

ـــــــــة التســـــــــويق  ـــــــــزا  االقتصـــــــــاد  للتنمي ـــــــــق االلت املســـــــــؤول أضـــــــــحى يعـــــــــد عنصـــــــــرا مهمـــــــــا يف حتقي
مــــــــن اجلانــــــــب اقخــــــــر تعتـــــــرب  محايــــــــة حقــــــــوق املســــــــتهلك .املســـــــتدامة ضــــــــمن وظيفــــــــة التســـــــويق

موضـــــــوعا لـــــــه وز  كبـــــــريا يف النةـــــــا  االقتصـــــــاد  العــــــــاملي اوـــــــديث، وعليـــــــه يعـــــــد الـــــــرب  بــــــــني 
 .املتغريين  اال خصبا للدراسة

يعــــــد التســــــويق املســــــؤول مــــــن أحــــــدا املواضــــــيع يف التنميــــــة املســــــتدامة : ملســــــتقلحداثــــــة املتغــــــري ا -
والزال اللـــــبا والت ــــــار  دـــــيم علــــــى حتديـــــد مفهومــــــه، لــــــذا فـــــا  أ يــــــة هـــــذه الدراســــــة تكمــــــن  

 .كذلك يف  اولة لتحديد إطار نةر  للتسويق املسؤول
ات الغذائيـــــة قــــد ماـــــل توصــــيات هـــــذه الدراســــة حـــــال لـــــبعل املشــــاكل الســـــائدة يف ســــوق املصـــــرب  -

 .باجلزائر
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 :مبررات الدراسة
 :من بني املربرات الا دفعت إىل اختيار هذه الدراسة

االهتمـــــــا  العـــــــاملي املتزايـــــــد بالتنميـــــــة املســـــــتدامة والصـــــــي البـــــــاحاني ضـــــــمن التســـــــويق عـــــــاملني  -
ويواكــــــــب االهتمــــــــا   مادفعا ــــــــا إىل اختيــــــــار التســــــــويق املســــــــؤول كموضــــــــو  يعكــــــــا الصصــــــــه

 .العاملي

تعـــــد حداثـــــة املوضـــــو  ونـــــدرة الدراســـــات املرتبطـــــة بـــــه مـــــن بـــــني املـــــربرات الـــــا دفعـــــت  كـــــذلك   -
 .الباحاني للدراسة يف هذا اجملال

 .االهتما  الشخصي باملواضيع املرتبطة بالتنمية املستدامة -
 :منهج الدراسة

ــــــة يف  مت يف هــــــذه الدراســــــة االعتمــــــاد علــــــى املــــــنهج الوصــــــفي  باســــــتخدا  الطريقــــــة العلميــــــة املتمال
هــــذا ويــــتم االعتمــــاد علــــى .صــــياغة إشــــكالية للدراســــة، ض يــــتم وضــــع فرضــــية التــــرب صــــحة  تواهــــا الحقــــا

مصــــــــادر املعلومــــــــات الاانويــــــــة يف إثــــــــاز الدراســــــــة النةريــــــــة وتتماــــــــل هــــــــذه املصــــــــادر يف الكتــــــــب،اجملالت 
 .وامللتقيات باللغات الاالا العربية،الفرنسية واالثليزية العلمية، رسائل التخر ،

 :الدراسةهيكل 
، يعىن األول منها مبعاجلة اجلوانب النةرية لكل من قسمني رئيسينيسيتم تقسيم هذه الدراسة على 

لتسويق املسؤول ومحاية حقوق املستهلك، أما القسم الااين فسوف يعىن بتحديد مدى تأثري تبين التسويق ا
 .ؤول على محاية حقوق مؤسسة نقاوساملس
 
 
 
 



 سامية لحول  د.أ
 وسيم فالحي. أ

دراسة استطالعية على عينة ، أثر تبني التسويق المسؤول على حماية المستهلك
 الغذائية المصبرات لصناعة "نقاوس" مؤسسة من مستهلكي منتجات 

 

51 
 

 التسويق المسؤول وحماية حقوق المستهلك نظرية حولمفاهيم : المبحث االول
 التسويق المسؤول كفلسفة تسويقية حديثة. 1

مـــــــر املفهـــــــو  التســـــــويقي مب موعـــــــة مراحـــــــل جوهريـــــــة، شـــــــكلت يف  ملهـــــــا مـــــــا يعـــــــرف بـــــــالتطور 
فكـــــل مرحلـــــة منهـــــا تتصـــــف بكو ـــــا تت ـــــمن فلســـــفة تســـــويقية ةتلفـــــة مامـــــا  الفكـــــر  ملفهـــــو  التســـــويق،

كــــا  الطلــــب أكــــرب بكاــــري   1202قبــــل ســــنة  ذلــــك أنــــه . عــــن الفلســــفة املتبعــــة يف املراحــــل الســــابقة هلــــا
ـــــه وببســـــاطة كـــــا  كـــــل مـــــا  ـــــاجي اخليـــــار األنســـــب للمؤسســـــات، ألن ـــــذا كـــــا  التوجـــــه اإلنت مـــــن العـــــرض ل

كـــــا  علـــــى املؤسســـــات أ  تركـــــز   1252و 1202الل الفـــــرتة بـــــني ينــــتج يبـــــا  ويـــــتم تصـــــريفه، لكـــــن وخـــــ
علـــــى القـــــوة البيعيـــــة والقنـــــوات التوزيعيـــــة لت نـــــب خطـــــر الكســـــاد، ويرجـــــع هـــــذا بشـــــكل أســـــاس للزيــــــادة 

 1.الكبرية يف ح م املنافسة، لذا عرفت هذه املرحلة مبرحلة التوجه البيعي
ـــــا تلـــــت  ريا عـــــن املـــــرحلتني الســـــابقتني تغـــــريت الفلســـــفة التســـــويقية جـــــذ 1252خـــــالل الفـــــرتة ال

حيـــــث أضـــــحى الزبـــــو  اهلـــــدف األســـــاس للعمليـــــة اإلنتاجيـــــة، وهنـــــا ظهـــــر مـــــا يســـــمى بالتوجـــــه التســـــويقي 
للتســـــويق والـــــذ  يقـــــو  علـــــى فرضـــــية أ  القـــــوى البيعيـــــة ال تكفـــــي وحـــــدها يف ظـــــل العـــــرض الكبـــــري، إمنـــــا 

 2،الشــــــرو  يف اإلنتــــــا  يتوجــــــب علــــــى املؤسســــــة التــــــأقلم  مــــــع الســــــوق ومعرفــــــة احتياجــــــات الزبــــــو  قبــــــل
 3.وعليه  فمن املنطقي ظهور ىلوا السوق، ىلوا التسويق وىلوا املستهلك خالل هذه الفرتة

وبتوســــــــع اوــــــــديث عــــــــن التنميــــــــة املســــــــتدامة واملســــــــؤولية االجتماعيــــــــة، بزغــــــــت مرحلــــــــة جديــــــــدة 
والـــــا الللتهـــــا  موعـــــة كبـــــرية  وأخـــــرية مـــــن مراحـــــل التطـــــور التســـــويقي هـــــي مرحلـــــة التســـــويق االجتمـــــاعي،

ــــــةمــــــن املفــــــاهيم واملصــــــطلحات اودياــــــة وامل كالتســــــويق األخ ــــــر، التســــــويق االيكولوجي،التســــــويق   تداخل
يعــــــد األخــــــري مــــــن أحــــــدا و  .االجتماعي،التســــــويق املســــــتدا  ، التســــــويق األخالقــــــي والتســــــويق املســــــؤول

                                                 
1
 Salomon A. Keelson ," the évolution  of the marketing concepts : Theoretically  

Différent  Roads Leading  to Practically  same Destination!", online journal of social 
sciences  research, vol 1, issue 2, (April 2012), p .35-41. 

2 Sophie carole et Richard Lanneyrie, les clés du marketing , 2eme  éd ( France, le Génie 
des Glaciers: 2010), p.8. 

 .11.،ص(0222:عما ، دار اليازور )، الطبعة العربية األسس العلمية  للتسويق الحديثمحيد الطائي و خرو ،  3 
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مــــن خــــالل هــــذا اجلــــزن  ل الدراســــةلــــذا ســــتحاو .الفلســــفات التســــويقية الــــا ال تــــزال  ــــل اخــــتالف كبــــري
 .  االقرتا   من حتديد الرؤية األكار صحة للتسويق املسؤول

 : مفهوم التسويق المسؤول. 1.1
يعترب الكاري أ  مصطل  التسويق املسؤول  يعد مرادفا ملصطلحات التسويق املستدا  أو التسويق 

رية ميز كل مصطل  منها عن اقخر، األخالقي، لكن بعل الدراسات األخرى تقر بوجود اختالفات جوه
فمن الناحية الزمنية ماال شا  استخدا  مصطل  التسويق األخالقي خالل الفرتة املمتدة من مطلع األلفية 

يف حني عوض هذا املصطل   الحقا مبصطلحي التسويق املستدا  ض  0221اجلديدة إىل حدود سنة 
 4.التسويق املسؤول تواليا

ح م البحوا املطلوبة من قبل الباحاني على  رك البحث  رتطو  (1) البياين شكلاليوض  
 .املرتبطة مبصطلحات التسويق املستدا ، التسويق املسؤول والتسويق األخالقي( Google) جوجل
خالل الفرتة  (GOOGLE)من البحوا املطلوبة على  رك البحث جوجل  % 25أ  و 

ارتبطت مبصطل  التسويق األخالقي دو  سواه، بعد ذلك بسنة حتولت  0221و 0222املمتدة ما بني 
وجهة الباحاني كلية  و استخدا  مصطل  التسويق املستدا  الذ  بقي مسيطرا على الئحة البحوا 

الا شهدت بداية استخدا  مصطل  التسويق املسؤول، هذا األخري   ،0222املطلوبة إىل منتصف سنة 
وصوال إىل سنة  0212نبا إىل جنب مع مصطل  التسويق املستدا  بداية من سنة أضحى يستخد  ج

0212. 
 
 

                                                 
4 Mathieu Jahnich, " étude exploratoire sur le marketing responsable", rapport  

présenté à l’ Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l’énergie  (Septembre 
2013) , p.21. 
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البحوث المطلوبة من قبل الباحثين بخصوص التسويق المسؤول، التسويق األخالقي (: 1)رقم شكلال
 (Google)والتسويق المستدام  على محرك البحث 

 
Source : Mathieu Jahnich, op.cit. ,p.20. 

 

دليال أخرا   يربز "  املستدا "و" املسؤول"عن سنوات سيادة املصطلحات ميكن اعتبار صفا  بعيدا
 52، 05اختالف املصطلحني فاالستدامة مرتبطة بفرتة  زمنية قد ترتاوح لدى بعل الباحاني من مابني 

كما يرى البعل يف هذا الصدد . يف حني أ   املسؤولية غري مرتبطة بفرتة زمنية  ددة 5،سنة 25أو حىت 
ويرى أخرو  أ  التسويق املسؤول  6،املستدا "أقل اهتماما  باجلوانب البي ية من صفة "  املسؤول"أ  صفة 

 8،وزات التسويقيف حني يراه  خرو  بأنه منع لت ا 7،يعرب عن حتقيق البعد االقتصاد  للتسويق املستدا 
  9.التسويق املسؤول يندر  حتت  املفهو  العا  للتسويق املستدا مفهو  من هذه املنطلقات ميكن القول أ  

                                                 
5 Olivier Frot, développement durable et Marchés publics (saint denis: Afnor, 2008), 

p.1. 
6 Mathieu Jahnich , op  . cit., p 6   

المؤتمر الدولي سامية وول وزكية مقر ، التسويق املستدا  حسب منةور الشريعة اإلسالمية، مداخلة قدمت   7
 .12.، ص( 0212ما   22و 02يومي )اسطنبول   الرابع حول التسويق اإلسالمي،

 .2-6.ص.رجع نفسه، صم  8
مجلة الدراسات االقتصادية لجامعة التسويق املستدا  كآلية لتحقيق أبعاد التنمية املستدامة،  سامية وول،  9

 .121-.115.ص  .ص(. 0212ديسمرب )  1، عدد0 قسنطينة
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 مجاالت تطبيق التسويق المسؤول. 1.1
 :المنتج المسؤول -أ 

ـــــــــا تســـــــــاهم يف  يتماـــــــــل دور التســـــــــويق املســـــــــؤول يف تقـــــــــدن أف ـــــــــل املنت ـــــــــات واخلـــــــــدمات ال
حتســــــني نوعيــــــة اويــــــاة وعليــــــه ســــــب أ  تتســــــم عمليــــــات تصــــــنيع املنــــــتج ب ــــــما  األمــــــا ، والســــــهولة يف 
ــــــى،  ــــــات املســــــتهلك ويتعــــــداها إىل مــــــا هــــــو أجــــــود وأرق ــــــتج يوافــــــق توقعــــــات ورغب االســــــتخدا  وتصــــــنع من

 11.اييا واألوزا  والتخزينواملق10،مبراعاة أدق التفاصيل كالتعب ة والتغليف
ولكي يكتسب املنتج صفة املسؤول البد أ  مير بعملية إنتاجية تقلل من الفاقد وهنا يتكامل البعد 

تصميم على الرتكيز صب  االقتصاد  مع البي ي الذ  أولد تغريا يف إعادة تشكيل مفهو  املنتج،  حيث أ
نة فع كفال رخال، من منهالي لتخااًل من كيفية بد (للتدويرقابلة ت نفاياأو )ت نفايابدو  سلع   نتاوإ
بشكل عا  يف   12222مواصفات االيزو و  يف املقابل يساهم انتها  الرسكلة. ت اإلنتاجيةلعملياا

الفيل تكاليف هذه العمليات، من خالل الفيل تكاليف املواد األولية من جهة، وتغري أساليب اإلنتا  
وعليه فا  املنت ات املس ولة هي املنت ات األكار حتقيقا لإلعادات اخلما، إعادة 12.من جهة أخرى

  13.اإلستعمال، إعادة التدوير،  إعادة التكييف، إعادة التصنيع، وأخريا التصلي 

                                                 
10 Ghizlan Mrani, " marketing societal et development durable", MS MSC ESC 

Toulouse,) 2008/2009(, p 10,   https://visionary.files.wordpress.com/2009/09/cr-v-
finale-g-mrani.pdf  (15-05- 2014) 

 ":األبعاد التسويقية للمسؤولية االجتماعية للمنةمات وانعكاساهتا على رضا املستهلك" مد حسن اومد ، 11  
دراسة حتليلية قران عينة من املديرين واملستهلكني يف عينة من املنةمات املصنعة للمنت ات الغذائية يف اجلمهورية 

 .2.، ص(0222) ، اجلامعة املستنصرية،العراق،أطروحة دكتوراهاليمنية، 
12 Sara Bourahleb ," les enjeux du marketing responsable", p .3.  http://data.over-

blogkiwi.com/0/20/52/94/201210/ob_9215f8_lemarketing  responsable.pdf consulté  
le   (20-O4-2015). 

 
مداخلة مقدمة ". األدان التسويقي واألدان البي ي للمؤسسات االقتصاديةبني : التسويق األخ ر"يرية صاوي،  13

للملتقى الدولي الثاني حول األداء المتميز للمنظمات والحكومات، نمو المؤسسات  واالقتصاديات بين تحقيق 
 .216.،  ص(0210نوفمرب  02و 00يومي  ) ، جامعة ورقلةاألداء المالي وتحديات األداء البيئي

https://visionary.files.wordpress.com/2009/09/cr-v-finale-g-mrani.pdf
https://visionary.files.wordpress.com/2009/09/cr-v-finale-g-mrani.pdf
http://data.over-blogkiwi.com/0/20/52/94/201210/ob_9215f8_lemarketing%20%20responsable.pdf
http://data.over-blogkiwi.com/0/20/52/94/201210/ob_9215f8_lemarketing%20%20responsable.pdf
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ويعد االبتكار رهانا من الرهانات األساسية للتسويق املسؤول ذلك أنه يساهم يف حتقيق 
وقد مت تعريفه من قبل دليل أسلو من خالل حتديد  االت االبتكار والا يعىن األول منها  14،القيمة

باالبتكار على مستوى املنتج  من خالل إدخال منت ات أو خدمات جديدة أو حتسني املوجودة حاليا 
  15.الربامج املد ة املكونات املواد، بشكل كبري ويشمل هذا التحسني املواصفات التقنية،

 :السعر المسؤول -ب 
بالعودة إىل اجلدول السابق ثد أ  السعر يتواجد ضمن األبعاد التسويقية للمسؤولية االجتماعية، 
ويساهم يف التسويق املس ول من خالل وضع أسعار مالئمة من جهة ومن جهة أخرى عد  التحايل 

التحايل  إىل إضافة املادية، مقدرته مع تنس م ال أسعار فرض من يعاينذلك أ  املستهلك . باألسعار
 16.األساليب من وغريها الصورية التنزيالت أو بالتقسي  البيع خالل من املنت و  يتبعها الا باألسعار

 :وعموما يرى أ  أهم  ددات السعر املسؤول تت لى يف النقاط التالية
دة يف اســـــتغالل مـــــواد أوليـــــة مت ـــــددة عوضـــــا عـــــن تلـــــك الغـــــري مت ـــــديســـــاهم : الفـــــيل التكـــــاليف -

اخنفـــــــاض التكـــــــاليف اإلمجاليـــــــة، ويرجـــــــع هـــــــذا الخنفـــــــاض تكلفـــــــة األوىل مقارنـــــــة بالاانيـــــــة وعليـــــــه 
مـــــــن 17.تــــــنخفل األســــــعار نتي ــــــة الخنفـــــــاض التكــــــاليف وهــــــو مــــــا سعلهـــــــا مالئمــــــة للمســــــتهلك

جانــــــب  خــــــر ضــــــما  جــــــودة املنت ــــــات مــــــن املــــــرة األوىل ي ــــــمن للمؤسســــــة الفــــــيل تكــــــاليف 
 18.للمستهلك، كتكاليف صيانة أو إرجا  املعا  ماالإضافية حتملها فيما بعد 

                                                 
14

  Sara Bourahleb, ibid, p .6.  
15 Stratégie de l'OCDE pour l'innovation .pour plus d’information consulté le site web :  

www.oecd.org/.../strategiedelocdepourlinn ovation/defi   (02-01-2015) 
16

 .52.، صرجع سابقم،  اومد   
17 Sara Bourahleb, op.cit., pp 6-7. 

وأثر ـــــــا يف الفـــــــيل التكـــــــاليف، مقـــــــال منشـــــــور  رغـــــــد هاشـــــــم جاســـــــم، عالقـــــــة تكـــــــاليف اجلـــــــودة بطريقـــــــة تاكوشـــــــي 18 
 .50-01. ص ص  ،( 0221)، 61، العدد اإلدارة واالقتصاد بمجلة

http://www.oecd.org/fr/sites/strategiedelocdepourlinnovation/
http://www.oecd.org/.../strategiedelocdepourlinn%20ovation/defi
http://www.oecd.org/.../strategiedelocdepourlinn%20ovation/defi
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املنــتج  ســعر يعكــا أ  ســب :والتكلفــة يف املنت ــات اخل ــران الســعر بــني العالقــة وضــوح -
 اوقيقيـة التكلفـة)السـلعة  سـعر أ  يعـين وهـذا .منهـا قريبـا يكـو  أو اوقيقيـةه تكلفتـ األخ ـر

ة القيمــ ذلـك يف مبـا السـلعة مــن عليهـا حيصـل الــا القيمـة يـواز  أ  سـب (املسـتهلكى علـ
 19.أخ ر املنتج كو  عن النامجة امل افة

 :التوزيع  المسؤول -ج 
اخلدمات من مزود اخلدمة أو الشركة املصنعة إىل املستهلك، وهو ما و  يعرف التوزيع بأنه نقل السلع

وحىت يكتسب  20.مرافق التخزين أساليب النقل ومراقبة املخزو  وإدارهتما سعله يشمل القنوات التوزيعية،
تعرض املستهلك    التوزيع صفة املسؤول يتوجب عليه أ  ي من عد  حدوا  موعة من الت اوزات، ك

 والوقت اجلهد من الكاري  ددة، ما سعه دصي وأوقات أماكن يف املنت ات توزيع لالحتكار نتي ة لعد 
 قيا  تعرضه ألضرار صحية نتي ة لسون النقل أو التخزين، إذ أ   عد  املنت ات، أو  تلك القتنان

 خاصة صحية، أضرار إىل املستهلك يعرض قد والتخزين النقل يف األف ل األساليب باستخدا  املنةمات
املسؤول يف  اربة ولتحقيق  مسعى التسويق  21. الغذائية املواد مال التلف سريعة املواد تلك كانت ما إذا

جتاوزات التسويق، يلعب التوزيع دورا كبريا يف التحلي بااللتزا  جتاه البي ة  وعد  إواق ال رر هبا، من 
 22.خالل ما يسمى بالتوزيع األخ ر

 الترويج المسؤول -د 

                                                 
دراســــــــة : عالقـــــــة سياســـــــات املـــــــزيج التســــــــويقي األخ ـــــــر بتبـــــــين اســـــــرتاتي يات التســـــــويق األخ ـــــــر"زكيـــــــة مقـــــــر  ،  19 

ديســــــــمرب )، 1،عــــــــدد0قســــــــنطينة ، جامعــــــــة مجلةةةةةةةةة الدراسةةةةةةةةات االقتصةةةةةةةةادية، "ميدانيــــــــة بشــــــــركة االينــــــــت بباتنــــــــة
 .20-2.ص ، ص(0212

20 Meera Singh,"Marketing Mix of 4P’S for Competitive Advantage", IOSR 
Journal of Business and Management, Volume 3, N6 (Sep,-Oct. 2012), 
pp40-45. 

 .52-2. رجع سابق، ص صم اومد ،  21
 .216.رجع سابق، صمصاوي،   22
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 Kotler)يستخد  الرتويج  موعة من األدوات تشكل يف  موعها مزسا تروسيا قسم حسب  
et Dubois) إىل أربع أصناف كبرية هي اإلعال ، العالقات العامة، ترويج املبيعات، والبيع الشخصي .

وتتميز هذه األصناف باختالف يف األساليب والوسائل فن د أ  بث اإلعال  يتم من خالل  وسائل مال 
ات اجملانية، يف حني يرو  للمبيعات من خالل األلعا  واملسابقات، العين...التلفزة، العرض، نقاط البيع،

يتم البيع الشخصي يف الصالونات واملعارض أو من خالل الطواف و  ...التخفي ات،و  الكوبونات
 23.أخريا  يستخد  يف تعزيز العالقات العامة وسائل كملفات الصحافة والرعاية...باملنازل،

ة ويشـــــــري التســـــــويق املســـــــؤول إىل  موعـــــــة العمليـــــــات الـــــــا هتـــــــدف إىل تطـــــــوير وتعزيـــــــز مســــــــؤولي
 .أ  تعزيز مسؤولية املؤسسات ضمن عناصر املزيج الرتوسي 24،املؤسسات يف  ال االتصاالت

ــــــور  يف  حــــــاالت عديــــــدة عــــــن  فعلــــــى مســــــتوى اإلعــــــال  والنشــــــر، يالحــــــد أ  املؤسســــــات ال تت
اســــــتخدا  اخلــــــدا   مــــــن أجــــــل تســــــويق منت اهتــــــا، ىليــــــث تت ــــــمن هــــــذه اإلعالنــــــات معلومــــــات م ــــــللة 

فع اقخـــــرين للشـــــران وجتعلهـــــم عرضـــــة لالحتيـــــال، كمـــــا أ  هنـــــاك أوجـــــه أخـــــرى ومزيفـــــة وغـــــري دقيقـــــة، تـــــد
للت ـــــــــاوزات ضـــــــــمن  ـــــــــال اإلعالنـــــــــات كاإلعالنـــــــــات اجلنســـــــــية، إعالنـــــــــات حـــــــــول منت ـــــــــات م ـــــــــرة 

  25.اإلعالنات املستغلة ل طفالو  بالصحة كالس ائر واملنت ات الكحولية
 ألنشــطة الـرتويج يف لبي يــةا او ــة اسـتخدا  إعالنـات تســين تنـامي اليــو  العـامل ويشـهد

 وميكـن سـلبية ايكولوجيـة ميزانيـة ذات أو ملوثـة أ ـا والواقـع ،"للبي ـة صـديقة" أ ـا تفـرتض ومنت ـات
 اخلاصـة التوصـيات حـىت القـانو  وال فيهـا حيـرت  وال مسـي ة، أو م ـللة تكـو  اإلعالنـات أ  هلـذه

                                                 
23  Sylvie Martin et  Jean-pierre Védrine, Marketing Les concepts-clés , 4° édition 

(Paris, les édition d’organisation : 8991), p .141.  
24 Programme des Nations Unies pour l’Environnement, Les Communications sur le 

Développement Durable :Ressources pour l’Enseignement en Marketing et Publicité, 
p .68 .www.unep.fr/shared/publications/.../WEBx0001xPA-EducationKitFR.pdf  
(06-03-2015) 

 
 دار الــــــــوراق،: عمــــــــا ) ومسةةةةةةةةؤولية األعمةةةةةةةةال فةةةةةةةةي  ةةةةةةةةركات األعمةةةةةةةةالأخالقيةةةةةةةةات اإلدارة ثــــــــم عبــــــــود ثــــــــم،  25 

 .211-222.، ص ص (0226

http://www.unep.fr/shared/publications/.../WEBx0001xPA-EducationKitFR.pdf
http://www.unep.fr/shared/publications/.../WEBx0001xPA-EducationKitFR.pdf
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الغســــــــــــــيل األخ ــــــــــــــر اإلعــــــــــــــال  بيســــــــــــــمى هــــــــــــــذا النــــــــــــــو  مــــــــــــــن  26،بالتنميــــــــــــــة البي يــــــــــــــة واملســــــــــــــتدامة
(greenwashing ) ويـــــــرى بأنـــــــه وا  ت ـــــــمن اخلـــــــدا ، فانـــــــه  حيـــــــدا يف أغلـــــــب األحيـــــــا  نتي ـــــــة

 27.لل هل  ونقي اإلدراك ال بسبب وجود نية حقيقية له
وعليــــــــــه  يتوجــــــــــب علــــــــــى املؤسســــــــــة أ  تتحــــــــــرى الصــــــــــدق واألمانــــــــــة يف اإلعالنــــــــــات اخلاصــــــــــة 

بــــــالر فيهــــــا، وتقــــــو  بتوجيــــــه املســــــتهلكني لشــــــران املنت ــــــات مبنت اهتــــــا، فتت نــــــب اإلعالنــــــات الكاذبــــــة وامل
ــــــق حاجــــــات ال مــــــربر لوجودهــــــا ــــــب خل وســــــب أ  ال يت ــــــمن اإلعــــــال   28،املالئمــــــة الحتياجــــــاهتم وجتن

 29.مقارنات وإدعانات غري دقيقة عن املنت ات اخل ران املعلن عنها
ال ، ذلـــــــك أ  وال يقـــــــل التحلـــــــي  باملســـــــؤولية يف عنصـــــــر البيـــــــع الشخصـــــــي أ يـــــــة عنـــــــه يف اإلعـــــــ

البيـــــع الشخصـــــي يعـــــد مـــــن أكاـــــر العناصـــــر الـــــا تعرضـــــت لالنتقـــــاد بســـــبب كاـــــرة الت ـــــاوزات الـــــا يقـــــو  
فرجـــــل البيـــــع يقـــــو  بالتنقيـــــب عـــــن . والـــــا تتميـــــز بـــــالغزارة 30 ،هبـــــا رجـــــال البيـــــع أثنـــــان  ارســـــتهم ملهـــــامهم

فقــــــــد يقــــــــع   31، نن املســــــــاعدة واخلــــــــدمات للزبــــــــائالزبــــــــائن، مجــــــــع املعلومــــــــات، االتصــــــــال، البيــــــــع، تقــــــــد
 ال مــا وعليـه قــد يشــرتو  البيــع، الــا يتميـز هبــا منــدوي القويـة اإلقنــا  هـاراتاملسـتهلكو  ك ــحية مل

 32.املالية قدراهتم فوق هو وما حيتاجونه

                                                 
 .20-22.مقر ، مرجع سابق، ص   26

27 Mathieu Jahnich, op. cit . , p . 11. 
مداخلة ، "إدارة السلوك األخالقي واملسؤولية االجتماعية يف منةمات األعمال"عناي بن عيسى وفاطمة الزهران قسول، 28

 .2 -2، ص(0210: بشار )قدمت للملتقى  الدولي الثالث حول منظمات األعمال والمسؤولية االجتماعية 
 .215.سابق، صرجع مصاوي،  29
 .222.، ص (0212دار املسرية، : عما ) 1، طاالتصاالت التسويقيةعلي فالح الزعيب،  30
 .012 -022.الزعيب، مرجع سابق، ص 31
ونا  عبد الكرن اهلنداو  و خرو ، تقييم العالقة بني تبين الشركات ألخالقيات التسويق وفاعلية إعالناهتا الت ارية 32 
 05،  لة كلية  بغداد للعلو  االقتصادية  اجلامعة، العدد " دراسة ميدانية على شركات االتصاالت اخللوية األردنية:
 .21 -62.ص .، ص(0212كلية االقتصاد بغداد، )



 سامية لحول  د.أ
 وسيم فالحي. أ

دراسة استطالعية على عينة ، أثر تبني التسويق المسؤول على حماية المستهلك
 الغذائية المصبرات لصناعة "نقاوس" مؤسسة من مستهلكي منتجات 

 

59 
 

تكـــــو  مـــــن خـــــالل حتلـــــي  مســـــا ة عنصـــــر البيـــــع الشخصـــــي يف حتقيـــــق مبتغـــــى التســـــويق املســـــؤول
ــــان  ارســــتهم ملهــــامهم، وهــــذا مــــن خــــالل دعــــم الســــلوك األخالقــــي،  رجــــال البيــــع باجلانــــب األخالقــــي أثن

فارتفــــا  مســــتوى األخــــري باملؤسســــة يعــــزز التحلــــي . الــــذ  يــــرتب  باملنــــاا األخالقــــي الســــائد يف املؤسســــة
ات غـــــري أخالقيـــــة إذا ضـــــعف بالســـــلوك األخالقـــــي لـــــدى رجـــــل البيـــــع،  يف املقابـــــل يقـــــو  األخـــــري بســـــلوكي

 33 .املناا األخالقي باملؤسسة
طــــرق تــــرويج املبيعــــات مــــن العناصــــر املهمــــة الــــا يقــــو  و  تعــــد العالقــــات العامــــة مــــن جانــــب  خــــر

وإذا كــــــا  هــــــدف املؤسســــــة مــــــن تــــــرويج املبيعــــــات هــــــو . عليهــــــا املــــــزيج الرتوســــــي كمــــــا مت ذكــــــره ســــــابقا
فــــــا  املؤسســــــة هتــــــدف مــــــن خــــــالل  34،ت للمبيعــــــاترفــــــع الســــــريع واملؤقــــــالتعةــــــيم األربــــــاح مــــــن خــــــالل 

العالقـــــــات العامـــــــة لتابيـــــــت مبـــــــادخ األخـــــــالق، احـــــــرتا  الفـــــــرد ورأيـــــــه، خدمـــــــة املصـــــــلحة العامـــــــة ونشـــــــر 
 35.وعليه فإ ا تستند كاريا على املسؤولية االجتماعية كمبدأ للعمل... اوقائق بأمانة،

ـــــى املؤسســـــة االبتعـــــاد عـــــن املمارســـــات ا ـــــى العمـــــو  يتوجـــــب عل ـــــان اســـــتخدا  وعل ـــــة أثن لغـــــري مقبول
ـــــا  ـــــال ال اوصـــــر بالوعـــــد بتقـــــدن شـــــين  ان ـــــى ســـــبيل املا ـــــرويج املبيعـــــات، كـــــأ  تقـــــو  عل إحـــــدى طـــــرق ت

أو أ  تقــــــد  الفي ــــــات  36.عنــــــد شــــــران ســــــلعة معينــــــة يف الوقــــــت الــــــذ  ال يقــــــد  هــــــذا الشــــــين حقيقــــــة
عة ض ت ــــــع إىل و يـــــة كــــــأ  تقـــــو  مــــــاال بوضــــــع ســـــعر مرتفــــــع وتقدمــــــه علـــــى أنــــــه الســــــعر اوقيقـــــي للســــــل

ـــــا  الســـــعر  ـــــب األحي ـــــل مـــــن األول تعتـــــربه كســـــعر بعـــــد التخفـــــيل والـــــذ  يكـــــو  يف غال ـــــه ســـــعرا أق جانب

                                                 
33 Laure lavorata et Erick Leroux, "Le climat éthique dans les entreprises 

externalisatrices de force de vente en GMS: perception par les vendeurs externalisés 

", 2006, p.5. 
hil-memoirevivante.prd.fr/wp-content/.../2006-Lavorata-Leroux.pdf    

34 Jean-Pierre Helfer et  Jacques Orsoni, Marketing (Paris: Vuibert ,2011) , p.93 
 .221-222. ص.مرجع سابق، ص الزعيب، 35
 .222.ص مرجع سابق،  الزعيب، 36
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ـــــــتج، املالحـــــــد يف هـــــــذه التخفي ـــــــات أ ـــــــا تنتشـــــــر علـــــــى نطـــــــاق واســـــــع خـــــــالل فـــــــرتات  اوقيقـــــــي للمن
 37.التصفيات

 مساهمة التسويق المسؤول في حمايتهاقياس حقوق المستهلك و . 1
 المستهلك حقوق. 1.1

مـــــارس مـــــن كـــــل ســـــنة اليـــــو  العـــــاملي ومايـــــة  15، حييـــــي العـــــامل  كـــــل 1212ابتـــــدان مـــــن ســـــنة  
حقــــوق املســــتهلك، الليــــدا خلطــــا  الــــرئيا األمريكــــي جــــو  كينيــــد  الــــذ  وجهــــه يف نفــــا اليــــو  مــــن 

للكــــــونغرس األمريكــــــي وحــــــدد مــــــن خاللــــــه  موعــــــة حقــــــوق ســــــب أ   يســــــتفيد منهــــــا  1260ســــــنة   
حيـــــث رأى كينيـــــد  أ  هـــــذه اوقــــوق ميكـــــن حصـــــرها يف حـــــق األمــــن، حـــــق اوصـــــول علـــــى ،املســــتهلك 

فحـــــــق األمـــــــن ميكـــــــن ضـــــــمانه مـــــــن خـــــــالل محايـــــــة .  38املعلومـــــــات، حـــــــق االختيـــــــار وحـــــــق يـــــــا  رأيـــــــه
ــــــــد تعــــــــرض صــــــــحته وســــــــالمته إىل  املســــــــتهلك مــــــــن الســــــــلع واخلــــــــدمات والعمليــــــــات اإلنتاجيــــــــة الــــــــا ق

املعلومـــــــــات فمعنـــــــــاه أ  حيصـــــــــل األخـــــــــري علـــــــــى  أمـــــــــا حـــــــــق املســـــــــتهلك يف اوصـــــــــول علـــــــــى. 39اخلطـــــــــر
املعلومــــــات الكافيــــــة والصــــــادقة وعليــــــه ميكــــــن القــــــول أ  هــــــذا اوــــــق هــــــو مباابــــــة محايــــــة املســــــتهلك مــــــن 

اوــــــق الاالــــــث حســــــب جــــــو  كينيــــــد  هـــــــو  40.عمليــــــات االحتيــــــال واخلــــــدا  والت ــــــليل يف املعلومــــــات
أ  أ  تكـــــــو  لــــــــه  حريـــــــة املفاضـــــــلة بــــــــني تشـــــــكيلة كبــــــــرية مـــــــن الســــــــلع  حـــــــق املســـــــتهلك يف االختيــــــــار

                                                 
مداخلة قدمت للملتقى األول بعنوان التسويق في الوطن نعيم حافد أبو مجعة،اخلدا  التسويقي يف الوطن العري، 37 

 .12.، ص(0220أكتوبر   16-15) ، االمارات العربية املتحدة، الشارقة (الواقع و فاق التطوير) العربي
38 Harald Throne-Holst and  Pål Strandbakken  “Nobody told me I was a nano-

consumer:” how Nanotechnologies might challenge the notion of Consumer 
Rights, journal of Consumer  Policy, vol32.  (2009), pp.393–402. 

انعكاسات تطبيق اتفاقية تريبا على محاية املستهلك يف الوطن العري، وقصور " عمار طهرات وبلقاسم ا مد، 39
محاضرة ألقيت في المؤتمر العالمي الثامن لالقتصاد ، (اجلزائر منوذجا")التشريعات على  اربة ظاهرة التقليد 

-11الدوحة، قطر، يومي ) النمو المستدام والتنمية االقتصادية الشاملة من منظور إسالمي: اإلسالميوالتمويل 
 .2. ، ص(0211ديسمرب  02

 .239.، ص(0226:عما ، دار اليازور )، الطبعة العربية التسويق أسس ومفاهيم معاصرةثامر البكر ،  40 
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أخـــــــريا  حـــــــدد كينيـــــــد  حـــــــق يـــــــا  رأ  املســـــــتهلك   41.واخلـــــــدمات بأســـــــعار تنافســـــــية وجـــــــودة مرضـــــــية
 إشـبا  مـدى حـول رأيـه إبـدان يف اوـق إعطـان هـذا املسـتهلككحـق أخـري للمسـتهلك يهـدف إىل  

 42.واجاته املنت ات
 موعــــــة مــــــن املبــــــادخ التوجيهيــــــة، مت  1215حــــــدة وضــــــعت ســــــنة مــــــن جانبهــــــا هي ــــــة األمــــــم املت

وت ـــــمنت هـــــذه املبـــــادخ  موعـــــة مــــن اوقـــــوق  هتـــــدف ومايـــــة املســـــتهلك وهـــــي   1222تعــــديلها ســـــنة 
حـــــــــق إشـــــــــبا  اواجـــــــــات األساســـــــــية، اوـــــــــق يف التاقيـــــــــف ، اوـــــــــق يف  التعـــــــــويل، اوـــــــــق يف تشـــــــــكيل 

ليمة،  إضـــــــــافة إىل  حقـــــــــوق جـــــــــو   مجاعـــــــــات  خاصـــــــــة باملســـــــــتهلكني واوـــــــــق يف العـــــــــي  يف بي ـــــــــة ســـــــــ
 43.كينيد  األربعة

 قياس  دور التسويق المسؤول في حماية حقوق المستهلك .1.1
تســـــعى العديـــــد مـــــن املنةمـــــات للتعـــــرف علـــــى مـــــدى رضـــــا مســـــتهلكيها، إذ أ  رضـــــا املســـــتهلك 

وبالتــــــايل ســـــب علــــــى املنةمــــــة أ   يعـــــد أساســــــا لنمـــــو املنةمــــــة واســـــتمرارا لعملهــــــا علـــــى املــــــدى الطويـــــل،
ــــد  مســــتهلكيها يعــــربو  عــــن  رائهــــم جتــــاه منت ــــات املنةمــــة وأدائهــــا بشــــكل عــــا ، فالرضــــا ال مياــــل رد  ت
ـــــل رد فعـــــل اجملتمـــــع ككـــــل جتـــــاه املنةمـــــة، وال ميكـــــن أ  يتحقـــــق الرضـــــا  فعـــــل املســـــتهلكني فقـــــ  وإمنـــــا ميا

ــــا  أساســــا للرضــــاإال مــــن خــــالل احــــرتا  املنةمــــات وقــــوق املســــتهلك الــــا عــــدها  ــــري مــــن الكت ، 44الكا
ــــه، ميكــــن اعتبــــار رضــــا الزبــــو  مؤشــــرا رئيســــا  يعــــرب عــــن مــــدى مســــا ة التســــويق املســــؤول يف محايــــة  وعلي

 .حقوق املستهلك

                                                 
 .022.، صسابق ثامر البكر ، مرجع 41

 .5.ص ، مرجع سابق،بلقاسمو  طهرات  42
43 Consumer International ,"A guide to déveloping  Consumer protection law," 1st edition 

(April , 2011) , p.9. 
 .12.مرجع سابق، صاومد ،   44
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ويعرف رضا املستهلك كنتي ة أو كعملية، فكنتي ة بعرف بأنه تلك اوالة النهائية الناجتة عن جتربة 
على انه ذلك اإلدراك اوسي التقييمي والعملية النفسية الا تساهم يف  االستهالك، أما كونه عملية فيعرف

هي الرضا عن املنتج، الرضا عن جتربة قرار الشران، الرضا  الرضا، وينةر إىل هذا التعريف من عدة مستويات
 45.الرضا ما قبل جتربة الشرانو  عن اقدان، الرضا عن املؤسسة أو احملل

 

 "نقاوس"تحديد مدى تأثير تبني التسويق المسؤول على حماية حقوق مؤسسة : المبحث الثاني
  التعريف بالمؤسسة محل الدراسة. 1

، 1222نقـــاوس يف و  إنتــا  منعـــة وحـــدي جتمـــع للمصـــربات بعــد "نقــاوس"مؤسســـة  نشــأت 
تتميــز بإنتــا   فالحيــة منطقــة يف املشــم  لتواجــدها حتويــل يف  1211منــذ ســنة  املؤسســة تنشــ 
 إىل نقلـه مـن جهـة ولصـعوبة  منـه الكبـرية الكميـات لتلـف وتفاديـا كبـرية، إذ بـوفرة الفاكهـةهـذه 
 اإلنتــا  يســتمر ض، والزينهــا مصــنعة مـواد نصـف إىل حتويلـه يـتم أخـرى مـن جهــة أخـرى، منـاطق
 .46منتةمة بصورة السنة أيا  طيلة

 0225ســـــــنة  (ISO-9001)علـــــــى شـــــــهادة اجلـــــــودة العامليـــــــة  "نقـــــــاوس"حتصـــــــلت مؤسســـــــة 
ـــــــــاالا ســـــــــنوات أخـــــــــرى مـــــــــن  إىل  0221ومتعـــــــــت بامتيازاهتـــــــــا ملـــــــــدة ثـــــــــالا ســـــــــنوات، ض جـــــــــددهتا ل

درجـــــة، دو  اســـــتخدا   °22، وتعتـــــرب املؤسســـــة الـــــا تـــــوفر املنـــــتج الوحيـــــد املبســـــرت علـــــى درجـــــة 0211
 مـؤخرا إنتاجـه مت مـا إىل إضـافة نوعـا، 22 منت اهتـا عـدد مـواد حافةـة وملونـات غذائيـة، كمـا وبلـر

 .باوليب إضافة عصائر وانتةار  "نقاوس" بعالمة معدنية مياه وهي
ـــــــم مبيعـــــــات  ـــــــا  ورق يت ـــــــمن اجلـــــــدول املـــــــوايل إحصـــــــائيات حـــــــول تطـــــــور كـــــــل  مـــــــن ح ـــــــم إنت

 : 0212إىل  0211خالل الفرتة املمتدة من  "نقاوس" مؤسسة 

                                                 
45  RashadYazdanifard, Igbazua Erdoo Mercy,  The impact of Green Marketing on 

Customer satisfaction and Environmental safety, International Conference on 
Computer Communication and Management, vol 5 (2011) , p.638-639. 

 .وثائق املؤسسة  46
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 1112و 1111سنتي  بين "نقاوس" مؤسسة تطور حجم انتاج ورقم مبيعات  : (1)جدول رقم

 املصلحة الت ارية ملؤسسة نقاوس للمصربات : المصدر
 

 يالحـــد مــــن خــــالل اجلــــدول الســــابق ت ــــاعف كــــل مـــن رقــــم أعمــــال وح ــــم إنتــــا  مؤسســــة 
وميكـــــن تفســـــري هـــــذا االرتفـــــا   0212و 0211مـــــرات عديـــــدة خـــــالل الفـــــرتة املمتـــــدة مـــــابني  "نقـــــاوس"

ــــــري علــــــى منت ــــــات  ــــــد يرجــــــع لعــــــدة عوامــــــل كــــــاجلودة، اخنفــــــاض "نقــــــاوس"الكبــــــري بوجــــــود طلــــــب كب ، ق
إىل  حتديــــــــدها بدقــــــــة مــــــــع بلــــــــو  هــــــــذه الدراســــــــة مراحــــــــل  الدراســــــــةتتوصــــــــل والــــــــا قــــــــد ... األســــــــعار، 

 .متقدمة
 

 :الخطوات المنهجية للدراسة التطبيقية .1
 أسلوب جمع البيانات . 1.1

ــــــــث   مت االعتمــــــــاد علــــــــى اســــــــتمارة االســــــــتبيا  بوصــــــــفها مصــــــــدرا رئيســــــــيا جلمــــــــع البيانــــــــات، حي
اختبـــــار صـــــدق أداة القيـــــاس وثباهتـــــا مـــــن خـــــالل عـــــرض  ومت. اعتمـــــد ســـــلم ليكـــــرت ذو  ـــــا مســـــتويات

ــــــدوا  رائهــــــم واقرتاحــــــاهتم  ــــــى عــــــدد مــــــن احملكمــــــني مــــــن أصــــــحا  اخلــــــربة والتخصــــــي، وقــــــد أب األداة عل
ـــــة ـــــة املبحوث ـــــى العين ـــــذ  مت توزيعـــــه عل ـــــى وضـــــعها النهـــــائي ال ـــــى أساســـــها اســـــتقرت عل ـــــا عل كمـــــا مت . وال

ـــــــاس مـــــــدى ثبـــــــات أداة ـــــــداخلي  اســـــــتعمال معامـــــــل ألفـــــــا كرونبـــــــاا لقي ـــــــة االتســـــــاق ال ـــــــاس مـــــــن ناحي القي
ـــــاا  ـــــارات االســـــتبيا ، وبلغـــــت قيمـــــة معامـــــل ألفـــــا كرونب ـــــائج التحليـــــل املبنيـــــة  %22لعب وبـــــذلك تقبـــــل نت

 .على هذه االستمارة
 

 السنوات   
 االحصائيات                

1111 1111 1112 1112 

 022.201 122.022 11.22 21.22 (مليون قارورة)حجم االنتاج 
 5.162 2.121 1.122 1.222 (مليار دينار) رقم المبيعات 
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 :أدوات التحليل اإلحصائي. 1.1
 للتعرف امل وية والنسب التكرارات، سيتم حتليل نتائج هذه الدراسة حتليال وصفيا عرب  استخدا  

 العـــــــا  املتوس  اوسابية واال رافــــــات املعيارية ملعرفة الدراسة، ض  املتوسطات البيانات الشخصية لعينة على
 (Kolmogorov-Smirnov)كما مت استخدا  اختبار   عبارات االستبيا ، على املست وبني إلجابــــــــات

مفردة، حيث  52للتأكد من أ  بيانات الدراسة تتبع توزيعا طبيعيا على اعتبار أ  عينة الدراسة  فاقت 
اخلطي  سوف يستخد  كل من اختبار االرتباط واال داروعليه  47ات   أ  النموذ  يتبع توزيعا طبيعيا

 (.T راختبا)والفرضيات الفرعية ( ANOVAاختبار )الختبار الفرضية الرئيسية  البسي 
 :عينة الدراسةو  مجتمع. 2.1

بوالية  "نقاوس" يتمال اجملتمع الكلي هلذه الدراسة يف  مو  مستهلكي منت ات العالمة الت ارية 
الا جانت خصائصها العامة على النحو . فردا ليشكلوا عينة هذه الدراسة 052باتنة، اختري منهم 

 :املوايل

ـــــى: عالنةةةةةو  - ـــــذكور حيـــــث قـــــدرت بــــــ  أعل ـــــاا %52.0نســـــبة كانـــــت لل ، يف حـــــني بلغـــــت نســـــبة اإلن
21.1 %. 

وتـــــأي بعـــــدها % 62.2حيـــــث قـــــدرت بــــــ العـــــزا  أعلـــــى نســـــبة كانـــــت لف ـــــة  :الحالةةةةةة االجتماعيةةةةةة -
أمـــــا فيمـــــا دـــــي أقـــــل نســـــبة فعـــــادت لف ـــــات أخـــــرى  % 26.2بنســـــبة م ويـــــة قـــــدرها املتـــــزوجني ف ـــــة

 .يف العينة %5.2بنسبة 
والـــــــا قـــــــدرت بــــــــ ( ف ـــــــة الشـــــــبا )ســـــــنة  22 -12أعلـــــــى نســـــــبة كانـــــــت للف ـــــــة العمريـــــــة  :السةةةةةةةن -

، أمـــــا %1550 ســـــنة بنســـــبة م ويـــــة قـــــدرها 62-21، وتـــــأي بعـــــدها ف ـــــة الكهـــــول بـــــني 21.1%
 % 2ســــــنة بنســــــبة  62ســــــنة وأكاــــــر مــــــن  11فيمــــــا دــــــي أقــــــل نســــــبة فعــــــادت لف ــــــا اقــــــل مــــــن 

 .على التوايل %0و
                                                 

 .الطبيعيتبني أ  منوذ  الدراسة يتبع التوزيع  ، SPSSبنانا على ةرجات   47
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، ض %25.0نســــــبة لف ــــــة ذو  املســــــتوى اجلــــــامعي بنســــــبة  وعــــــادت أعلــــــى :المسةةةةةةتوى التعليمةةةةةةي -
، تليهــــــــا ف ــــــــة الدراســــــــات العليــــــــا بنســــــــبة %20.2تــــــــأي ف ــــــــة ذو  اقــــــــل مــــــــن أو ثــــــــانو  بنســــــــبة 

 .%156، يف حني عادت النسبة األقل إىل ف ة الذين مل يلتحقوا بالدراسة بنسبة 02.1%
ـــــل مـــــن  :الةةةةةدخل - ـــــدخل أق ـــــى نســـــبة لف ـــــة ال ـــــة %55.0بنســـــبة   د 02222بلغـــــت أعل ، تلتهـــــا ف 

، ض ف ــــــــــــــة ذوو الــــــــــــــدخل بـــــــــــــــني %21.6د  بنســــــــــــــبة 22222-02222ذوو الــــــــــــــدخل بــــــــــــــني 
د  بنســــــــــبة  12222، تلتهــــــــــا ف ــــــــــة ذوو أكاــــــــــر مــــــــــن %256بنســــــــــبة د   62222  -22222

 .%0.2د  بنسبة  12222- 62222ويف األخري ف ة ذوو الدخل بني  ،2.0%
 

وعبةةةةةةارات المتغيةةةةةةر  ( التسةةةةةةويق المسةةةةةةؤول) سةةةةةةتقل المقةةةةةةاييس الوصةةةةةةفية لعبةةةةةةارات المتغيةةةةةةر الم. 2
 (حماية حقوق المستهلك)التابع 

يـــــتم مـــــن خـــــالل هـــــذا اجلـــــزن مـــــن الدراســـــة حتليـــــل إجابـــــات أفـــــراد عينـــــة الدراســـــة حـــــول العبـــــارات 
وقصـــــــد  ويف هــــــذا الصــــــدد،. املقدمــــــة هلــــــم، حيــــــث ستســــــتخد  قــــــيم املتوســــــ  اوســــــاي كــــــأداة للتقيــــــيم

اوــــــد )  :تبويــــــب قــــــيم املتوســــــ  اوســــــاي ضــــــمن ف ــــــات تقيــــــيم،  ســــــيتم اســــــتخدا  املعادلــــــة التاليــــــة
وعليـــــــه تصـــــــب  الف ـــــــات التقيـــــــيم  ـــــــددة  2.1= 5 /(1-5= )عـــــــدد القـــــــيم  )/اوـــــــد األدى -األعلـــــــى

 :باجملاالت التالية

حـــــــدود   يعـــــــرب عـــــــن قيمـــــــة املتوســـــــطات اوســـــــابية احملصـــــــورة بـــــــني: ضـــــــعيف جـــــــدا  -التقيـــــــيم األول -
 .وتعين أ  رفل العبارة  يكاد يكو  مطلقا]  1.1، 1] اجملال 

ــــــيم الاــــــاين - تعــــــرب عــــــن قيمــــــة املتوســــــطات اوســــــابية احملصــــــورة بــــــني حــــــدود اجملــــــال : ضــــــعيف  -التقي
 .وتعين أ  هناك رفل نسيب لصحة العبارة]   0.6، 1.1[
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ورة بـــــني حـــــدود اجملـــــال يعـــــرب عـــــن قيمـــــة املتوســـــطات اوســـــابية احملصـــــ: متوســـــ   –التقيـــــيم الاالـــــث  -
،وتعــــــين إمــــــا أ  نصــــــف املســــــت وبني قبلــــــوا صــــــحة العبــــــارة والنصــــــف اقخــــــر رف ــــــها ]2.2، 0.6[

 . أو أ  اجلميع بقي على اوياد

يعــــــرب عــــــن قيمــــــة  املتوســــــطات اوســــــابية احملصــــــورة بــــــني حــــــدود اجملــــــال : حســــــن  –التقيــــــيم الرابــــــع  -
 . وبنيعن قبول نسيب لصحة العبارة من قبل املست] 2.0، 2.2[

يعــــــرب عــــــن قيمــــــة  املتوســــــطات اوســــــابية  احملصــــــورة بــــــني حــــــدود اجملــــــال : جيــــــد  -التقيــــــيم اخلــــــاما -
 .وتعين أ  القبول يكاد يكو  مطلق لصحة العبارة من قبل املست وبني[ 5، 2.0[
 

 (التسويق المسؤول) المقاييس الوصفية لعبارات المتغير المستقل. 1.2
املســـــــؤول علـــــــى أربـــــــع متغـــــــريات فرعيـــــــة، تشـــــــكل عناضـــــــر  مت تقســـــــيم عبـــــــارات متغـــــــري التســـــــويق 

املنـــــتج املســـــؤول، : املـــــزيج التســـــويقي املســـــؤول، الـــــا ســـــبق التطـــــرق إليهـــــا خـــــالل اجلوانـــــب النةريـــــة وهـــــي
 .يوض  هذا التقسيم (0)السعر املسؤول، التوزيع املسؤول، الرتويج املسؤول، واجلدول 

بــــــارات املتغــــــري املســــــتقل يقــــــع ضــــــمن  ــــــال أ  املتوســــــ  اوســــــاي اإلمجــــــايل جملمــــــو  ع وقــــــد بــــــني
وهـــــو مـــــا ميكـــــن تفســـــريه بوجـــــود قبـــــول نســـــيب لعبـــــارات  2.25التقيـــــيم اوســـــن بقيمـــــة إمجاليـــــة قـــــدرت بــــــ 

 .هذا املتغري من قبل املست وبني
علـــــى املســـــتوى اجلزئـــــي يالحـــــد وجـــــود قبـــــول مـــــن متوســـــ  اىل حســـــن لعبـــــارات كـــــل عنصـــــر مـــــن 

لغـــــــت قيمـــــــة املتوســـــــ  اوســـــــاي جملمـــــــو  عبـــــــارات املنـــــــتج عناصـــــــر املـــــــزيج التســـــــويقي املســـــــؤول حيـــــــث ب
،  فيمـــــا بلغـــــت قيمـــــة 2.22، وبلغـــــت قيمـــــة املتوســـــ  اوســـــاي للعبـــــارة الســـــعر املســـــؤول  2.5املســـــؤول 

 .2.01و 2.61املتوسطني اوسابني جملمو  عبارات التوزيع املسؤول والرتويج املسؤول تواليا،
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  المعبرة عن عبارات التسويق المسؤول :(1 )جدول رقم

 SPSSبنانا على ةرجات من إعداد الباحاني : المصدر
 

 (حماية حقوق المستهلك)المقاييس الوصفية لعبارات المتغير التابع . 1.2
اوســـــاي  واال ـــــراف املعيـــــار  لكـــــل عبـــــارة مـــــن عبـــــارات  عـــــن قـــــيم  املتوســـــ  (2)يعـــــرب اجلـــــدول 

 .متغري محاية حقوق  املستهلك
أ  املتوســـــ  اوســـــاي اإلمجـــــايل لعبـــــارات متغـــــري محايـــــة حقـــــوق املســـــتهلك، يقـــــع ضـــــمن  الحـــــدامل

وعليــــه ميكــــن القــــول أ  هنــــاك نســــبة معتــــربة مــــن  ،2.22 ــــال التقيــــيم اوســــن بقيمــــة إمجاليــــة قــــدرت بـــــ 
ــــــــة  يقــــــــرو  بــــــــا م راضــــــــني علــــــــى مســــــــتوى محايــــــــة   "نقــــــــاوس"مســــــــتهلكي منت ــــــــات  العالمــــــــة الت اري

ــــــذ  ( 26،22عبــــــارتني )حقــــــوقهم بشــــــكل عــــــا ، لكــــــن  مــــــع بعــــــل االســــــتانانات كحــــــق التاقيــــــف  وال
 .  حقق قيمة قبول متوسطة

 
 
 
 

 
 المؤ ر

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 التقييم الترتيب

 حسن 0 2.56 2.52 المنتج المسؤول
 متوس  2 1.12 2.22 السعر المسؤول
 حسن 1 2.15 2.61 التوزيع المسؤول
 متوس  2 2.20 2.01 الترويج المسؤول

 حسن-  2.21 2.25 اإلجمالي
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة بعبارات  حماية حقوق المستهلك :(2)جدول رقم

 العبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 القيمة الترتيب

 :كبيرة ألنها   "نقاوس" درجة رضاي  عن  منتجات   مؤسسة 

....( املكونات، الكميات، طريقة االستعمال، )توفر يل املعلومات ال رورية  12
 حسن 2 1.22 2.61 .قبل الشران

 حسن 11 2.12 2.26 .توفر منت ات قابلة للتدوير وحتافد على سالمة البي ة الا أعي  فيها 12
 حسن 1 1.25 2.56 .توفر أسعار مالئمة جتعلين قادر على تلبية حاجاي ورغباي منها 12
 حسن 2 2.20 2.16 .توفر يل املنت ات  بكاافة وال أعاين يف اوصول عليها 12
 حسن 5 1 2.11 .تقو  ىلمالت إعالنية  ال تتعارض مع القيم واألخالق العامة 12
 حسن 2 2.21 2.55 .تقد  محالت إعالنية صادقة وغري م للة 12

منت اهتا بأ  ال تشكل خطرا توفر يل اإلحساس باألمن عند استهالكي  12
 .على صحا وسالما

 حسن 6 1.22 2.61

أل ا مل تتلق أ  مالحةات سلبية من اجلمعيات املتخصصة يف محاية البي ة،  21
 .اجملتمع واملستهلك

 حسن 12 1.20 2.52

حتفد يل حق التعويل إ  أصابين مكروه أو غ  نتي ة الستهالك  21
 .منت اهتا

 متوس  12 1.01 0.20

 متوس  10 1.1 2.10 .تكفل يل حقي يف إيا  رأيي من خالل مصلحة املستهلكني املتواجدة هبا 21
 حسن 2 2.21 2.20 .خر مل جتربين على شران منتج للحصول على منتج  22

22 
توفر يل تشكيلة متنوعة من املنت ات  ا سعلين قادرا على االختيار 

 .واملفاضلة
 حسن 1 2.22 2.21

تقو  بتصريف منت اهتا يف  الت تتوفر على  موعة كبرية من البدائل من  25
 .العالمات املختلفة  ا سعلين قادرا على املفاضلة

 حسن 0 1.21 2.22

26 
تساهم يف تاقيفي من خالل بعل إعالناهتا الا تعرب عن بعل املراحل 

 متوس  12 1.11 0.22 التاردية الا مرت هبا املنطقة

22 
تقد  يل معلومات حول بعل املواد اخلطرية الا تستخد  يف  ال نشاطها 

 .وتنبه اجملتمع ل رورة مقاطعة املنت ات الا حتو  هذه املواد
 متوس  15 1.1 0.11

 حسن-  2.60 2.22 اإلجمالي
 SPSSبنانا على ةرجات من إعداد الباحاني : المصدر
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 تحليل عالقة االرتباط . 2
الفرضــــــيات، يــــــتم أوال حتديــــــد طبيعــــــة العالقــــــة بــــــني النقــــــل املســــــتدا  والصــــــحة العموميــــــة الختبــــــار 
 :من خالل اجلدول

 عالقات االرتباط بين متغيرات البحث: (2)جدول رقم
n=052      2525= مستوى املعنوية 

 (حماية حقوق المستهلك )لمتغير التابع                                
 (التسويق المسؤول)المتغير المستقل 

قيمة 
 االرتباط

 2.22 املنتج املسؤول

 2.52 السعر املسؤول

 2.52 التوزيع املسؤول

 2.50 الرتويج املسؤول

 2.621 املؤشر الكلي

 SPSSبنانا على ةرجات من إعداد الباحاني : المصدر
ـــــــه( 2)مـــــــن خـــــــالل اجلـــــــدول  ـــــــي،و  يت ـــــــ  أن ـــــــى املســـــــتوى الكل ـــــــاط بـــــــني  عل ـــــــة االرتب ـــــــإ  عالق ف

ــــــــة . 2.25عنــــــــد مســــــــتوى معنويــــــــة ( 2.621)املتغــــــــريين بلغــــــــت  ــــــــائج وجــــــــود عالق ــــــــذلك تؤكــــــــد النت وب
علــــــــى يف حـــــــني  و . ارتبـــــــاط قويـــــــة  بــــــــني متغـــــــري التســـــــويق املســــــــؤول ومتغـــــــري محايـــــــة حقــــــــوق املســـــــتهلك

أقواهـــــا املســـــتوى اجلزئـــــي، يالحـــــد أ  عالقـــــة االرتبـــــاط متوســـــطة علـــــى العمـــــو  مـــــن حيـــــث الشـــــدة بـــــني، 
بقيمـــــــة ارتبـــــــاط قـــــــدرها  الســـــــعر املســـــــؤول ومحايـــــــة حقـــــــوق املســـــــتهلك عالقـــــــة االرتبـــــــاط املســـــــ لة بـــــــني

تلتهـــــا عالقـــــة االرتبـــــاط بـــــني متغـــــري الـــــرتويج املســـــؤول ومتغـــــري محايـــــة حقـــــوق املســـــتهلك بقيمـــــة (. 2.52)
بقيمــــــة التوزيــــــع املســــــؤول  ومحايــــــة حقــــــوق املســــــتهلك ، ض عالقــــــة االرتبــــــاط بــــــني متغــــــري (2.50)قــــــدرها 

أخـــــريا بلغــــــت قيمــــــة االرتبـــــاط بــــــني متغــــــري املنـــــتج املســــــؤول ومتغــــــري محايـــــة حقــــــوق املســــــتهلك (. 2.52)
 (.2.22)مقدار 
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 :تحليل عالقة التأثير. 2
للتعــــرف علــــى مــــدى وجــــود عالقــــة تأثرييــــة ل بعــــاد  للنقــــل املســــتدا  يف متغــــري الصــــحة العموميـــــة 

ــــاط  ــــار قــــدرة النمــــوذ  علــــى التفســــري مت اســــتخدا  كــــل مــــن معامــــل االرتب ، معامــــل (R)ومــــن أجــــل اختب
، الــــــذ  يقــــــد  تفســــــري أدق وأقــــــر  للصــــــحة نةــــــرا (R¯²)ومعامــــــل التحديــــــد املعــــــدل ( R²)التحديــــــد 

 :ن متغري مستقل، وهذا ما يبينه اجلدول املوايللوجود أكار م
 ملخص نموذج االنحدار: (2)جدول رقم 

 R¯²_ معامـــــــــــل التحديـــــــــــد املعـــــــــــدل     R²_ معامل التحديد   R_ معامل االرتباط 
_ 

 اخلطأ املعيار 

1.222 1.212 1.212 1.222 
 SPSSمن إعداد الباحاني بنانا على ةرجات :المصدر

 ـــــا يـــــدل علـــــى وجـــــود عالقـــــة ( 2.621)يوضـــــ  اجلـــــدول أعـــــاله بـــــأ  معامـــــل االرتبـــــاط قـــــدر بــــــ 
وقـــــــد بلغـــــــت قيمـــــــة معامـــــــل . ارتبـــــــاط قويـــــــة وطرديـــــــة بـــــــني  مـــــــو  املتغـــــــريات املســـــــتقلة  واملتغـــــــري التـــــــابع

مــــــن  %22.2وهــــــذا يعــــــين أ  املتغـــــريات املســــــتقلة تفســــــر معـــــا مــــــا نسبتـــــــه ( R²( )2.222)التحديـــــد 
 .تغري التابع أما النسبة املتبقية فتعود إىل عوامل أخرى غري مدروسةالتباين يف امل

 :اختبار صحة الفرضية الرئيسية. 1.2
 ANOVAتحليل التباين  األحادي  : (2)الجدول رقم

 مـــــــــــــــــــــــو  مربـــــــــــــــــــــــع  
 التباين 

مســــــــــــــــــــــــــــــــــــتوى  احملسوبة  Fقيمة  متوس  مربع التباين  درجات اورية 
 املعنوية 

 2.222 122.011 22.122 1 22.122 اال دار 
   2.026 021 51.25 البواقي 

    022 21.52 اجملمو  

 SPSSمن إعداد الباحاني بنانا على ةرجات :المصدر
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ــــــــــ  Fأ  قيمـــــــــة ( 6)يت ـــــــــ  مـــــــــن اجلـــــــــدول  ـــــــــة ( 122.011)تقـــــــــدر ب وقيمـــــــــة مســـــــــتوى املعنوي
وهــــــــذا يعــــــــين رفــــــــل  معنويــــــــة إحصــــــــائيا، F، أ  أ  قيمــــــــة (2.222) احملســــــــو  املقابلــــــــة هلــــــــا بلغــــــــت 

الفرضـــــــية الصـــــــفرية الرئيســـــــية وقبـــــــول الفرضـــــــية الرئيســـــــية البديلـــــــة القائمـــــــة علـــــــى وجـــــــود تـــــــأثري ذو داللـــــــة 
عنـــــد مســـــتوى معنويـــــة  "نقـــــاوس"إحصـــــائية للتســـــويق املســـــؤول علـــــى محايـــــة حقـــــوق مســـــتهلك منت ـــــات 

5%. 
 :اختبار صحة الفرضيات الفرعية. 1.2

، الختبـــــار معنويـــــة كـــــل معلمـــــة Tمـــــن أجـــــل اختبـــــار الفرضـــــيات اجلزئيـــــة فقـــــد مت اعتمـــــاد اختبـــــار 
، واجلـــــدول أدنـــــاه يوضـــــ  α=5%مـــــن معلمـــــات النمـــــوذ  علـــــى حـــــدى، وذلـــــك عنـــــد مســـــتوى معنويـــــة 

 :ذلك كاقي
 _T_ اختبار معنوية معامالت االنحدار وفقا إلحصائية (: 2)الجدول رقم 

 B  اخلطأ املعيار BETA T 
مســـــــــتوى املعنويــــــــــة 

(SIG) 
 1.512 2.122  -1.221 2.222 (a)الاابت 

 2.112 2.220 2.121 1.562 2.112 (X1) املنتج املسؤول
 2.110 2.226 2.222 5.256 2.222 (X2)السعر املسؤول 

 2.112 2.251 2.152 0.212 2.200 (X3)التوزيع املسؤول 

 2.102 2.226 2.112 0.221 2.222 (X4)الرتويج املسؤول 

 SPSSبنانا على ةرجات من إعداد الباحاني : المصدر
 :بنانا على نتائج اجلدول السابق وبنانا على معادلة اال دار اخلطي البسي  والا مفادها

[Y=a+B1(X1)+B2(X2)+B3(X3)+B4(X4)+E  ] ميكن استنتا: 
بأ  قيمة معامل اال دار بالنسبة ملتغري املنتج  (2)يوض  اجلدول   ،فرضية الفرعية األوىلبالنسبة لل

وهي غري معنوية إحصائيا، حيث بلغت ( 1.562)املقابلة هلذه األخرية  Tوقيمة ( 2.112) املسؤول
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  (H0)، وبالتايل نقبل الفرضية  الصفرية (2.112)القيمة ( SIG)قيمة مستوى املعنوية احملسو  
 مستهلك منت ات  إحصائية للمنتج املسؤول على محاية حقوق عد  وجود تأثري ذو داللة القائمة على

 .%5عند مستوى معنوية  "نقاوس"
أ  قيمة معامل اال دار بالنسبة  كذلك   (2)يتبني من اجلدول  أما بالنسبة للفرضية الفرعية الاانية،

وهي معنوية إحصائيا،  (5.256)املقابلة هلذه األخرية  Tوقيمة ( 2.10)ملتغري السعر املسؤول  بلغت
وهذا يعين رفل الفرضية (. 2.222)القيمة ( SIG)حيث بلغت قيمة مستوى املعنوية احملسو  

وجود تأثري ذو داللة إحصائية للسعر املسؤول القائمة على (H1) وقبول الفرضية البديلة ( H0)الصفرية 
 .%5على محاية حقوق مستهلك منت ات نقاوس عند مستوى معنوية 

( 2.112) أ  قيمة معامل اال دار ملتغري التوزيع املسؤول وخبصوص الفرضية الفرعية الاالاة ، تبني
وهي معنوية إحصائيا ، حيث بلغت قيمة مستوى املعنوية ( 0.212)املقابلة هلذه األخرية  Tوقيمة 

( H1)ضية وقبول الفر   (H0)وهذا يعين رفل الفرضية الصفرية (. 2.200)القيمة ( SIG)احملسو  
القائمة وجود تأثري ذو داللة إحصائية للتوزيع املسؤول على محاية حقوق مستهلك منت ات نقاوس عند 

 .%5مستوى معنوية 
يتبني أ  قيمة معامل اال دار بالنسبة ملتغري الرتويج أخريا وخبصوص الفرضية الفرعية الرابعة، 

وهي معنوية إحصائيا، حيث بلغت ( 0.221)ة املقابلة هلذه األخري  Tوقيمة ( 2.102)املسؤول  بلغت
( H0)وهذا يعين رفل الفرضية الصفرية (. 2.222)القيمة ( SIG)قيمة مستوى املعنوية احملسو  

وجود تأثري ذو داللة إحصائية للرتويج املسؤول على محاية القائمة على (H1)وقبول الفرضية البديلة 
 .%5عند مستوى معنوية  حقوق مستهلك منت ات نقاوس
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 :خةةةةةاتمة
يعتــــــرب التســــــويق املســــــؤول جــــــزنا ال يت ــــــزأ مــــــن التســــــويق املســــــتدا ، ذلــــــك أ  األخــــــري يعــــــرب عــــــن 
ــــة واجملتمــــع جنبــــا  ــــات البي ي ــــع املتطلب ــــه يتوجــــب أ  يلــــيب مجي ــــة املســــتدامة مــــع التســــويق، وعلي تكامــــل التنمي

لقيــــــــا  بأنشــــــــطة طوعيــــــــة كتطــــــــوير إىل جنــــــــب مــــــــع هــــــــدف حتقيــــــــق الــــــــرب ، ويت ــــــــمن  هــــــــذا وجــــــــو   ا
... ســـــــلوكيات اســـــــتهالكية مســـــــتدامة، تقـــــــدن تربعـــــــات وهبـــــــات للم تمـــــــع، دعـــــــم محـــــــالت التشـــــــ ري،

ـــــع  وهـــــي األمـــــور الـــــذ  ال يشـــــرتط  توفرهـــــا  ضـــــمن التســـــويق املســـــؤول أل  األخـــــري يهـــــدف فقـــــ  إىل من
الســـــــــعر، التوزيـــــــــع الت ـــــــــاوزات التســـــــــويقية عنـــــــــد الطـــــــــي  وتنفيـــــــــذ  االســـــــــرتاتي يات  املتعلقـــــــــة بـــــــــاملنتج، 

 .والرتويج
حاولــــت هــــذه الدراســــة كــــذلك إبــــراز مــــدى مســــا ة التســــويق املســــؤول يف محايــــة حقــــوق وقــــد 

ـــــر مـــــن غـــــريه  لت ـــــاوزات التســـــويق ، ويف هـــــذا الصـــــدد  ـــــار أ  األخـــــري معـــــرض أكا املســـــتهلك، علـــــى اعتب
النتـــــائج، الــــــا مت اخـــــذ عينـــــة مـــــن مســـــتهلكي مؤسســـــة نقـــــاوس للمصـــــربات الغذائيـــــة  كمقيـــــاس لتعمـــــيم 

 :مالت يف
، أ  مســــــتوى تبــــــين  )التســــــويق املســــــؤول)تنبــــــني مــــــن خــــــالل الدراســــــة الوصــــــفية للمتغــــــري املســــــتقل  -

مؤسســـــة نقـــــاوس لفلســـــفة التســـــويق املســـــؤول عمليـــــا حســـــن علـــــى العمـــــو ، مـــــع أ  أغلـــــب إطاراهتـــــا 
 ؛وعماهلا ال يدركونه كمصطل 

ــــــة بــــــني  متغــــــريات  - ــــــاط قوي ــــــين التســــــويق تبــــــني  كــــــذلك وجــــــود عالقــــــة ارتب البحــــــث، مــــــا يعــــــين أ  تب
 ؛املسؤول له عالقة مباشرة ىلماية حقوق مستهلك مؤسسة نقاوس

علــــــى املســــــتوى الكلــــــي ثبــــــت وجــــــود عالقــــــة تــــــأثري ذات داللــــــة إحصــــــائية، لتبــــــين فلســــــفة التســــــويق  -
 ؛%5املسؤول على محاية حقوق مستهلك مؤسسة نقاوس عند مستوى معنوية 
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بـــــت أ  املنـــــتج املســـــؤول  مبؤسســـــة نقـــــاوس، ال يـــــؤثر علـــــى محايـــــة أمـــــا علـــــى املســـــتوى اجلزئـــــي فقـــــد ث -
حقــــــــوق مســــــــتهلك األخــــــــرية، وأ  درجــــــــة التــــــــأثري املســــــــ لة علــــــــى املســــــــتوى الكلــــــــي ترجــــــــع لبقيــــــــة 

  ؛(سعر مسؤول، توزيع مسؤول، ترويج مسؤول)املتغريات الفرعية األخرى 
ات املنـــــتج املســـــؤول، وقصـــــد حتديـــــد اخللـــــل تفحـــــي الباحاـــــا  املتوســـــطات اوســـــابية اخلاصـــــة بعبـــــار  -

إذ ات ــــ  أ  . وقــــد تبــــني  أ  عــــد  التــــأثري يرجــــع جلانــــب واحــــد فقــــ  مــــن جوانــــب املنــــتج املســــؤول
ـــــــي تقـــــــرت  مـــــــن  ـــــــال  ـــــــارات األدان  البي  املتوســـــــطات اوســـــــابية إلجابـــــــات املســـــــت وبني حـــــــول عب

 . التقييم ال عيف
 :األ ية ميكن من خالل نتائج الدراسة  املستخلصة، تقدن توصيتني يف غايةو
مبــــــا أ  مؤسســــــة نقــــــاوس متلــــــك  مؤشــــــرات حســــــنة حــــــول تبــــــين التســــــويق املســــــؤول، ســــــيكو  مــــــن  -

اجليـــــد اعتمـــــاده  كفلســـــفة علميـــــة  عوضـــــا عـــــن  التطبيـــــق العشـــــوائي املنـــــتهج حاليـــــا، وعليـــــه يتوجـــــب 
 .على مؤسسة نقاوس تعزيز اجلانب التكويين يف هذا اجملال

حتسني األدان البي ي ملنت اهتا، ىليث تصب  أكار حفاظا على البي ة الا   يتوجب على مؤسسة نقاوس -
 .يعي  ضمنها املستهلك

 :قائمة المراجع
 :مراجع باللغة العربية -أوال

 :مؤلفات
 (.0226 :عما ، دار اليازور )، الطبعة العربية التسويق أسس ومفاهيم معاصرةالبكر  ثامر ،  .1
عما ، دار )، الطبعة العربية األسس العلمية  للتسويق الحديثالطائي محيد و خرو ،  .0

 .(0222:اليازور 
 (.0212دار املسرية، : عما ) 1، طاالتصاالت التسويقيةالزعيب علي فالح ،  .2



 سامية لحول  د.أ
 وسيم فالحي. أ

دراسة استطالعية على عينة ، أثر تبني التسويق المسؤول على حماية المستهلك
 الغذائية المصبرات لصناعة "نقاوس" مؤسسة من مستهلكي منتجات 

 

75 
 

 دار الوراق،: عما ) أخالقيات اإلدارة ومسؤولية األعمال في  ركات األعمالثم عبود ثم،  .2
0226.) 
 :أطروحات

األبعاد التسويقية للمسؤولية االجتماعية للمنةمات وانعكاساهتا على رضا "اومد   مد حسن ،  .5
دراسة حتليلية قران عينة من املديرين واملستهلكني يف عينة من املنةمات املصنعة ": املستهلك

 .(0222)  ق،العرا ، اجلامعة املستنصرية،أطروحة دكتوراهللمنت ات الغذائية يف اجلمهورية اليمنية، 
 :مقاالت

جاسم رغد هاشم ، عالقة تكاليف اجلودة بطريقة تاكوشي وأثر ا يف الفيل التكاليف، مقال  .6
 .( 0221)، 61، العدد اإلدارة واالقتصاد بمجلةمنشور 

مجلة الدراسات االقتصادية وول سامية، التسويق املستدا  كآلية لتحقيق أبعاد التنمية املستدامة،  .2
 .(0212ديسمرب )  1، عدد0 نةلجامعة قسنطي

دراسة : عالقة سياسات املزيج التسويقي األخ ر بتبين اسرتاتي يات التسويق األخ ر"مقر  زكية ،  .1
ديسمرب )، 1عدد ،0، جامعة قسنطينة مجلة الدراسات االقتصادية، "ميدانية بشركة االينت بباتنة

0212). 
سويق وفاعلية إعالناهتا ة بني تبين الشركات ألخالقيات التونا  عبد الكرن اهلنداو  و خرو ، تقييم العالق

مجلة كلية  بغداد للعلوم ، " دراسة ميدانية على شركات االتصاالت اخللوية األردنية :الت ارية
 .(0212كلية االقتصاد بغداد، ) 05، العدد الجامعة  االقتصادية
 :مداخالت

مداخلة قدمت للملتقى األول بعنوان العري، أبو مجعة نعيم حافد ،اخلدا  التسويقي يف الوطن  .2
 16-15) ، االمارات العربية املتحدة، الشارقة (الواقع و فاق التطوير) التسويق في الوطن العربي

 (.0220أكتوبر  
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     ، جامعة ورقلة المؤسسات  واالقتصاديات بين تحقيق األداء المالي وتحديات األداء البيئي
 .(0210نوفمرب  02و 00يومي ) 
انعكاسات تطبيق اتفاقية تريبا على محاية املستهلك يف الوطن "  ،لقاسمطهرات عمار وأ مد ب .10

المؤتمر  ،  اضرة ألقيت يف(زائر منوذجااجل")العري، وقصور التشريعات على  اربة ظاهرة التقليد 
النمو المستدام والتنمية االقتصادية الشاملة من : العالمي الثامن لالقتصاد والتمويل اإلسالمي

 (.0211ديسمرب  02-11الدوحة، قطر، يومي ) منظور إسالمي
قدمت سامية ومقر  زكية ، التسويق املستدا  حسب منةور الشريعة اإلسالمية، مداخلة وول  .12
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 ،في المؤسسات الجزائرية الموارد البشريةتمكين واقع 
 لمسانبت" MANTAL SPA " مصنع النسيج للمواد الثقيلة  حالةدراسة 

 

 زياني عبد الحق. د
 ، اجلزائرجامعة تيارت ،(ب) أستاذ حماضر

 zianifouad@hotmail.fr :ربيد الكرتوينال
 

 مجدوب خيرة. د
 جلزائر، اجامعة تيارت، (ب) أستاذة حماضرة

 medjdoub_k@hotmail.fr :ربيد الكرتوينال

 :ملخص
تتناول هذه املداخلة بالدراسة إشكالية واقع متكني العاملني باملؤسسات اجلزائرية من خالل تبنيها 

متطلبات إدارة اجلودة و  ألحدث النظم يف إدارة وتسيري مواردها البشرية يف ظل سعيها لتحقيق مبادئ
 .الشاملة، وسيتم دراسة الواقع اجلزائري من خالل حالة مصنع النسيج للمواد الثقيلة بوالية تلمسان

إىل الوقوف على مدى توافر املؤسسات اجلزائرية على العوامل الضرورية لعملية  حيث هتدف
من متطلبات جديدة تقضي بضرورة  انفتاح األسواقو  درجة تطبيقها يف ظل ما تفرضه العوملةو  التمكني

 .الرهانات احلالية اليت تواجههاو  حتقيق التوافق بني أهدافها االقتصادية
وقد خلصت الدراسة إىل أن تطبيق التمكني باملؤسسة حمل الدراسة ليس حبال من األحوال اختيار 

ختاذ القرار على اعتبار تأثري العاملني على او  حمدودية مسامهةو  سهل خاصة يف ظل غياب مبدأ املشاركة
 .أبعادهاو  التمكني عملية متشابكة يف عناصرها متداخلة يف مكوناهتا

متكني العاملني، إدارة املوارد البشرية، إدارة اجلودة الشاملة، مصنع النسيج للمواد : كلمات المفتاحية
 .الثقيلة بتلمسان

Abstract: 
The study aims to recognize the necessary factors for empowerment 

process, and its availability in Algerian institutions and the degree of its 

mailto:medjdoub_k@hotmail.fr
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application under new requirements of globalization and opening markets to 
realize compatibility between economic objectives and current bets that 
faced, the case of heavy MANTAL SPA Company of Tlemcen will be 
studied. 

 The study concluded that the application  of empowerment in the 
institution under study is not easy, especially in the absence of participation 
principle and the limited impact and contribution of employees to take 
decision, on the reason that empowerment  tangled operation in its 
elements, components and dimensions. 
Key words: empowerment employees, human resources management, total 
quality management, MANTAL SPA Company of Tlemcen. 

 
 :مقدمة

اليت كانت تعرف بإدارة األفراد سابقا قد تغريت يف الفرتة و  دور إدارة املوارد البشريةو  يةإن أمه
األخرية اليت تشهد منوا اقتصاديا كبريا برزت من خالله هذه اإلدارة كأحد العناصر األساسية للمنافسة على 

لتقنيات احلديثة للتسيري  حيث عرفت عدة تطورات صاحبها ظهور العديد من ا، العامليو  الوطين: الصعيدين
جناحها يعتمد و  1كإدارة اجلودة الشاملة فهذه األخرية تعترب املورد البشري مبثابة احملرك األساسي للجودة،

إجياد احللول و  التعاون يف إظهار املشكالتو  ذلك باملشاركةو  على أداء العاملني فيها يف مجيع املستويات،
 االهتمام بهو  تغيريو  جناحو  العنصر البشري أصبح مصدر كل تفوقاملناسبة لتحقيق التحسني املستمر، ف

 .البقاء يف السوقو  حتفيزه أصبح الشغل الشاغل جلميع املؤسسات الطاحمة ملواجهة املنافسةو  بإدارتهو 
من املواضيع اإلدارية احلديثة اليت مل حتضا حىت ( املوارد البشرية)  ويعترب موضوع التمكني العاملني

يف 2رئيسيا يتيح للمؤسسة حتقيق أهدافها مطلباو  تمام الكايف رغم أنه بات يشكل منهجا جديدااآلن بااله

                                                 
1Mitchell L, Human resource management and Deming's continuous improvement 

concept, Journal of Quality Management 5 (2000), pp 85-101.  
2Mushin L ;Joon K, Is empowerment really a new concept?, Int. J. of Human Resource 

Management 12:4 June 2001, pp 684–695. 
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التمكني على انه تفويض السلطة  kanugo&congerيعرف و  ظل الظروف اليت تنشط هبا حاليا،
للعاملني

إعادة توزيع للسلطة،  Blau,&Albaيعتربه و  من أجل حل املشكالت اليومية اليت تواجههم3
ترجع أمهية املوضوع الذي تتناوله هذه املداخلة إىل و  4،تقاسم املعلوماتو  وق التصرف، اختاذ القراراتحق

متطلبات، إضافة إىل إبراز دور إدارة و  مناقشة أبعادهو  أنه خطوة على الطريق للتعرف على مفهوم التمكني
ة من متطلبات على كل املؤسسات املوارد البشرية يف توفري مناخ مناسب لتنفيذه نظرا ملا تفرضه العومل

 .جمارات التغيريات العامليةو  اليت أصبحت مطالبة أكثر من آي وقت مضى بتأهيل وظائفهاو  اجلزائرية

 :الرئيسي التايل السؤاليف  من خالل الطرح السابق تتجلى إشكالية البحث :إشكالية البحث
 بتلمسان؟" MANTAL SPA " ما مدى تطبيق تمكين الموارد البشرية في مؤسسة  

 :أهمية البحث
واقع التمكني يف املؤسسة باعتباره أحد املداخل و  تكمن أمهية البحث يف أنه يتناول بالدراسة أمهية

تفوق املؤسسات املعاصرة، فمن بني التحديات اليت تواجهها املؤسسات اليوم شدة و  احلديثة لنجاح
تلبية و  كيفية استقطاهبا للكفاءاتو  املبتكرةو  املنتجةو  ملخلصةاملنافسة على املوارد الذكية أي املوارد البشرية ا

قدراهتم و  تنمية مهاراهتمو  طرق صيانتهمو  التميز لديهم،و  اإلجنازو  سبل ترسيخ ثقافة املسؤوليةو  احتياجاهتا
 .ليصبحوا قادة يف مواقعهم

 :هدف البحث
قدرات املوارد البشرية يف و  تاخلاصة بتنمية مهاراو  يهدف البحث إىل دراسة أحد املواضيع املهمة

متعددة جتمع يف و  متطرق إليها بأشكال كثريةو  املؤسسة، فرغم أن القضايا املتعلقة بإدارة هذه املوارد معروفة
 تطوير اإلمكانياتو  وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب،و  االنتقاءو  جمملها على أمهية االختيار

                                                 
3
 Conger, J. A, & Kanungo, R. N, The empowerment process: integrating theory and 

practiceةAcademy ofManagement Review, 13, 8991, pp 471–482. 
4 Blau, J. R&Alba, R. D. (1982).Empowering nets of participation. Administrative 

Science Quarterly, 27,8911, pp 363–379. 
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 غريها من أساليب التحفيزو  املعنويةو  املكافآت املاديةو  عطائهم احلوافزإو  احملافظة على املوظفنيو  التدريبو 
 نظم التسيريو  بفعل التطورات اليت تشهدها البيئة االقتصاديةو  العالقات العمالية إال أنهو  تطوير األداءو 
اجلودة اإلدارة برزت لألفق إشكالية متكني العاملني الرتباطها مبجموعة من القضايا املهمة على رأسها و 

زيادة قدرهتا و  غريها من القضايا اليت تتعلق بنجاح املؤسسةو  عمل الفريقو  الالمركزية اإلداريةو  الشاملة
 .التنافسية

 لإلجابة على السؤال الرئيسي لإلشكالية املطروحة أعاله سنتناول هذه املداخلة بالدراسة :فرضية الدراسة
 :التحليل للفرضية التاليةو 

 .بتلمسان" MANTAL SPA " حمفزة للعاملني مبؤسسة  و  معتربةهناك عوامل متكني 
 :منهج البحث

ذلك و  التحليلي، يف احملور األول استخدمنا املنهج الوصفيو الوصفي  نياملنهجعلى مت اعتماد 
 .أحدث املؤلفات العلمية ذات الصلة باملوضوعو  بإجراء دراسة نظرية للموضوع مشتملة على مراجعة ألهم

بيانات الدراسة و  ذلك بتحليل معلوماتو  استخدمنا فيه املنهج التحليليو  الثاين فهو تطبيقيأما احملور 
امليدانية، حيث مت االعتماد على ثالث أدوات جلمع البيانات فقد استخدم االستبيان بشكل أساسي  

لك لتدعيم بعض ذو  ويل إدارة املوارد البشريةؤ مسو  مت تدعيمه مبقابلة مع العاملنيو  كوسيلة جلمع البيانات
 قد اعتمدنا يف حتليلو  البيانات املتحصل عليها كما استخدمت املالحظة بشكل أقل نسبيا كوسيلة مكملة

حيث  SPSS V 22معاجلة استمارة االستبيان على برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية و 
االختبارات حيث يتكون إجراء أهم و  ساعدنا هذا الربنامج على حساب أهم املقاييس اإلحصائية

 .سؤال باإلضافة إىل األسئلة اليت توضح خصائص عينة الدراسة  43و حماور 99االستبيان من 
 :خطة البحث

حيتوي البحث على أربعة أجزاء رئيسية، كل قسم يضم جمموعة من احملاور الفرعية، ففي اجلزء 
الذي سنقف فيه و  اين نستعرض اإلطار النظرييف اجلزء الرئيسي الثو  األول نتناول اإلطار املنهجي للدراسة
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الفوائد املرتتبة عنه باملؤسسة، أما اجلزء و  دوافع تبنيه كتوجه إداريو  بإسهاب أمام موضوع أمهية التمكني
الرئيسي الثالث فريكز على وجه اخلصوص على مالحظة الظاهرة على مستوى مؤسسة اقتصادية ذات 

إذ تعترب من  بتلمسان MANTAL SPA لنسيج للمواد الثقيلةمصنع ا:"هيو  مركز وطينو  طابع عمومي
 ISO أوىل املؤسسات الصناعية يف جمال صناعة األغطية الكالسيكية اليت حصلت على شهادة اجلودة 

 .مقرتحاهتاو  أما اجلزء الرئيسي الرابع فيحتوي على نتائج الدراسة امليدانية، 1991سنة  9001
 

I. الجانب النظري: 
 :اد التمكينأبعو  مفهوم -1

فحسبهما إن القيـادة هي ، إىل دور التمكيـن كسمة للقيادة MADU.C&KUEI.Cيشيـر 
أن القيادييـن جيب أن ميكنـوا أفرادهـم اعتمادا ، و القـوة الدافعـة لتحويل املنظمـة إىل إدارة  اجلودة الشاملـة

تقـاسم املسؤوليـة مع  يعين"  :التمكـني على أنه VAN HORN.L.Hيعرف و  5على رؤيـة املنظمـة
 6؛"تضعـهم يف سيـاق ميكنهم فيه استعمـال مهـاراهتم ، و حيث حتدد املنظمة نقـاط قوة األفـراد، األفراد

جيدر باإلدارة العليا أن ، و فالتمكني هو عملية تفويض سلـطة اختـاذ القرار إىل املستويـات الدنيـا يف املنظمة
 .يواجهـوهنا اد حلـل املشاكل اليتمتـّكـن األفر 

ل اخنـراط من خال، حيـث تقـوم إدارة اجلودة الشاملة على التحسني املستمـر لكـل عناصر املؤسسة
هذا يتطلـب من اإلدارة العليـا و  مشاركتهـم الفاعـلة يف عملـية التحسني املستمـر؛و ، مجيع أفـراد املؤسسة

املسامهـة يف اختـاذ و  نوعا من االستقالليـة، و رفإعطاء األفراد األقـرب للمشكـلة نوعا من احلريـة يف التص
شرح األهـداف واخلطط بوضـوح،و ، و توضيـح الرؤيـة هلـم، و حتمـل أعبـاء املسؤولية لنجـاح املؤسسة، و القرار

                                                 
5 MADU.C&KUEI.C, Strategic Total quality management, Quorum Books, London, 

1995, p 61. 
6 VAN HORN.L.H, Improving results through total quality management, American 

Agent & Broker, Vol 69 N° 6 , 1997, pp 46-49. 
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فالتمكيـن ، سـد االحتياجات الالزمة الجنـاز عملهـم، و مدهـم باملعلـوماتو  حتديد خطوط االتصاالت
 .ى ألسفل عملية تتـم من أعلـ

إن كان تركيز اإلدارة العليا ، أن التمكيـن قد يفشـل FORRESTER.Rويؤكـد يف هذا الصدد
 إكساب األفـراد التدريب، و املكافأةو  منصـبا على القوة ،دون االهتمـام بإعادة توزيـع املعلومات،و املعرفـة

 7.املهارات الكافيـةو 
 8،جيعل من مهمة حتديد أبعاده مهمة صعبة سيرييةإن التمكني باعتباره جمموعة من التقنيات الت

املهمة،حتديد املهمة،  :ن التمكني يأخذ األبعاد التاليةأ Lashely and McGoldrickني يرى ففي ح
أربع أبعاد أخرى  علىYAIR A.H9 و SOLVEIG, N .Aالثقافة، يؤكد كل من و  القوة، االلتزام

هيئة التمكني املستخدم يف أي منظمة يف حني أضاف  ميكن أن توفر وسيلة لوصف أو حتديد للتمكني
ALLAHYAR.R   املعىن،  10:ميكن حصر هذه األبعاد يف النقاط التاليةو  ابعدا خامس آخرونو

 .الكفاءة، حرية التصرف، التأثري، االختيار
 

 :العوامل المؤثرة على التمكين -2
 :جند أمهها منو  هناك جمموعة من العوامل املؤثرة على عملية التمكني

                                                 
7 Li-Chun Chang; ChiehHsing Liu, Employee empowerment, innovative behavior and 

jobproductivity of public health nurses: A cross-sectional questionnaire survey, 
International Journal of Nursing Studies 45 (2008), p 1443 

8
 Lashley.C&McGoldrick.J, The limits of empowerment: acritical assessment of human 

resource strategy for hospitalityoperations”, Empowerment in Organization, Vol.2, 

No.3, 1994, pp.25-38. 
9 Yair A.H, Katelyn Y.A, Samuel A.T, E-empowerment: Empowerment by the 

Internet,Computers in Human Behavior 24 (2008), p 1777.  
    www.elsevier.com/locate/comphumbeh 
10 ALLAHYAR. R&OTHETRS , Survey Of Relationship Between The Psychological 

Empowerment With Organizational  Learning, Procedia Social and Behavioral 

Science,30(2011). 
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 توصيل الرؤيةو  تلعب اإلدارة دورا مهما يف االتصال مع املوظفني بشكل فعال لنقل: وضوح األهداف -
 11.توضيح السلوك املرغوب به للوصول لألداء املطلوبو 

تقامسها مع العامل أمرا ضروريا يف عملية التمكني فالقرار و  يعترب توفر املعلومات: توفر المعلومات -
مسؤوليات العاملني، مسؤوليات املسؤولني، أهداف املنظمة، : كاملة حتدد  اجليد يتطلب معلومات

 12.مستويات كفاءة املنظمة احلالية
يعترب التمكني أكرب من جمرد وسيلة تسيريية تسمح بتفويض سلطة اختاذ القرار إىل : تفويض المسؤولية -

 13 .ملية التمكنيبات يتطلب توفر منط القيادة املالئم إلجناح عو  والوثوق هبم العاملني
تأثريا قويا بني نظام و  أن هناك عالقة إجيابية ASEFEH.M.Gأكدت دراسة لـ  :نظام المكافآت -

: احلوافز املبين على الكفاءة والتمكني، فمن بني العوامل اليت تساعد على حتفيز األفرادو  املكافآت
 14.ذ القراراتكذا إشراكهم يف عملية اختاو  تثمينهاو  االعرتاف هباو  تقدير قدراهتم

لكن و  إن املشاكل التنظيمية القليلة ميكن أن حتل من خالل شخص واحد يعمل مبفرده،: فريق العمل -
املشاكل اليت تظهر بات لزاما على العاملني أن جيتمعوا يف فرق مرنة دون و  يف ظل التحديات اجلديدة

الديناميكية لدى و  ظيمقيم املنظمة،فغياب التنو  حواجز مكانية حلل املشكالت يف نطاق أهداف
  15.الفريق ميكن أن ميتد أو حيد من فرص متكني األفراد يف الفريق الواحد

                                                 
11 Linjuan R M, How employee empowerment influences organization–employee 

relationship in China, Public Relations Review 37 (2011), p 436. 
12 Esther.G.A, Raphael.A, Does Empowerment Lead to Higher Quality and Profitability, 

Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 36 (1998). 
13 Nielsen J .F, Christian P.P, The Consequences and Limits of Empowerment in 

Financial Services, Scandinavian journal of management, scand.j.mgmt.19, (2003), 
p64. 

14 Asefeh M. G, Study Of Some Effective Factors On Empowerment Of The Experts In 
Educational Institutions, International Conference On Education And Educational 
Psychology (ICEEPSY 2011),  Procedia - Social And Behavioral Sciences 29 (2011), 
p.1961. 

15 Robbins. T. L; Crino. M. D; Fredendall. L. D, An Integrative Model Of The 
Empowerment Process, Human Resource Management Review 12 (2002), p. 427. 
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 :اآلثار الناتجة عن تطبيق مفهوم التمكينو  الفوائد -3
 16:ميكن تلخيص أهم الفوائد النامجة عن تطبيق التمكني كما يلي

للمهام اليت يقوم و  ي ينتمي إليهلفريق العمل الذو  زيادة الشعور باالنتماء للمنظمة اليت يعمل هبا -
 ؛هبا

 ؛اإلجيابية لتحقيق أهداف املنظمةو  رفع مستوى املشاركة الفاعلة -

 ؛تطوير مستوى أدائهو  حتسني -

 .املهارات املطلوبةو  ورش العمل الكتشاف املعرفةو  الندواتو  املؤمتراتو  اهتمامه بالدورات التدريبية -

 ؛معارفهو  مهاراتهو  قدراتهو  كفاءته  احملافظة عليه بعد تطويرو  متسك املنظمة به -

رؤيته لألمور بنظرة شاملة يرى فيها أن و  يدرك أمهية وظيفته من خالل سيطرته على مهام العمل -
 ؛ما يقوم به حلقة من حلقات أخرى تصب مجيعها يف حتقيق أهداف املنظمة

الشعور باحرتام اإلدارة و  حتقيق ذاتهو  حتقيق الرضا الوظيفي مبا حيققه له التمكني من تنمية لقدراته -
 .له

 :دور إدارة الموارد البشرية في توفير مناخ مناسب للتمكين -4

 واحلماس الدافعية تدهور إىل يؤدي وتوترا   خوفا   خيلق الوظيفي األمان عدم إن :الوظيفي األمان -

 عندهم وخيلق املوظفني مشاركة من يزيد الوظيفي فاألمان العكس وعلى املعنوية الروح واخنفاض

 ويشعر بالتمكني يشعر باألمان يشعر الذي فاملوظف، إضافيا  جهدا   بتقدمي للمسامهة االستعداد

 17.به ويثق ويقدره حيرتمه من هناك بأن

                                                 
دراسات، جامعة و  ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، حبوث"التمكني مفهوم إداري معاصر:"  حيي سليم ملحم16 

 .461، ص 6002الريموك، األردن، 
 .336، ص 6004، علم االجتماع الصناعي، املكتب اجلامعي احلديث، مصر: عبد املنعم عبد احلي  17
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 رؤية مع تلتقي مبواصفات موظفني انتقاء يتم حبيث :التناوب الوظيفيو  التعيين في االنتقائية -

 باستقاللية العمل على القادر املوظف على تعتمد أن يفرتض واليت السائدة والثقافة والقيم القيادة
 الكفاءة من بلغ مهما تعينه يتم فال الصفات هذه لديه تتوافر ال ومن الفريق، وروح ومتكني ومشاركة

 التعيني قرارات على كبري حد إىل يعتمد متمكنني موظفني فتوافر لذلك ،العلمية الشهادة أو الفنية

يعترب و  للتمكني، مشجعة ومقدمات مناسبة مواصفات لديهم فرتتوا من دخول عنها ينجم اليت
 .Eleni Tحسب ويكون ذلك  18التناوب الوظيفي من أهم العوامل املساعدة على متكني العاملني 

S  19.املختلفة التنقل بني الوظائفو  التتبعو  من خالل التدريب 

عامل نظير المجهود الذي الثمن الذي يحصل عليه ال"  يعرف األجر على أنه :العالية األجور -
 الرضا مستوى زيادة تؤدي زيادة األجور إىل  "أمحد ماهر"حسب و 20،"يبذله في عملية اإلنتاج

 املتقدمني من أكرب عددا   جتذب العالية الرواتب أن كما اإلنتاجية مستوى وزيادة واالنتماء الوظيفي

 وذوي للمسئولية حتمال األكثر العاملني تقاءان يف البشرية املوارد إدارة يساعد مما ونوعا   كما للوظيفة

 21.التمكني مقتضيات توفري على تساعد العالية األجور بأن القول ميكن النوعية، وبالتايل القدرات
 احلوافز أيضا بل فقط املادية احلوافز على احلوافزتقتصر  الSpreitzer.G.M حسب  :الحوافز -

 ويقبلون املسئولية يتحملون الذين فاملوظفون، لشخصيا والتقدير والعدالة املساواة مثل املعنوية

 جيب واملقرتحات األفكار تقدمي يف املسامهة على القدرة وهلم عالية أدائهم وجودة واحملاسبة املساءلة

                                                 
 وفرص البشرية التنمية حول الدويل امللتقى، الكفاءات خدمة يف املعارف وتسيري البشرية املوارد إدارة، مفتاح صاحل  18

 ص، 2004 مارس، ورقلة جامعة، االقتصادية والعلوم قوقاحل كلية،  البشرية والكفاءات إقتصاد املعرفة يف االندماج
.16 

19 Eleni T. S; Christakis C;Stelios S, Human resource management and performance: A 
neural network analysis, European Journal of Operational Research 181 (2007). 

 .835مكتبة عني مشس، بدون سنة نشر، ص  إدارة املوارد البشرية،: حممد ماهر عليش  20
 .454، ص 4998، لبشرية، الطبعة الثالثةادارة املوارد ا: أمحد ماهر  21
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 الذي اإلضايف اجلهد هلذا مقابل بوجود والشعور أكرب واملنافع املكاسب من نصيب على حيصلوا أن

 22.التمكني يتطلبه

 مسؤولية إدارة املوارد البشرية احتاجت يف اآلونة األخرية إىل مراجعةو  إن دور :المالك الموظف -
هذا ما أكد و  من يقوم بوضعهاو  رسم االسرتاتيجياتو  إعادة نظر خاصة فيما يتعلق باختاذ القراراتو 

 العمل صاحب من العمل على أحرص هو من يوجد ال ذإ SCHONBERGER.R.Gعليه 

 جيب لذلك شريكا، األقل على أو الفكرة صاحب أو العمل صاحب هو ظفاملو  كان إذا فكيف
 واهلدف الرؤية وحدة إىل يؤدي مما أخرى جهة من واإلدارة جهة من املوظفني بني الفجوة سد

 والشعور االنتماء زيادة على يساعد كما،  املصاحل يف التناقض عن تنجم قد اليت الصراعات وضبط

 23.ليةؤو املس وحتمل والتمكني املشاركة مستويات وحتسني نيالعامل بني األسري باملناخ

فظهور تكنولوجيا  والتمكن التمكني أسلحة من مهما سالحا تعد فاملعلومة : المعلومات تدفق -
 24املنظمةو  املعرفة التقليدية عن التفاعل بني التقدم التكنولوجيو  املعلومات قد غري فعال من الرؤية

 واملعنوية الثقة ومتنحه لصاحبها القوة مصدر أصبحت املعلومة فقد، Fumio Kهذا ما أكده و

 بشكل القرار اختاذ يف املشاركة من والتمكن أفضل بشكل العمل مبهام التحكم على والقدرة العالية

 وتفهم بوضوح وظائفهم مبهام القيام من لتمكنيهم باملعلومة املوظفني حبق االعرتاف جيب إذا، أكفأ

 25.الصحيح والتصرف

                                                 
22 Spreitzer, G.M., 1995, Psychological empowerment in the workplace:dimensions, 

measurement, and validation. Acad. Manage.J. 38 (5). 
23 SCHONBERGER.R., Human Resource Management Lessons From a Decade of Total 

Quality Management and Reengineering, California Management Review 36 (4), 109-
123 (Summer 1994). 

24 SOLVEIG.N.A, Tools for Empowerment in Local Risk Management, sefty science 

revue, 46 (2008). 
25 Fumio K, Measuring emerging categories of innovation: Modularity and business 

model, journal of Technological Forecasting & Social Change 71 (2004). 
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سواء كانت منظمات رحبية   املعاصرة املنظمات يف التمكني مقومات من مهم مقوم فهي :المشاركة -
 اإلبداعي التفكري على العاملني وحتفيز املشاركة مناخ توفري من إذ البد 26،أو خدمية كاملستشفيات

 من ويطلب تردد أو حتفظ دون املنظمة لصاحل املوضوعية املساءلة حق ومنح العمل لتحسني
 27.املواقف مجيع يف رأيهم وحتكيم صالحياهتم يستخدموا أن املوظفني

 مينح حيث العمل لفريق الالزمة الرعاية تعطي اليت املنظمة يف التمكني روح تعزز واليت  :الفريق روح -

 من الكثري ،وأثبتت واقتدار بكل كفاءة أعضائه وعمل عمله ألداء املناسب والتمكني االستقاللية

  Roger Atkinsonنها دراسة مو  الدراسات
28

 املمكن الفريق عمل من تتحقق اليت النتائج أن 
 روح نقول وعندما ،واإلنتاجية والنوعية الكمية الناحية من جدا   جيدة تكون املتجانس املتكامل

 معنوية وروح ذاتية دافعية خلق على تعمل اليت الفريق أعضاء بني اخلفية العالقة تلك نعىن الفريق

 إىل احلاجة دون مقبول غري هو وما مقبول هو ما على وعفوي تلقائي وإمجاع ذاتية ورقابة عالية

 29. مكتوبة قوانني

 إىل أن تدريب Mary A. H; Thomas H.S خلصت دراسة لـ :المهارات وتطوير التدريب -

 ةإتاح فيجب، خاصة إن اتصف باالستمرارية، متكينهم رفع من درجةيو  يزيد من معرفتهم املوظفني
 ومنحهم املعرفة كسب أجل ومن ونوعا كما أدائهم مستوى رفع أجل من للتدريب للعاملني الفرص

                                                 
 .619ص  ،ذكره سبق ملحم، مرجع سليم حيي 26

27 Yair A.H, Katelyn Y.A,  Samuel A.T, E-empowerment: Empowerment by the Internet, 
Computers in Human Behavior 24 (2008), ww.elsevier.com/locate/comphumbeh 

28 Roger A, Project management: cost, time and quality, two best guesses and a 
phenomenon, it’s time to accept other success criteria, International Journal of Project 

Management Vol. 17, No. 6, 1999 
 ،ذكره سبق مرجع،  2006 رةھالقا اإلدارية العربية املنظنة "معاصر إداري ومھكمف التمكني " ،ملحم سليم حيي 29

 .10ص
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 املتغري العمل ملتطلبات املرنة واالستجابة التكيف من متكنهم اليت املواهب وإكساهبم متعددة مهارات

 30.واملتقلب

 يف تساهمماعية أن املسؤولية االجت  Kane.K; Montgomery.K يرى :االجتماعية المساواة -
 طبقي أساس على ومتكني نفوذ هناك يكون أن دون العاملني جلميع التمكني وممارسة مفهوم تعزيز

مهم باملنظمة و  هو ما جيعل العامل يشعر بأنه فاعلو  األداء ومتيز الكفاءة أساس على وإمنا هرمي أو
 مهمة داللة يعطي املختلفة املستويات ببني فوارق وجود شأنه شأن متخذ القرار أو املالك، فعدم

 31.التمكني مفهوم ويؤيد يعزز ما وهو اجلميع بني واالنسجام والتناسق العالقة قوة عن قوية ورسالة

 جتاهل يعين ال وهذا االجتماعية املساواة حتقيق أجل من وذلك :األجور في الفوارق تقليل -

 واإلبداع املتميز باألداء املكافآتو  احلوافز ربط جيب بل املوظفني بني الكفاءة مستوى يف التفاوت

 الصراع حدة ويقلل التعاون زيادة يف سيساهم األجور يف التفاوت ضبط فإن وعموما، واالبتكار

 التصرف وحرية الوظيفة مبلكية الشعور خالل من العمل يف الكفاءة مستويات رفع إىل ويؤدي

 32.بالتمكني والشعور العمل وحب الفاعلة واملشاركة

جمموعة من املؤسسات يف الو م على Wellins. R.Sيف دراسة قام هبا :المنظمة داخل من الترقية -
ال و  اجلودة يف أداء املهام تعترب من أهم أسباب جناح املنظمات املعاصرة،و  أ استنتج أن فرق العمل

 من الرتقية عملية وتساعد ،والء العاملنيو  الرتقيات تزيد من درجة إخالصو  شك أن املكافآت

 مستويات وتعزز واإلدارة املنظمة أفراد بني الثقة تزيد ألهنا والتمكني املشاركة على املنظمة لداخ

 مقومات تشكيل يف وتساهم املوظفني انتماء زيادة على تساعد كما، اجلميع بني والتنسيق التعاون

                                                 
30 Mary A. H; Thomas H.S, The Impact of Employee Empowerment on the Quality of a 

Service Recovery Effort, JOURNAL OF QUALITY MANAGEMENT, Vol. 3, No. 1, 
1998. 

31 Kane K, Montgomery, K. (1998). A framework for understanding disempowerment 
inorganizations. Human Resource Management. p37 

عة اجلزائر، ، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري، جام"-دراسة حالة -متكني العاملني:" كرمية توفيق  32
 .404، ص 6002/6005
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ج متكني و ينصح باألخذ مببدأ األقدمية يف الرتقية من أجل احلصول على نتائ.بأنفسهم متكينهم
أفضل، فهو جيعل الفرد ال يبخل على زميله بالنصيحة أو خيفي عنه معلومات خوفا من أن يسبقه يف 

 33.املشاركة لديهمو  بالتايل تزيد روح الفريقو  الرتقية
 

II. الجانب التطبيقي: 
 :بتلمسان MANTAL SPAالتعريف بمصنع النسيج للمواد الثقيلة . 1

شركة ذات أسهم برأس مال اجتماعي "MANTAL SPA"قيلة يعترب مصنع النسيج للمواد الث
حيث محلت  8911أسست هذه الشركة سنة  دج، 199.999.999يبلغ حوايل 

 ختصصت يف صناعة املالبس العسكرية،و  Manufacture de Textile Oranais" (MTO)"اسم
سنة  لتتحول مع مطلع "COUVERTEXE" أصبحت تعرف باسمو  ليتم تأميمها بعد االستقالل

متكنت الشركة و  حيث يتمثل نشاطها األساسي يف صناعة األغطية "MANTAL SPA" إىل 8991
سنة " 9998اإليزو  " وكذلك شهادة  " 9991اإليزو " من احلصول على شهادة اجلودة 1991سنة 

 :ختتص حاليا هذه املؤسسة يف صناعة ثالث أنواع من األغطيةو  ،1991

JACQUARD,RATIERE,MDN,،  الصباغة، الغزل، النسيج :ضم أربعة ورشات رئيسيةتهي و 
 :كما هو موضح يف اجلدول التايل مؤقتو  بني دائمعامل  152 ، يعمل هبا حوايلاإلمتامو 

 
 
 
 
 

                                                 
33 Wellins. R.S, Byham.W.C & Wilson. J.M, Empowered Teams: Creating Self-Directed 

Work Groups that Improve Quality, Productivity, and Participation. Jossey-Bass, San 
Francisco, 1991. 
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 .توزيع الموارد البشرية حسب الصنف (:1)الجدول
 المجموع الدائمين المؤقتين الموارد البشرية
 83 89 3 اإلطارات الجامعية

 19 81 1 إطارات أخرى

 34 32 8 المشرفين

 845 839 45 المنفذين

 152 183 31 المجموع

 مديرية املوارد البشرية باملؤسسة :المصدر
 

 :توزيع الموارد البشرية حسب الصنف (:2)الشكل

 
 .من إعداد الباحثني :المصدر

شط هي تنفيذية تن (٪65) ن معظم اليد العاملة باملؤسسةأيظهر  من خالل الشكل السابق
تسعى املؤسسة من خالل و  املشرفنيو  فتضم اإلطارات (٪35) بالورشات اإلنتاجية أما النسبة املتبقية

ذلك بتنمية معارفه حيث حترص و  االستفادة منهو  التسيريية إىل االستثمار يف العنصر البشري إسرتاتيجيتها
لعمال من أجل الرفع من مستوى حتفيز او  تفعيل قدراهتمو  على التكوين املستمر لألفراد لتحسني أدائهم

 .اإلنتاج 
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 :مناقشة نتائج الدراسة الميدانيةو  تحليل .1
 أدوات وطريق البحث العلمي المستعملة في إجراء الدراسة الميدانية: 

يتكون جمتمع الدراسة من جمموعة من العاملني باملؤسسة سواء كانوا من اإلدارة العليا أو املشرفني 
تتمثل الطريقة املعتمد يف إجراء التحليل اإلحصائي و  يكل التنظيمي للمؤسسةأو املنفذين وفقا لله

 :باستعمال األساليب السابقة الذكر يف ما يلي
 اخلماسي مقياس ليكرتيف إجراء هذه الدراسة مت االعتماد على استمارة االستبيان وفق مقياس -

échelle de Lickert  التايل(2)حسب ما هو مبني باجلدول: 
 درجة مقياس ليكارات(:2)ول الجد

 درجات 95 موافق تماما
 درجات 93 موافق لحد ما

 درجات 94 محايد
 درجة 91 ال أوافق

 درجة 98 ال أوافق على اإلطالق

، الطبعة األوىل، در وائل "الدليل التطبيقي للباحثني: البحث العلمي: " حممد عبد الفتاح الصرييف :المصدر
 .885، ص 1992للنشر، عمان، األردن، 

 

 تطلب منا ذلك ترتيب البيانات (عامل 99)كرب حجم العينة و  نظرا لتعدد متغريات الدراسة
بعدها أدخلت مجيع الدرجات املتحصل و  قمنا برتميز املتغريات األساسيةو  تفريغها وفق نظام احلاسوبو 

إلحصائي للعلوم االجتماعية معاجلتها باستخدام الربنامج او  عليها يف ذاكرة احلاسوب مث احتساب النتائج
SPSS V 22. 
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 تحليل اإلجابات المتحصل عليها بواسطة االستبيان: 
 الوضوح :هيو  (99) إن حماور التمكني اليت مت التطرق إليها من خالل االستبيان عددها تسعة

 كفاءة الذاتيةالتقدير، العمل اجلماعي، املشاركة، االتصاالت الفعالة، الو  الغرض، األخالقيات، االعرتافو 
 .االختيارو 

وتضمنت استمارة االستبيان مجلة من العناصر اليت من خالل دراستها يتم التأكد من صحة 
تبيان و  اليت ميكن من ورائها قياسو  ميكن تلخيص العناصر اليت تناولتها الدراسةو  فرضية البحث أو عدمه،

 :هي كما يليو  مدى توفر عنصر التمكني باملؤسسة
ما و  أيضا معرفة العامل ما لهو  يقصد به ما إذا كانت أهداف املنظمة واضحة للعاملنيو  :ضوضوح الغر  -

 ؛مسؤولياتو  عليه من مهام
 يقصد به معرفة مدى رضا العاملني عن سياسات املنظمة اجتاههم إلشباع حاجياهتمو  :األخالقيات -

 ؛ارتياحهم أثناء مزاولتهو  مدى حبهم لعملهمو 
تشجعهم على ما و  هو معرفة ما إذا كانت املنظمة تقدر جمهودات األفراد العاملنيو  :التقديرو  االعرتاف -

 ؛معارفو  يبدونه من آراء
يهتمون ببعضهم و  وهو معرفة ما إذا األفراد العاملون يعملون بروح الفريق الواحد :اجلماعي العمل -

 ؛حيلون مشاكلهم من خالل التعاونو  البعض
حصوهلم على ما يريدون من موارد ملمارسة و  فراد العاملني يف اختاذ القراراتوتعين مشاركة األ :املشاركة -

 ؛مهامهمو  أنشطتهم
 ؛املرؤوسنيو  الرؤساءانت االتصاالت فعالة بني األفراد وتعين معرف ما إذا ك :االتصاالت الفعالة -
ما إذا كانوا و  لنتائج املتوقعةوتعين ما إذا كان األفراد يشعرون بأهنم قادرون على حتقيق ا :الكفاءة الذاتية -

تتوفر و  أن هلم قدرات على أداء عملهم بشكل صحيحو  متأكدين من كفاءهتم لتحقيق نتائج جيدة
 ؛لديهم اإلمكانات الالزمة لتحقيق أداء جيد يف عملهم
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 اختاذو  تنظيمهو  يهدف إىل معرفة ما إذا كان للعمال احلرية يف اختيار كيفية أداء العمل :االختيار -
 .القرارات التنفيذية

 :عرض وتحليل نتائج االستبيان المتعلقة بوضوح الغرض -أ
 :نتائج االستبيان المتعلقة بوضوح الغرض(: 3)جدول 

 

 .SPSS V 22برنامج و  من إعداد الباحثني باالعتماد على االستبيان :المصدر
 

أن نسبة األفراد خيص وضوح الغرض أرقامه فيما و  نالحظ من خالل معطيات اجلدول أعاله: التعليق
 املتوقع منهمو  يعرفون بوضوح املطلوب د، أي أن األفرا%28 موافق متاما بلغتو  الذين أجابوا مبوافق

، يف مسؤولياهتم قد قسمت عليهم بدقة من أجل حتقيق أهداف املؤسسةو  أمجعوا تقريبا على أن مهامهمو 
هذا ما سيؤثر على حتقيق و  منهم أن مناصبهم ال تتوافق مع ما هو مطلوب منهم %49حني يرى 

 .األهداف املسطرة
 

  
 اإلجابات

  
 

رقم 
 ال أوافق على اإلطالق ال أوافق محايد موافق لحد ما موافق تماما السؤال

 التكرار 93 92 91 35 14 
1 

 النسبة 4,44% 6,7% 8,9% 50% 30%
 التكرار 11 84 94 11 83

2 
 النسبة 31,1% 14,4% 7,8% 31,1% 15,6%

 التكرار 95 84 89 41 12
3 

 النسبة 5,6% 18,9% 11,1% 35,6% 28,9%

 التكرار 19 95 81 44 89
4 

 النسبة 22,2% 5,6% 20% 41,1% 11,1%

 موافقعام للذين أجابوا بموافق تماما و المعدل ال 61%

 نسبة الموثوقية فيما بين األسئلة  0.60  
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 :ن المتعلقة باألخالقياتتحليل نتائج االستبياو  عرض -ب
 االستبيان المتعلقة باألخالقيات نتائج(: 4)جدول 

 .SPSS V 22برنامج و  من إعداد الباحثني باالعتماد على االستبيان :المصدر
 

مدى نظمة اجتاههم إلشباع حاجياهتم و رضا العاملني عن سياسات املاجلدول أعاله يوضح مدى : التعليق
موافق و  من العمال أجابوا مبوافق متاما %51ته، حبيث نالحظ أن لعملهم وارتياحهم أثناء مزاولحبهم 

هذا إن دل على شيء فإمنا يدل على السياسات الناجحة اليت تنتهجها اإلدارة و  فيما خيص هذا احملور
 .املتطورةو  بغرض الوصول إىل أقصى إشباع حلاجيات العمال املتزايدة

 

  
 اإلجابات

  
 رقم 

السؤال   
 موافق تماما

موافق لحد 
 ما

 ال أوافق على اإلطالق ال أوافق محايد

 التكرار 4 4 19 35 88 
5 

 النسبة 7,78% 7,8% 22,2% 50% 12,2%

 التكرار 9 83 82 83 44
2 

 النسبة 10% 15,6% 17,8% 15,6% 41,1%

 التكرار 89 19 84 14 19
4 

 النسبة 11,1% 22,2% 14,4% 25,6% 22,2%

 التكرار 91 94 11 41 89
1 

 النسبة 8,9% 3,3% 31,3% 35,6% 21,1%
 التكرار 99 89 99 35 84

9 
 النسبة 10% 11,1% 10% 50% 21,1%

موافقو  موافق تماماالمعدل العام لنسبة الذين أجابوا ب 58,4%  
 
 نسبة الموثوقية فيما بين األسئلة 0,698 
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 :التقديرو  عترافتحليل نتائج االستبيان المتعلقة باالو  عرض-ج

 :التقديرو  نتائج االستبيان المتعلقة باالعتراف(: 5)جدول 

  
 اإلجابات

  
 

رقم  
 السؤال
  

 ال أوافق على اإلطالق ال أوافق محايد موافق لحد ما موافق تماما
  

 التكرار 85 15 89 89 81
89 

 النسبة 16,67% 27,8% 21,1% 21,1% 13,3%

 رالتكرا 19 84 92 18 18
88 

 النسبة 32,2% 14,4% 6,7% 23,3% 23,3%

 التكرار 85 81 89 49 14
81 

 النسبة 16,7% 13,3% 11,1% 33,3% 25,6%

 التكرار 92 81 84 11 44
84 

 النسبة 7%, 6 13,3% 14,4% 24,4% 41,1%
 51% 
  

 موافقو  المعدل العام لنسبة الذين أجابوا بموافق تماما

  
  

 0.63 
  

 لموثوقية فيما بين األسئلةنسبة ا  

 .SPSS V 22برنامج و  من إعداد الباحثني باالعتماد على االستبيان: المصدر
 

فيما خيص هذا احملور فإن اجلدول أعاله يوضح أن املعدل العام لنسبة األفراد الذين يعتقدون أن  :التعليق
ي نسبة ضعيفة نوعا ما  تعكس عدم جتاوب هو  %58تقديرا جملهوداهتم بلغ و  هناك اعرتافا بإمكانياهتم

هذا ما حيول دون و  خرباهتم املرتاكمةو  عدم االستفادة من معارفهمو  ما يبدونه من أراءو  املؤسسة مع العمال
 .حتقيق أهم عناصر التمكني الناجح
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 :عرض وتحليل نتائج االستبيان المتعلقة بالعمل الجماعي -د
يهتمون و  معرفة ما إذا األفراد العاملون يعملون بروح الفريق الواحد املتضمنو  هناأد ولداجل يف

من املستجوبني أجابوا  %29حيلون مشاكلهم من خالل التعاون، يبني لنا أن نسبة و  ببعضهم البعض
ني أو يفسر لنا إصرار العمال على خلق جو أخوي يسوده روح العمل موافق متاما وهذا ما يبو  مبوافق

 .يسعى إىل حل أي أمور أو مشاكل من خالل التعاونو  اجلماعي
 نتائج االستبيان المتعلقة بالعمل الجماعي(: 6)جدول 

 

 .SPSS V 22برنامج و  باالعتماد على االستبيان من إعداد الباحثني :المصدر
 

 تحليل نتائج االستبيان المتعلقة بالمشاركةو  عرض -ه
 %51بلغت  موافق متاماو  أن نسبة األفراد الذين أجابوا مبوافق (4)نالحظ من خالل اجلدول 

رؤسائهم حيث يتشارك األفراد يف حل و  التعاون بني العاملني باملؤسسةو  س روح الفريق العاليةهو ما يعكو 
 .يدعمون بعضهم بعضاو  املشكالت فيما بينهم

  
 اإلجابات

   
رقم 
 ال أوافق على اإلطالق ال أوافق محايد موافق لحد ما موافق تماما السؤال

 
 التكرار 95 85 81 45 14

83 
 النسبة 5,65% 16,7% 13,3 38,9% 25,6%

 التكرار 94 88 18 45 82
85 

 النسبة 8%, 7 12,2% 23,3% 38,9% 17,8%

 التكرار 92 84 81 42 84
82 

 النسبة 6,7% 14,4% 20% 40% 18,9%

 التكرار 81 81 84 48 11
84 

 النسبة 13,3% 13,3% 14,4% 34,4% 24,4%

 موافقو  المعدل العام لنسبة الذين أجابوا بموافق تماما 60%
 

 نسبة الموثوقية فيما بين األسئلة 0.69
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 نتائج االستبيان المتعلقة بالمشاركة (:7)جدول 

  
 اإلجابات

رقم    
  ال أوافق على اإلطالق ال أوافق محايد ق لحد مامواف موافق تماما السؤال

 التكرار 45 83 81 85 83
81 

 النسبة 38,89% 15,6% 13,3% 16,7% 15,6%
 التكرار 94 99 84 44 13

89 
 النسبة 7,8% 10% 14,4% 41,1% 26,7%

 التكرار 95 93 85 49 14
19 

 النسبة 5,6% 4,4% 16,7% 43,3% 30%

موافقو  لنسبة الذين أجابوا بموافق تماما المعدل العام 58%   
 

 نسبة الموثوقية فيما بين األسئلة 0.65
 .SPSS V 22برنامج و  من إعداد الباحثني باالعتماد على االستبيان: المصدر

 
 

 :تحليل نتائج االستبيان المتعلقة باالتصاالت الفعالةو  عرض -و
 باالتصاالت الفعالةنتائج االستبيان المتعلقة  (:8)جدول 

  
 اإلجابات

رقم    
موافق لحد  موافق تماما السؤال

 ما
 ال أوافق على اإلطالق  أوافقال محايد

 
 التكرار 85 82 18 43 93

18 
 النسبة 16,67% 17,8% 23,3% 37,8% 4,4%

 التكرار 85 89 14 44 99
11 

 النسبة 16,67% 11,1% 25,6% 36,7% 10%
 التكرار 92 94 82 34 81

14 
 النسبة 6,7% 7,8% 17,8% 47,8% 20%
52% 

 
موافقو  جابوا بموافق تماماالمعدل العام لنسبة الذين أ  

 
0.62 

 
 نسبة الموثوقية فيما بين األسئلة

 
 .SPSS V 22برنامج و  من إعداد الباحثني باالعتماد على االستبيان :المصدر
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بني األفراد ما إذا كانت االتصاالت فعالة  ةمعرفذي يركز على لا هالعأ (1)حسب اجلدول 
هذا ، موافقو  من الذين مت استجواهبم أجابوا مبوافق متاما%51ن ما نسبته املرؤوسني، يتبني لنا أو  الرؤساء

يعين أن هناك على العموم قنوات اتصال فعالة يف املؤسسة هتدف إىل التعرف على املشاكل اليت يواجهها 
 .إجياد احللول هلا  يف أسرع وقت ممكنو  األفراد املرؤوسني

 

 :ن المتعلقة بالكفاءة الذاتيةتحليل نتائج االستبياو  عرض -ي
 حبساب املعدل العام لنسبة األفراد الذين أجابوا مبوافق متاما (9)مسحت معطيات اجلدول 

 منهماألفراد يشعرون بأهنم قادرون على حتقيق النتائج املتوقعة  مما يعين أن%68الذي بلغ و  موافقو 
أن هلم قدرات على أداء عملهم بشكل و  حتت أي ظرفنتائج جيدة متأكدين من كفاءهتم لتحقيق و 

 .تتوفر لديهم اإلمكانات الالزمة لتحقيق أداء جيد يف عملهمو  صحيح
 :ن المتعلقة بالكفاءة الذاتيةنتائج االستبيا (:9)جدول 

 .SPSS V 22برنامج و   باالعتماد على االستبيانمن إعداد الباحثني: المصدر

 

 اإلجابات
 

رقم 
 ال أوافق على اإلطالق ال أوافق محايد موافق لحد ما موافق تماما السؤال

 التكرار 84 85 99 45 81
13 

 النسبة 14,44% 16.7% 10% 38,9% 20%
 التكرار 93 99 92 31 14

15 
 النسبة 4,4% 10% 6,7% % 53,3 25,6%

 التكرار 94 99 81 44 89
12 

 النسبة 7,8% 10% 20% 41,1% 21,1%
 التكرار 99 93 84 38 14

14 
 النسبة 10% 4,4% 14,4% 45,6% 25,6%
68% 

 
 موافقو  المعدل العام لنسبة الذين أجابوا بموافق تماما

0.79 
 

 نسبة الموثوقية فيما بين األسئلة
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 :تحليل نتائج االستبيان المتعلقة االختيارو  عرض -ك
اختاذ و  تنظيمهو  احلرية يف اختيار كيفية أداء العمل إىل معرفة ما إذا كان للعمالهذا احملور يهدف 
من العاملني يرون أهنم غري خمريين  % 39يتضح من خالل النتائج املتحصل عليها أن و  القرارات التنفيذية

أن املؤسسة و  ال تعود إليهم سلطة اختاذ القرار سواء كان تكتيكيا أو تنفيذياو  يف ما خيص أدائهم ملهامهم
 .االبتكارو  قدرهتم على اإلبداعو  تتجاهل خربة العاملنيو  املركزية  يف نشاطهاتعتمد سياسة 

 نتائج االستبيان المتعلقة االختيار (:10)جدول 

 .SPSS V 22برنامج و  من إعداد الباحثني باالعتماد على االستبيان: المصدر
 

 تحليل نتائج االستبيان المتعلقة باألثرو  عرض -ل
من خالل النتائج السابقة ميكننا ترتيب عوامل التمكني بالنسبة للذين أجابوا مبوافق وموافق متاما و 

، االتصاالت %58التقدير و  ، االعرتاف%58ختيار ، اال%59األثر  :حول أسئلة االستبيان كما يلي

  
 اإلجابات

   
رقم 
 فق على اإلطالقال أوا ال أوافق محايد موافق لحد ما موافق تماما السؤال

 
 التكرار 18 84 84 11 85

11 
 النسبة 23,33% 14,4% 14,4% 31,1% 16,7%

 التكرار 84 89 83 44 81
19 

 النسبة 18,9% 11,1% 15,6% 41,1% 13,3%

 التكرار 18 89 99 15 82
49 

 النسبة 23,3% 21,1% 10% 27,8% 17,8%

 التكرار 89 84 95 11 18
48 

 النسبة 21,1% 18,9% 5,6% 31,1% 23,3%

 موافقو  المعدل العام لنسبة الذين أجابوا بموافق تماما 51%
 

0.77 
 

 نسبة الموثوقية فيما بين األسئلة
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، وضوح الغرض %29، العمل اجلماعي %51.3، األخالقيات %51، املشاركة %51الفعالة 
 %.21الكفاءة الذاتية ، 28%

 نتائج االستبيان المتعلقة باألثر (:11)جدول 

  
 اإلجابات

 رقم   
السؤال   موافق تماما 

موافق لحد 
 ما

 ال أوافق على اإلطالق ال أوافق محايد
 

 التكرار 99 9 12 45 88
41 

 النسبة 10% 10% 28,9% 38,9% 12,2%

 التكرار 94 89 48 13 81
44 

 النسبة 7,8% 11,1% 34,4% 26,7% 20%

 التكرار 94 88 11 44 88
43 

 النسبة 3,3% 12,2% 31,1% 41,1% 12,2%

 موافقو  المعدل العام لنسبة الذين أجابوا بموافق تماما 50%
 

 نسبة الموثوقية فيما بين األسئلة 0.68
 

 .SPSS V 22برنامج و  من إعداد الباحثني باالعتماد على االستبيان :المصدر

من خالل ترتيب عوامل متكني العاملني حسب معدل إجابات املوافقة يف عينة البحث خبصوص و 
هو معدل يعكس واقع و  %25.2أن املعدل العام لتلك اإلجابات قد بلغ  أسئلة االستبيان ميكننا القول

الذي ميكن اعتباره مستوى و  MANTAL SPAمتكني املوارد البشرية مبصنع النسيج للمواد الثقيلة 
مقبول عموما، غري أن النتائج احملققة بالنسبة لألثر تعكس مدى شعور العمال بعدم الرضا الوظيفي الناجم 

خضوعهم إلجراءات صارمة غري قابلة للنقاش، أما و  رائهم فيما خيص طرق العمل بالورشاتعن إمهال آ
 التقدير فتفسر نتائجهما جبملة من النقائص منها غياب التحفيز املاديو  االعرتافو  بالنسبة لالختيار

عرف تأخرا  نفس الشيء بالنسبة ملستوى االتصاالت الذي يو  غياب االستقاللية،و  ضعف املراقبةو  املعنويو 
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 املرؤوسنيو  انسدادا يف بعض قنوات االتصال بني الرؤساءو  كبريا حيث نالحظ نقصا يف تداول املعلومات
 .بصفة خاصة ما بني الورشاتو 
 

 :خاتمة

أثر العاملني ضعيف حيث أن األفراد العاملني ليس هلم نفوذ كبري  خلصت هذه الدراسة إىل أن
الشيء بالنسبة لالختيار فالعمال ليس لديهم مسؤولية تقدير  ونفس   خدمة املصلحة اليت يعملون هبايف

 ما يسهمون به من آراءو  املؤسسة ال تثمن ما يبذله األفراد من جهودف،تنظيم العملو  كيف ينبغي أداء
 فاجلهد الفردي ال يتم مكافأته بشكل مباشر مما يقلل من إقدام العاملني على تقدمي آرائهمقيمة، معارف و 
 وعي كامل حول املطلوبو  لدى العاملني تصور مل حيل دون أن يكونلكن هذا و  رتحاهتممقو  همأفكار و 
بأهنم قادرون على حتقيق النتائج املرغوبة خاصة يف ظل تعاوهنم كفريق واحد  تعزيز ثقتهماملتوقع منهم و و 

 .التقديرو  يسوده االحرتام
اليت يتعني على إدارة املؤسسة تطبيقها و  يف إطار هذه الدراسة فإن أهم االقرتاحات اليت نقدمهاو

 :ما يليتتمثل في
معارف العاملني من خالل اكتشاف املوظفني ذوي القدرات و  آراءو  حث املؤسسات على تثمني جهود -

 ؛إشراكهم يف اختاذ القراراتو  ذلك مبنحهم املزيد من الصالحياتو  دعمهمو  تشجيعهمو  اإلبداعية
ألساليب املدعمة للتمكني كاالجتاه حنو مدخل فرق القوية، املشاركة، او  تدريب املسؤولني على املناهج -

 ؛التنسيقو  حتقيق التعاونو  تنمية املهارات، إدارة األزمات بشكل إبداعي
تنمية و  السياسات العامة للمؤسسةو  ترك احلرية للعاملني يف أداء العمل بعد صياغة الرؤساء لإلجراءات -

 ؛االنتماء لدى العاملنيو  عوامل الثقة، التقدير، االلتزام
 ؛احلوافو  إعادة النظر يف نظام املكافآت -
 .املرؤوسنيو  تعزيز قنوات االتصال بني الرؤساءو  دعم -
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 بسدات كريمة .د
 جامعة مستغامن ،(ب) ةحماضر  ةأستاذ

 

 بن شني عبد القادر .د
 جامعة مستغامن ،(أ)أستاذ حماضر 

 aekari2202@gmail.com :بريد الكرتوين

 :ملخص
هتدف هذه الدراسة اىل اختبار العالقة بني تغريات أسعار البرتول واستقرار االقتصاد اجلزائري،  

ليات انتقال السعر عرب قناة التضخم، من خالل  االستناد على آوالختبار هذه العالقة مت االعتماد على 
  .5172ىل سنة إ 7991مستخدمني عينة دراسة متتد من سنة  منوذج متجه االحندار الذايت
ىل أن استقرار االقتصاد اجلزائري مرتبط باستقرار أسعار البرتول، وعليه من إتوصلت الدراسة 

 .الضروري أن ننوع من مصادر الدخل حىت نتمكن من حتقيق االستقرار يف االقتصاد اجلزائري
 .منوذج متجه االحندار الذايت االقتصاد اجلزائري، قطاع احملروقات،: الكلمات المفتاحية

Abstract 
This study aims to test the relationship between oil prices changes and 
Algerian economy stability, during the period 1980-2015, we emphasis on 

the price transmission mechanisms over the inflation channel, using VAR 
model to test this relationship.  
The study conclude that the stability of the Algerian economy is linked to 
the stability of oil prices, and it is necessary to diversify sources of income 
so that we can achieve stability in the Algerian economy. 
Key words: Algerian economy, the hydrocarbon sector, vector-auto- 
regressive model . 
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 :مقدمة
تواجه العديد من الدول إشكالية االعتماد على مورد واحد لتمويل خططها التنموية مما جيعلها 

هذا ما جعلها تفكر جبدية يف تنويع مصادر دخلها لتفادي كل األخطار اليت تنجم   عرضة لعدة صدمات،
اليت تعتمد على مداخيل و  هذا ما ينطبق على الدول ذات االقتصاد الريعيو  عن االعتماد على مورد وحيد،

لبات جعلها عرضة للصدمات اخلارجية  عن طريق تقو  البرتول الذي أصبح يتحكم يف استقرار اقتصادياهتا
أصبح و  تقلباتهو  تعترب اجلزائر من بني هذه الدول اليت ارتبط اقتصادها بعوائد هذا املوردو  عوائده،و  أسعاره 

توقفت وضعيته على حركة التقلبات السعرية للبرتول املرتبطة أساسا و  بذلك احملرك األساسي القتصادها،
مصادر أخرى غري املوارد البرتولية لتمويل  لذا وجب على السلطات اجلزائرية البحث عن. بعوامل اخلارجية

لتأكيد ذلك وجب علينا معرفة درجة ارتباط االقتصاد الوطين بعوائد هذا و  جعله أكثر استقرارا،و  اقتصادها
 : يلي تقلباته، من هذا املنطلق تربز إشكالية حبثنا كماو  املورد

 االقتصاد اجلزائري؟هل تؤثر  التطورات احلاصلة يف أسعار البرتول على استقرار 
 فرضيات البحث

 :لدراسة أثر تغريات أسعار البرتول على استقرار االقتصاد اجلزائري مت االعتماد على الفرضيات التالية
 ؛يوجد عالقة  ذات داللة احصائية بني تغريات أسعار البرتول ومؤشر سعر املستهلك 
 ؛رتول ومؤشر سعر املستهلكال يوجد عالقة  ذات داللة احصائية بني تغريات أسعار الب 
 ؛يوجد عالقة  ذات داللة احصائية بني تغريات أسعار البرتول ومؤشر سعر املنتج 
 ال يوجد عالقة  ذات داللة احصائية بني تغريات أسعار البرتول ومؤشر سعر املنتج. 

 أهمية البحث 
من أمهية كبرية، حيث تعسى مجيع الدول إىل حتقيق نوع من االستقرار يف اقتصادها الوطين ملا له 

يشجع على جذب العديد من االستثمارات سواء  و  ينعكس ذلك  مثال على توفري مناخ استثماري حمفز
مهية هذا البحث من خالل معرفة االثر الذي حتدثه تغريات أسعار أبالتايل تربز و كانت حملية أو أجنبية، 
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 على جتنب ذلك عن طريق البحث عن احللولبالتايل العمل و  البرتول على استقرار االقتصاد اجلزائري،
 .   البدائل اليت تساهم يف حتقيق االستقرار يف االقتصاد الوطينو 

 أهداف البحث
 :هداف نذكر منهاألهتدف هذه الدراسة اىل حتقيق مجلة من ا

 ؛إظهار مدى ارتباط استقرار االقتصاد اجلزائري بتغريات أسعار البرتول 
  ؛أخطار االعتماد على املوارد البرتوليةالعمل على كيفية جتنب 
  توضيح أن تغريات أسعار البرتول تعترب عوامل خارجية ال ميكن التحكم فيها وبالتايل ال ميكن

 .السيطرة عليها
 : منهج  البحث

جابة على فرضيات الدراسة مت االعتماد وسعيا منا لإلمت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي، 
يف Eviews املتمثل يف  منوذج متجه االحندار الذايت، مستخدمني يف ذلك برنامج و  القياسيعلى الطرح 

 .نسخته احلديثة
 :هيكل الدراسة

لإلجابة على إشكالية الدراسة سنتعرض ألهم املراحل اليت مر هبا االقتصاد اجلزائري منذ 
إىل أهم األسباب اليت حتتم على الدول و  االستقالل، مث نلقي نظرة على واقع قطاع احملروقات يف اجلزائر

يف األخري نقوم بدراسة قياسية لتحديد أثر تغريات أسعار البرتول على استقرار و  تنويع مصادر دخلها،
 .االقتصاد اجلزائري 

 :ثر اسعار البترولأدراسات سابقة  عن 
ئر على ايرادات من بينها اجلزاو  خاصة الدول العربيةو تعتمد الكثري من الدول املنتجة للنفط 

 القطاع النفطي يف دفع عجلة النمو متجاهلة بقية القطاعات مما أدى اىل  تراجع دور باقي القطاعات
هذا ما يعرف باملرض اهلولندي، لذا جيب على االقتصاد الوطين التحضري الفعلي ملرحلة ما بعد النفط عن و 
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البالغة  للنفط يف االقتصاد فإن  التغريات اليت حتصل يف أسعاره   نظرا لالمهيةو  طريق تنويع مصادر الدخل،
صدى   7911قد كان لصدمة اسعار النفط عام و  ستؤثر بشكل كبري على املتغريات االقتصادية الكلية،

كبري  حيث ظهرت الكثري من الدراسات اليت حاولت حتليل العالقة بني تغريات اسعار النفط واملتغريات 
 :نذكر منهاRasche and (Tatom1977, Jones and Kaul 1992 )) االقتصادية

Brian Depratto, Carlos de Resende, and Philipp Maier (5119) حبثية  قدموا ورقة
، باالعتماد " How Changes in Oil Prices Affect the Macroeconomy " حتت عنوان

باختبار كيفية تأثري التغريات يف سعر البرتول على  على منوذج التوازن العام  للمدرسة نيو كنزية  قامو
 االقتصاد الكلي، مسح هذا النموذج الن تنتقل تغريات احلاصلة يف اسعار البرتول عرب قنوات العرض

 كذا من خالل العرض املستمر، مشلت عينة الدراسة كل من كندا، اململكة املتحدةو  الطلب املؤقتة ،و 
، توصلت الدراسة اىل أن اسعار البرتول تؤثر يف 5112-7917 دى منا خالل الفرتة املمت.م.الوو 

 1.االقتصاد من خالل جانب العرض، أما جانب  الطلب فلم يكن هناك تأثري
قد  امتدت فرتة و  اثر اسعار البرتول على االقتصاد االمريكي  Hamilton (1983)كما درس  -

 عالقة االحندار ما بني تغريات االسعارالبرتول حيث تطرق اىل استقرارية، 7921-7992 الدراسة من
مؤشرات اقتصادية و  لوغاريتم الناتج االمجايل احلقيقي، اضافة اىل العالقة السببية بني تغريات اسعار النفطو 

ما و  ، 7915-7992 فرتة الدراسة اىل فرتتني  ماقبل صدمة اسعار النفط من Hamilton كلية،قسم
متيزت كلتا الفرتتني بعالقة معنوية احصائية ما بني تغري اسعار ، 7921-7911 بعد هذه الصدمة من

 2.مجايلالناتج احمللي اإلو  البرتول
القائلة أن السياسة املالية توضح الكثري من  - Romer فرضية  Dotsey and Reid (1992) درس -

أ، امتدت فرتة .م.من جوانب متعددة  يف سلسلة زمنية فصلية للو -التغريات يف االنشطة االقتصادية

                                                 
1 Brian Depratto, Carlos de Resende, and Philipp Maier, How Changes in Oil Prices 

Affect the Macroeconom , bank of Canada working paper 2009-33, 2009, p11. 
2 Hamilton. James D, oil a,d the macro economy since world war II, journal of political 

economy, 1983,pp 228-248 
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سالبة يف أسعار البرتول، و  اعتمدا يف دراستهما على تغريات منفصلة موجبة، 7997-7929 الدراسة من
مؤشرين ملعدل الفائدة للسياسة النقدية، توصال اىل  استجابة و  الة،الناتج احمللي االمجايل ، معدل البط

استجابة غري و  معدل البطالة لصدمة أسعار النفط ،و  معنوية غري متناظرة لكل من الناتج احمللي االمجايل
 .معنوية اىل الصدمة املالية

دراسة حتت  ZhongXiang Zhang, Libo Wu, Weiqi Tang (0202)  قدم كل من -
 Oil price shocks and their short- and long-term effects on the '': عنوان

Chinese economy "هدفوا من خالل هذه ،  5112أوت -7992 امتدت فرتة الدراسة من جوان
اىل أي مدى تؤثر صدمات اسعار النفط على االقتصاد الصيين، معتمدين و  الدراسة االجابة عن كيف 

أهم النتائج املتوصل اليها ان اسعار البرتول ، VAR  منوذج  االسعار، مت  استخدمعلى الية انتقال 
  3.الفائدةو  االستثمار، بينما تؤثر باالجياب على معدالت التضخمو  املتزايدة هلا اثر سليب على االنتاج

 :االقتصاد الجزائريتطور . 1
شهد االقتصاد اجلزائري  منذ االستقالل عدة تطورات انعكست على الوضع االقتصادي  يف 

برتاجع النمو وعدم وضوح الرؤية  7992-7995البالد،  فقد  متيزت السياسة االقتصادية خالل الفرتة 
والتجارية وهذا  االقتصادية املستقبلية بسبب عدم خربة اإلطارات املسـرية يف القطاعات اإلدارية واالقتصادية

 .حبكم خروج البالد من فرتة استعمار طويلة االمد
انتهجت الدولة اجلزائرية فلسفة التخطيط املوجه اذ متيزت املرحلة باالعتماد  7992خالل سنة 

على القطاع العام الذي كان مركزا على حتقيق احلياة الكرمية للمواطن اجلزائري، واعتمدت السياسة 
لتحديد االجتاه العام للتنمية يف اجلزائر، ( خطط اقتصادية ثالثية ورباعية )خططات االقتصادية على امل

وحسب اسرتاتيجية التنمية املتبعة فإن األولوية املطلقة تركزت بشكل ملحوظ على القطاع الصناعي الذي 
 .بات يعول عليه يف النهوض باالقتصاد باالعتماد على الصناعة بشكل جدي

                                                 
3 - Zhong Xiang Zhang, Libo Wu, Weiqi Tang, Oil price shocks and their short- and long-

term effects on the Chinese economy, Energy Economics, 2010, p6. 
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ة منو دميغرايف معترب ترتب عنه ضغوط تضخمية، وقد اعتمدت الدول يف لقد شهدت هذه الفرت 
 . هذا الشأن اسرتاتيجية تنموية اعتمدت اساسا على عائدات البرتول

واليت كانت معروفة باخنفاظ ملحوظ يف اسعار البرتول مصاحبا برتاجع قيمة  7929بدءا من سنة 
 .رورة اتباع نظام مبين على قواعد السوقالدوالر، ظهرت االزمة ورأت السلطات اجلزائرية ض

لقد الزمت مرحلة االنتقال اىل اقتصاد السوق اعتماد اصالحات اقتصادية معتربة مبنية على 
اليت ركز فيها على حرية واستقاللية املؤسسات  7922فلسفة االنتقال، بدايتها كانت خالل سنة 

للقطاع اخلاص واإلصالح املؤسسي لنظام، تشجيع االقتصادية العمومية، وبداية اعطاء نوع من االمهية 
االستثمار األجنيب املباشر يف كل القطاعات ، وضع تأطري جديد لألسعار، إعادة تنظيم التجارة الداخلية 

 .واخلارجية، التطهري املايل للمؤسسات االقتصادية العمومية
مع صندوق النقد اتفاقية توقيع و هذا تزامنا تبنت الدولة االصالحات الثانية و  7997يف سنة 

 .الدويل حيث اعتمد على مجلة من االصالحات داعمة لرتقية االستثمارات
زمة مالية، ولرفع التحدي اعتمدت الدولة على تبين أعرف االقتصاد الوطين  7991يف سنة 

ة يت بعده التعديل اهليكلي املربمج حىت سنأبرنامج اقتصادي بغرض حتقيق االستقرار االقتصادي، لي
رغم ما   الكلية االقتصادية مؤشراهتا استعادة من ، وبتطبيق هذا الربنامج متكنت السلطات تدرجييا7992

خلفه هذا الربنامج من نتائج زد على ذلك بقاء االقتصاد اجلزائري اقتصاد ريعي يعتمد على احملروقات  
 . مما جعله عرضة  لتقلبات أسعار البرتول يف األسواق العاملية كمورد مايل أساسي،

ارتفاع  5111جنحت اجلزائر إىل حد كبري يف حتقيق توازنات كلية لالقتصاد، حيث عرفت فرتة 
النفط ساعد بشكل ملحوظ يف الرفع من معدالت النمو مصاحبة باستقرار يف سعر الصرف اىل  سعارأل

 .املدفوعاتزان يرصيد اجيايب ملو  حد ما
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 قطاع المحروقات في الجزائر. 2
يعترب العصب و  يعترب البرتول من أهم مصادر الطاقة بل حيتل املرتبة األوىل عامليا كمصدر للطاقة،

 7999بعدة مراحل  حيث تعترب سنة  األساسي لالقتصاد اجلزائري، وقد مرت الصناعة البرتولية يف اجلزائر
 ،"الصور الفرنسية"بداية  الكتشاف أول حقل برتويل يف واد قطرين من طرف الشركة  البرتولية الفرنسية 

اكتشف حقل برقة بالقرب من عني صاحل، كما مت وضع أول رخص للتنقيب من قبل  7925يف سنة و 
 .استغالل البرتول باجلزائرو  الشركة الوطنية للبحثو  "زائراجل -الشركة الفرنسية للبرتول" اهليئة املشرتكة بني

، حيث مت اكتشاف أول حقل 7929أما التاريخ الفعلي إلنتاج البرتول يف اجلزائر فكان سنة   
 "حاسي مسعود"اكتشف حقل  7929يف جوان و  ،" عجيلة " برتويل هام يف الصحراء اجلزائرية هو حقل 

التصدير تزدهر و  بدأت عملية اإلنتاجو  ولية يف اجلزائر، مث توالت االكتشافاتالذي يعترب أكرب احلقول البرت و 
 .مع مرور الوقت

-75-17أفريقيا، حيث أنشأت بتاريخ و  أهم شركة يف اجلزائرو  تعترب شركة سونطراك أكرب
داية استعادة السيطرة على الثروة البرتولية، كما عملت اجلزائر يف بو  لكسر االحتكارات األجنبية 7992

 .  السبعينات على تأميم  قطاع احملروقات
 :احتياطات الجزائر من البترول. 1.2

هي بذلك تعترب من بني و  حتتل اجلزائر املرتبة ا الرابعة عشر عامليا من حيث احتياطات البرتول،
 .أهم الدول املنتجة للبرتول

-7921اجلزائر من البرتول خالل الفرتة  الذي يوضح احتياطاتو  (17)من خالل الشكل رقم 
نالحظ أن احتياطات البرتول شهدت ارتفاعا حيث ارتفع حجم االحتياطي من البرتول من   2015

 رغم تزايد اإلنتاج يف هذه الفرتة، 7999مليار برميل سنة  71.2 إىل 7921مليار برميل سنة  2.5
شركائها، كما نالحظ أن و  قامت هبا سونطراك ميكن إرجاع سبب هذه الزيادة إىل االستكشافات اليتو 
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مليار برميل،  77.2و 77.5تراوح حجم احتياطي البرتول مابني  5119-7991الفرتة املمتدى من 
 . 2015-5112مليار برميل خالل الفرتة  75ليصل إىل حوايل 

 (2015-1891) احتياطات الجزائر من البترول(: 11)الشكل رقم
 

 
 .من إعداد الباحثني :المصدر            

 تطور إنتاج البترول في الجزائر.1.2
ذلك و  نالحظ  تزايد الكمية املنتجة من البرتول من سنة ألخرى،(  15)من خالل الشكل رقم 

تكنولوجيا حديثة يف جمال اإلنتاج، و  راجع إىل زيادة عدد احلقول املكتشفة،  استعمال تقنيات جديدة
ارتفاع األسعار خاصة يف السنوات األخرية، فقد ارتفع حجم اإلنتاج  زيادة الطلب العاملي الذي نتج عنه

قد شهدت هذه  و  ،5179ألف برميل سنة  7252إىل  7992ألف برميل يف اليوم سنة  211من 
 .الفرتة ارتفاعا يف حجم اإلنتاج عموما مع تراجع اإلنتاج يف بعض السنوات
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 (2014-1891)تطور إنتاج البترول في الجزائر (:12)الشكل رقم

 
 .من إعداد الباحثني: المصدر       
 صادرات الجزائر من المحروقات3.2.

 مساهمة قطاع المحروقات في إجمالي الصادرات(: 11)الجدول 

 
 الصادرات

 خارج مجال المحروقات
 صادرات

 المحروقات
 إجمالي

 الصادرات
٪ 

2111 7199 91911 92119 91.2% 
2119 7722 21929 29971 91.2% 
2112 7115 22217 91791 91.1% 
2119 7911 11197 19592 91.2% 
2118 7199 99752 92799 91.9% 
2111 7259 22251 21121 97.3% 
2111 5195 17951 11929 91.7% 
2112 5195 99219 17299 91.1% 
2112 5792 91125 92971 99.1% 
2014 2582 60304 63886 99.19% 
2015 2063 35724 37787 99.29% 

 .ANDIالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار : المصدر
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يعترب االقتصاد اجلزائري اقتصاد ريعي يعتمد بشكل كبري على اإليرادات البرتولية،  كما أن إمجايل 
أي أن قطاع احملروقات يهمن على الصادرات اجلزائرية  الصادرات اجلزائرية تتمثل أساسا يف احملروقات،

الذي يوضح مدى مسامهة قطاع و  (11)مقارنة مبسامهة القطاعات األخرى، فمن خالل الشكل رقم 
متثل صادرات %  91نالحظ أن أكرت من  5172-5112احملروقات يف إمجايل الصادرات خالل الفرتة 

متثل الصادرات خارج قطاع احملروقات، مما يعين أن معظم % 9إىل % 1ما تبقى أي ما يقارب و  احملروقات
 هذا ما يشكل خطر على االقتصاد اجلزائريو  املداخيل اليت تعتمد عليها الدولة تأيت من قطاع احملروقات

جيعله عرضة لتقلبات أسعار احملروقات، كما أن معظم برامج التنمية املسطرة من قبل الدولة تعتمد على و 
ققة من هذا القطاع، مما يعين أن بقية القطاعات مهمشة مما يستوجب على السلطات املعنية املداخيل احمل

بسرعة كبرية  يف تنويع مصادر الدخل عن طريق االهتمام بالقطاعات األخرى، بسبب أن و  التفكري جبدية
لبرتول كمورد وحيد استمرار السلطات املعنية باالعتماد على عائدات او  هذا الوضع مل يتغري منذ االستقالل

 . إىل يومنا هذا
 (2015-2111)صادرات الجزائر من المحروقات (: 12)الشكل رقم

 
 من إعداد الباحثني: المصدر
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 التطور التاريخي ألسعار البترول .2.2
 السياسية مما ينعكس على أسعار البرتول و  تتأثر السوق البرتولية مبختلف األوضاع االقتصادية

الذي  ينب تطور أسعار البرتول من الفرتة املمتدى و  (19)جيعلها غري مستقرة ، فمن خالل الشكل رقم و 
دوالر للربميل  لينخفض  19.21وصل إىل  7921نالحظ أن  سعر الربميل سنة  5175-7921من 
منتجني  نتيجة لعدة أسباب من بينها دخول ،( األزمة البرتولية) 7929دوالر للربميل سنة  79.91إىل 

بالتايل اخنفضت و  اجنلرتا مما أدى إىل  زيادة عرض البرتول يف السوق البرتوليةو  جدد للبرتول كاملكسيك
أسعار البرتول، كما أن هذه الدول عوضت الكميات اليت ميكن أن تسحبها دول األوبك من السوق 

 .املستوردةقد انعكست هذه األزمة باإلجياب على الدول و  لتحسني أسعار البرتول،
جد قاسية، أما الفرتة اليت املوالية لالزمة و  أما بالنسبة للدول املصدرة  فقد كانت نتائجها سلبية 
ابتداءا و  ،(7929 -7921) دوالر للربميل 72و 79فقد تراوحت أسعار البرتول بني  7929البرتولية 
 79حوايل  7995نة بدأت األسعار تنخفض بشكل مستمر حيث بلغ سعر الربميل س 7991من سنة 

يرجع و  ،7999دوالر للربميل سنة  72.25 و 7991دوالر للربميل سنة  79.91دوالر للربميل، 
سبب هذا الخنفاض إىل ضعف منظمة األوبك من خالل جتميد إنتاجها ليتكيف مع السوق البرتولية، 

هي قيمة متدنية جدا مل و  دوالر للربميل  75.15إىل  (  األزمة األسيوية) 7992وصل سعر البرتول سنة 
يرجع ذلك  إىل تراجع النمو  نتيجة لالزمة املالية يف كل و  تشهدها السوق البرتولية منذ التصحيح السعري،

 اليت تعترب من بني االقتصاديات الكبريةو  من اليابان، كوريا اجلنوبية، تايالندا، الفبني، ماليزيا، اندونيسيا
 .عليه اخنفض الطلب على البرتولو  على قدرهتم االستهالكية املهمة يف قارة أسيا، مما انعكس و 

كما عرفت هذه السنة زيادة كبرية يف املخزون البرتويل مما أثر على مستويات األسعار، كما يرجع   
إىل جتاوز بعض الدول األعضاء يف منظمة األوبك حصتها من  7992سبب اهنيار أسعار البرتول سنة 

حىت حتد من تراجع سعر البرتول قررت و  هذه السنة عودة العراق إىل اإلنتاج،إنتاج البرتول، كما شهدت 
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بعدما   7999جنحت يف وقف تدهور أسعار البرتول و  دول األوبك خفض اإلنتاج مرة أخرى  يف مارس 
 .7992جويلية و  فشلت يف ذلك يف افريل

ذلك راجع جملموعة و  ، اجتاها تصاعدياو  تطورا كبريا 5111عرفت أسعار البرتول بداية من سنة 
كان أمهها أحداث و  اليت كان هلا األثر الكبري على مستويات األسعار،و  السياسيةو  من العوامل االقتصادية

فقد شهدت أسعار  5119، لكن بداية من سنة  5111احلرب على العراق و  5117سبتمرب  77
نتاج الروسي  مما ألزم الدول الصناعية البرتول ارتفاعا كبريا نتيجة جلملة من األسباب من بينها توقف اإل

وصلت األسعار مسارها التصاعدي لتصل  5112يف سنة و  على زيادة طلبها على دول األوبك،
عرفت أسعار البرتول قفزة نوعية لتصل إىل  5119دوالر للربميل، إال انه بداية من سنة  29.25
 91.59دوالر للربميل،  15.19إىل  5111مث تواصل هذا االرتفاع ليصل سنة  دوالر للربميل،92.79

ميكن إرجاع سبب ارتفاع أسعار البرتول لعدة أسباب من بينها تراجع قيمة و  ،5112دوالر للربميل سنة 
أ ، اخنفاض إنتاج بعض الدول كسوريا زد على ذلك عدم االستقرار .م.الدوالر، اخنفاض خمزون الو

ول، غري أن  بعض الدول املنتجة للبرتول كنيجريا اليت حتتل املرتبة األوىل إفريقيا يف تصدير البرت السياسي يف
اىل حوايل  5172هدت اخنفاض حاد حيث وصل سعر الربميل سنة ششهر املاضية أسعار البرتول يف األ

ض االنتاج، عودة ىل عدم ختفيإذللك راجع لعدة أسباب منها سياسة منظمة االوبك الرامية و  دوالر 25
باألخص الصني، أضف اىل ذلك و  ة، الركود االقتصادي الذي يشهده  العاملليايران اىل السوق البرتو 

 .ارتفاع قيمة الدوالر
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 (2015-1891)تطور أسعار البترول(: 12)الشكل رقم

 
 .من إعداد الباحثني: المصدر

 أسباب تنويع مصادر الدخل. 2
تعرف سياسة تنويع مصادر الدخل بأهنا توسيع للقاعدة االقتصادية وإقامة ركائز اقتصاد حقيقي 

 .  مكون من قاعدة إنتاجية ومالية وخدمية، يسهم يف إجياد مصادر أخرى للدخل جبوار النفط
تتجه الدول إىل تنويع مصادر الدخل لعدة أسباب أمهها التقلب املستمر يف أسعار النفط الذي 

كذا خطط التنمية املمولة هبذه و  تج عنه تذبذب يف مداخيل الدولة مما ينعكس على انفاقها العامين
الغاز باعتبارها موارد غري و  املداخيل،  باإلضافة إىل تناقص االحتياطات من املوارد الطبيعية كالنفط

 .متجددة مما حيتم على الدولة إجياد بدائل  أو مداخيل أخرى
 دخل ميكن الدولة من تفادي أثار  التقلبات املستمرة يف أسعار النفط إن تنويع مصادر ال

احلد من الواردات مما يعزز و  زيادة الصادراتو  يضمن استمرار التنمية االقتصادية، حتقيق االكتفاء الذايتو 
حىت تتمكن الدولة من حتقيق ذلك البد من اختاذ بعض اإلجراءات   و  من استقاللية  االقتصاد الوطين،

جذب االستثمار، توسيع مسامهة القطاع اخلاص يف عملية التنمية، تنمية و  توفري املناخ املالئم  لتشجيع ك
 القطاعات االقتصادية الواعدة، االستغالل اجليد ملوارد النفط،  تشجيع على التصدير مبنح امتيازات

 .تسهيل عملية التصديرو 
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 :اليات انتقال سعر البترول  .2
النظرية تؤثر  التغريات احلاصلة يف أسعار البرتول على أداء املتغريات   توجهاتمن خالل  ال

 (: Brown and Yucel ,2002)االقتصادية الكلية من خالل ستة قنوات انتقالية
 ؛جانب العرض 
 ؛االثر على الثروة 
 ؛أثر على  التضخم 
 ؛أثر  على  التوازن احلقيقي 
 ؛أثر تعديل القطاعي  
 االثر غري متوقع. 
 .االساس يتم انتقال اثر التغري يف سعر البرتول عرب هذه القنوات اىل املتغريات االقتصادية الكلية وعلى هذا

 

 :الدراسة القياسية ألثر أسعار البترول على  االقتصاد الجزائري .1
 :البيانات. 7.2

زمنية حتوي لدراسة  أثر تغريات أسعار البرتول على استقرار االقتصاد اجلزائري مت االعتماد على سلسلة 
، مت احلصول على البيانات من  بنك  اجلزائر، (5172-7921)مشاهدة سنوية تغطي الفرتة  12

 .البنك الدويلو  الديوان الوطين لإلحصاء، منظمة األوبك، 
 

  :متغيرات الدراسة.5.2
كما مت االشارة اليه سابقا هناك العديد من القنوات اليت يتم عن طريقها انتقال  أثر تغريات 

اليت سيتم االعتماد عليها يف و  أسعار النفط  اىل املتغريات الكلية، من بني هاته القنوات جند قناة التضخم،
سيتم دراسة العالقة بني اسعار عليه و  دراسة أثر تغريات اسعار البرتول على استقرار االقتصاد اجلزائري،

مؤشر  و (CPI)ممثلة يف مؤشر سعر املستهلك ( تعرب عن التضخم) مؤشرات االسعار احمللية و  البرتول
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، لتوضيح 5172-7991خالل الفرتة املمتدى من ، ، ( Hamilton 7999 ) (PPI)سعر املنتج
 . على منوذج متجه االحندار الذايتهذه العالقة سوف نعتمد 

 سعر المستهلك  مؤشر(CPI:) هو مقياس ملستوى متوسط أسعار  مؤشر أسعار سلع املستهلك
توّضح التغريات الشهرية يف . سلعة حمددة من البضائع واخلدمات اليت يقوم بشرائها املستهلكون 

 . مستوى مؤشر أسعار سلع املستهلك التغري يف معدل التضخم
  مؤشر أسعار المنتج(PPI:) التغري يف االسعار اليت يدفعها املنتجني للحصول على  مؤشر يقييس

السلع واملواد اخلام الالزمة لعملية االنتاج، يأيت يف املرتبة الثانية بعد مؤشر أسعار املستهلك، وعندما 
ترتفع نتائج املؤشر يعين ذلك أن املنتجني يدفعون أسعارا مرتفعة يف املواد اخلام مما ينعكس بدوره على 

 .النهائية للسلعاالسعار 
 :منهج الدراسة.2.1

لدراسة أثر تغريات أسعار البرتول على استقرار االقتصاد اجلزائري مت االعتماد على منوذج متجه 
االحندار الذايت ، الذي يعد من النماذج القياسية اليت تستعمل لدراسة العالقة بني املتغريات االقتصادية 

املتغريات، حيث تعامل مجيع املتغريات على أهنا متغريات هو منوذج متعدد و  الكلية، 
  4:ميكن صياغته كالتايلو  ، (Endogenous Variables)داخلية

Yt= A1Yt-1+ A2Yt-2+……ApYt-p+Et……………………………(01). 
 :حبيث
Yt  =،مؤشر أسعار املنتجو  متثل اللوغاريتم الطبيعي لكل من سعر البرتول، مؤشر أسعر املستهلك. 
A :أبعادهاو  متثل مصفوفة املعامالت 
Et : ؛مصفوفة اخلطا العشوائي    p :؛ عدد فرتات التباطؤ الزمين      t:لزمنا 

 

                                                 
4 - Lutkepohl, H,Vector Autoregressions, in: B.H. Baltagi (ed.): A Companion to 

Theoretical Econometrics, Blackwell Publishers, 2001. 
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 :نتائج الدراسة .9
 :اختبار جذر الوحدة. 1.9

هلا يف حالة ثبات، أي ال يعتمدان  التباين املشرتك و  تعد السلسلة مستقرة عندما يكون الوسط احلسايب
  :على الزمن

 5:ثابت عرب الزمن  Ytمتوسط -
E (Yt) =  Y………………….(01) 

 :ثابت عرب الزمن  Yt   تباين -
2

)()( YYtYtVAR        ……………………(02) 
ليس على القيمة الفعلية و  يعتمد على الفجوة الزمنيةو  التباين املشرتك للسلسة الزمنية ال يتغري مع الوقت، -

 .التغاير للزمن الذي حيسب عنده
يف حالة  السالسل الزمنية غري مستقرة، يتبني وجود عالقة معنوية بني املتغريات يف منوذج االحندار 

 هبذا نكون قد اخطأنا يف حتديد العالقة بني املتغريات حمل الدراسةو  يف حني أن هذه العالقة غري موجودة
لتفادي هذه املشكلة  و  ،(Spurious Regression) هذا ما يعرف مبشكلة االحندار الزائفو 

الذي يستعمل و  ADF (Augmented Dickey Fuller)يستعمل اختبار ديكي فوللر املطور 
                   :فيما يلي الصيغة الرياضية لالختبارو  ،( Unit Roots test)اختبار جذر الوحدة 

                           

Yt=B1+B21+&Yt-1+∂ ∑ ∆Yt-1+et∆…………………..(03) 
 :حيث

 (.الفرق االول)التغري : ∆
Yt :املتغري املراد اختبار استقرار سلسلته الزمنية 

                                                 
كامل كاظم عالوي، حممد غايل راهي، حتليل وقياس العالقة بني التوسع املايل واملتغريات االقتصادية يف العراق للمدة   - 5

 .559، الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، السنة التاسعة، العدد التاسع والعشرون، ص7919-5171
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Yt-1 = Ytذو فرتة ابطاء سنة واحدة 
et :حد اخلطأ العشوائي  

أظهرت نتائج جذر الوحدة باستعمال اختبار ديكي فوللر املطور ( 15) من خالل اجلدول رقم
ADF أن السالسل الزمنية للمتغريات املتمثلة يف سعر البرتول Log(pp) ، Log(cpi)  مؤشر أسعار

  Log(ppi)غري مستقرة عند املستوى، حيث اسقرت    Log(ppi)املستهلك ، مؤشر أسعار املنتج 
استقرت بعد  Log(pp) ، Log(cpi)كل من و   ،%7بعد أخذ الفرق األول عند مستوى معنوية 

 I(1)مما يعين أهنا متكاملة من الدرجة األوىل %. 2أخذ الفرق األول عند مستوى معنوية 
 نتائج اختبار جذر الوحدة( : 2)الجدول رقم

 ADF المتغيرات
 القيمة الحرجة

 القرار
٪1 ٪1 ٪10 

Log(pp) 
 58991227- 18191197- 18221129- 1,400536- املستوى

غري 
 مستقرة

الفرق 
 18125799- 18229127- -3,578468 االول

-58999291 
 مستقرة 

Log(cpi) 
 58991227- 18191197- 18221129- 1.520735 املستوى

غري 
 مستقرة

الفرق 
 االول

 مستقرة 5899291- 18125799- 18229127- -3,560522

Log(ppi) 
 18191197- 18221129- -1.651662 املستوى

-5899122 
 

غري 
 مستقرة

الفرق 
 االول

 مستقرة 58911929- 18192222- 18951121- 4,399386-

 Eviewsمن إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات برنامج  :المصدر
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 : (Test for cointegration)اختبار التكامل المتزامن أو المشترك .2.9
 مبا أن مجيع املتغريات استقرت بعد أخذ الفرق االول فقد يكون بينها عالقة تكاملية أو أكثر،

قبل ذلك سيتم حتديد و  ، Johansenعليه سيتم إجراء اختبار  التكامل املشرتك  باستخدام اختبارو 
 .أطول فرتات االبطاء املناسبة لتقدير النموذج

قة التوازنية بني املتغريات يف األجل الطويل، فالتكامل إن حتليل التكامل املتزامن يقيس العال 
يفرتض و  ، 6املشرتك يشري اىل طريقة احلصول على توازن أو عالقة طويلة املدى بني متغريات غري مستقرة

الختيار Johansen وجود متجه تكاملي وحيد على االقل يربط مجيع املتغريات، ويتم استعمال اختبار
يتناسب هذا االختبار مع العينات صغرية و  ال توجد عالقة تكامل بني متغريات الدراسة،الفرضية القائلة أنه 

 .7ميكن استعماله يف حالة وجود أكثر من متغريينو  احلجم
 .نتائج التكامل المشترك(: 12)الجدول رقم 

(1.11)القيمة الحرجة فرضية العدم  االحتمال االثر االحصائي 

  59.19111 59.92171 1.1919ال يوجد تكامل مشترك

 1.7191 75.92995 72.99917 1على االكثر

 1.1299 1.219279 1.297999 2على األكثر 
  2تعين رفض الفرضية العدمية عند مستوى معنوية% 

                                                 
وري، دراسة مقارنة يف طرائق احندار التكامل املشرتك مع كنعان عبد اللطيف عبد الرزاق، انسام خالد حسن اجلب   - 6

 .729ص ، 5175تطبيق عملي، اجمللة العراقية للعلوم االقتصادية، السنة العاشرة، العدد الثالث والثالثون، 
ل أمحد سالمي، حممد شيخي، اختبار السببية والتكامل املشرتك بني االدخار واالستثمار يف االقتصاد اجلزائري خال- 7

 .759، ص5171، 71، جملة الباحث، العدد (5177-7911)الفرتة
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الذي يوضح نتائج اختبار التكامل املشرتك نالحظ انه ميكن رفض الفرضية و  (11)من خالل اجلدول رقم 
٪، الن قيمة األثر 2العدمية القائلة بعدم وجود تكامل مشرتك بني متغريات الدراسة عند مستوى معنوية 

 .هذا يعين وجود عالقة توازنية طويلة األجل بني متغريات الدراسةو  أكرب من القيمة احلرجة،
 

 .سعر البترولو  العالقة االحصائية بين مؤشر سعر المستهلك، مؤشر سعر المنتج. 2.9
 :باالعتماد على منوذج متجه االحندار الذايت حتصلنا على املعادالت التالية

DLOGCPI=0.348487*DlOGCPI(-1)-0.422782*DlOGPP(-1)+0.964200 
DLOGPPI(-1)+0.021850…………………………….(01)  
 
DLOGPP=-0.631421*DlOGCPI(-1)+0.087456*DlOGPP(-1)-0.178971 
DLOGPPI(-1)+ 0.109205………………………..….(02) 
 
DLOGPPI=2.0.65415 *DlOGCPI(-1)- 3.709480 *DlOGPP(-1)+0.077508 
DLOGPPI(-1)+0.071036………………………………….…(03) 

 
مؤشر أسعار و  سعر البرتول نالحظ أن هناك عالقة عكسية بني( 17)من خالل املعادلة رقم 

من االحتالفات %  22مما يعين أن النموذج يفسر  1.91 يو است   R2املستهلكني،  حيث جند قيمة 
 (t ( )-5.127922)قد بلغت قيمة و  (0.422782-)يف قيم النموذج ،معامل سعر البرتول  سالب 

عكسية ذات داللة هذا يعين وجود عالقة و  ٪ ،2هي ذات داللة إحصائية عند مستوى اقل من و 
عليه كلما ارتفع سعر البرتول كلما اخنفضت و  أسعار البرتول، و   إحصائية بني مؤشر أسعار املستهلك

نسبة املؤشر، كما نالحظ أن مؤشر سعر املنتج له أثر معنوي موجب ذو داللة احصائية عند أقل من 
ام مما ينعكس بدوره على االسعار النهائية يعين ذلك أنه عندما يدفع املنتج أسعارا مرتفعة يف املواد اخل .2٪

 .للسلع
مؤشر أسعار و  نالحظ أن هناك عالقة عكسية بني سعر البرتول( 11)من خالل املعادلة رقم   

من االختالفات يف قيم %  91مما يعين أن النموذج يفسر  1.8 يو است   R2املنتج،  حيث جند قيمة 
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هي و  (t ( )-5.279521)قد بلغت قيمة و  (-3.709480)معامل سعر البرتول  سالب  ،النموذج
هذا يعين وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بني و  ٪ ،2ذات داللة إحصائية عند مستوى اقل من 

 .  أسعار البرتولو   مؤشر أسعار املنتج
معربا عنه -بناءا على ماسبق نستنتج أن أثر تغريات سعر البرتول ينتقل عرب قناة التضخم   

ليؤثر على املتغريات االقتصادية الكلية، حيث أنه بارتفاع  -مؤشر أسعار املنتجو  عار املستهلكأس مبؤشر
هذا يزيد يف و  سعار منخفضةأأسعار البرتول ينخفض كل من املؤشرين مما يتيح للمنتج شراء املواد االولية ب
سعارها، مما ينعكس أخنفاض قدرته االنتاجية، كما أن املستهلك تزيد قدرته على اقتناء سلع أخرى نظرا ال

 بالتايل مع اخنفاض معدالت التضخمو  ،...النموو  جياب على بعض املتغريات االقتصادية كالبطالةذلك باإل
 .  ما ينتج عنه من أثار على االقتصاد يكون قد انتقل أثر تغريات اسعار البرتول اليهاو 

 

 :اتمةــــخ
عالقته  بأسعار و  وضعية االقتصاد اجلزائريمن خالل هذه الدراسة مت تسليط الضوء على 

لتحديد هذه العالقة مت االعتماد على دراسة قياسية تبني أثر انتقال تغريات أسعار البرتول عرب و  البرتول،
قناة التضخم إىل عدد من املتغريات االقتصادية، أهم نتيجة مت التوصل إليها أن استقرار  االقتصاد اجلزائري 

عليه سيبقى عرضة ألي صدمة خارجية مادام يعتمد على البرتول  و  ق بأسعار البرتولمرتبط ارتباط وثي
هذا ما أكدته الدراسة القياسية اليت أظهرت ارتباط املتغريات االقتصادية و  وحيد للدخل،و  كمصدر أساسي

االقتصاد  عليه حىت نتمكن من حتقيق االستقرار يفو  اليت مت االعتماد عليها يف الدراسة بأسعار البرتول،
الذي يعترب مورد غري و  ،عدم االعتماد على البرتولو  الوطين جيب التفكري جبدية يف تنويع مصادر الدخل

 وذلك بالنهوض ببقية القطاعات احليوية وخاصة القطاع الفالحيكمصدر وحيد للدخل، _متجدد 
 . السياحيو 
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 : ملخص
اهلدف من هذه الورقة هو قياس أثر االستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصادي لدول 

مت تقدير النموذج  ، باستخدام حتليل االحندار لبيانات مقطعية،4102-0991اخلليج خالل الفرتة 
ر بناءا على بعض االختبارات اإلحصائية، وبتطبيق طريقة املربعات الصغرى ذات املرحلتني، حيث  املختا

، غري أن GDPوالصادرات على  FDIكشفت نتائج املرحلة األوىل عن اجيابية ومعنوية تأثري كل من 
، وأن FDIبينما أشارت نتائج املرحلة الثانية إىل سلبية ومعنوية تأثري  تأثري الصادرات هو أكثر فعالية،

تعتمد على االنفتاح التجاري، الدخل الفردي وسعر الصرف املتوفرة بالدول  FDIاآلثار االجيابية لــ
 .املضيفة

 .االستثمار األجنيب املباشر، النمو االقتصادي، دول  اخلليج: كلمات مفتاحية
Abstract: 

This paper aims to estimate the effect of Foreign Direct Investment 
(FDI) on economic growth (GDP) in Arab Gulf Countries, during the 
period 1990-2014, using regression model for panel data, the model chosen 
are estimated  by some statistical procedures, the OLS method are used for 
tow step, our results in first step indicate that the FDI and export have a 
positive and significant impact on GDP, however, the impact of export is 
more efficient than FDI,  when the results of second step indicate that FDI 

mailto:dje_nassima@yahoo.fr
mailto:syoucef12@yahoo.fr
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has a negative and significant impact on GDP, and the most robust finding 
of this paper is that the effect of FDI is dependent on the level of trade 
openness, per capita income, and exchange rate available in the host 
economy. 
Key words: Foreign Direct Investment, economic growth, Arab Gulf 
Countries. 

 : مقدمة

النمو و  (FDI)تعددت البحوث العلمية اليت اهتمت بدراسة العالقة بني االستثمار األجنيب املباشر 
 فرتات الدراسة، باإلضافة إىل اختالف عينة الدراسة،و  االقتصادي، واختلفت نتائجها، ومناذجها القياسية،

فمنهم من درس إشكالية انتقال رؤوس األموال من الدول املتطورة إىل الدول النامية، ومنهم من حبث يف 
إشكالية حركة رؤوس األموال بني الدول املتطورة، وتعارضت اآلراء العلمية يف هذا الشأن بني معارض 

ات كذلك، إىل إمكانية أشارت بعض الدراسو  يف اقتصاد الدول املضيفة، FDIومؤيد للدور الذي يؤديه 
يف البلدان النامية، شرط أن يكون بالبلد املضيف يد عاملة مؤهلة مبا فيه الكفاية، باإلضافة  FDIفعالية 

إىل إتباعه لسياسة انفتاحية على التجارة اخلارجية، وأن يتوفر بالبلد املضيف نظام مايل متطور يسهل من 
حوث العلمية إىل اآلثار اخلارجية اليت تصاحب تدفقات أداء املستثمر األجنيب، كما أشارت بعض الب

FDIالتقنيات التكنولوجيا املتطورة، واملمارسات اإلدارية، باإلضافة إىل تطوير و  ، وتتمثل يف حتويل املعارف
جاءت هذه الدراسة للبحث يف تأثري هذه و  لدى الشركات احمللية، R&Dالتطوير و  خلية البحث

جملس التعاون اخلليجي، اليت تشكل املقصد الرئيسي لالستثمار األجنيب املباشر التدفقات على بلدان دول 
 .9062-9002من هذه االستثمارات يف الفرتة  %16يف دول غرب أسيا حيث سيطرت على 

فإن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل ، التنميةو  لكن حسب تقرير مؤمتر األمم املتحدة للتجارة
خالل نفس الفرتة، وذلك راجع إىل سلسلة األزمات اليت ضربت  %2اخلليج شهدت تراجع بنسبة منطقة 

حول جدوى االستثمارات األجنبية املباشرة يف اقتصاديات الدول املضيفة، ويدور  1.سيا آمنطقة غرب 

                                                 
 4102، يونيو Unctadنشرة   1
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جنح الوسائل دفعا يؤيد الرأي القائل بأن االستثمار األجنيب املباشر يعد من أ رير قتلافبعض جوانب هذا 
للتنمية من خالل خلق فرص للعمالة، حتسني مستوى الدخول، ورفع اإلنتاجية عن طريق ظاهرة التأثري 
املمتد للخارج، باإلضافة إىل أنه يعترب االستثمار األجنيب املباشر مصدرا جيدا للحصول على العمالت،  

ويساعد يف تنمية وتدريب املوارد البشرية يف الدول كما يعترب مصدرا فعاال لنقل التقنيات احلديثة واملطورة، 
 .أسواق جديدة للتصدير املضيفة وفتح

خر يعارض ذلك، حيث يرى أن لالستثمار األجنيب املباشر تأثري سليب على النمو البعض اآل نأ الإ
بالنظر إىل االقتصادي للدول املضيفة مفرتضا أن هذا النوع من االستثمارات يأخذ أكثر مما يعطي، 

  .النامية على جذب االستثمارات األجنبية املباشرة، مبا فيها الدول العربيةو  لتنافس بني الدول املتقدمةا
 :بناءا على ما سبق ميكن طرح اإلشكالية التالية :إشكالية البحث

أم أن اإلنتاجية الدول املضيفة  هل هذا النوع من االستثمارات حيفز النمو االقتصادي بالدول املضيفة،
 ا ارتفع حجم هذه التدفقات إليها؟تنخفض وتتأثر سلبيا كلم

إىل الدول حمل الدراسة، وكيف  FDIتكمن أمهية هذا البحث يف معرفة جدوى تدفقات : بحثأهمية ال
ثمار دور االستو  اختبار أمهية( أ) :ميكن االستفادة من هذه التدفقات،كما هتدف هذه الدراسة إىل
حتديد أثار االستثمار األجنيب ( ب)، األجنيب املباشر يف حتفيز الناتج احمللي اإلمجايل بدول جملس اخلليج

البحث يف الدراسات السابقة عن أهم ( ت)املباشر على النمو االقتصادي بالدول حمل الدراسة جتريبيا، 
 .االستثمار األجنيب املباشرو  حمددات النمو االقتصادي

اعتمدنا يف اإلجابة على إشكالية الدراسة على املنهج التجرييب حيث قدرنا النموذج  :بحثلمنهجية ا
طريقة املربعات الصغرى ذات املرحلتني لنماذج السالسل الزمنية و  باستخدام طريقة املربعات الصغرى

قاعدة بيانات البنك الدويل،  املقطعية بناءا على معطيات كل من قواعد بيانات صندوق النقد الدويل،
قاعدة بيانات اإلحصائية ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، باإلضافة إىل قاعدة بيانات مركز األحباث 

دول من جملس التعاون اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية اخلاصة خبمس 
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اإلمارات العربية املتحدة اليت توفرت و  ململكة العربية السعودية،البحرين، الكويت، قطر، ا: اخلليجي وهي
األول يشري إىل ، مباحث ةثالثقسمت هذه الدراسة إىل و  ،9062-6220فيهم البيانات خالل الفرتة 

الكتاب، أما املبحث الثاين فعرض و  اإلطار املفاهيمي لالستثمار األجنيب املباشر وفق للمنظمات الدولية
دراسات التجريبية اليت حبثت يف العالقة بني االستثمار األجنيب املباشر والنمو االقتصادي فيه خمتلف ال

املباشر على النمو االقتصادي  مبختلف الدول، وتطرق املبحث الثالث إىل قياس تأثري االستثمار األجنيب
 .لدول جملس التعاون اخلليجي

 المباشرالستثمار األجنبي ا: المبحث األول
توجد العديد من التعريفات لالستثمار األجنيب املباشر، ختتلف فيما بينها باختالف اهلدف من 

 :االستثمار، وفيما يلي نورد بعض التعريفات لبعض املؤسسات الدولية
الطبعة الثالثة من التعريف املرجعي و  بناءا على الطبعة اخلامسة من دليل ميزان املدفوعات،

لالستثمار األجنيب املباشر، عرفت األمم املتحدة االستثمار املباشر على أنه فئة االستثمار الدويل، اليت 
تعكس هدف كيان مقيم يف أحد االقتصادات، وهو احلصول على مصلحة دائمة يف مؤسسة مقيمة يف 

، وتعين املصلحة (باشر، واملؤسسة هي مؤسسة االستثمار املباشرالكيان املقيم هو املستثمر امل)اقتصاد أخر 
الدائمة، وجود عالقة طويلة األجل بني املستثمر املباشر واملؤسسة، وقدر هام من النفوذ على إدارة 
املؤسسة، وال يشمل االستثمار املباشر املعاملة األولية بني املستثمر واملؤسسة فحسب، بل يشمل كل 

إحصائيا، عرفت األمم املتحدة مؤسسة و  .فيما بني املؤسسات التابعةو  حقة بينهمااملعامالت الال
االستثمار املباشر، بأهنا مؤسسة حمدودة أو غري حمدودة، ميلك فيها مستثمر مباشر مقيم يف اقتصاد أخر 

يعادل  ، أو ما(بالنسبة للمؤسسة احملدودة)يف املائة أو أكثر من أسهمها العادية أو حق التصويت  60
ملستثمر ) ، وتشمل مؤسسات االستثمار املباشر الكيانات التابعة (بالنسبة للمؤسسة غري احملدودة)ذلك 

يف  60ملستثمر غري مقيم ميلك ما بني ) الشركات املنتسبة و  (يف املائة منها 00غري مقيم ميلك أكثر من 
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اململوكة بصورة ( لكامل للمؤسسات غري حمدودةاململوكة مشاركة أو با)، والفروع (يف املائة منها 00و املائة
  .مباشرة أو غري مباشرة ملستثمر مباشر

مبا أهنا تشمل مؤسسات ليست امللكية الغالبة فيها ملستثمر مباشر، فإن مفهوم االستثمار و 
يكون أوسع من مفهوم الشركات التابعة ذات امللكية الغالبة، وميكن أن يكون املستثمرون ، املباشر

شرون أفرادا، أو مؤسسات حمدودة أو غري حمدودة، خاصة أو عامة، أو جمموعة أفراد أو مؤسسات، أو املبا
حكومات أو وكاالت حكومية، أو منظمات أخرى متلك مؤسسات استثمار مباشر يف اقتصادات غري 

 2.االقتصادات اليت يقيم هبا املستثمرون املباشرون
االستثمار األجنيب املباشر،  (UNCTAD) مم املتحدةالتنمية لألو  ويعرف تقرير منظمة التجارة

مقدرة و  على أنه ذلك النوع من االستثمار الذي ينطوي على عالقة طويلة األمد تعكس مصاحل دائمة
شركة أو وحدة إنتاجية يف بلد أخر هو و  (البلد املستثمر)على التحكم اإلداري بني شركة يف البلد األم 

االستثمار األجنيب املباشر، على  (OECD)التنمية االقتصادية و  ة التعاون، وتعرف منظم(البلد املضيف)
 أنه توظيف ألموال أجنبية غري وطنية يف موجودات رأمسالية ثابتة يف دولة معينة هي الدولة املضيفة،

الذي قد يكون فردا أو شركة أو و  ينطوي على عالقة طويلة األجل تعكس منفعة للمستثمر األجنيبو 
 3.والذي له احلق يف إدارة موجوداته من بلده أو بلد اإلقامة الذي هو فيه مؤسسة،

ائتمان الصادرات، أنه يعرف االستثمار األجنيب و  وأشار تقرير املؤسسة العربية لضمان االستثمار
 مؤمتر األمم املتحدةو  IMFهي صندوق النقد الدويل و  املباشر دوليا، وفقا ألهم املنظمات الدولية املعنية

، على أنه ذلك النوع من OECDالتنمية و  منظمة التعاون االقتصاديو  UNCTADالتنمية و  للتجارة
يف اقتصاد ما على مصلحة ( املستثمر املباشر) أنواع االستثمار الدويل الذي يعكس حصول كيان مقيم

رجة كبرية من النفوذ دائمة عالقة طويلة األجل بني املستثمر املباشر واملؤسسة، إضافة إىل متتع املستثمر بد
                                                 

 .68دليل إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات، العدد  ،(4114) منشورات األمم املتحدة -2
، 4102االستثمار األجنيب املباشر، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، ، احلسن باسم محادي -3

 .06-01: ص



 جلولي نسيمة
 صوار يوسف .د.أ

دراسة قياسية على دول  :ثار االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصاديآ
  4102 -0991مجلس التعاون الخليجي خالل الفترة 

 

137 
 

يف ( مؤسسة االستثمار املباشر)ال يقتصر االستثمار املباشر على يف مؤسسة مقيمة و  يف إدارة املؤسسة،
اقتصاد أخر، وتنطوي املصلحة الدائمة على وجود املعاملة املبدئية أو األصلية اليت أدت إىل قيام العالقة 

مجيع املعامالت فيما و  ا مجيع املعامالت الالحقة بينهما،املؤسسة، بل يشمل أيضو  املذكورة بني املستثمر
  .بني املؤسسات املنتسبة، سواء كانت مسامهة أو غري مسامهة، ومن الناحية اإلحصائية

ائتمان الصادرات يف تقريرها السنوي إىل أنه، تشمل و  تشري املؤسسة العربية لضمان االستثمار
رقم )أو إلغاء ( رقم إجيايب)ك املعامالت اليت تؤدي إىل إنشاء معامالت رأس املال االستثمار املباشر تل

استثمارات، واملعامالت اليت تؤدي إىل احلفاظ على استمرارية االستثمار أو إىل توسيع ( سليب للتدفقات
نطاقه أو تصفيته، ففي حالة قيام طرف غري مقيم، ليس له أي حقوق ملكية سابقة يف مؤسسة مقيمة 

أو أكثر من ملكية املؤسسة أو القوة التصويتية هبا، فإن القيمة السوقية حليازات  %60بة قائمة، بشراء نس
حقوق امللكية املشرتاة، عالوة على أي رأمسال إضايف مستثمر، تسجل كاستثمار مباشر، ويف حالة حيازة 

، مث شراء من ملكية املؤسسة كاستثمارات حمفظة األوراق املالية %60غري مقيم حلصة سابقة تقل عن 
حيازات إضافية حبيث يصل إمجايل حيازاته  إىل احلد الذي يؤهلها للتغيري من وضعية استثمارات احلافظة 

أو أكثر، فال تسجل كمعاملة استثمار مباشر إال احليازات  % 60إىل وضعية االستثمارات املباشرة 
املدفوعات، حيث سبق تسجيلها حتت بند اإلضافية فقط، أما احليازات السابقة فال تسجل يف ميزان 

استثمارات احلافظة خالل تدفقها، بل تنعكس يف وضع االستثمار الدويل باعتبارها عملية إعادة تصنيف 
 4.من استثمارات حافظة إىل استثمار مباشر

 : وخبصوص تعريفات بعض الكتاب، نرد منها ما يلي
ركة أو إعادة شراء كلي أو جزئي لشركة قائمة أن االستثمار األجنيب املباشر يأخذ شكل إقامة ش

يف دولة أجنبية، سواء أكانت الشركة متثل فروعا لإلنتاج أم للتسويق أم للبيع أم ألي نوع من النشاط 
الشكل الذي مييز االستثمار األجنيب و  اإلنتاجي أو اخلدمي، موزعة أنشطتها على عدد من الدول األجنبية،

                                                 
 .41: ، ص4102 العربية،ائتمان الصادرات، مناخ االستثمار يف الدول و  تقرير املؤسسة العربية لضمان االستثمار - 4
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 التقنيةو  ثمارات األجنبية األخرى هو سيطرة املستثمر األجنيب على رأس املالاملباشر من غريه من االست
 .اإلدارة ومهارات التسويق لرتويج املشروع جتارياو 

املنظمة املشرتكة للتنمية االقتصادية أنه و  وترى بعض املنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدويل
 -%90املستثمر األجنيب على نسبة ترتاوح بني  لكي يكون االستثمار األجنيب مباشرا جيب أن يسيطر

إدارته، و  من كامل أسهم املشروع، غري أن هناك شركات أجنبية ترغب بامتالك كامل أسهم املشروع 00%
من أسهم املشروع،  %06يف حني توجد شركات أخرى ال تبدي رغبة لالستثمار يف اخلارج ما مل متتلك 

ثمار األجنيب املباشر يتجه حنو املشاركة بني عدد من الشركات ولكن يف السنوات األخرية أخذ االست
ويقصد باالستثمار الوافد املباشر  5.األجنبية دون وجود شركة بعينها هلا السيطرة املهمة يف هذه الشراكة

بالسماح للمستثمرين من خارج الدولة لتملك أصول ثابتة أو متغرية بغرض التوظيف االقتصادي يف 
ختلفة، أي تأسيس شركات أو دخول شركاء يف شركات لتحقيق عدد من األهداف املشروعات امل

من صيغ االستثمار الوافد جند الشركة متعددة اجلنسيات، ويطلق عليها أيضا و  االقتصادية املختلفة،
ثنني، كما جند الشركة ة أو شركة أو مزيج من اإلالشركات العابرة حيث ميتلك رأس ماهلا أكثر من دول

اليت تتضمن مشاركة أحد أو بعض املستثمرين املواطنني مع شركاء من دولة أخرى، وجند كذلك و  كةاملشرت 
  6.حتقيق أرباح إضافيةو  بغرض التوسع والنموو  االستثمار يف إنشاء فرع للشركة الدولية حبثا عن األسواق

 600الشركة متعددة اجلنسيات بأهنا املنظمة اليت يزيد رقم أعماهلا أو مبيعاهتا السنوية عن  وتعرف

كما تعرف على   7.مليون دوالر، واليت متتلك تسهيالت أو فروعا إنتاجية يف ست دول أجنبية أو أكثر
 .8أهنا تلك الشركات اليت تزاول نشاطها عرب احلدود ومتتلك فروعا هلا يف دول أخرى

                                                 
االستثمار األجنيب املباشر اخلاص يف الدول النامية، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث ، عجمي مجيل هيل -5

 .01-19:ص ،0999 اإلسرتاتيجية، أبوظيب، اإلمارات العربية املتحدة، الطبعة األوىل،
 .42-42: ، ص4111مؤسسة شباب اجلامعة،إسكندرية، مصر، التنسيق الضرييب،و  االستثمار الدويل، النجار فريد -6
 .40:ص ، 4110 مصر، اإلسكندرية، إدارة األعمال الدولية، الدار اجلامعية،، أبوقحف عبد السالم -7
 .33:ص ،4114 عمان، األردن، الطبعة األوىل،، التوزيعو  ناجي شوقي جواد، إدارة األعمال الدولية، األهلية للنشر -8
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له درجات متفاوتة و  ويعرف االستثمار األجنيب املباشر على أنه استثمار يأخذ جماله يف بلد أجنيب
ويوصف االستثمار األجنيب املباشر بالنظرية  9،من املسؤولية يف إدارة نشاط املنظمة اليت مت االستثمار فيها

تقل من دولة إىل أخرى استجابة العامة للتدفقات الدولية لرأس املال واليت تشري إىل أن رأس املال ين
أو من دول ذات ، الختالفات اإلنتاجية احلدية، أي أنه سينتقل من مناطق ذات وفرته إىل حيث ندرته

عائد منخفض إىل دول أخرى يرتفع فيها العائد، إال أن هذه النظرية مل تستوعب التدفقات الضخمة 
اهني على سبيل املثال االستثمارات األمريكية الضخمة يف اجتو  لرؤوس األموال الستثمار املباشر بني دولتني

 10.خرآيف أوروبا إىل جانب االستثمارات األوروبية الضخمة املباشرة يف أوروبا من جانب 
 

بحثت في العالقة بين االستثمار األجنبي المباشر والنمو سابقة دراسات : المبحث الثاني
 االقتصادي

يبحث فيها عن قنوات تأثري االستثمار ، (Moudatso , 2003)ومن خالل ورقة أعدها  بأوروبا،
 بلجيكا،: هيو  دولة 60األجنيب املباشر على النمو االقتصادي على عينة االحتاد األورويب متمثلة يف 

لندا، السويد لوكسمبورغ، دمنارك، أملانيا، اليونان، إسبانيا، فرنسا، ايرلندا، إيطاليا، هولندا، النمسا، فن
 . لوكسمبورغ يف دولة واحدة العتبارات إحصائيةو  ومملكة بريطانيا، وقام بدمج بلجيكا

 حيث أخد بعني االعتبار حمددات أخرى للنمو االقتصادي كمتغريات مفسرة يف منوذج الدراسة،
ختتلف من  استعمل حتليل االحندار على بيانات السالسل الزمنية لكل دولة على حدا خالل فرتة زمنيةو 

سنة، مث  جمموع دول األربع عشر باستعمال منوذج االحندار  92إىل  61دولة إىل أخرى، ترتاوح ما بني 
، توصل إىل أنه مل يتبني أن ىوباختبار كل دولة على حد ،6221إىل  6210سنة من  61التجميعي ملدة 

                                                 
 .49: ص ،هسفن مرجعناجي شوقي جواد،  - 9
عمان، األردن،  الصميدعي حممود جاسم، ردينة عثمان يوسف، إدارة األعمال الدولية،دار املناهج للنشر والتوزيع، -10

 .29-26:ص ،4111الطبعة األوىل، 
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يؤثر على النمو عكس االستثمار األجنيب املباشر بفرتة إبطاء واحدة      االستثمار األجنيب املباشر 
      . 

أوضح أن العوامل اليت تؤثر يف النمو ختتلف من دولة إىل أخرى وهذا راجع إىل التباين يف مستوى 
يف اقتصاد دول االحتاد      النمو حسب الباحث، وفيما يتعلق بدور االستثمار األجنيب املباشر 

ويب، تبني أنه يؤثر على الدول ذات حجم اقتصادي صغري مثل ايرلندا وهولندا، وأشار الباحث إىل األور 
نتيجة مهمة توصل إليها من خالل حتليل منوذج االحندار التجميعي وهي أن االستثمار األجنيب املباشر 

باشرة من خالل تعزيز غري مو  يؤثر إجيابيا على النمو االقتصادي لدول االحتاد األورويب بطريقة مباشرة
 .التجارة اخلارجية

، درسوا فيها إمكانية تأثري االستثمار األجنيب (Darrat,et.,al,2005)ويف ورقة أخرى من إعداد 
( 6220-6210)،(6212-6222)خالل الفرتات ، دولة 43املباشر على النمو االقتصادي على 

ل إفريقيا والشرق األوسط دول من مشا 01، ومشلت العينة (6222-9009)، (6226-6221)،

MENA (i) دولة من شرق ووسط أوروبا  62 وCEE(ii) دول عضوه يف اإلحتاد األورويب  19، منها
 CEEمجهورية التشيك، استونيا، اجملر، التفيا، ليتوانيا، مالطا، بولندا، سلوفينيا، أما باقي دول : وهي

وطبقا إلحصائيات الدراسة . أوكرانيا، رومانيا، روسيا، ، كرواتيا، مولدافيااألبانيا، بيالروسيا، بلغاري: فكانت
مليار  0استقبال االستثمار األجنيب املباشر مبعدل سنوي يفوق  يف CEE  تبني أن بولندا تتصدر دول

اعتمد . مليار دوالر 8.1تليها مجهورية التشيك مبعدل سنوي يقدر بــ ، 9009-6220دوالر خالل الفرتة 
األول هو منوذج االحندار التجميعي باستخدام  طريقة املربعات ذات املرحلتني ، منوذجينيالباحثون على 

2SLS (iii)الثاين هو منوذج التأثريات العشوائية ، و يف تقدير معلمات النموذجREM(iv) 
أظهرت النتائج أنه عند تقدير معامل مشرتك لكل الدول، فإن تأثري االستثمار األجنيب املباشر و 

، ودول CEEوباقي دول ، لكن بعد التمييز بني دول االحتاد األورويب، معنوي إحصائيا يكون غري
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MENA فأظهرت النتائج ،          و       : ، باستخدام املتغريات الصورية التالية
 .أن التأثري يكون إجيايب ومعنوي فقط يف دول االحتاد األورويب

 مبعىن أن االستثمار األجنيب املباشر حيفز، معنويغري و  فكان التأثري سليب CEE دولأما باقي 
وملعرفة دور رأس املال البشري يف قدرة االستثمار .يعزز النمو فقط يف دول العضو يف إحتاد األورويبو 

لنموذج االحندار       : األجنيب على حتفيز النمو، قام الباحثون بإضافة متغري أخر يتمثل يف 

    و         : العشوائية، ومتغريات صورة أخري هي ومنوذج التأثريات  التجميعي

التأثريات و  ، وأشارت نتائج الدراسة لكل من تقديرات طريقة املربعات ذات املرحلتني،      
عكس النتائج اليت جاءت يف دراسة       العشوائية إىل  سلبية وغري معنوية املعامل 

(Borensztein,et.,al,1998) تغريات الصورية، بينت نتائج الدراسة أن معامل لكن، بعد إقحام امل
كان إجيايب ومعنوي          غري معنوي إحصائيا، بينما  ،           

إحصائيا، مما يشري إىل أنه، ميكن لالستثمار األجنيب املباشر أن يعزز النمو يف الدول اليت حققت أو 
مرتفع من خمزون رأس املال البشري  وصلت إىل حد معني من خمزون رأس املال البشري، ألن مستوى
 . يساعد الدول املستضيفة على استيعاب تكنولوجية املستثمر األجنيب

كما فسر الباحثون هذه النتائج بإمكانية تأثر النمو اجيابيا باحلجم اهلائل لتدفقات االستثمار 
هذا التفسري بالنظر إىل حجم  لكن بعد ذلك استبعدوا، األجنيب املباشر إىل الدول املنظمة لإلحتاد األورويب

و يف دراسة أخرى، استخدم .التدفقات الداخلة إىل روسيا اليت مل تولد أي أثر إجيايب

(Acaravci,et.,al,2012)  منهجية االحندار الذايت للفجوات الزمنية املوزعة(v)ARDL   لتقدير
االقتصادي على عشر دول متر النمو و  التكامل املشرتك بني االستثمار األجنيب املباشر، الصادرات

مجهورية التشيك، استونيا، اجملر، التفيا، ليتوانيا، بولندا، رومانيا، : هيو  اقتصاديتها مبرحلة انتقالية بأوروبا
 .اسلوفاكيا، سلوفيني
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باالعتماد على سببية و VECM(vi)كما استخدم الباحثون منوذج متجه تصحيح اخلطأ   
Granger  الطويل بناءا على بيانات و  لدراسة العالقة السببية بني املتغريات الثالث على املدى القصري

نتائج منهجية االحندار الذايت للفجوات الزمنية املوزعة،  أوضحتو  ،9001-6222ربع سنوية خالل الفرتة 
لطويل يف أربع أنه توجد عالقة على املدى ا، Grangerوباستخدام منوذج متجه تصحيح اخلطأ وسببية 

 يقود    ( 0: )كما يلي  Grangerدول من أصل العشر املدروسة، ونلخص أهم نتائج سببية 
 ؛بكل من مجهورية التشيك وسلوفاكيا     

     ؛بـ التفيا     يوثر يف 
  ؛فقط يف بولندا    إىل     هناك عالقة سببية تتجه من 
  ؛بكل من التفيا وسلوفاكيا  و    توجد عالقة ثنائية االجتاه بني 

  بـ التفيا    و   توجد عالقة ثنائية االجتاه بني . 
بطريقة مباشرة يف كل من مجهورية التشيك     يؤثر على     كما استنتج الباحثون أن

كما أشار الباحثون يف ورقتهم البحثية     وسلوفاكيا وبطريقة غري مباشرة يف التفيا من خالل الصادرات
أنه جيب على و  ستثمار األجنيب املباشر أمهية يف حتفيز النمو االقتصادي مقارنة بالصادرات،إىل أن لال

الدول أن تنتهج سياسات تروجيية جلذب االستثمارات األجنبية إليها، كاملناطق احلرة، احلوافز الضريبية، 
 . نوعية البىن التحتيةو  الرأس املال البشري، األسواق املالية، النظام املايل

مدينة على مستوى املقاطعات الصينية خالل الفرتة  902بدراسة عينة تتكون من و  سيويا،آ

على النماذج الدينامكية  GMM(vii)طريقة العزوم املعممة  (Hong,2014) وظف 6222-9060
النمو االقتصادي و  لبيانات السالسل الزمنية املقطعية، للدراسة العالقة بني االستثمار األجنيب املباشر

والعوامل ذات الصلة باالستثمار األجنيب املباشر، وكانت أهم النتائج  اليت توصل إليها الباحث، أن 
يعزز النمو االقتصادي يف الصني، وحمددات االستثمار األجنيب املباشر و  لالستثمار األجنيب املباشر حيفز

لبىن التحتية، مستوى األجر تتفاعل إجيابيا مع املتمثلة يف االقتصاد السلمي، الرأس املال البشري، ا
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االستثمار األجنيب املباشر، وهلا تأثري إجيايب مشرتك على النمو االقتصادي، بينما درجة االنفتاح التجاري 
لكن تساهم يف النمو االقتصادي، أما فيما خيص اإلنفاق ، ال تؤثر بوضوح على االستثمار األجنيب املباشر

يف  (Sung-Ming,2014) ويف تايوان حبث. ت النتائج أنه يبطئ من النمو يف الصنياحلكومي، فقد بين
، صايف K، إمجايل تكوين رأس املالLاملدى القصري بني العملو  حتليل العالقة السببية على املدى الطويل

 ،GDP، والناتج احمللي اإلمجايلFDI، االستثمار األجنيب املباشرNX(الواردات-الصادرات) الصادرات
 GDPأنه توجد عالقة على املدى الطويل بني   Johansen-Juseliusأظهر حتليل التكامل املشرتك لــ و 

أشارت نتائجه إىل وجود على األقل متجه واحد للتكامل املشرتك بتايوان ودلت نتائج سببية ، و FDI و
Granger  أنه توجد عالقة سببية أحادية االجتاه تتجه منGDP  إىلFDI ذلك نتائج ، كما أكدت

 . منوذج متجه تصحيح اخلطأ بني املتغريين
التكامل املشرتك لبيانات السالسل الزمنية  (Charkaborty, 2008) أما يف اهلند استعمل

صناعة،  60على إنتاجية ثالث قطاعات حتتوي على  9000-6212املقطعية على سلسلة زمنية من 
األلبسة، التجهيزات و  القطاع الثاين صناعة األقمشة يفو  اخل،.. الصيد صنف يف القطاع األويل الزراعة،

اخل، أما القطاع الثالث وهو قطاع اخلدمات حيث صنف فيه خدمات ...الكهربائية، جتهيزات النقل 
حيث قام الباحث بتحليل العالقة السببية بني االستثمار .اخل...الكهرباء، املاء، النقل، اخلدمات املالية

االقتصادي بعد التأكد من وجود عالقة تكامل مشرتك بني املتغريين، وأوضحت  النموو  األجنيب املباشر
املدى الطويل، إذ بينت أنه توجد عالقة سببية ثنائية االجتاه و  النتائج وجود عالقة سببية على املدى القصري

أحادية  ، وتوجد عالقة سببية على املدى الطويل%6 على املدى القصري بني املتغريين عند مستوى معنوية
أخرى تتجه و  ،%6االجتاه تتجه من النمو االقتصادي إىل االستثمار األجنيب املباشر عند مستوى معنوية 

، مما يشري إىل وجود عالقة %0من االستثمار األجنيب املباشر إىل النمو االقتصادي عند مستوى معنوية 
 .سببية طويلة املدى ثنائية االجتاه بني املتغريين
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األثر من االستثمار األجنيب املباشر إىل النمو االقتصادي ضعيف نسبيا مقارنة باجتاه  إال أن اجتاه
أن النمو  (Kumar, 2012)األثر من النمو االقتصادي إىل االستثمار األجنيب املباشر،كما بني 

وأن الناتج احمللي  تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يرتبطان اجيابيا ببعضهما البعض،و  االقتصادي
اإلمجايل يتغري بتغري تدفقات االستثمار األجنيب املباشر، من خالل دراسة العالقة بني االستثمار األجنيب 

-4111، والناتج احمللي اإلمجايل أثناء الفرتة FII (viii) املستثمرون املؤسستيون األجانبو  املباشر
تها الصني يف ما خيص حجم تدفقات االستثمار ، كما أكد الباحث أن اهلند تبقى بعيدة عن مثيل4101

 .األجنيب املباشر
 Johansenتقنية التكامل املشرتك املتعدد لـــ (Samuel,et., al, 2013)إفريقيا، استخدم 

لتحديد اجتاه العالقة بني  Grangerباإلضافة إىل اختبار سببية  VECMومنوذج متجه تصحيح اخلطأ
 يف غانا، 9060-6210خالل الفرتة  GNPالناتج الوطين اإلمجايل و      و    التدفقات الصافية لــ 

بينما حبث .   إىل     تتجه من      و   تبني أن هناك عالقة عكسية على املدى الطويل و 
(Insah,2013)  باستخدام طريقة املربعات الصغرى     و    يف العالقة الديناميكية بني تدفقات

أظهرت نتائج هذا و  اختبار التكامل املشرتك،و  ،9060-6210خالل الفرتة DOLS (ix)الديناميكية 
، مبعىن، االستثمار األجنيب    إىل     تتجه من     و    البحث أنه توجد عالقة إجيابية بني 

بثالث فرتات     املباشر يؤثر إجيابيا على النمو االقتصادي لـــ غانا، بينما توجد عالقة عكسية بني 
  .   حنو         تتجه من     و إبطاء

باستعمال منهجية االحندار الذايت للفجوات الزمنية املوزعة للتكامل املشرتك على بيانات سلسلة و 
أوضحت نتائج الدراسة أن لالستثمار األجنيب املباشر  اخلاصة بالكامرون، 9001إىل  6210زمنية من 

 أثر إجيايب ومعنوي إحصائيا على النمو االقتصادي يف املدى القصري ويف املدى البعيد
(Samuel,2013). 
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على الناتج     بدراسة تأثري االستثمار األجنيب املباشر  (Hassen,et.,al,2012)عربيا، قام 
منوذج تصحيح اخلطأ على بيانات سلسلة و  بإجراء اختبار التكامل املشرتك    احلقيقي احمللي اإلمجايل 

استنتج الباحثون أنه توجد و  ، مع األخذ باإلعتبار متغريات تفسريية أخرى9002إىل  6220زمنية من 
على و  بني املتغريات قيد الدراسة،و بتقدير النموذج على املدى الطويل Johansenعالقة تكامل مشرتك لـــ

معنوي على الناتج احمللي اإلمجايل بتونس و  املدى القصري، تبني أن لالستثمار األجنيب املباشر تأثري إجيايب
االنفتاح و     و    يف العالقة بني  (Arabi ,2014)ويف السودان حبث . البعيدو  على املدى القصري

سببية و   Johansenلـــباستخدام التكامل املشرتك املتعدد  ،9066-6229، أثناء الفرتة    التجاري 
Granger  لتحديد اجتاه العالقة السببية بني املتغريات، وأظهرت نتائج اختبارJohansen  أنه توجد

وجود عالقة  Grangerعالقة تكامل مشرتك بني ثالث متغريات قيد الدراسة، كما أظهرت نتائج سببية 
  .   حنو     أخرى تتجه من و  ،    و    حنو    تجه من سببية أحادية االجتاه ت

على بيانات السالسل الزمنية     و     حتليل االحندار بني  (Hussein,2009) أجرىو 

اململكة العربية السعودية، اإلمارات العربية : وهي GCC (x)املقطعية لدول جملس التعاون اخلليجي
، حيث أظهرت نتائج طريقة 9000-6221خالل الفرتة  والبحرين، الكويت، قطر، املتحدة، عمان،

النمو االقتصادي يف دول العينة، و  املربعات الصغرى معنوية وإجيابية العالقة بني االستثمار األجنيب املباشر
 . 0.818الذي بلغ و  حسب الباحث يبقى هذا التأثري ضعيف بالنظر إىل قيمة معامل االحندارو  لكن

، 9060-6220يف قطر، خالل الفرتة  (Alkhasawneh,2013) ويف دراسة أخرى أجرها
نسبة التدفقات إىل الناتج احمللي -هدف من خالهلا إىل حتديد اجتاه العالقة بني االستثمار األجنيب املباشر

، باستخدام بعض االختبارات -معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي –النمو االقتصادي و  -اإلمجايل
وكشفت النتائج عن وجود عالقة ، Grangerسببية و  ،Johansenلــنية التكامل املشرتك القياسية كتق

إىل عالقة سببية يف اجتاه  Grangerتوازنية إجيابية على املدى الطويل بني املتغريين، كما أشارت سببية 
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ت نتائج البحث  النمو االقتصادي القطري، وأشار و  متبادل بني تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل قطر
  .كذلك أن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر تتأثر بالناتج احمللي اإلمجايل على املدى القصري

إىل البحث يف العالقة السببية بني  (Mehrara,et al.,2015)بينما هدفت دراسة 
وباستخدام تقنية التكامل املشرتك لبيانات  ،MENAبدول  9060-6220خالل الفرتة     و    

السالسل الزمنية املقطعية، بعد التأكد من استقرارية السالسل الزمنية عند الفرق األول، وبينت النتائج أنه 
أشارت النتائج إىل  Granger، وباستخدام سببية    و     توجد عالقة على املدى الطويل بني 

يف     حنو     ، ولكن ال يوجد تأثري متبادل من    إىل      وجود عالقة سببية قوية تتجه من
إىل     حمدد مهم لتدفقات     ، مما يؤكد نتائج الدراسات اليت توصلت إىل أن MENAدول 
 . الدول

 

تصادي لدول مجلس التعاون ثار االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقآقياس : المبحث الثالث
 الخليجي

ثار االستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصادي للعينة املختارة، اعتمدنا على مناذج آلقياس 
حيث قدرنا يف البداية منوذج اآلثار العشوائية إلجراء اختبار مضاعف ، االحندار السالسل الزمنية املقطعية

Lagrange بار منوذج االحندار الذي خيترب وجود أو غياب التأثريات اخلاصة باألفراد، واختار االخت
وبناءا على ما جاء يف الدراسات السابقة حول حمددات النمو االقتصادي، مت بناء ، POLSالتجميعي 

 :منوذج الدراسة من الشكل التايل
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:    االستهالك احلكومي، :    الناتج احمللي اإلمجايل يف بداية الفرتة،  ميثل :    : حيث
:        االستثمار األجنيب املباشر، :    ، (االستثمار احمللي) إمجايل تكوين رأس املال 

 األجنيب املباشرالتفاعل بني االستثمار  :             القوى العاملة،  :     الصادرات، 
 :          الصادرات، و  التفاعل بني االستثمار األجنيب املباشر :      الدخل الفردي، و 

 التفاعل بني االستثمار األجنيب املباشر :      الواردات، و  التفاعل بني االستثمار األجنيب املباشر
  .سعر الصرفو 

ومنوذج طريقة املربعات الصغرى ذات املرحلتني ، POLSإذ مت تقدير منوذج االحندار التجميعي 

الدخل الفردي، : كانت   2SLSواملتغريات املساعدة يف طريقة  ،(xi)لنماذج السالسل الزمنية املقطعية 
وكل ذلك بعد إجراء اختبار التأثريات اخلاصة باألفراد من خالل . سعر الصرفو  الواردات، الصادرات،

 :      اليت تتبع توزيع مربع كاي بدرجة حرية و  التالية Lagrangeحساب إحصائية مضاعف 

  
  

      
 
       

 
      

   

      
  

   
 
   

   

 

     
  

 

حتت مستوى  3.62أكرب من  OLS انطالقا من بواقي منوذجاحملسوبة وإذا كانت هذه اإلحصائية 
𝛼معنوية  اجلدول املوايل يبني و  ، نرفض فرضية العدم اليت تشري إىل غياب التأثريات اخلاصة،   

 :نتائج االختبار
 رابتخالا جئاتن :(10)جدول رقم

                         |       Var     sd = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                   lnGDP |   1.889662        1.37465 
                       e |   .0021751       .0466376 
                       u |          0              0 
 
        Test:   Var(u) = 0 
                             chibar2(01) =     0.00 
                          Prob > chibar2 =   1.0000 

 STATA V.13 تجار خم لىد عماعتالاب  :المصدر         
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 نقبل فرضية العدم اليت تشري إىل غياب التأثريات الفرضية،  8.12ومبا أن إحصائية االختبار أقل من 
 :وفيما يلي نتائج التقديرPOLS  النموذج املالئم هو منوذج االحندار التجميعيو 

 P2SLSومنوذج  POLSنتائج منوذج : (10)رقمجدول 
 (POLS1) (P2SLS1) (POLS2) (P2SLS2) 
VARIABLES Ln(GDP) Ln(GDP) Ln(GDP) Ln(GDP) 
     
GDP0 0.136*** -0.120***   
 (0.0230) (0.0313)   
Ln(FDI) 0.298*** -0.0822*** 0.181*** -0.0267** 
 (0.0326) (0.0151) (0.0374) (0.0104) 
Ln(EXP) 0.304*** 0.541*** 0.345*** 0.415*** 
 (0.0399) (0.0273) (0.0350) (0.0281) 
Ln(GCE) 0.113*** 0.106*** 0.0740*** 0.119*** 
 (0.0260) (0.0366) (0.0281) (0.0282) 
Ln(GCF) 0.162*** 0.242*** 0.117*** 0.117*** 
 (0.0289) (0.0358) (0.0284) (0.0270) 
Ln(labor) 0.481*** 0.363*** 0.386*** 0.0948*** 
 (0.0350) (0.0589) (0.0379) (0.0242) 
Ln(FDI)*ln(percapita) 0.0376***  0.0186***  
 (0.00316)  (0.00279)  
Ln(FDI)*ln(IMPO) -0.0247***  -0.0186***  
 (0.00366)  (0.00326)  
Ln(FDI)*ln(EXP) 0.0115**  0.00626  
 (0.00510)  (0.00488)  
Ln(FDI)*ln(xr) -0.00473***  -0.000221  
 (0.00116)  (0.000886)  
Ln(GDP(t-1))   0.249*** 0.316*** 
   (0.0378) (0.0450) 
Constant -3.109*** -1.172*** -2.468*** -0.129 
 (0.285) (0.283) (0.323) (0.144) 
     
Observations 125 125 120 120 
R-squared 0.998 0.994 0.998 0.997 

Standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 STATA V.13 تجار خم لىد عماعتالاب :المصدر     

طريقة و  إىل منوذج االحندار التجميعي باستخدام طريقة املربعات الصغرى( 09)يشري اجلدول رقم 
النموذج األول الذي يأخذ يف االعتبار فرضية التقارب املشروط مربعات الصغرى ذات املرحلتني لكل من 

باستخدام متغري الناتج احمللي اإلمجايل يف بداية الفرتة، والنموذج الثاين الذي يأخذ يف االعتبار  Solowلـــ
ن بناءا ظاهرة التقارب باستخدام متغري الناتج احمللي اإلمجايل بفرتة إبطاء واحدة، ومت اختيار هذين املتغريي
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       ، وهنالك من استخدمت     حيث هناك منها من استخدمت 11على دراسات سابقة 
موجبة عدا و  وتبني من اجلدول أن كل معامالت متغري الذي يقيس التقارب املشروط معنوية إحصائية

ي إحصائيا، وتشري املربعات الصغرى ذات املرحلتني الذي هو سليب ومعنو  يف منوذج طريقة     املتغري 
أن كل معامالت للمتغريات املفسرة لنمو الناتج احمللي  STATA V.13نتائج االحندار باستخدام برنامج 

عدا بعض املتغريات التفاعلية، مبعىن  %0اإلمجايل للدول حمل الدراسة معنوية إحصائيا عند مستوى معنوية 
حمللي اإلمجايل لدول جملس التعاون اخلليجي، إال أن هذا أن، كل املتغريات املفسرة للنموذج تؤثر يف الناتج ا

 : كما يلي التأثري يتفاوت وخيتلف من متغري إىل أخر
 :P2SLS1و POLS1نموذج  .0

 ،%1.312بــ GDPيرتفع  %0تبني أنه ،إذا ارتفعت الصادرات بـــ POLS1من خالل منوذج 
، %6، بينما إذا ارتفع االستثمار احمللي بـــ%0.668بــ GDP  ، يرتفع %6إذا ارتفع اإلنفاق احلكومي بـــو 

                   GDP، يرتفع %0، يف حني إذا ارتفعت القوى العاملة بنسبة %1.084بـــ GDPيرتفع 

على الناتج احمللي لدول اخلليج يبقى إجيايب ومعنوي مثل باقي حمددات النمو  FDIوتأثري ، % 0.260 بـ
يرتفع هذا التأثري و  ،%1.496 بــGDPيرتفع ، %0االستثمار األجنيب املباشر بــاالقتصادي، فإذا ارتفع 

إذا ارتفع نصيب الفرد من الدخل، و  دول العينة إذا ارتفعت الصادرات GDPعلى  FDIاإلجيايب لـــ
، %0إذا ارتفعت الصادرات بــ، وينخفض إذا ارتفعت الواردات، وإذا ارتفع معدل سعر الصرف، حبيث

، يرتفع تأثري الصادرات على %0بـــ FDI، كما أنه إذا ارتفع%1.1002بـــ FDIيرتفع تأثري 

                                                 
 :أنظر - 11

- Borensztein, E., De Gregorio, J., Lee, J-W.(1998), “How does Foreign Direct 
Investment affect Economic Growth ? ”, Journal of International Economics, 45, 
pp:115-135. 

- Yamikkaya, H (2001), convergence : a cross country empirical analysis , journal of 
management and economics,V.7,Issue1, pp: 139-161. 

- Darrat, A. F., Kherfi, S. and Saliman, M. (2005),“FDI and Economic Growth in CEE 

and MENA Countries: A Tale of two Regions”, paper presented at the 12
th ERF’s 

Annual Conference , Cairo, Egypt, december 19-21 
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GDPيرتفع تأثري %0، وإذا ارتفع الدخل الفردي بـــ%1.1002بــ ،FDI علىGDP 1.131بـــ% ،
، أي ينخفض %1.4133إىل  GDPعلى  FDI، ينخفض تأثري %0بينما، إذا ارتفعت الواردات بـــ

على  FDIينخفض تأثري  %0أما إذا ارتفع سعر الصرف بـــو  ،%1.1421بــ GDPعلى  FDIتأثري 
GDP 1.11213بـــ%. 

، ، الذي يأخذ يف االعتبار حمددات إنتاجية االستثمار األجنيب املباشرP2SLSبينما أظهر منوذج 
، %0بــ FDIتأثري سليب على النمو االقتصادي للدول حمل الدراسة، حيث إذا ارتفع  FDIأن لــ

إىل  %1.312، وارتفع تأثري الصادرات على النمو االقتصادي من %1.1644بـــ GDPينخفض 
، يف حني اخنفض تأثري اإلنفاق %1.424إىل  %1.084وتأثري االستثمار احمللي من ، 1.220%

 .%1.383إىل  %1.260، والقوى العاملة من %1.018إىل  %1.003احلكومي من 
 :P2SLS2و POLS2نموذج  .0

تشري املرحلة الثانية من البحث إىل معنوية كل املعامالت عند مستوى  ،(14)من خالل اجلدول 
الصادرات، وبني االستثمار األجنيب و  ، ما عدا معامل التفاعل بني االستثمار األجنيب املباشر%0معنوية 
 POLSتائج أبقت نو  سعر الصرف، حيت اتضح أن معامل كل من املتغريين هو شبه معدوم،و  املباشر

، يرتفع %0بـــ FDI، حبيث إذا ارتفع GDPعلى  FDIيف املرحلة الثانية على التأثري اإلجيايب لـــ
GDPينخفض و  ،%0، إذا ارتفع الدخل الفردي بـــ%1.1068، ويرتفع هذا التأثري بــ%1.060بــــ

وتبقى الصادرات هي أكثر حمدد للنمو االقتصادي بدول جملس  ،%0بنفس النسبة إذا ارتفعت الواردات بــ
إىل الدول املضيفة  FDIاألخذ يف االعتبار أن تدفق و  2SLSالتعاون اخلليجي، لكن بتطبيق طريقة 

 .يتوقف على هذه املتغريات GDPعلى  FDIحتكمه بعض املتغريات كما أن تأثري 
لدول حمل الدراسة،حيث إذا ارتفع با GDPيؤثر سلبيا على  FDIوبينت النتائج أن 

FDIينخفض %0بــ ،GDPإىل  %1.322، وارتفع تأثري الصادرات من  %1.1481بـــ
، كما اخنفض تأثري القوى العاملة %1.009إىل  %1.112، وتأثري اإلنفاق احلكومي من 1.202%
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سلبيا  FDIثر ، مما يشر إىل أنه بعد التحكم يف املتغريات املساعدة أ%1.1926إىل  %1.368من 
 .على أداء القوى العاملة

 

 :اتمةــــخ
االستثمار األجنيب املباشر أخذ و  اختلفت حسب خصوصيات كل دولة،و  تعددت مصادر النمو

حصته يف دراسات عديدة كأحد أهم حمددات النمو االقتصادي للدول، خاصة تلك اليت يعتمد الناتج 
أساسية، حبيث تعمل العديد من هذه الدول على جذب اإلمجايل احمللي هبا على الصادرات بصفة 

تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة إليها هبدف تنويع اقتصادها، ودول جملس التعاون اخلليجي على 
بناءا على نتائج هذه و  غرار باقي الدول النفطية اليت تتميز بصادرات النفط، تبحث عن بديل لذلك،

 بالدول حمل الدراسة لكن بعد األخذ يف االعتبار GDPعلى  موجب تأثري FDI ـالدراسة، تبني أن لــ
 FDIأهنا ال حتفز التأثري االجيايب له، واالستفادة من  تبني FDIمراقبة بعض املتغريات اليت حتكم إنتاجية و 

 .سعر الصرفو  يتطلب حد معني من الدخل الفردي، الصادرات، الواردات
 

 :المراجعقائمة 
 :باللغة العربية مراجع

 .، إدارة األعمال الدولية، الدار اجلامعية،اإلسكندرية،مصر(4110)أبوقحف عبد السالم  .0
، االستثمار األجنيب املباشر، منشورات احلليب احلقوقية،الطبعة األوىل، (4102)احلسن باسم محادي  .4

 .بريوت، لبنان
دار  عمال الدولية، الطبعة األوىل،، ردينة عثمان يوسف، إدارة األ(4111)الصميدعي حممود جاسم  .3

 .املناهج للنشر والتوزيع،عمان، األردن
إسكندرية،  التنسيق الضرييب، مؤسسة شباب اجلامعة،و  االستثمار الدويل ،(4111)النجار فريد  .2

 .مصر
 .4102تقرير املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات،مناخ االستثمار يف الدول العربية،  .2
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عمان،  التوزيع،و  دار الثقافة للنشر إدارة األعمال الدولية، الطبعة األوىل، ،(4100) ديري زاهد حممد .8
 .األردن

دور االستثمار األجنيب املباشر يف التنمية االقتصادية للدول النامية مع "، (4103) صاحل عدنان منايت .1
 .االقتصادية، العدد اخلاص مبؤمتر الكلية، جملة كلية بغداد للعلوم "إشارة خاصة للتجربة الصينية

، االستثمار األجنيب املباشر اخلاص يف الدول النامية، مركز اإلمارات (0999)عجمي مجيل هيل  .6
 .، اإلمارات العربية املتحدةللدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية، الطبعة األوىل، أبوظيب

 .68ت التجارة الدولية يف اخلدمات، العدد دليل إحصاءا ،(4114) منشورات األمم املتحدة .9
عمان،  الطبعة األوىل، التوزيع،و  إدارة األعمال الدولية، األهلية للنشر ،(4114) ناجي شوقي جواد .01

 .األردن
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  :ملخص
 الدراسة إىل قياس أثر السياسة النقدية على التوازن اخلارجي من خالل دراسة منوذج  هتدف

Oladipupo & Onotaniyohuwo, Magee)  ) حيث استخدم يف الدراسة اختبار التكامل
  .يف املدى القصري والطويلة Grangerو  Engleلـ املشرتك ومنوذج تصحيح اخلطأ 

طويلة األجل ومتكاملة بني متغريات السياسة النقدية وامليزان وقد بينت الدراسة أن هناك عالقة 
املدفوعات، كما تبني أيضا أن أكثر املتغريات تأثريا على ميزان املدفوعات هو سعر الصرف التضخم، أما 
بالنسبة ملتغري سعر الفائدة فقد وجد أن تأثريه يف املدى القصري غري معنوي أما تأثريه يف املدى الطويل فهو 

عيف جدا ومرد ذلك أن النظام البنكي يف اجلزائر ضعيف جدا وال يؤثر بدرجة كبرية على املتغريات ض
 .االقتصادية

 .السياسة النقدية، التوازن اخلارجي، الناتج احمللي اإلمجايل، التكامل املشرتك: كلمات مفتاحية
Abstract : 

The study aims to measure the impact of monetary Policy on the 
external equilibrium through the study of )Magee, Oladipupo & 
Onotaniyohuwo) model. Co-integration Test in the long and short term is 
used.  

The main results are: there is a long-term and an integrated 
relationship between monetary policy variables and the balance of 
payments, the most variables impact balance of payments are exchange rate 
and inflation, interest rate variable has no significant impact in short term 
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and very weak impact in the long-term, because the banking system in 
Algeria is very weak and have not big effect on the economics variables. 
Keyword: monetary policy, GDP, Cointegration, External equilibrium. 

 

 :مقدمة
متثل السياسة النقدية إحدى األدوات االقتصادية الكلية للدولة ألهنا حتافظ على حتقيق االستقرار 

افظة على ثبات األسعار واستقرار قيمة النقود يف األسواق الداخلية والتوازن االقتصادي، وذلك باحمل
لالقتصاد الوطين، وسعر الصرف يف التعامل اخلارجي، إضافة إىل احملافظة على مستوى التشغيل والتخفيف 
من حدة البطالة والتضخم وحتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات ومنو الناتج اإلمجايل، وخدمة أهداف 

غري أن هذه األهداف ختتلف من دولة إىل دولة حسب طبيعة اقتصادها، واجلزائر باعتبارها دولة  التنمية،
حديثة عهد باالستقالل فقد مرت فيها السياسة النقدية بعدت إصالحات، حيث كان أكثرها أمهية هو 

السياسة ، الذي أعطى نفسا جديدا للسياسة النقدية وحررها بدرجة كبرية من تبعية 0998إصالح سنة 
 .كبداية مرحلة الدراسة  0998املالية، لذالك فقد اعتمدت سنة 

 : مما سبق تتبلور مشكلة الدراسة يف اآليت: إشكالية البحث-أ
 يف اجلزائر؟( 4802-0998)ما مدى فعالية السياسة النقدية يف حتقيق التوازن االقتصادي من 

 :ت التاليةهتدف هذه الدراسة إىل توضيح الفرضيا: فرضيات البحث-ب
 ؛تؤثر تغريات أسعار الصرف ومعدالت التضخم ومعدالت الفائدة على ميزان املدفوعات -
 .توجد عالقة قصرية وطويلة األجل بني السياسة النقدية والتوازن اخلارجي يف اجلزائر -

 :منهج وأدوات الدراسة-ج
 الوصفي نهينيامللدراسة أثر السياسة النقدية على التوازن اخلارجي، مت االعتماد على  

لتحليلي، ولتدعيم هذه الدراسة فقد مت االعتماد على جمموعة من األساليب القياسية اليت من شأهنا وا
 .إعطاء نتائج مهمة يف الدراسة
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 أداء السياسة النقدية في الجزائر: المحور األول
 0998ية عام إىل غا 0994لقد كانت السياسة النقدية يف اجلزائر خالل الفرتة املمتدة من سنة 

حيادية بسبب الدور السليب للنقود يف االقتصاد الوطين، إذ مل تتمكن تلك السياسة من حتقيق األهداف 
واملهام املنوطة هبا والسبب يف عدم فعاليتها خالل تلك الفرتة يرجع أيضا إىل كون تلك األخرية مل تكن 

بعيدا عن الواقع التطبيقي، ضف إىل ذلك  تعدوا كوهنا مفهوم نظري منصوص عليه يف القوانني التشريعية
اعتماد البنك املركزي على األدوات املباشرة يف الرقابة والتحكم يف االئتمان على مستوى جهاز مصريف 

وقد اعترب البنك املركزي جمرد مليأ لتمويل عيز امليزانية العامة، . هش بعيد كل البعد عن الدور املنوط به
 .هي املكلفة مبهمة إصدار النقد والتحكم يف حيم تداوله إذ كانت اخلزينة العمومية

 4888إلى  0998أداء السيـاسـة النـقديـة خالل الفترة : أوال
والقرض الذي مت إصداره يف هذه السنة، وهذا دفع الباحث إىل حتديد فرتة الدراسة بعد هذا 

 : اإلصالح، حيث سيتم تقسيم هذه الفرتة إىل مرحلتني كالتايل
نقطة حتول جذرية يف النظام  0998تعترب سنة  :0992إلى  0998اه السياسة النقدية من اتج. 0

املتعلق بالنقد والقرض  08-98النقدي واملايل اجلزائري ودور السياسة النقدية، حيث أعاد القانون 
نقدية،  االعتبار للبنك اجلزائري مع إعطاء جملس النقد والقرض مهمة جملس إدارة البنك املركزي كسلطة 

كما أعاد املهام التقليدية للبنك املركزي يف تسيري النقد واالئتمان وإدارة السياسة النقدية واالنتقال 
 1.الستخدام األدوات املباشرة وغري املباشرة يف التأثري على الكتلة النقدية

تعكس مباشرة توجه السياسة النقدية، وميكن  0998حدثت عدت تطورات نقدية منذ سنة 
ريق بني ثالث توجهات خمتلفة، تتمثل الفرتة األوىل بالسنوات اليت سبقت تطبيق برنامج اإلصالح، أين  التف

كان توجه السياسة النقدية حنو التوسع وهتدف أساسا إىل متويل عيز امليزانية الضخمة واحتياجات 

                                                 
مع الرتكيز على  4882-0992بن علي بلعزوز وعبد العزيز طيبة، تقييم أداء بنك اجلزائر للسياسة النقدية خالل الفرتة  1

 4880شتاء  10سياسة استهداف التضخم، حبوث اقتصادية عربية العدد 
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 3(0990و 0909)حيث مت إبرام عقدين مع صندوق النقد الدويل  2االئتمان لدى املؤسسات العامة،
للحصول على قروض ومساعدات مالية بشروط معينة ميليها صندوق النقد الدويل، وقد مست هذه 

 4:الشروط السياسة النقدية بالدرجة األوىل، ونذكر منها
مراقبة توسع الكتلة النقدية باحلد من التدفق النقدي، وتقليص حيم املوازنة العامة، حترير 

حترير التيارة اخلارجية والسماح بتدفق رؤوس األموال األجنبية من أجل  ار،ختفيض قيمة الدين األسعار،
التحرير  وضع سقوف قصوى لإلقراض املوجه للمؤسسات العمومية، الوصول إىل قابلية حتويل الدينار،

التدرجيي لسعر الفائدة إلعطاء النقود تكلفتها احلقيقية، التقليص من حيم تدخل الدولة يف االقتصاد 
إال أنه مت الرتاجع . ية النمو االقتصادي عن طريق تفعيل أداء املؤسسات االقتصادية العمومية اخلاصةوترق

ويل صندوق عن هذه السياسة باتباع سياسة نقدية توسعية، إذ مت إصدار النقد لتغطية العيز املوازين ومت
األمر الذي أدى إىل ارتفاع نشئ خصيصا لتمويل إعادة هيكلة املؤسسات العامة، إعادة التقييم الذي أ

 .حاد يف املستوى العام لألسعار
كان لسياسة اإلصدار النقدي اليت قامت   :4888إلى سنة  0992اتجاه السياسة النقدية من سنة . 1

به اجلزائر دون تغطية هبدف متويل العيز أثرًا كبريًا على الساحة االقتصادية، حيث وصلت معدالت 
 تلك الفرتة، األمر الذي أدى إىل تغيري ااجاه السياسة النقدية يف هذه الفرتة، التضخم أعلى مستوياهتا يف

حيث مت اتبع سياسة نقدية انكماشية، وبذلك تليا اجلزائر مرة أخرى إىل صندوق النقد الدويل والبنك 

                                                 
  .، مرجع سابقبن علي بلعزوز وعبد العزيز طيبة 2
مليون دوالر من وحدات السحب اخلاصة كما استفادت معه من  488ما قيمته  0909بلغت قيمة القرض يف سنة  3

 188فهي  0990أما قيمة القرض الذي مت احلصول علي مبوجب اتفاق مليون دوالر،  198تسهيل متويلي قدر ب
 . مليون دوالر 288مليون وحدة حقوق سحب خاصة؛ أي ما يعادل 

، أطروحة (4882-0998)بوزعرور عمار، السياسة النقدية وأثرها على املتغريات االقتصادية الكلية، حالة اجلزائر  4
 . 098تصادية علوم التسيري، جامعة اجلزائر، ص ، كلية العلوم االقري منشورةدكتوراه غ
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تمد والذي العاملي إلبرام اتفاقية من شاهنا توفري قرض جديد، وذلك يف إطار برنامج التعديل اهليكلي املع
 .مرحلة التثبيت اهليكلي ومرحلة التعديل اهليكلي: قسم إىل مرحلتني مها

 40اىل  0992ماي  44مرحلة التعديل اهليكلي ومتتد هذه املرحلة لسنة واحدة ابتداء من  :املرحلة األوىل
 0992باملائة يف سنة  1حيث تضم بنودها على حتقيق منو مستقر ومقبول عند حدود  0992ماي 

، ختفيض معدالت التضخم، حترير التيارة اخلارجية من كل العوائق 0992باملائة يف سنة  9عدل و 
، احلد (دج 19دوالر مقابل  0) 0992باملائة يف افريل  24.04املمكنة، ختفيض قيمة الدينار بنسبة 

ة الدائنة على من توسع الكتلة النقدية، حترير معدالت الفائدة املدينة للبنوك، مع رفع معدالت الفائد
 .االدخار

مرحلة التعديل اهليكلي على عكس املرحلة السابقة فقد تغيري توجه السياسة النقدية خالل  :املرحلة الثانية
هذه الفرتة بالتوجه إىل برامج اإلصالح االقتصادي، إذ عمدة اجلزائر إىل برنامج القرض املوسع ابتداًء من 

اتييية إلعادة االستقرار النقدي عن طريق حتقيق منو ، وهتدف هذه اإلسرت 0990حىت  0992سنة 
اقتصادي يف إطار االستقرار املايل، العمل على استقرار أسعار الصرف، ختفيض العيز يف امليزان اجلاري 
اخلارجي، التحضري إلنشاء سوق األوراق املالية بإنشاء جلنة تنظيم ومراقبة البورصة وشركة تسيري سوق 

 .القيم
 1104-1110اسة النقدية في الجزائر خالل الفترة السي: ثانيا

متيزت هذه الفرتة بارتفاع كبري يف أسعار احملروقات األمر الذي أدى إىل توفر فوائض مالية كبرية 
دوالر، كما وصل احتياطي الصرف إىل  022لدى اجلزائر حيث وصل سعر الربميل يف هذه الفرتة إىل 

، األمر الذي شيع على تبين 4801مليار دوالر سنة  002 أعلى مستويــاته حيث وصـل إىل حوايل
األوىل من : جمموعة من الربامج التنموية هتدف إىل إنعاش االقتصاد اجلزائري، واليت قسمت إىل مرحلتني

، تسعى من خالهلا الدولة إىل تدعيم برامج اإلنعاش االقتصادي لتحقيق 4882إىل أفريل  4880أفريل 
وطين من خالل توفري مناصب الشغل والتحكم يف معدالت التضخم وزيادة حيم استقرار االقتصاد ال



 ديلو  يشيشب .د
 ،(1104-0991) في الجزائر للفترة التــوازن الخـــــــــارجي أداء السياسة النقدية وأثرها على

 " Engle- Granger two step method " نموذج باستخدام قياسية دراسة
 

160 
 

، كما تزامن %84نسبة  4881االستثمار، األمر الذي أدى إىل رفع معدالت النمو حيث بلغ سنة 
أما املرحلة الثانيـة بدأت يف سنة . ذلك مع مجلة من اإلجنازات يف جمال الصحة والسكن والتنمية الريفية

 .، وهي مرحلة تكتسي أمهية كربى خاصة وأهنا هتدف إىل دعم النمو االقتصادي4802سنة  إىل 4882
وقد استطاعت هذه السياسات حتقيق نتائج مرضية، يعود السبب الرئيسي فيها إىل ارتفاع أسعار 

ما  احملروقات بشكل كبري وتوفر سيولة قادرة على دعم أي مشروع يف جمال التنمية، ومن أهم ما مت حتقيقه
ارتفاع معدالت النمو واخنفاض مستويات البطالة كما أن املؤشرات النـقدية عرفت حتسننا ملحوظا : يلي

حيث اخنفض معدل التضخم وحدث استقرار نقدي، واألهم هو تسديد املديونية اليت أثقلت كاهل 
إىل أدىن مستوياته بدأت ويبدوا أن هناك مرحلة أخرى يف األفق وهي نااجة عن اهنيار سعر البرتول . اجلزائر

  .4410مالحمها بعد سنة 

  M2جند أن هناك توسعًا كبريا يف الكتلة النـقدية حيث انتقلت الالحق  01من خالل اجلدول 

؛ أي بنسبة زيادة تقدر بـ 4880مليار دج سنة  4241.2إىل  4888مليار دج سنة  0929.2من 
النـقدية اليت تتكون من الودائع بالعملة الصعبة  وذلك ناتج عن التوسع القوي لشبكة الكتلة 44.01%

ومن الودائع ألجل واليت ارتفعت بسبب اإلدخار املايل لسوناطراك إضافة إىل ذلك ارتفاع قيمة األرصدة 
؛ أي 4880مليار دج سنة  0108.0إىل  4888مليار دج سنة  442.92اخلارجية الصافية من 

مليار دج بزيادة  4980.2املقدار  M2بلغت قيمة  4884، ويف سنة %90.91بنسبة منو تقدر بـ
مليـار دج  0108.0، بسبب ارتفاع قيمة األرصدة اخلــارجية من 4880مقارنة بسنة  %04.18قدرها 

 .%11.92؛ أي بنسبة منو تقدر بـ 4884مليـار دج سنة  0422.4إىل 
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 1102إلى  1110مؤشرات السيــاسة النـقديـة من (: 10)جدول رقم 
 مليار دينار :الوحدة                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
،  8414، 8442، 8442النشرات اإلحصائية الثالثية للبنك املركزي من إعداد الباحث باالعتماد على  :المصدر

8411 ،8418 ،8412 ،8410 ،8412. 
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ارنة مق %01.40مبعدل منو يقدر بـ  4881مليار دج سنة  1499.2 إىل M2ارتفعت قيمة 
ودائع )، نتيية الرتاكم املتزايد لالدخار املايل جلزء من عائدات صادرات قطاع احملروقات 4884بسنة 

، ومداخيل األسر، كذلك ارتفاع قيمة أشباه النقود بالعملة الوطنية واليت انتقلت من (بالعملة الصعبة
منو تقدر بـ ؛ أي بنسبة 4884مليار دج سنة  0929.8إىل  4884مليار دج سنة  0202.4

، كما أن االرتفاع املسيل يف ادخار األسر كان بفضل تزايد ثقتهم يف العملة الوطنية وبالتايل 00.2%
انعكست اآلثار اإلجيابية على استقرار األسعار، يف حني سيلت قيمة األرصدة اخلارجية الصافية منوا قدر 

دج حيث سيلت معدل منو  رمليا M2  1922.2 بلغت قيمة 4882، ويف هناية سنة %11.29بـ 
وهذا املعدل منخفض مقارنة بالسنوات السابقة وذلك راجع إىل توسع الكتلة النـقدية  %08.22قدر بـ
M1  ويفسر ذلك بالرتاكم املتزايد  %0.2يف حني تزايدت جماميع أشباه النقود مبعدل  %14.2مبعدل

على شكل ودائع حتت الطلب، حيث لالدخار املايل ملؤسسات قطاع احملروقات واليت كان معظمها 
 4882مليار دج سنة  1009.4مليار دج إىل  4124.2ارتفعت قيمة األرصدة اخلارجية الصافية من 

 .%11.2بنسبة 
يعترب تراجعـا إجيابيـا يف التوسع النقدي، راسيا  4882إن تراجع معدل منو الكتلة النـقدية سنة 

مليار دج؛ أي بنسبة منو  2848.2ما قيمته  4882 سنة  M2بذلك االستقرار النقدي، وقد بلغت قيمة
مقارنة بالسنة السابقة، ونالحظ أن هذا املعدل منخفض مقارنة باملعدل الذي حدده جملس  00.90%

وذلك راجع إىل الزيادة  (5).4882بالنسبة لسنة  %09.2و %02.0النقد والقرض والذي يرتاوح بني 
 %11.90مليار دج؛ أي مبعدل زيادة  2049.2فية حيث بلغت سيلتها األرصدة اخلارجية الصااليت 

مليار دج؛ أي  2044.9مقدار  M2فقد بلغت قيمة  4889مقارنة بالسنة السابقة، أما بالنسبة لسنة 
وهو معدل أكرب من املعدل املستهدف والذي حدد بني  4882مقارنة بسنة  %00.9بنسبة منو 

                                                 
5 Banque d’Algérie, 11avril 2006: Evolution économique et monétaire en Algérie, 

Rapport 2005, p 114. 
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ع بصورة متسارعة يف السداسي األول من سنة وقد سيل هذا االرتفا  (6)،%02.2و 02.0%
، حيث (4882)يف السداسي األول من السنة السابقة  %00.4مقابل  %00.90، بنسبة 4889

ساعدت موارد اجلباية البرتولية واملوجودات اخلارجية الصافية املسيلة على مستوى ميزان املدفوعات يف 
نة العمومية جلزء من موارد اجلباية البرتولية يف ، كما ساهم إدخار اخلزي4889التوسع النقدي سنة 

 .التخفيف من التوسع النقدي يف هذه السنة
أن تطور الكتلة النـقدية يتواصل جره بواسطة تطور  4884يبني حتليل الكتلة النـقدية لسنة 

نـقدية يف املوجودات اخلارجية الصافية، على اعتبار أن املوجودات قد اجاوزت السيولة النـقدية وشبه ال
حيث عرف جمموع املوجودات اخلارجية الصافية يف الوضعية النـقدية  (7).4882االقتصاد إبتداء من 

، حيث انتقل هذا اجملموع من %12.29، مبا يعادل نسبة 4884اجملمعة منوا قوي جدا خالل سنة 
مقابل ، 4884مليار دج هناية ديسمرب  4202.29إىل  4884مليار دج هناية جوان  9209.22

. وحتت تأثري التوسع اهليكلي جملموع املوجودات اخلارجية الصافية. 4889مليار دج هناية ديسمرب  2202
 %42.04حيث وصل إىل  M2،(8) متيزت بنمو قوي يف الكتلة النـقدية 4884نستطيع القول أن سنة 

 (10).%00.2و %04.2يف هذه السنة والذي يرتاوح بني  (9)وهو بذلك يتياوز املعدل املستهدف
                                                 

6
 Banque d’Algérie, juillet 2007: Evolution Economique et monétaire en Algérie, 

rapport 2006, p146. 
الحتياطات الرمسية للصرف اليت حيوزها بنك اجلزائر املصدر األساسي لإلصدار النقدي، ال سيما وأهنا تغطي تشكل ا 7

، وتفسر إيرادات احملروقات املتنازل عنها بقوة القانون لبنك اجلزائر بوضوح سببية عملية M2 بشكل واسع الكتلة النقدية
 ائرتنقيد املوارد بالعمالت األجنبية املرحة إىل اجلز 

تصرفات االعوان االقتصاديني الرئيسيني، خاصة يف هذه املرحلة املتميزة ، M2 ة أخرى يبني تطور الكتلة النقديةمن جه 8
على أساس وترية سنوية  %44وهكذا فإن التوسع القوي يف ودائع البنوك، أي . بتوسع السيولة النقدية وشبه النقدية

يد الودائع املتأتية من القطاع العمومي أكثر من تلك املتأتية من القطاع ، جيد مصدره يف تزا4889سنة  %09مقابل 
  .اخلاص

 .خيتلف املعدل املستهدف لنمو الكتلة النقدية من سنة إىل أخرى حسب تقديرات وتنبؤات البنك املركزي 9
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قد مت التخفيف من حدته بفعل    ورغم ذلك فإن الطابع التصاعدي يف وترية منو الكتلة النـقدية 
 .4889و 4882التسديدات املسبقة للدين اخلارجي سنيت 

عرفت تزايد حدة األزمة املالية الدولة، إال أن تأثريها مل يكن بالغاً  4880بالرغم من أن سنة 
وصل  السنة يف هذه    لوطين يف هذه السنة، حيث نالحظ أن معدل التوسع النقدي لـعلى االقتصاد ا

وهذا راجع إىل اإلرتفاع الكبري الذي شهدته املوجودات اخلارجية الصافية حيث وصلت  %09.81إىل 
، ومتثل %10.00؛ أي بنسبة ارتفاع قدرت بـ 4884سنة  4202.2مليار دج مقارنة بـ  08424إىل 

ذروة تارخيية، علما أن السنوات اخلمس السابقة  4880الوترية السنويـة للتـوسع احملقق يف سنة هذه 
(. %12.29-%10.92)حققت مستويات متشاهبة يف هذا اجملال، إال أن معدل النمو حمصور بني 

عدل م)سيل اخنفاضا مقارنة بالسنتني السابقتني  4880حيث نالحظ أن معدل منو الكتلة النـقدية سنة 
رغم االرتفاع الكبري على مستوى ( 4880لسنة  %09.81ومعدل منو  4884لسنة  %42.04منو 

املوجودات اخلارجية الصافية، األمر الذي يفسر عمليا على أن هناك ميل تنازيل جديد يف منو الكتلة 
عدي يف ، وامليل التصا4882إىل  4880النـقدية، وذلك بعد دورة االخنفاضات املسيلة يف السنوات 

، حيث يعترب معدل النمو املسيل سنة 4884إىل 4882السنوات  يف   معدل منو الكتلة النـقدية 
 .يف الكتلة النـقدية نقطة الذروة خالل فرتة الدراسة 4884

اخنفضت نسبة منو الكتلة النـقدية إىل أدىن مستوياهتا إذ وصلت إىل  4889نالحظ أنه يف سنة 
وهذا املعدل . 4880مقارنة بسنة  %08منو الكتلة النـقدية بـ  ، حيث اخنفض معدل1.49%

إذ ميثل هذا  (11)،%01و  %04بعيد جدا عن املعدل املستهدف والذي يرتاوح بني ( 1.49%)
أساسا إىل تراجع    التقلص النقدي صدمة بالنسبة للوضعية النـقدية، ويفسر الرتاجع يف الكتلة النـقدية 

                                                                                                                                      
10 Banque d’Algérie, juillet 2008: Evolution Economique et monétaire en Algérie, 

rapport 2007, p168. 
11

 Banque d’Algérie, juillet 2014: Evolution Economique et monétaire en Algérie, 
rapport 2042, p161. 
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لب لدى املصارف والذي يعود بدوره إىل التقلص القوي يف ودائع قطاع احملروقات، منو الودائع حتت الط
األمر الذي يعكس أثر الصدمة اخلارجية النااجة عن األزمة العاملية، حيث عرفت أسعار البرتول اخنفاضا من 

 . %01دوالر، كما تراجعت قيمة العملة الوطنية بنسبة  94.42إىل  4880دوالر سنة  99.99
بالعودة إىل التوسع النقدي، لكن مبعدل أقل من الوتريات العالية اليت ميزت  4808زت سنة متي
، ترافق هذا اإلرتفاع مع 4808يف سنة  %01.48بارتفاع قدر بـ . 4880إىل  4889السنوات 

 اسرتجاع دور املوجودات اخلارجية الصافية يف عملية اإلنشاء النقدي مع مواصلة حيوية القروض املوجهة
( بالعملة الصعبة)أن املوجودات اخلارجية  4808ويؤكد حتليل مصادر اإلنشاء النقدي يف . لالقتصاد

تشكل العنصر األساسي يف هذه العملية وبالتايل يف تكوين اإلدخارات املالية لألعوان االقتصاديني غري 
مليار دج  00994بالدينار؛ أي  املاليني، وكذا قائم املوجودات اخلارجية الصافية لبنك اجلزائر املعرب عنه

 . 4808يف هناية 
إرتفاعا كبريا نسبيا يف الكتلة النـقدية حيث  4800تظهر مؤشرات الوضعية النـقدية يف هناية سنة 

، ويعود هذا االرتفاع أساسا إىل تقنيد املوجودات اخلارجية الصافية وكذا إىل الزيادة %09.48وصل إىل 
 .ض املوجهة لالقتصاداملعتربة بشكل عام يف القرو 

، استأنفت املوجودات اخلارجية الصافية 4889كما ذكرنا فإنه بعد الصدمة اخلارجية لسنة 
 4800حيث أصبح هذا الدور أكثر وضوحا يف  4808دورها يف صريورة إنشاء النقود وذلك ابتداء من 

ضت من اخنفاضا نسبيا حيث اخنف 4804، حيث عرفت وترية التوسع النقدي لسنة 4804-
، كما اخنفض معدل التوسع النقدي لسنة 4804سنة  %02.91إىل  4800سنة  09.48%
عن السنوات السابقة ليصل إىل أدىن مستوى له يف السنوات األربع األخرية وذلك  4802و 4801
ومرد هذا اإلخنفاض هو تراجع ودائع قطـاع احملروقـات، وأيضـا االخنفاض الكبري يف  %0.92مبعدل 

واخنفض إىل أدىن  4804سنة  %4.1منو املوجودات اخلـارجية الصافية حيث بلغ معدل النمو  معدالت
وعلى العموم ميكن القول بأن . %0.9وذلك ببلوغه معدال جد ضعيف قدر بـ  4801مستوياته سنة 
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ما أن صايف هذا الرتاجع الكبري يف وترية النمو النقدي يساهم يف إرساء قاعدة اإلستقرار املايل والنقدي، سي
ما    حيث بلغت نسبة املوجودات اخلارجية إىل ،   املوجودات اخلـارجية يفوق هيكليـا اجملمع النقدي

 .4882هناية  %02.20مقابل  4804هناية  %012.9يعادل 
 4884و 4880سيلت إخنفاضا طفيفا بني سنيت    كما جند أن نسبة النقود الورقية من 

من الكتلة  %44.98و  %41.11، حيث وصلت النسبة على التوايل إىل 4888مقارنة بسنة 
؛ وهذا يعين أن هناك ضعفا يف مستوى الليوء إىل الوسائل 4888سنة  %41.92مقابل    النـقدية 

إرتفاعا ضعيفا يف نسبة النقود  4882و  4881البنكية األخرى إلجراء املبادالت، كما عرفت سنيت 
، األمر الذي يعترب مؤشرا %42.88و  %41.90حيث كانت النسبة على التوايل    الورقية إىل

إجيابيا نوعا ما، سواء تعلق األمر باإلستقرار املايل األفضل، أو التطور يف سعر صرف الدينار وتشييع 
حيازة الوساطة املصرفية يف ختصيص املوارد والتحول الفعال حنو جلب اإلدخار، كما يتبني أيضا تفضيل 

األوراق والقطع النـقدية يف املبادالت وغياب الثقة يف وسائل الدفع األخرى، مث نالحظ أهنا عادت 
 4889سنة  %44.28و  4882سنة  %44.90حيث بلغت نسبة  4884لإلخنفاض حىت سنة 

 .  4884سنة  %40.21و
حيث وصلت  4800حىت سنة  4880اإلرتفاع منذ سنة     عاودت نسبة النقود الورقية من

، األمر الذي يبني أن تفضيل األسر لألرصدة النـقدية ال يزال مييز 4800سنة  %44.8النسبة إىل 
نظام التسويات )سلوكات الطلب النقدي يف اجلزائر، يف الوقت الذي أصبح فيه حتديث أنظمة الدفع 

فعليا منذ السداسي ( اإللكرتونيةاإلمجالية الفورية للمبالغ الكبرية واملدفوعات املستعيلة ونظام املقاصة 
إذ بدأت نتائج برنامج حتديث البىن التحتية املالية تصبح فعلية يف جمال التنمية . 4889األول من سنة 

مقابل  4880مليون عملية يف سنة  9.14)حيث يعاجل نظام املقاصة عددا متزايدا من العمليات . املالية 
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فنالحظ أنه حدث فيها استقرارا  4801وسنة  4804ة أما سن (12)(.4884مليون عملية سنة  9.91
إخنفاضا بسيطا جدا، األمر الذي  4800مع العلم أهنا إخنفضت عن سنة    لنسبة النقود الورقية من 

يؤكد أن هذه الظاهرة ميزة السلوكات النـقدية لألسر واملؤسسات اليت ال زالت تفضل النقد الورقي، رغم 
تعترب    على العموم فإنه ميكن القول أن مسامهة النقود الورقية يف الكتلة النـقدية عصرنة أنظمة الدفع، و 
 (.الودائع حتت الطلب)إذا ما قارناه بالنقود الكتابية  %42ضعيفة نسبيا مبتوسط 

  4881و 4880أما بالنسبة للودائع حتت الطلب يالحظ أن نسبتها يف السنوات األوىل بني 
، إال أن %49.42و %42.90ث احنصرت نسبتها من الكتلة النـقدية بني معدل كانت شبه ثابتة حي

   حيث بلغ معدل مسامهة الودائع يف الكتلة النـقدية  4882هذه النسبة بدأت يف اإلرتفاع منذ سنة 
 4882سنة  %14.42، حيث بلغ 4880، وتواصل هذا االرتفاع حىت سنة %12.21 نسبة

حيث بلغت نسبة املسامهة  4880وسنة  4884كرب قيمة له سنة وكانت أ 4889سنة  %21.21و
 . %29.42و %29.49يف الكتلة النـقدية على التوايل 

ويفسر هذا االرتفاع املتزايد يف الودائع حتت الطلب بالرتاكم املتزايد لإلدخار املايل ملؤسسات 
طلب يف البنوك واخلزينة ، أن الودائع حتت ال4884قطاع احملروقات، إذ يبني هيكل الودائع سنة 

يف هناية ديسمرب  %22.02من جمموع الودائع مقابل  %94.22واحلسابات اجلارية الربيدية متثل 
، 4881املسيلة سنة  %11.09وهو األمر الذي يؤكد االاجاه التصاعدي مقارنة مع نسبة . 4889

الطلب يف هيكل وسائل عمل  األمر الذي يؤكد أن االاجاه التصاعدي ذي الطابع اهليكلي للودائع حتت
البنوك يف السنوات األخرية يبدوا مرتبطا باالرتفاع اهلام يف الودائع حتت الطلب اخلاصة بالقطاع العمومي يف 

وعلى العكس من ذلك يبني . ظل ظرف يتميز بفائض السيولة على مستوى السوق النـقدية بني البنوك

                                                 
تدخل حمافظ بنك اجلزائر  تطورات الوضعية المالية والنقدية في الجزائر،: 4889أكتوبر  02حممد لكصاسي،  12 

 .02، ص أمام اجمللس الشعيب الوطين، اجلزائر
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 4884هناية  %14.20ة الودائع ألجل بالدينار إىل تطور هيكل الودائع مدى الرتاجع الواضح يف حص
 .4881هناية  %29.49، و 4889هناية  %14.40مقابل 

بعد االرتفاع الذي عرفته نسبة الودائع حتت الطلب جند أنه بدأ اإلخنفاض يف هذه النسبة سنة 
، %29.42واليت بلغت  4880على خالف النسبة احملققة هناية  %21.24حيث بلغت  4889

-جع هذا اإلخنفاض باألساس إىل التقلص الكبري يف ودائع قطاع احملروقات واليت اخنفضت بـ وير 
األمر الذي يعكس أثر الصدمة اخلارجية النااجة عن األزمة املالية العاملية على الوضع النقدي . 49.91%

نفيذ برنامج هام للمؤسسات يف هذا القطاع الذي بدأت تعرف فيه قدرة التمويل تآكال، يف ظرف يتميز بت
و  %21.14بقيت النسبة مستقرة نوعا ما عند معدل  4889إال أن املالحظ أنه بعد سنة . لالستثمار
، وهذا اإلستقرار يعود إىل االسرتاتيييات اليت تبنتها السياسة النـقدية فيما خيص معايري 24.40%

 .الصالبة املالية خاصة بعد اإلخنفاض يف أسعار احملروقات
وتشمل الودائع ألجل لدى البنوك التيارية، والودائع اخلاصة املسرية )نسبة ألشباه النقود أما بال

من قبل مؤسسات القرض، واليت متثل األموال املوظفة لألعوان االقتصاديني، فهي متثل ما يسمى بالسيولة 
ا ، حيث أهن4881و 4884و 4880فنالحظ أهنا سيلت إرتفاعا حمسوسا يف السنوات ( احمللية

- %20.09- %29.94: أصبحت متثل نسبة كبرية من الكتلة النـقدية وهذه النسبة على التوايل هي
، األمر الذي يبني لنا أن هناك ارتفاعا كبريا 2000سنة  %10.42، وذلك مقابل نسبة 28.09%

بة، واليت يف نسبة أشباه النقود وهذا اإلرتفاع مرده زيادة حصة التوظيفات ألجل والودائع بالعملة الصع
فقد عرفت تراجعا  4882سامهت بنسبة قوية يف منو أشباه النقود مقارنة بالنقود الورقية والكتابية، أما سنة 

ومرد ذلك اإلرتفاع هو اإلخنفاض الذي حصل على مستوى  يف نسبة أشباه النقود إىل الكتلة النـقدية
مليار  0192.2إىل  4881دج سنة  مليار 0221.4الودائع بالدينار حيث اخنفضت قيمة الودائع من 

، ورغم ذلك بقيت قيمة أشباه النقود حتتل املرتبة األوىل يف مكونات الكتلة النـقدية بنسبة 4882دج سنة 
28.02%. 
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حيث انتقلت من   %2.09كما سيلت الودائع بالعملة الصعبة إرتفاعا بوترية سنوية تقدر بـ 
وكذلك الودائع ألجل عرفت منوا . 4882دج سنة مليار  410.4إىل  4882مليار دج سنة  400.0

، واليت تشكل نسبة 4882مقارنة بالسداسي األول سنة  4882جيدا يف السداسي األول من سنة 
، إال أهنا عرفت اخنفاضا مقارنة بالسنوات األربع السابقة،  4882من جمموع أشباه النقود سنة  09.9%

، حيث تراجعت إىل 4880لنـقدية باإلخنفاض حىت سنة كما إستمرت نسبة أشباه النقود من الكتلة ا
ويرجع هذا الرتاجع . 4880سنة  %40.94و 4884سنة  %49.14و 4889سنة  12.04%

إىل اخنفاض معدل منو الودائع ألجل بالدينار، أما الودائع بالعملة الصعبة فقد عرفت استقرارا يف هذه 
تغري سلوك األعوان االقتصاديني، ومن مث على هيكل وهذا التغري يف هيكل الودائع يرجع إىل . الفرتة

 .االدخار املايل
فنالحظ ارتفاعا طفيفا يف نسبة مسامهة أشباه النقود من الكتلة النـقدية  4889وبالنسبة لسنة 

، وترجع هذه الزيادة إىل الزيادة يف الودائع %40.94مقابل  %10.82حيث وصلت النسبة إىل 
فنالحظ أن نسبة مسامهة أشباه النقود اخنفضت، إال أهنا بقيت  4889سنة بالعملة الصعبة، أما بعد 

ومرد ذلك هو االرتفاع الذي حصل على  4800و  4802يف السنوات  %18مستقرة عند معدل 
 .    مستوى الودائع حتت الطلب مما قلص يف نسبة مسامهة أشباه النقود يف الكتلة النـقدية

: من أهم مؤشرات السياسة النـقدية وهي تنقسم إىل قسمنيأما بالنسبة للقروض فهي تعترب 
 . قروض موجهة للدولة وقروض موجهة لالقتصاد

حيث  4884وسنة  4880نالحظ أنه بالنسبة للقروض املوجهة للدولة هناك ارتفاعا سنة 
زينة مليار دج على التوايل، األمر الذي يؤكد اعتماد اخل 240.0مليار دج و 299.4بلغت قيمة القروض 

يف هذه الفرتة على القروض هبدف اإلصدار النقدي، خاصة وأنه يف هذه الفرتة عرفت اجلزائر توسعا يف 
نالحظ  4881إال أنه يف سنة . برنامج اإلنعاش االقتصادي، األمر الذي استدعى زيادة اإلصدار النقدي

اخنفضت مبعدل مليار دج؛ أي أهنا  241.2اخنفاضا يف قيمة هذه القروض حيث بلغت قيمتها 
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، ويعزى هذا اإلخنفاض إىل التحسن يف اإلدخار املايل لدى اخلزينة ومدفوعاهتا لصاحل البنوك 49.01%
جند أن القروض املقدمة للدولة أصبحت ذات إشارة سالبة حيث  4881العمومية، إال أنه بعد سنة 

، األمر الذي %082.09مليار دج؛ أي بنسبة اخنفاض وصلت إىل  48.9-إىل  4882وصلت سنة 
لدى النظام  املصريف، حيث ( حقوق)يبني الرتاجع يف حتويل القروض املقدمة للدولة إىل مستحقات صافية 

بنك اجلزائر والبنوك )أصبحت اخلزينة العمومية دائنا صافيا لدى النظام املصريف  4882أنه من سنة 
املصريف للدولة يف خلق النقود منذ سنة ونتيية لذلك ال تساهم القروض الصافية يف النظام  ( التيارية
  .M2 ، ألن ودائع اخلزينة العمومية يف بنك اجلزائر ال تشكل جزءا من الكتلة النـقدية4882

سالبة،  4881إستمرت القروض املوجهة للدولة يف الرتاجع حيث كانت كل القيم بعد سنة 
وق حتت تأثري التقلص التدرجيي ملديونية اخلزينة وهذا الرتاجع املستمر يعرب عن حتول هذه القروض إىل حق

فيزء منها كان بشكل تسديد مسبق، فضال عن تراكم اإلدخار املايل من طرفها، يف ظل وجود املوارد 
املتزايدة لصندوق ضبط اإليرادات، وهذا الدين الصايف للخزينة العمومية اجاه جمموع النظام  املصريف وصل 

 . مليار دج 1208.9مة وذلك بقي 4808أقصاه سنة 
أما بالنسبة للقروض املوجهة لالقتصاد فقد عرفت إرتفاعا بوترية متسارعة حيث بلغت سنة 

، %0.2؛ أي مبعدل 4888مليار دج سنة  991.4مليار دج مقابل  0840.2ما قيمته  4880
، ويعود هذا االرتفاع 0999عن سنة  %01.9مبعدل   4888وذلك بعد أن اخنفضت سنة 

وص إىل األثر الناجم عن استكمال برنامج إعادة هيكلة حمافظ البنوك العمومية، كما متيزت أيضا باخلص
عن  %04.24مليار دج؛ أي بنسبة زيادة  0499.0بدفعة جيدة للقروض حيث بلغت  4884سنة 

ة إىل زيادة حيم القروض املقدم 4884السنة السابقة، كما أدت السيولة الفائضة لدى البنوك منذ سنة 
، يف إطار %0.92مليار دج؛ أي بنسبة منو بلغت  0108.4مليار دج إىل  0499.0لالقتصاد من 
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من جمموع  %24.92والذي استقطب يف القطاع اخلاص نسبة  (13)حتسن ظروف متويل االستثمار،
قيمة  4882وقد استمر هذا االرتفاع حيث وصلت قيمة القروض لالقتصاد سنة . القروض االقتصادية

مقارنة بالسنة السابقة، كما متيزت هذه السنة  %00.40دج؛ أي مبعدل ارتفاع قدره  ليارم 0212
فقد بلغ معدل النمو  4882بعودة ضعيفة للبنوك إىل نشاط تقدمي القروض، أما بالنسبة لسنة 

وهو أكرب من املعدل احملدد من قبل جملس النقد والقرض اخلاص مبعدل منو قروض االقتصاد  02.92%
 .، ويعود ذلك إىل ارتفاع قروض القطاع اخلاص4882لسنة  %02 و %01يرتاوح بني  والذي

حيث بلغت قيمة القروض لالقتصاد  4889كما نالحظ أن االرتفاع استمر أيضا سنة 
، إذ إن توزيع هذه القروض حسب 4882مقارنة بسنة %4.82مليار دج؛ أي مبعدل منو  0982.2
يبني أن النسبة الكبرية يف الزيادة هذه السنة منحت للقطاع اخلاص، ( القطاع العام واخلاص)القطاعات 

األمر الذي يبني توجها جديدا يف السياسة النـقدية للدولة حيث وصلت قيمة القروض املوجهة للقطاع 
من إمجايل قروض االقتصاد وذلك مبعدل منو %22.21مليار دج؛ أي بنسبة 0820اخلاص هذه السنة 

لسنة السابقة، أما بالنسبة للقطاع العام فقد عرف اخنفاضا ضعيفا حيث بلغت مقارنة با %04قدره 
من قيمة القروض املوجهة لالقتصاد، أما بالنسبة ملعدل النمو املسيل يف القروض  %22.24نسبته 

فهو أقل بكثري من املعدل الذي حدده قانون النقد والقرض والذي يرتاوح  4889املوجهة لالقتصاد سنة 
         (14).%02و %02نة بني هذه الس

مليار دج، أي  4482.44فقد بلغت قيمة القروض املوجهة لالقتصاد  4884أما يف سنة 
، وهذا النمو املرتفع يعود إىل الوترية املسيلة يف السداسي 4889عن سنة  %02.41مبعدل منو قدره 

                                                 
السياسة النقدية ودورها في ضبط العرض النقدي في الجزائر خالل الفترة : 8414/8411إكن لونيس،  13

، 2-، مذكرة ماجستري غ م، كلية العلوم االقتصادية والتيارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر(8444-8442)
 .842اجلزائر، ص

14 Banque d’Algérie, juillet 2007, op.cit,  p8. 
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حني   4889لثاين لسنة مقارنة بالسداسي ا %9.49حيث بلغ معدل الزيادة  4884الثاين من سنة 
كما نالحظ يف هذه السنة أنه بقي اجلزء األكرب من القروض موجها . %9.20كان معدل الزيادة 

إال أن القروض املقدمة للقطاع العام تبقى حتوز على نسبة كبرية .%22.02للقطاع اخلاص وذلك بنسبة 
 4889ميكن مالحظته يف سنة إال أن أهم ما . تقارب النصف يف إمجايل القروض املوجهة لالقتصاد

هو أن هناك تغريا يف توزيع القروض حسب املدة حيث نالحظ أن نسبة القروض املتوسطة  4884و
من إمجايل القروض، ويتعلق األمر هنا بااجاه جديد بدأ منذ سنة  %28والطويلة األجل بدأت تتياوز 

ويل االستثمارات يف قطاع الطاقة يعود سبب التطور اهلام يف القروض طويلة األجل إىل مت (15)،4889
وفيما خيص القروض الرهنية، فقد . واملياه وأيضا شراء السكن والسلع املعمرة األخرى من طرف األسر

 (16).4884مليار دج هناية  008.9إىل  4889مليار دج هناية  92انتقل قائمها من 
يث وصل معدل النمو ح 4880إستمر منو القروض املوجهة لالقتصاد مبعدل كبري وذلك سنة 

إرتفعت القروض املوزعة من طرف املصارف  حيث( 17)،4884سنة  %02.4مقابل  %00.98إىل 
 4884مقارنة مع ما مت تسييله سنة ( %04.2) 4880اخلاصة بوترية أعلى بشكل طفيف سنة 

يع حيث تلعب املصارف العمومية دورا هاما يف متويل املؤسسات العمومية وكذا توز  (18).(00.2%)
كما نالحظ ثباتا نسبيا يف توزيع القروض حسب القطاعات بني سنة . القروض إىل القطاع اخلاص

، كما بقيت القروض املوزعة للمؤسسات اخلاصة واألسر مهيمنة بنسبة 4884وسنة  4880

                                                 
والنقدية يف اجلزائر، تدخل حمافظ بنك اجلزائر أمــام جملس تطورات الوضعية املالية : 8442جويلية  12بنك اجلزائر،  15

 .1األمة، ص
حمافظ بنك اجلزائر أمام اجمللس الشعيب تطورات الوضعية املالية والنقدية يف اجلزائر، تدخل : 8442بنك اجلزائر، أكتوبر  16

 .1الوطين، ص
الذي جيب اإلشارة إليه يف هذه السنة أن انتعاش القروض املوجهة لالقتصاد هذه السنة ترافق مع بداية اخنفاض األمر  17

  M2 الكتلة النقدية
 .12يف اجلزائر، مرجع سابق، صتطورات الوضعية املالية  والنقدية : 8442أكتوبر  12بنك اجلزائر،  18
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، مع 4884هناية  %22.02مقابل  4880من جمموع القروض املصرفية يف هناية سنة  22.82%
فضال عن ( مالية املشروع)ذلك، ومع تسارع إجناز وحدات حتلية ماء البحر واملركز احلراري يف حيوط 

سنة  %40.2)اإلستثمارات اهلامة لشركة سونلغاز املمولة عن طريق القروض للقطاع العمومي وهي أعلى 
 4880ة سن %09.1)من الزيادة يف القروض للقطاع اخلاص( 4884سنة  %09.9مقابل  4880
 (19)(.4884سنة %02مقابل 

سيلت القروض املوجهة لالقتصاد تطورا مواتيا متصال بتمويل االستثمارات يف قطاعي الطاقة 
، أعلى من حصة القروض قصرية 4889بالفعل، تعترب حصة القروض متوسطة وطويلة األجل منذ . واملاء

كما (. 4889هناية  %20.92و 4884سنة  %21.24مقابل  4880هناية  %22.21)األجل 
سامهت الزيادة يف القروض الرهنية والقروض املمنوحة لألسر لتمويل سلع معمرة أخرى يف االاجاه 

مليار دج هناية  044إىل  4884مليار دج هناية  008.9فقد انتقلت القروض الرهنية من . التصاعدي
وسطة وطويلة األجل، ظاهرة كما يعترب منو القروض مت. %02.04أي مبعدل ارتفاع يقدر بـ (20)؛4880

 .البد منها إلحداث تناغم مع الطابع املوايت لشروط التمويل املصريف لالقتصاد الوطين
ارتفاعا مستمرا حيث وصلت قيمة  4889كما سيلت القروض املوجهة لالقتصاد سنة 

ض وهو قريب من معدل السنة السابقة حىت وإن اخنف %00مليار دج؛ أي مبعدل  1809.2القروض 
، كما أن نسبة القروض املوجهة للقطاع (4889سنة  %00مقابل  4880سنة  %00.9)قليال عنه 

ومع ذلك يبقى تعزيز إنعاش القروض  %20.00إىل  4880سنة  %22.82العام اخنفضت من 
، ومن ناحية املعدل املستهدف من قبل قانون %1.49لالقتصاد، طاملا أن معدل منو الكتلة النـقدية بلغ 

د والقرض لنمو القروض املوجهة لالقتصاد فإننا نالحظ أن هذا املعدل بعيد نوعا ما عن املعدل احملدد النق
 (21).%41و %44والذي يرتاوح بني

                                                 
 12، صقباس عجر مبنك اجلزائر،  19
 امهسفن ةحفصلاو  عجر ملا 20

21
 Banque d’Algérie, juillet 2014: Evolution Economique et monétaire en Algérie, 

op.cit, p 181. 
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مقابل  %2.00حيث بلغ  4808اخنفض معدل منو القروض املوجهة لالقتصاد سنة   
بقيت يف ارتفاع مستمر  ، إال أنه ورغم اخنفاض معدل النمو فإن قيمة القروض4889سنة  00.88%

، إال أن 4808مليار دج سنة  1490.0إىل  4889مليار دج سنة  1809.2حيث ارتفعت من 
هو اخنفاض طفيف يف نسبة القروض املوجهة للقطاع اخلاص واليت وصلت إىل  4808املالحظ سنة 

سطة ، كما نالحظ أن هناك ارتفاعا يف نسبة القروض املتو 4889سنة %20.00مقابل % 29.08
، وهذا ما يفسر باالاجاه 4889سنة  %24.42مقابل  %29.09والطويلة األجل حيث بلغت نسبتها 

 .حنو متويل املشاريع االستثمارية طويلة األجل
فقد ارتفعت نسبة منو القروض املوجهة لالقتصاد حيث وصلت  4800بالنسبة لسنة 

قد ارتفعت نسبة القروض ، وبالنسبة لليانب القطاعي ف4808سنة  %2.00مقابل  02.80%
يف السنة السابقة حيث أن  %29.08مقابل  %21.42املوجهة للقطاع اخلاص حيث وصلت إىل 

من إمجايل القروض  %42لتصل إىل  %04االرتفاع األكرب كان يف القروض العقارية واليت ارتفعت مبعدل 
ض لصاحل القروض متوسطة املوجهة لألسر، موازاة مع ذلك فإن حصة القروض قصرية األجل يف اخنفا

للقروض قصرية األجل هناية  %19.24مقابل  %91.21وطويلة األجل إذ بلغت هذه األخرية نسبة 
إن حيوية التمويل متوسطة وطويلة األجل للمشاريع االستثمارية، سيما عن طريق التيمعات . 4800

أخرى، فإنه يف ظرف يتميز بالنمو  من جهة. املصرفية اليت تعزز بواسطة متديد آجال نضج التمويل املصريف
القوي يف القروض املوجهة لالقتصاد، فقد اخنفض متوسط معدل الفائدة املرجح حسب نوع القروض 

 .هبدف تعزيز دور قناة القرض. 4800بشكل طفيف يف السداسي الثاين لسنة 
 - 4804 استمرت القروض املوجهة لالقتصاد يف االرتفاع بوترية متسارعة جدا يف السنوات 

يف الثالث سنوات األخرية كما  %48.49و %02.9حيث بلغ معدل النمو بني  4802- 4801
بقيت نسبة القروض املوجهة للقطاع اخلاص يف نفس املستوى، إال إن املهم يف هذه الفرتة هو ارتفاع وترية 

معدالت منذ  وهي أعلى %44.28القروض املتوسطة وطويلة األجل واليت اجاوزت قيها معدالت النمو 
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االستقالل، األمر الذي يؤكد أن التوجه العام للدولة يأخذ منحى اإلهتمام بتمويل االستثمار، وكذا تقدمي 
الدعم املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف إطار املساعي الرامية إىل التخفيف من اعتماد الدولة على 

أن استمرار ديناميكية القروض املقدمة لالقتصاد  إال. قطاع احملروقات الذي يعترب قطاعا كثري التذبذب
يتضمن خماطر ممكنة قد ختل  باالستقرار املايل واليت ينبغي على األدوات اجلديدة لإلشراف املصريف يف 

 .    إطار توجه إشرايف من زاوية املخاطر أن تأخذها بعني االعتبار
نالحظ أن هناك توسعا كبريا ف 4802-4880أما عن تقسيم القروض حسب اآلجال يف الفرتة 

يف مستوى القروض متوسطة وطويلة األجل على حساب القروض قصرية األجل وذلك يدل على الدور 
الذي تسعى الدولة لتحقيقه يف جمال دعم املؤسسات واالستثمارات يف إطار تقليل اعتماد الدولة على 

 . قطاع احملروقات
بقيت مرتفعة رغم   4802-4880عام يف الفرتة كما جند أن نسبة لقروض املوجهة للقطاع ال

أنه يف السنوات األخرية تراجعت قليال، مما يعكس أمهية القطاع العام يف احلياة االقتصادية، ويعترب هذا 
اخللل من أسباب ضعف كفاءة السياسة النـقدية اليت تشرف على النظام  املصريف، حيث ال تزال نوعية 

قلق رئيسي للمؤسسات، فاملوارد املالية اجملمعة لدى اجلهاز املصريف تقريبا الوساطة املالية تشكل مصدر 
 . تعادل الضعف يف أغلب السنوات ويعرب ذلك عن اإلفراط الكبري يف السيولة

أن هناك  80ويف إطار حتليل مؤشرات السياسة النـقدية نالحظ من خالل بيانات اجلدول 
ية الصافية، فمن املعلوم أن املوجودات اخلارجية الصافية يف اجلزائر ارتفاعا كبريا يف قيمة املوجودات اخلارج

ترتبط أساسا مبداخيل قطاع احملروقات، األمر الذي جعل احتياطات الصرف الرمسية اليت حيوزها بنك 
اجلزائر تشكل املصدر األول للتوسع النقدي، كما أن تنقيد املوارد بالعمالت األجنبية املرحلة إىل اجلزائر 

املتنازل عنها لبنك اجلزائر بقوة القانون فيما يتعلق بإيرادات صادرات احملروقات، تفسر بوضوح هذه و 
السببية، حيث نالحظ من خالل منحىن تطور قيم املوجودات الصافية، أن هناك ارتفاعا بوترية متزايدة، إال 
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ة األوىل لوضعية قطاع أن هذا االرتفاع خيتلف من سنة إىل أخرى، إذ خيضع هذا االختالف بالدرج
 .احملروقات الذي يعرف تذبذبا يف األسعار

إن أهم ما ميكن مالحظته من خالل بداية حتليل قيمة املوجودات الصافية هو الظاهرة النـقدية 
، وهذا ما مل   اجلديدة اليت ميزت هذه املرحلة وهي أن قيمة املوجودات الصافية فاقت قيمة النقود 

مليار  0108.0مليار دج مقابل 0410.2مبلغ    الفرتة حيث بلغت قيمة النقود نالحظه قبل هذه 
 .دج للموجودات الصافية
مقارنة بالسنة  %90.91ارتفاعا كبريا يف قيمة املوجودات بنسبة منو قدر بـ 4880سيلت سنة 

مستمر حيث لكن قيمة املوجودات الزالت يف ارتفاع  4884السابقة، إال أن معدل منوها اخنفض سنة 
، 4884مليار دج، أما بالنسبة ملعدل النمو فقد استقر يف السنوات  0422.4وصلت قيمتها إىل 

 4884، وقد ارتفع معدل النمو يف سنيت %12و %11، بني معدل 4882،4882، 4881
وذلك ناتج عن ارتفاع كبري يف أسعار احملروقات حيث  %10.00و  %12.29حيث بلغ  4880و

 .دوالر 99.9قيمة  4880الربميل لسنة بلغ متوسط سعر 
حيث وصل إىل أدىن معدل له منذ سنة  4889اخنفض معدل منو املوجودات الصافية سنة 

، ومرد ذلك هو الصدمة املالية النااجة عن األزمة املالية العاملية، إال أنه سرعان ما %9.41وهو  4880
حيث بلغ معدل النمو  4800و 4808سنة عاود معدل منو املوجودات اخلارجية الصافية االرتفاع 

إال أن هذا االرتفاع يف معدل النمو للموجودات الصافية مل يدم، . على التوايل %09.82و 08.48%
وسبب  4802و 4801و 4804سنيت  %1.12و  %0.98و %4.18فقد اخنفض املعدل إىل 

 .ذلك هو االخنفاض النسيب يف أسعار احملروقات
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 ياسية ألثر السياسة النقدية على ميزان المدفوعات في الجزائردراسة ق: المحور الثاني
حىت يتم احلصول على نتائج علمية أكثر دقة وأكثر تفسريا فانه سيتم العتماد على جمموعة من 
االختبارات القياسية اليت تساعد على تفسري العالقة بني السياسة النقدية وميزان املدفوعات، ولذلك فانه 

 .النموذج واملتغريات اليت سيتم استخدامها يف الدراسة سيتم أوال تعريف
 النموذج المستخدم في الدراسة: أوال

 0949)سيتم تصميم النموذج بناًء على النظرية الكينزية، النظرية النقدية واملتمثلة يف منوذج 
Magee, Oladipupo & Onotaniyohuwo  )كما يلي: 

                             

 :حيث يكون الشكل الرياضي بالصيغة اخلطية للنموذج كما يلي

                         
 

   
 

 :يأ
                                          

 :ثيح
                          

 :ة غري اخلطية فهي كما يليأما الصيغ
                                        

 :وميكن حتويل الصيغة غري اخلطية إىل صيغة خطية باستخدام اللوغاريتم كما يلي
                                            

                           

 .حد اخلطأ:  Ut    ؛احلد الثابت:   ؛املدفوعاتاملتغري التابع  رصيد ميزان  BP :لثمي ثيح
اإلمجايل الناتج احمللي  RBIP ،(معدل تكلفة التمويل) سعر الفائدة EI)املتغري املستقل واملتمثل يف :     

َحْيث مَتَّ ِحَساب النَّاِتج . 191 اد مَؤشِّر اأَلْسَعار َعَلى أَساس قَاِعَدِة احلقيقي َمَع الِعْلم أنَّه مَتَّ اْعِتمَ 
 :الَعالََقِة التَّالَِية امِ دختاسي بيققِ ي احللاخالد
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                   ،M1  ،عرض النقدINF ،معدل التضخم ER سعر الصرف) :   
  .يائو شأ العطَمْصفوَفة اخل

 تحديد اإلشارات المسبقة للمعالم: ثانيا
يتم حتديد اإلشارات املسبقة ملا ميكن أن تكون عليه إشارات وقيم معامل الدوال، واليت على  

أساسها يتم تقييم املقدرات املتحصل عليها ملعامل النموذج، ووفقًا للنظرية االقتصادية فإن إشارة املعامالت 
 :تكون كما يلي

ر ثابت يوضح مقدار الفائض أو العيز يف ميزان املدفوعات عندما تكون املتغريات املضمنة يف مقدا:   
 .          النموذج تساوي الصفر، ومن التوقع أن يأخذ اإلشارة املوجبة أو السالبة

أن يأخذ  ومن املتوقع. نسبة التغري يف ميزان املدفوعات عندما يتغري سعر الصرف بوحدة واحدة:   
  .    اشارة سالبة 

   نسبة تغري ميزان املدفوعات عندما تتغري كمية النقود بوحدة واحدة :   
   

    ، 

 .    والعالقة بينهما عكسية 
 شارةإ ومن املتوقع أن يأخذ، نسبة التغري ميزان املدفوعات عندما يتغري الناتج احلقيقي بوحدة واحدة:   

 .     موجبة
 سالبة إشارة ومن املتوقع أن يأخذ، نسبة التغري ميزان املدفوعات عندما يتغري التضخم بوحدة واحدة:   

    . 
املردود السالب ملعدل تكلفة التمويل على ميزان املدفوعات كلما زادت تكلفة التمويل اخنفضت :   

 .    قة بينهما سالبة قيمة ميزان املدفوعات لذلك العال
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 اختبار االستقرارية للسالسل الزمنية: ثالثا
هناك العديد من االختبارات اليت تسمح لنا بتحديد هل السالسل الزمين مستقرة أم ال إال أن 

واختبار فليب براون، لذلك سيتم اعتماد ( ADF)أفضلها وأكثرها استعماال هو اختبار ديكي فولر املوسع
(ADF )80 جمانرب الستعانة ب، باEviews . 

 للجذور الوحدوية المتعلقة بالسالسل قيد الدراسة"  ADF"نتائج اختبار ( 11: )جدول رقم
 ADF ديكي فولر الموسع اختبار

 المتغير
 اختبار

 المستوى
 بقاطع

اختبار 
 المستوى

بقاطع واتجاه 
 عام

 اختبار الفروق
 األولى بقاطع

اختبار الفروق 
 األولى

قاطع واتجاه ب
 عام

 درجة
 التكامل

     

درجة 
 التأخير

RBIP 0.012673 -3.230958 -4.372203 -0.238552      44 
BP -2.050782 -1.974900 -5.438284 -4.771538      41 
ER -1.804579 0.315692 -2.651683 -3.696167      48 
M2 - 2.422087 3.116478 2.053557 -3.912476      42 
Inf -1.317151 -1.850557 -4.987689 -4.931138      44 

IR -1.445050 -2.692680 -2.109730 -3.581432      44 

  80Eviews جمانبر خمرجات ى علد ماعتالاب حثباالاد عدإ نم :المصدر   

نالحظ أن السالسل املدروسة غري مستقرة يف املستوى  84من خالل البيانات املبينة يف اجلدول 
مما يسمح .     لفروق األوىل األمر الذي يؤكد أن هلا جذر وحدة ومتكاملة من الدرجةومستقرة يف ا

بتطبيق اختبار التكامل املشرتك الذي يشرتط أن تكون السالسل املستخدمة يف الدراسة مستقرة يف نفس 
 .املستوى

 التكامل المشترك: رابعا
ط الثمانيات من القرن املاضي، وهذا يف أواس( Cointegration)ظهرت تقنية التكامل املشرتك 

، ولقد اعتربه الكثري من 0904سنة  Grangerو Engel، مث 0901سنة   Grangerمن طرف
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واملالحظ  22.االقتصاديني كمفهوم جديد وله أمهية كربى يف القياس االقتصادي وحتليل السالسل الزمنية
ت التكامل للسالسل من نفس الدرجة؛ أي ن درجاار التكامل املشرتك حمققة وذلك ألهنا أن شروط اختب

 .ن املتغريات متكاملة عند نفس الدرجةأ
 لـلتكامل المشترك لمتغيرات الدراسة Johansenاختبار (: 10)جدول رقم 

Prob.** Critical 
Value 0.05 

Statistic 
Trace Eigenvalue Hypothesized 

No. of CE(s) 

0.0000 95.75366 156.8832 0.900018 None * 

0.0000 69.81889 103.9196 0.830523 At most 1 * 

0.0010 47.85613 63.09371 0.714764 At most 2 * 

0.0144 29.79707 34.24161 0.552309 At most 3 * 

0.0456 15.49471 15.75762 0.381081 At most 4 * 

0.0298 3.841466 4.722663 0.185624 At most 5 * 

Trace test indicates 6 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

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

  80Eviews جمانبر خمرجات ى علد ماعتالاب حثباالاد عدإ نم :المصدر   
 

λمن خالل اجلدول أعاله يتبني أن 
     

وبالتايل  %82 من القيم احلرجة عند مستوى أكرب 
من جهة أخرى، يتضح أن عدد متيهات . ؛ أي وجود عالقة للتكامل املتزامن  نقبل الفرضية العدمية 
؛ وهذا يعين أن ميزان املدفوعات متزامن مع بقية %82عند مستوى معنوية     التكامل املتزامن هو 

كنة ميزان املدفوعات ومتغريات السياسة النقدية املستخدمة يف املتغريات؛ أي وجود توليفة خطية سا 
الدراسة، مما يدل على وجود عالقة توازنية طويلة األجل بني املتغريات، أي أهنا ال تبتعد كثريا عن بعضها 

وطاملا أن هناك عالقة طويلة األجل بني ميزان .  البعض يف املدى الطويل حبيث تظهر سلوكا متشاهبا
ت ومتغريات السياسة النقدية والناتج احمللي، إذن البد من تقدير مدى وااجاهات املتغريات املستقلة املدفوعا

 .على ميزان املدفوعات، حيث تشري القيم املقدرة ملعامالت املتغريات التفسريية إىل املرونات طويلة األجل
                                                 

22 Régis Bourbonnais, 2006: Econométrie, Dunod, Paris, p 232- 275. 
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يتبني أن النموذج املقدر يتمتع مبعنوية حيث أن القيمة االحتمال  قحاللا (2)من خالل اجلدول
 .مما يؤكد على معنوية النموذج ككل 8.8888لنموذج تساوي اخلاصة با

  
 نتائج تقدير معادلة التكامل المشترك لـ (:14)جدول رقم 

 Engle  وGranger طويلة األجل 
Prob. t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 

0.0021 -3.566821 7.277602 -25.95790 C 
0.0035 -3.333374 0.184610 -0.615374 INF 
0.0799 -1.849971 0.053357 -0.098708 ER 
0.0755 1.879918 0.593105 1.114990 IR 
0.0000 -8.989478 0.000880 -0.007911 M2 
0.0000 8.902370 0.007850 0.069887 RBIP 

32.49503 F-statistic 0.895302 R-squared 
-66.58378 Log likelihood 2.024976 Durbin-Watson stat 

  0.000000 Prob(F-statistic) 

 اختبار استقرار احلد البواقي
 الاالحتم (t)إحصائية  إحصائية اختبار ديكي فولر الطور

 
 القيم احلرجة

 0.0006 4.935300- القيم احلرجة

0% -3.737853 

 2% -2.991878 
08% -2.635542 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM test (LL=2( Statistic =2.773044 (0.2499) 
Jarque-Bera normality test ( JB( Statistic = 1.644492 (04093000) 
Autoregressive Conditional Heteroscedasticity in the residuals.ARCH F-statistic=0.225143(0.6251) 
* significant at 1%, ** significant at 5%, 

  80Eviews جمانبر خمرجات ى علد ماعتالاب حثباالاد عدإ نم :المصدر
 

من  %09؛ أي أن متغريات النموذج تفسر 8.09ما قيمة معامل التحديد فهي تعادل أ
بأن توزيع البواقي يتبع التوزيع الطبيعي  Jarque-Beraالتغريات يف ميزان املدفوعات كما بني اختيار 

، كما أن القيمة االحتمالية الختبار  %82جاك بريا أكرب من حيث كانت القيمة االحتمالية الختبار 
ARCH   مما يؤكد على خلو النموذج من مشكلة عدم ثبات التباين، أما بالنسبة  %82كانت أكرب من



 ديلو  يشيشب .د
 ،(1104-0991) في الجزائر للفترة التــوازن الخـــــــــارجي أداء السياسة النقدية وأثرها على

 " Engle- Granger two step method " نموذج باستخدام قياسية دراسة
 

182 
 

األمر الذي ينفي وجود  %82فقد كانت قيمته االحتمالية أكرب من   Correlation LMالختبار 
فهي تقع ضمن املنطقة اليت تؤكد أنه ال وجود الرتباط  (DW) نواتسارتباط ذايت، أما إحصائية داربن 

 .ذايت
 

 :ومبا أن النموذج مقبول إحصائيا فيمكن تقدير املعادلة كالتايل
       1      1       9                    

              
نالحظ أن قيمة الثابت سالبة؛ أي أن ميزان املدفوعات يعاين من عيز يف حالة غياب أثر 

 .متغريات السياسة النقدية والناتج احمللي
إشارة معامل سعر الصرف سالبة وهو ما يتفق مع النظرية االقتصادية، حيث أنه ارتفاع سعر 

وهذا ما يتوافق مع النظرية االقتصادية، إال أن  -8.89الر بوحدة واحدة يثر على ميزان املدفوعات بـ الدو 
هذا األثر ضعيف جدا ألن سعر الصرف يف اجلزائر يف هذه السنوات متيز باالستقرار نظرا لالستقرار 

 .جراء ارتفاع أسعار النفط 4888االقتصادي الذي عرفته اجلزائر منذ سنة 
معامل الكتلة النقدية سالبة وهو ما يتوافق مع النظرية االقتصادية إال أن تأثري الكتلة النقدية قيمة 

 . على ميزان املدفوعات ضعيف جدا
تأثري الناتج احمللي على ميزان املدفوعات موجب وهو موافق للنظرية االقتصادية، حيث أن ارتفاع 

 .8.84فوعات بقيمة الناتج احمللي بوحدة واحدة يؤثر على ميزان املد
أما بالنسبة ملعدل التضخم فقد كانت إشارته سالبة وهو ما تؤكده النظرية االقتصادي، حيث أن 
هناك عالقة عكسية بني معدل التضخم وميزان املدفوعات حيث أن ارتفاع التضخم يؤثر على ميزان 

 .  -8.90املدفوعات بقيمة 
ي خمالفة للنظرية االقتصادية، وهذا سببه أن نالحظ أن قيمة معامل معدل الفائدة موجبة وه

القطاع البنكي يف اجلزائر ال يزال يعاين من ضعف كبري خاصة يف التسيري، ومعدالت الفائدة يف البنوك 
 .اجلزائرية الزالت ختضع لقرارات اراجالية غري مدروسة
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دراسة وميزان من خالل منوذج اجنل قراجنر يتأكد وجود عالقة طويلة األجل بني متغريات ال
األوىل تقدير منوذج العالقة التوازنية على املدى : املدفوعات، حيث يقوم منهج أجنل قراجنر على مرحلتني

تقدير منوذج تصحيح اخلطأ ليعكس العالقة يف املدى : والثانية. الطويل، ويسمى احندار التكامل املشرتك
ملدى البعيد، ويتم تقدير هذا النموذج قصري املدى القصري أو التذبذب قصري املدى حول ااجاه العالقة يف ا

وحىت يتم اعتماد . بإدخال البواقي املقدرة يف احندار املدى الطويل كمتغري مستقل مبطئة لفرتة واحدة
وبعد التحقق . اختبار منوذج تصحيح اخلطأ البد من التأكد من استقرارية بواقي احندار التكامل املشرتك

 .كامل املشرتكمن ذلك يف اختبار الت
بعد أن مت االحتفاظ بالبواقي واختبار مدى سكوهنا، ومبا انه قد توفرت فيها خاصية السكون  

وبالتايل فقد مت إدخاهلا يف معادلة املدى القصري بفرتة إبطاء واحدة بعد (. وهذا ما يبينه اجلدول السابق)
ذج املسمى بنموذج تصحيح اخلطأ ألجنل حتويل بقية املتغريات إىل متغريات ساكنة، مث مت تقدير النمو 

 .اآليت يبني نتائج تقدير منوذج تصحيح اخلطأ (2) وقراجنر، واجلدول
سالمة النموذج إحصائيا بشكل عام حيث  اهلمحي يتلاخالل اإلحصائيات  يتضح من ثيح

، كداللة على خلو النموذج من االرتباط %82معنوية عند ( Durbin-Watson)تظهر إحصائية 
وللتأكد من خلو منوذج تصحيح . التسلسلي يف حالة إدراج املتغري املبطأ لفرتة واحدة كمتغري تفسريي

املشاكل القياسية، فقد مت استخدام عدة اختبارات كما هو مبني يف اجلدول أعاله، ومنه جند أن  اخلطأ من
النموذج قد اجاوز كافة إحصائيات فحص البواقي، مثل شروط التوزيع الطبيعي للبواقي باستخدام 

(Jarque-Bera)،  وخلوه من االرتباط التسلسلي باستخدام اختبار(LM) ،وعدم  حىت الدرجة الثانية
 (.ARCH test)وجود اختالف تباين حىت الدرجة الثانية باستخدام 

قراجنر نالحظ معنوية حد تصحيح اخلطـأ  ومن خالل نتائج اختبار تصحيح اخلطأ ألجنل
ETC(-1) مع اإلشارة السالبة املتوقعة، وهذا تأكيد أيضا على وجود عالقة  %80 الداللة مستوى عند

إىل أن ( 0.921634-)، وتشري قيمة معامل حد تصحيح اخلطأ (89)عادلة توازنية طويلة األجل يف امل
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؛ أي أنه عندما تنحرف قيمة %94.09ميزان املدفوعات يصحح من إختالالت يف كل فرتة ماضية بنحو 
عن قيمتها التوازنية يف املدى الطويل، فإنه ( t-1)توازن ميزان املدفوعات خالل املدى القصري يف الفرتة 

، ومن ناحية أخرى، فإن ( t)من هذا االحنراف أو االختالل يف الفرتة  %94.09يح ما يعادل يتم تصح
نسبة التصحيح هذه تعكس سرعت تعديل عالية حنو التوازن؛ مبعىن أن ميزان املدفوعات يستغرق مايقارب 

 . شهرا بااجاه قيمته التوازنية بعد أثر أي صدمة 01
تقدير نموذج تصحيح الخطأ لديناميكية العالقة قصيرة األجل لدالة ميزان المدفوعات  (:10)جدول رقم 

 (Engle- Granger two step method)بطريقة 
Prob. t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 
0.8880 -0.143014 1.449854 -0.207349 C 
0.0086 -2.967041 0.187768 -0.557116 DINF 
0.0399 -2.224847 0.072296 -0.160849 DER 
0.2823 1.110449 0.187768 0.868102 DIR 
0.0045 -3.268369 0.002326 -0.007603 DM2 
0.0000 8.774513 0.008298 0.072807 DRBIP 
0.0038 -3.344230 0.275589 -0.921634 ECT(-1) 

18.65091 F-statistic 0.868120 R-squared 

-62.76487 Log likelihood 1.986234 Durbin-Watson stat 
  0.000001 Prob(F-statistic) 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM test (LL=2( Statistic =2.203908 (0.3313) 
Jarque-Bera normality test ( JB( Statistic = 1.222688 (04602020) 

Autoregressive Conditional Heteroscedasticity in the residuals.ARCH F-statistic=0.632212(0.2152) 
* significant at 1%, ** significant at 5%, 

  80Eviews جمانبر خمرجات ى علد ماعتالاب حثباالاد عدإ نم :المصدر
 

األمر الذي  8.094معامل التحديد بلغتاجنر أن قيمة كما يتبني من خالل اختبار اجنل قر 
يدل على جودة توفيق النموذج ومقدرته على تفسري التغريات اليت حتدث يف ميزان املدفوعات، حيث أن 

 .من التقلبات يف ميزان املدفوعات %09.4املتغريات املستقلة تفسر حوايل 
نويًا وسالبًا ومقبوال إحصائياًّ يف املدى القصري عمومًا فقد بينت نتائج الدراسة بأن هناك تأثريا مع

التضخم وسعر الصرف والكتلة النقدية باملفهوم الواسع أما بالنسبة للناتج احمللي فأثره موجب : لكل من
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بينما يقتصر . ومعنوي على ميزان املدفوعات حيث تتوافق هذه النتائج بني املدى القصري واملدى الطويل
لى املدى الطويل حيث أن نتائج تقدير سعر الفائدة مل تكن معنوية أي أهنا ال تفسر تأثري سعر الفائدة ع

التغري يف ميزان املدفوعات يف املدى القصري، كما أن قيمة الثابت أيضا مل تكن معنوية يف املدى القصري 
 .رغم أهنا كانت معنوية يف املدى الطويل

 

 :اتمةــــخ
حيث كان الرتفاع  08-98بعد إصالح : نقدية يف اجلزائر مرت مبحلتني مهمتنين السياسة الإ

أسعار النفط أثرًا  كبريًا على توجهات السياسة النقدية، األمر الذي ساعد على استقرار كبري يف السياسة 
ة النقدية، كما أن ارتفاع مداخيل اجلزائر ساعد على تكوين احتياطيات مهمة، كما أن توجهات السياس

النقدية حدث فيها الكثري من التحسن، خاصة بالنسبة للروض حيث توجهت السياسة النقدية إىل زيادة 
القروض طويلة األجل والقروض املوجهة للقطاع العام، هبدف إعطاء نفس جديد لالستثمارات والقطاع 

 .العام
ية ترتبط بعالقة طويلة األجل مع ميزان الدراسة التطبيقية أن متغريات السياسة النقد تنيب دقو 

املدفوعات، ومن خالل اختربا اجنل قراجنر يف األجلني الطويل والقصري تبني أن التضخم وسعر الصرف 
والكتلة النقدية والناتج احمللي هلما تأثري على ميزان املدفوعات يف األجلني القصري والطويل، كما أن نست 

؛ أي أن املتغريات التفسريية %02قاربة يف األجلني حيث فاقت الـمعامل التفسري كانت كبرية ومت
املستخدمة يف الدراسة تفسر نسبة كبرية من التغري يف ميزان املدفوعات، أما بالنسبة ملعدل الفائدة فقد تبني 

 . أن قيمته خمالفة للنظرية االقتصادية، وأيضا مل تكن معنوية يف األجل القصري
 :لبحث ميكن تقدمي التوصيات التاليةوعلى ضوء هذا ا

 ؛استغالل فائض السيولة يف مشاريع استثمارية منتية من شأهنا أن يقلص من التبعية للخارج -
ملصدر األساسي للتضخم يف التقليل من معدالت التضخم خاصة التضخم املستورد الذي يعترب ا -

 ؛اجلزائر
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تنسيق مع السياسة املالية  إىلالسياسة النقدية حتتاج  زيادة التنسيق بني السياسات االقتصادية، ألن -
 ؛حىت تكون أثر فعالية واالستثمارية وغريها من السياسات الكلية؛

 أسعارهالعمل على تنويع مصادر السيولة فال جيب أن يبقى البرتول هو املورد شبه الوحيد، خاصة وأن  -
فاتورة  أنان املدفوعات خاصة وان املالحظ يزيد يف استقرارية ميز  أنالذي ميكن  األمرمتذبذبة؛ 

 األسواقيف  األسعاربسبب ارتفاع  أوبسبب زيادة الطلب  إما أخرى، إىلاالسترياد ترتفع من سنة 
 ؛العاملية

 حىت يصبح ملعدل الفائدة دورا فعاال يف االقتصاد اجلزائري، حتديث وتطوير املنظومة املصرفية اجلزائرية، -
 .أصبحت ضمن متطلبات عصرنا الرقمي االلكرتونية اليتوتفعيل دور النقود 

 

 :قائمة المراجع
 :ةيبر علا ةغللاب عجار م
 :تاحو ر طأ
تقييم سياسات االصالح المصرفي الجزائري في ظل : 2112/2112بن خيلف فايزة،  .1
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 لعـريـــد نبيلــــة
 كتـوراه، كليـة احلقـوق والعلـوم السياسيـةد طالبـة 

 جـامعـة مستغــامن، اجلزائر
 Laridn1214@gmail.com :الربيد االلكرتوين

 :ملخص
هتدف الدراسة إىل بيان ماهية كل من اإلجرام املعلومايت وخصائصه، وماهية اإلجرام املايل 

وإبراز العالقة اليت تتجلى بينهما، بإعتبار أن اإلجرام املعلومايت قد مس بدوره كل امليادين ال  وخصائصه،
ال ميكن ألي نوع من اإلجرام أيا كانت تسميته أن يتم  يف وسط بعيد و سيما منها امليدان اإلقتصادي، 

 .أوحت مواجهتهاو تعامل معها أمام طفرة متطورة يصعب ال جعلنا اليومة، وهذا ما نعن التقنية والرقم
كل من اإلجرام املعلومايت باإلجرام اإلقتصادي واملايل الدويل، كون ارتباط  وقد بينت نتائج الدراسة، 

علوماتية أن جرائم املو أن اإلجرام املعلومايت يعترب كأحد صور أو أشكال اإلجرام اإلقتصادي واملايل الدويل، 
 .جلها كانت وستظل جرائم إقتصادية تتصدر القائمة

اإلجرام اإلقتصادي واملايل الدويل، اجلرائم املعلوماتية، املعامالت الرقمية، اإلقتصاد  :الكلمات المفتاحية
 .الرقمي، جرائم نظم املعلومات

Abstract:  

This study aims to define both of  information criminality and 
financial crime and its characteristics, and showing what is the relationship 
between them. 

As we know information criminality touched  all fields, and also 
economic field, and it is impossible for any crime type to do far from  the 
technical and  the digital ,this  made humans today in front of a developed 
scarce, wich can not deal or face them. the results show that there is a 
relationship between information criminality and international financial  

mailto:Laridn1214@gmail.com
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and economic criminality, since that the information criminality  regarded 
as one of  forms of international financial  and economic crime . 
Key words : internationa financial economic  crime - information 
criminality – the digital economy – crime information systems. 

 :مقدمة
نرى أن التغريات احلاصلة يف وقتنا احلايل كانت وليدة عصرنا، فال خيفى على أحد أن كل عصر 
يتميز مبتغريات خاصة به، حيث شهد التاريخ البشري فيما قبل، ثورتني مها الثورة الزراعية والثورة الصناعية 

دعى الفكر اإلنساين إىل ومتيزت كل منهما بسمات معينة، إال أن تزايد املعلومات على مر األزمنة إست
ثورة تكنولوجيا املعلومات، البحث عن أساليب أكثر علمية وتقنية، وهذا كله كان عامال بأن ينتقل إىل 

إىل حتقيق وبناء جمتمع معلومايت يقوم على أساس مبدأين أساسيني ومها الكفاءة والفاعلية  واليت هتدف
 . تطوير حجم املعلوماتسعيا منه إىل

حول تطوير وحتسني املستوى من خالل جتادل املعلومات شبكة األنرتنت  فإذا متحورت إجيابيات
فاقت ذلك، فأصبح اإلنسان يبحث عن البديل يف كل اجملاالت بغية  واملعارف بطريقة يسرية، فإن سلبياته

تطوير أسلوبه، ما أدى بدوره إىل خلق مشكالت ال سيما ما أحدثه بسبب ذلك التقارب الذي حققته 
شبكة اإلنرتنت، وهنا نكون أمام تلك األساليب املستحدثة اليت غريت جمرى خمتلف النواحي السياسية 

ماعية، ما أدى إىل ظهور ذلك املصطلح البارز حديثا وهو اإلجرام املعلومايت أو اجلرمية واإلقتصادية واإلجت
املعلوماتية، فكما مل خيل امليدان السياسي من هذه الظاهرة، أو امليدان اإلجتماعي، إحتل امليدان 

حمليا، أصبح  اإلقتصادي القسط األوفر من جرائم نظم املعلومات، فقد كان يف السابق اإلجرام اإلقتصادي
اليوم عامليا إلرتباطه بتلك الشبكة العنكبوتية العاملية اليت ختطت كل احلدود، ونظرا لطبيعة موضوعنا دراسة  
كل من اإلجرام املعلومايت واإلجرام اإلقتصادي واملايل الدويل، ساعيا إىل إبراز خصائصهما وعالقتهما  

  :شكالية التاليةنطرح اإلعلى ما سبق وبناء  .كإحدى خملفات العوملة
 ؟اآلثار االقتصادية الناجتة عن جرائم نظم املعلوماتما 
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سنتطرق إليه بالتفصيل يف منت هذا  إشكالية البحث قسمنا الدراسة إىل حماور أساسيةإلجابة عن لو 
 .البحث

 :اإلجرام المعلوماتي. 1
 جة إستخدام تلك الشبكة العنكبيوتية العامليةإن السبب وراء ظهور اإلجرام املعلومايت كان نتي

اإلنرتنت، اليت قلبت كل املوازين منذ ظهورها، كما أن اجلرائم املعلوماتية تعددت صورها، بعد أن كانت 
عامل األعمال واملال وأن إهتماماهتا ذات إجتاهات سياسية وإجتماعية، فقد أخذت وجها آخر إقتصادي، 

 .امالت الورقية احمللية، فقد ختطى حدود الدولة الواحدة ليصبح عاملياكان يقتصر على تلك املعالذي  
طغت الرقمنة بدورها على مجيع اجملاالت، هذا كله ما دعى العامل اإلقتصادي بدوره مل يسلم من 

 .خماوف تلك األرضية القوية اليت رمستها شبكة اإلنرتنت
 

 : تعريف الجريمة المعلوماتية .1.1
من اجملرمني سامهوا يف إظهار جرائم  ت واإلتصاالت إىل والدة نوع جديدأدى ظهور ثورة املعلوما

مستحدثة، حيث إنتقلوا باجلرمية من صورهتا التقليدية إىل أخرى إلكرتونية، أال وهي اجلرمية املعلوماتية، إذ 
ترتبط بتكنولوجيا حديثة هي تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت، كل  من املستحيل التعامل معها كوهنا أنه

هذا كان عامال حال دون التعامل واإلحاطة باجلرمية املعلوماتية، فرغم إسراع جهود املختصني والباحثني 
حملاولة حصر مفهوم شامل هلا، إال أن تعريفاهتم تباينت ومل يتمكنو من هنج سبيل موحد، فالبعض منهم 

د يف األصل وجود تعريف هلا، إال أن حجتهم مل تف بالغرض وهي أن هذا النوع من اإلجرام ما هو إستبع
إال تقليدي يرتكب بأسلوب إلكرتوين، إال أن كل هذه اآلراء مل تقف حائال أو عائقا أمام أحباث مقابلة 

دورها إىل إجتاهات ساعية للتصدي هلذه الظاهرة املستحدثة وحتديد تعريف معني، هذه اجلهود إنقسمت ب
 (1).منها من وضع تعريفات ضيقة للجرمية املعلوماتية ومنها من إنتهج طريق التعريف املوسع

                                                 
حممد صادق إمساعيل، اجلرائم اإللكرتونية، املركز القومي لإلصدارات القانونية، مصر، الطبعة األوىل، الديريب، عبد العايل  1

 .21، ص 4102سنة 
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كل فعل غري " :من بني التعريفات اليت وضعها أنصار اإلجتاه الضيق أن اجلرمية املعلوماتية هي
من ناحية ومالحقته من ناحية  مشروع يكون العلم بتكنولوجيا الكمبيوتر بقدر كبري الزما إلرتكابه

 (2)،"اليت تقع على جهاز الكمبيوتر أو داخل نظامه فقط" :، كما عرفها هذا اإلجتاه أيضا بأهنا هي"أخرى
نشاط مشروع موجه لنسخ أو تغيري أو حذف أو الوصول إىل املعلومات املخزنة داخل الكمبيوتر ": أو هي

 (3)."أو تلك اليت يتم حتويلها عن طريقه
الفعل غري املشروع الذي يتورط  " :ا عكف أصحاب اإلجتاه املوسع بأن اجلرمية املعلوماتية هيبينم

وينتقد هذا " يف إرتكابه احلاسب اآليل أو اإللكرتوين، أو هي كل جرمية تتم يف حميط أجهزة الكمبيوتر
و يأخذ بتوسع  التعريف ألنه ينظر للحاسب اآليل كما لو أنه شخص طبيعي يساهم يف قيام اجلرمية، فه

كبري إذ ال ميكن وصف اجلرمية املعلوماتية هبذه الصبغة جملرد أن احلاسب اآليل أو أيا من مكوناته كان حمال 
 (4).للجرمية

 

 :خصائص اإلجرام المعلوماتي.2.1
تلك  تنفرد جرائم املعلوماتية خبصائص متيزها عن خمتلف اجلرائم التقليدية سواء يف أسلوهبا بإستخدام       

التقنيات املتطورة أو من حيث طريقة إرتكاهبا، هذا ما جيعلها مغايرة متاما لتلك اجلرائم التقليدية، وتلك 
 :اخلصائص هي

اجلرمية، وترتكب تلك اجلرائم عرب شبكة  ارتكابيف مجيع األحوال يكون احلاسب اآليل هو أداة  -
 (5).اإلنرتنت

                                                 
 .42:، ص4112خالد ممدوح إبراهيم، اجلرائم املعلوماتية، دار الفكر اجلامعي، مصر، الطبعة األوىل، سنة  2
 .42:إبراهيم، اجلرائم املعلوماتية، املرجع السابق، ص خالد ممدوح 3
 .58:، ص4114أمين عبد اهلل فكري، جرائم نظم املعلومات دراسة مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، سنة  4
شبكة املعلومات الدولية اإلنرتنت، دار  األمنية للجرائم الناشئة عن إستخدامو  سليمان أمحد فضل، املواجهة التشريعية 5

 .41:، ص4114النهضة العربية، سنة 
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، إذ ال تتطلب جمودا جمهودا جسديا عنيفا لتنفيذها، واليت إنعدام العنف واجلهد العضلي يف إرتكاهبا -
 .(6)ميكن أن ترتكب مبجرد الضغط على زر إلعطاء أمر بإتالف النظام

جرائم عابرة للحدود، ال حدود جغرافية هلا، ففي عصر احلاسب اآليل ومع إنتشار شبكة  -
من احلواسيب عرب العامل هبذه  اإلتصاالت العاملية اإلنرتنت، أمكن ربط أعداد هائلة ال حصر هلا

الشبكة، حبيث يغدو أمر التنقل واإلتصال فيما بينها أمرا سهال، سواء مت ذلك بطرق مشروعة أو 
غري مشروعة، يف هذه البيئة ميكن أن توصف هذه اجلرائم بأهنا عابرة للدول، إذا غالبا ما يكون 

يف بلد ثالث يف الوقت نفسه، ما جعل   ين عليه يف بلد آخر، والضرر املتحصلجملاجلاين يف بلد وا
 (7).هذا النوع من اجلرائم العابرة للحدود شكال جديدا

على املال، أشارت إحدى اجملالت املتخصصة يف األمن املعلومايت إىل  االستيالءاهلدف منها هو  -
 :حيث أشارت أن الرغبة يف حتقيق الثراء من بني العوامل األساسية إلرتكاب اجلرمية املعلوماتية،أن 
 24 %؛من حاالت الغش املعلن عنها قد بوشرت من أجل إختالس األموال 
 44 %؛من أجل سرقة املعلومات 
 02  %؛من أفعال إتالف 
 08 %(8).سرقة وقت اآللة 

 

 :اإلجرام اإلقتصادي والمالي الدولي. 2
ميادينه هو امليدان  لقد بينا فيما سبق ماهية اإلجرام املعلومايت كظاهرة مستحدثة، لعل أهم

اإلقتصادي، كما ال يفوت أحد أن هذا األخري ال خيلو من ظاهرة اإلجرام، حيث إنتقل من جرائم 
                                                 

األمنية للجرائم الناشئة عن إستخدام شبكة املعلومات الدولية اإلنرتنت، دار و  سليمان أمحد فضل، املواجهة التشريعية 6
 41:، ص4114النهضة العربية، سنة 

أسامة أمحد املناعسة، جرائم تقنية نظم املعلومات اإللكرتونية دراسة مقارنة، دار جالل حممد الزعيب، القاضي القاضي  7
 .20:، ص4101الثقافة، األردن، الطبعة األوىل، سنة 

 .81-22: ص ، صمرجع سابق، عبد العال الديريب 8
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تحقيق أهداف مالية من خالل معامالته املختلفة، ها حنن اليوم نشهد جرائم تتعلق بإقتصادية حملية 
تم بإستخدام تكنولوجيا املعلومات إقتصادية ومالية دولية، لعل أهم هذه اجلرائم هو ذلك الذي ي

 .واإلتصاالت
اإلقتصادي واملايل الدويل،  لقد تطرقت معظم الدراسات والبحوث اخلاصة إىل موضوع اإلجرام

 .مت به نظرا حلداثته، إال أن جهودها قد إختلفت على املستويني اإلقتصادي أو مستوى علم اإلجراموإهت
 

 :لي الدوليتعريف اإلجرام اإلقتصادي والما .1.2
 :(9)حول موضوع اإلجرام اإلقتصادي واملايل الدويل، نوردها كاآليتلقد إختلفت التعريفات 

 :عرف اجلرائم اإلقتصادية من منطلق اجلرمية املنظمة العابرة للحدود، ويعتمد على نوعنيي -
بغرض زيادة الربح بشكل  هي تلك اجلرائم اليت يرتكبها شخص واحد أو أكثر،: النوع األول -

 ؛قانوين ومبوافقة املسؤولني على وضع السياسات أو إختاذ القرارات
هي اجلرائم اليت يرتكبها أشخاص حلساهبم اخلاص ويدعون أن أنشطتهم مالية أو : النوع الثاين -

اخلاصة  جتارية سليمة غري أن هدفهم األصلي هو اإلحتيال على املستثمرين األفراد أو املؤسسات
 .أو العامة

كل املخالفات املرتكبة   ": على أنهفيعرف اإلجرام اإلقتصادي  Martinez Pérezأما مارتينيز برييز  -
من طرف أشخاص ذوي مستوى إجتماعي، إقتصادي عال، الذين يلحقون أضرار أو يعرضون النظام 

 (10)."ألمانةاإلقتصادي للخطر بسبب ممارسة أنشطتهم املهنية بإرتكاب جرائم كخيانة ا
هناك من يرى أن اإلجرام اإلقتصادي واملايل الدويل ميثل جمموعة املخالفات اليت تتم يف اجملال  -

اإلقتصادي واملايل واألعمال، من طرف أشخاص ذوي مستوى إجتماعي عال، أو جمموعات تستغل 

                                                 
، 4104سبل مكافحته، دارهومه، اجلزائر، الطبعة الثانية، سنة و  املايل الدويلو  اإلقتصاديخمتار شبيلي، اإلجرام  9

 .40:ص
 .44:سبل مكافحته، املرجع السابق، صو  املايل الدويلو  خمتار شبيلي، اإلجرام اإلقتصادي 10
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وحرية التبادالت دون مراعاة للحدود أو القوانني، وبإستعمال  جماالت التقدم التكنولوجي وعوملة اإلقتصاد
 (11).بالنظم اإلقتصادية والسياسية العاملية اأساليب غري شرعية قصد ج ين أرباح تلحق أضرار 

 

 :خصائص اإلجرام اإلقتصادي والمالي الدولي. 2.2
 (12):بالسمات التاليةيتصف يل اإلجرام اإلقتصادي واملايل الدو  فإنالسابقة  املفاهيمإنطالقا من ا

 ؛بيئة اإلجرام اإلقتصادي واملايل الدويل يف عامل األعمال واملال واإلقتصاد -
يستعمل اإلجرام اإلقتصادي واملايل الدويل وسائل احليلة واخلداع وخيانة األمانة والرشوة وغسل  -

 ؛األموال هبدف اإلضرار بالنظام اإلقتصادي ككل
من اإلجرام وصعوبة التحكم فيه وردعه، هي ظهور ما يسمى بالعوملة  إن أسباب إنتشار هذا النوع -

 ؛اإلقتصادية والتقدم الصاحب هلا يف جمال اإلتصال واملواصالت
 .يتسم اإلجرام اإلقتصادي واملايل الدويل بالبعد الدويل أي عابر لألوطان واحلدود -

 

 :والمالي الدولي واإلجرام المعلوماتي العالقة بين اإلجرام اإلقتصادي. 3.2
إن الطبيعة القانونية جلرائم نظام املعلومات قد تباينت وجهات النظر حوهلا، فهي مل تأخذ صورة 
واحدة، إال أهنا تقوم على أمرين، إما أن يكون حملها معطيات احلاسب اآليل ونظام املعلومات، وإما أن 

فكما ميكن أن نأخذ وصف جرائم أموال أو جرائم أمن  (13)،جلرميةيكون نظام املعلومات وسيلة إلرتكاب ا
 .دولة، هناك من يدرجها يف قائمة اجلرائم اإلقتصادية

                                                 
 .34:سابق، صمرجع شبلي خمتار، اجلهاز العاملي ملكافحة اجلرمية املنظمة،   11
 .48:سابق، صمرجع سبل مكافحته، و  املايل الدويلو  خمتار شبيلي، اإلجرام اإلقتصادي  12
القاضي جالل حممد الزعيب، القاضي أسامة أمحد املناعسة، جرائم تقنية نظم املعلومات اإللكرتونية دراسة مقارنة، دار   13

 .52:، ص4101الثقافة، األردن، الطبعة األوىل، سنة 
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كما أن تفشي ظاهرة اإلجرام اإلقتصادي واملايل الدويل أخريا بأشكاله املختلفة وإن كانت تقليدية  
التطور التكنولوجي الذي صاحب ب جرائم الفساد والرشوة، كان بسبو  كتبييض األموال، جرائم الغش

 (14).ذلك النوع من اجلرائم املتعلقة بنظم املعلومات، ما أدى بدوره إىل اإلساءة إىل النظام اإلقتصادي
إذ هناك ، يتميكن إبراز العالقة بني كل من اإلجرام اإلقتصادي واملايل الدويل واإلجرام املعلوما وعليه

ما يؤكد أن جرائم نظام املعلومات جرائم إقتصادية، وهذا ما أقره مؤمتر األمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاقبة 
يف البند الرابع من جدول األعمال اخلاص مبكافحة اجلرمية  0228اجملرمني املنعقدة يف القاهرة سنة 

ت التقنية شكال من أشكال اجلرائم اإلقتصادية، ألن اإلقتصادية واجلرمية املنظمة غري الوطنية، حيث إعترب 
هذه اجلرائم تتضمن على حنو متزايد إستخدام التكنولوجيا املتطورة مبا فيها احلاسب اآليل يف تنفيذ 

إضافة إىل أن  واسعة النطاق، واحتيالالصفقات التجارية غري املشروعة، أو تنظيم وتنفيذ عمليات غش 
للمجرمني فرصة إخفاء أدوات اجلرمية وأدلتها، مما يضمن هلم حتقيق ربح  التكنولوجيا يتيح استخدام

 (15).خمز
كانت تتمحور يف إطار النظام ن  كما أن اجلرائم اإلقتصادية تتنوع بتنوع منط الدولة السائد، فهي إ

صور اإلشرتاكي حول التهرب الضرييب واجلمركي والسطو على املصارف، فإهنا يف النظام الرأمسايل تأخذ 
أخرى حبيث ال ترتكز يف جمتمع واحد، إال أن ما جيب الرتكيز عليه هو أن اإلنرتنت تلك الشبكة 
املعلوماتية الدولية سامهت يف عصرنة أساليب إرتكاب هذه اجلرائم بالدرجة األوىل بغض النظر عن النظام 

لة اإلمارات العربية املتحدة، دو كمثال عن ذلك السائد، خاصة مع ظهور ما يسمى باحلكومة اإللكرتونية،  
األموال وحتويل األرصدة  اختالسحيث إستفاد اجملرمون من التقدم التق ين يف جل عملياهتم املنطوية على 

 (16).إخل... النقدية 
                                                 

 .28:سابق، صمرجع سبل مكافحته، و  املايل الدويلو  يلي، اإلجرام اإلقتصاديخمتار شب  14
سابق، مرجع القاضي جالل حممد الزعيب، القاضي أسامة أمحد املناعسة، جرائم تقنية نظم املعلومات اإللكرتونية،   15

 .21:ص
 .84-83:ص السابق، صسبل مكافحته، املرجع و  املايلو  خمتار شبيلي، اإلجرام اإلقتصادي 16



 لعـريـــد نبيلــــة
 دراسة تحليلية حول اآلثار االقتصادية والمالية الدولية

 الناتجة عن جرائم نظم المعلومات
 

196 
 

، وهو يف يف امليدان اإلقتصادي وجديا كما ال خيفى علينا أن اإلجرام املعلومايت ميثل حتديا جديدا
، إذ أهنا أداة حتفز احلديثة للمجرمنيوالتصال ولوجيا اإلعالم ، خاصة ما تقدمه تكنقمة اإلنتشار والتوسع

على اإلجرام اإلقتصادي واملايل الدويل بكل أشكاله، كتخريب املعلومات وإساءة إستخدامها وتزوير 
 .البيانات والعالمات التجارية وإنتهاك األسرار اإلقتصادية وغريها

ن جرائم املعلومات تأخذ القسط الكبري من تطبيقاهتا يف ميدان عامل األعمال غري أن املالحظ أ
 .واإلقتصاديات املختلفة

خنلص أن التطور التكنولوجي هو الذي يربز تلك العالقة بني اإلجرام اإلقتصادي واملايل  ؛هوعلي
خلق ما يسمى بظاهرة إجرام ناشئة عن إستخدام تقنيات الدويل واإلجرام املعلومايت، فكما ساهم يف 

حديثة، لعب دورا أيضا يف تدويل ظاهرة اإلجرام اإلقتصادي ورقمنته بإتباع أساليب معلوماتية جد متطورة، 
فحسن وسهل عمليات املال واإلقتصاد واخلدمات بواسطة العمل بالشبكات عن بعد، مما جعل إستحالة 

 .ن هذه التقنياتفصل اإلقتصاد العاملي ع
خلق سرعة كبرية حلركة رؤوس األموال، وسهل الربط بني األسواق العاملية يف إطار نظام تباديل قد و 

شغال دون إنقطاع، كما أعطى حيوية للشركات العابرة لألوطان اليت ترتكز يف معامالهتا ووظائفها على 
تصاديني وخلق ما يسمى بالتهريب، هذا كله تكنولوجيا املعلومات مما زاد من التفاعل بني املتعاملني اإلق

يف متويل أفكار هدامة، وأصبح بالتايل العامل اليوم أمام  واستخدامهاوراء تقنيات تلك الشبكة العاملية 
السهل اإلستعمال والرخيص ذهل و فرضية يصعب مواجهتها أو التصدي هلا، ملا أحرزه هذا التقدم امل

 .التكلفة
 

 :التعاون الدولي في مجال مواجهة اإلجرام اإلقتصادي والمالي الدولي واإلجرام المعلوماتي. 3
شبكة املعلومات العاملية منوا متزايدا، حيث مس مجيع القطاعات نظرا لكوهنا عاملية  استخداميشهد 

أغلب الدراسات نصبت على اجلرائم املعلوماتية يف  ،اجلانب االقتصاديمن ف .هو ما زاد األمر تعقيدا
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يلهث وراءه اجملرمني كونه مرادفا لألرباح السهلة والوفرية يف ظل إقتصاد مهما القطاع اإلقتصادي الذي يعد 
 .عاملي متنامي

أشكاهلا يف ميدان ومع تزايد التجارة يف عاملنا املعاصر يتزايد تفشي اجلرمية عرب شبكة اإلنرتنت بكل 
 .اإلقتصاد كونه األوفر من الناحية املادية، دفع بأصحاب النوايا السيئة إىل النيل منه

إذ أصبح اإلعتماد على هذه الشبكة يف خمتلف التعامالت اإلقتصادية شبه مطلق ما خلف عواقب 
ضد نظام املعلوماتية  وخيمة يف عامل املال واألعمال أرهقت كهل النظام اإلقتصادي، لذلك فإن اهلجمات

 .اإلقتصادية ميكن هلا أن تكون مؤذية جدا وتكليف خسائر فادحة
من اهلكرة، تعرف بإسم هذه اهلجمات تلك العملية اليت قامت هبا جمموعة  حلعل أهم ما يوض

، حيث قام هؤالء بإنشاء برنامج حتكم بلغة آكتف إكس مصمم للعمل 0224، يف عام ىنادي الفوض
احملاسيب حبيث يقوم بتحويل األموال من احلساب  Quikenوميكنه خداع برنامج كوكن  عرب إنرتنت،

املصريف للمستخدمني، وبإستخدام هذا الربنامج أصبح بإمكان هؤالء اهلكرة سرقة األموال من أرصدة 
ن هبا مستخدمي برنامج كويكن يف مجيع أحناء العامل، ولعل هذه احلالة هي مثال واحد على الطرق اليت ميك

 (17).مهامجة شبكة املعلومات اإلقتصادية وإستغالهلا، واليت ميكن تدمري اجملتمعات
مثل هذه احلالة وحاالت أخرى أدت بالكثري من الكيانات اإلقتصادية يف العامل إىل اإلحتاد مع 

ت بعضها البعض حماولة منها القيام ببناء حائط صد إلكرتوين منيع مضاد ملا قد تتعرض له من هجما
 (18).وحماوالت إخرتاق وقرصنة من حمرتيف إرتكاب اإلجرام املعلومايت ال سيما ما يتعلق بالتجارة اإللكرتونية

جيب الوقوف عند نقطة مهمة وهي أن مواجهة هذا النوع من اإلجرام الدويل ال ميكن أن حيقق 
ارعت عمال ودراسة مراده دون تكاتف جهود دولية، وهي طبعا مل تقف حيال ذلك موقف املتفرج بل س

                                                 
 .000، ص 4115أمري فرج يوسف، اجلرائم املعلوماتية على شبكة اإلنرتنت، دار املطبوعات اجلامعية، مصر، سنة  17
وسائل مكافحتها، دار الفكر اجلامعي، و  احلاسب اآليلو  ممدوح حممد اجلنبيهي، جرائم اإلنرتنتمنري حممد اجلنبيهي،  18

 .025: ، ص4118، سنة مصر
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حملاصرة الظاهرة هادفة بذلك إىل حتقيق سالمة احلياة البشرية يف إطار التبادل املعلومايت، حيث جتلت تلك 
 .إخل...دستورية وتوصيات  ئاهدات وإتفاقيات وتشريعات ومباداجلهود يف مواثيق دولية ومع

 0233وق املدنية والسياسية لعام من العهد الدويل اخلاص باحلق 02نذكر أمهها ما كرسته املادة 
دولية منها مثال املبدأ التاسع  دئ، واليت حددت عدة مبا03/18/0252واليت صادقت عليه اجلزائر يف 

حتت عنوان محاية من يدلون مبعلومات حيث أكد أن احلياة اخلاصة لألفراد يف صورها املرتبطة ( 2)
يتعلق بالبيانات الشخصية كالتسلل إىل البيانات اخلاصة ومثال ذلك ما  ،باالعتداءاتبالتكنولوجيا مهددة 

باملبادالت التجارية أو ما يسمى بالتجارة اإللكرتونية من خالل تبادل املعلومات يف جماالت البيع والشراء 
 (19).وإبرام العقود التجارية

 :أما فيما خيص اإلتفاقيات واملعاهدات، نذكر بعضها
  وتعترب ذات أمهية قصوى 44/00/4110معاهدة بودابست ملكافحة جرائم اإلنرتنت الصادرة يف ،

دولة أوروبية، باإلضافة إىل اليابان وكندا وجنوب  43يف توفري أسس األمن العام، وقد وقعت عليه 
 ؛إفريقيا والواليات املتحدة األمريكية

  ن مشاكل اإلجراءات اجلنائية املتعلقة بشأ 0228سبتمرب  00توصيات اجمللس األورويب يف
 .بتكنولوجيا املعلومات

 (20):أما فيما يتعلق بالتشريعات
  ؛0242التشريع االمريكي اخلاص حبماية احلياة اخلاصة للفرد صدر سنة 
  ؛واملعروف بقانون معاجلة املعلومات واحلريات 0245التشريع الفرنسي سنة 
 ؛0223لصني سنة قانون ينظم إستخدام األنرتنت صدر يف ا 

                                                 
 .04: ، ص4100الدويل، دار اهلدى، اجلزائر، سنة و  زيبحة زيدان، اجلرمية املعلوماتية يف التشريع اجلزائري  19
 .05سابق، ص مرجع زيبحة زيدان، اجلرمية املعلوماتية يف  التشريع اجلزائري والدويل،   20
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  لعل أمهها وأحدثها تطويرا يف اجملال هو ذلك القانون الذي صدر يف الواليات املتحدة األمريكية سنة
 .واملعروف بقانون التجسس اإلقتصادي 0223

إضافة إىل التعاون الشرطي الدويل وذلك بإنشاء مصاحل متخصصة، والتعاون القضائي الدويل، وإن 
صعوبة هذه الظاهرة والتصدي هلا يشكل أمرا يستحيل للدولة الواحدة الوقوف يف ل هذا الشيء إمنا على د

 .وجهه
 

 :اتمةــــخ
أهم الثورات اليت شهدها تاريخ البشرية، فهي  من تعد الثورة املعلوماتية اليت يعيشها عاملنا اليوم

من جانب آخر ال  سيف ذو حدين، فال ميكن ألحد أن ينكر ما قدمته من فوائد يف خمتلف امليادين،
 .ميكن أن نستبعد تلك األخطار اليت جنمت عنها

لقد أصبح الوضع أكثر تعقيدا، حيث صاحب تلك الثورة أداة رئيسية هي احلاسب اآليل املربوط 
بالشبكة العنكبوتية العاملية، ما سهل إخرتاق املعلومات، إستخدامها وإفشائها إىل األطراف املنافسة بغرض 

 .اإلضرار هبم
أغلب امليادين ال سيما عامل ليمس من مث إنتقل الوضع من كونه حمليا إىل كل أحناء العامل و 

اإلقتصاد، وتفاقم إىل درجة أثقلت كاهل الفكر القانوين واإلقتصادي، ما أدى بتكاتف اجلهود الدولية يف 
بة من العلماء واخلرباء، عل حماولة بلورة ورسم قانون دويل حيمل يف طياته أدوات كانت نتيجة دراسات خن

الالحمدودة اليت أضحت هاجس اجملتمع املعلومايت  االستخداماتوعسى الوصول إىل معلم يضبط تلك 
غاية طمع إليها أغلب مفكري هو حتقيق ذلك التوازن وحمو تلك التناقضات ، و الذي كلف اضرارا متفاوتة

 .اإلقتصاد خاصة كون أن وسطهم كان الضحية األكرب
إىل أنه رغم النقائص املسجلة يف اخلربات اليت تتحكم يف املنظومة املعلوماتية  خلصت الدراسةوقد 

سواء يف امليدان اإلقتصادي أو أي ميدان آخر، إال أن البحث والدراسة املتواصلة واجلدية ستكون حتديا 
 .ناجحا
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 أثر مؤشرات التنافسية العالمية على نسبة تغطية الصادرات 
 للواردات في الدول المغاربية

 بوبكر محمد .د
 جامعة مستغامن ،(ب)أستاذ حماضر 

 aboubakeur_mohamed@yahoo.fr :الربيد اإللكرتوين

 :ملخص
تأثري مناخ األعمال على امليزان التجاري الذي يعكس مدى  هتدف الدراسة اىل توضيح مدى

التطور احلاصل يف النمو االقتصادي باعتبار صايف الصادرات متثل إحدى املكونات الرئيسية للناتج احمللي 
اإلمجايل، كما اعتمدنا يف هذه الورقة البحثية على دراسة قياسية باستعمال  النموذج اخلطي وذلك ملعرفة 

املتغري التابع املتمثل يف نسبة تغطية الصادرات للواردات باملتغريات املستقلة املتمثلة يف املكونات  مدى تأثر
 الرئيسية ملؤشرات التنافسية العاملية الرئيسية

فكانت النتائج املتعلقة بالدراسة أن كل املكونات الرئيسية ملؤشرات التنافسية العاملية هلا تأثري 
تغطية الصادرات للواردات ضف اىل ذلك أن هناك تفاوت يف مدى تأثر املتغري مباشر وفعال على نسبة 

التابع باملتغريات املستقلة بني دول املغرب العريب الثالث مع استنتاج أن هناك تفوق نسيب لتونس نتيجة 
 .لتميزها يف مناخ األعمال مما جعلها حتتل مرتبة البأس هبا مقارنة بباقي عينة الدراسة

 .مناخ األعمال، مؤشرات التنافسية العاملية، نسبة تغطية الصادرات للواردات: تاحيةكلمات مف
Résumé : 

Cette étude a pour objectif  l’éclaircissement de l’intensité  de 

l’impact du climat des affaires sur la balance commerciale qui constitue un 
indicateur très important de la croissance économique puisque  
l’exportation  nette est l’une des principales composantes du produit 

intérieur brut. Nous nous sommes basé dans cet article sur une étude 
économétrique par un modèle linéaire appliqué Ceci va nous permettre de 
bien connaître l’impact sur la variable endogène, représentée par le taux de 

couverture du commerce extérieur, exercé par les variables exogènes, 
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représentées par les composantes principales de l’indice de la compétitivité 
mondiale  

Les résultats obtenus de cette étude affirme que toutes les 
composantes principales de l’indice de la compétitivité mondiale exercent 
un effet direct et efficace sur le taux de couverture du commerce extérieur. 
Aussi, l’étude nous confirme l’existence des disparités, dans l’intensité de 

l’impact des variables exogènes sur la variable endogènes, entre les trois 

pays du Maghreb avec une supériorité relative pour la Tunisie due à sa 
distinction dans le climat des affaires. Ceci lui a permis d’être mieux classer 

par rapport aux autres pays de l’échantillon.   
Mots clés : climat des affaires, Indices de la compétitivité mondiale, Taux 
de couverture du commerce extérieur.  

 :ةـــمقدم
 تيجيةااسرت  باتباع وذلك  باقتصادها والنهوض للتنمية تيجياتااسرت  الدول املغاربية عدة  انتهجت

 لتشجيع تيجيةااسرت  بانتهاج أخذت التنمية، على عبئا هذه األخرية صبحتأ وعندما الواردات، حاللإ
 ول دلل االقتصادية التنمية حتقيق يف واملسامهة الصعبة العملة توفري مصادر من رامصد باعتباره، هتااصادر 

 والذي هتااصادر  يف التنوع والنامية املتقدمة الدول تاصادر  تامميز  فمن ،سواء حد على والنامية املتقدمة
أبرز و  ختلفها يف سببا كان والذي التخصص املغاربية الدول تاصادر  خصائص ومن تقدمها، يف سببا كان

 إمجايل من % 79 على النفط يسيطر حيث التصدير، يف األحادية من تعاين اليت ئرااجلز  مثال على ذلك
 .تاالصادر 

قوة وفعالية اآللة االنتاجية يف تعترب نسبة تغطية الصادرات للواردات أهم مؤشر يف حتديد مدى 
الدول، ورغم توفر مجيع الظروف واإلمكانات اليت تشجع انطالقة فعلية لآللة اإلنتاجية يف هذه الدول من 
 رأس مال وموارد طبيعية وموارد بشرية إال أهنا الزالت تراوح مكاهنا رغم التفاوت النسيب فيما بينها، هذا ما

ىل األمام حىت تتساوى إمناخ األعمال الذي يدفع بالتنمية االقتصادية جعل احلكومات تفكر يف توفري 
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الفرص بني املستثمر األجنيب واملستثمر احمللي ويتمكن هذا األخري من التنافس، وملعرفة مدى إجيابية أو 
 .سلبية مناخ األعمال سنعتمد على مقياس مؤشرات التنافسية العاملية

 :سةاالدر  إشكالية - أ
 بعض هناك أن اال االقتصادية للتنمية دافعة كقوة التجاري ناامليز  يكتسيها يتال األمهية رغم

 ومن احلسبان، يف أخذها جيب بالتايل و وضعيته على أثر هلا يكون اليت االقتصادية والتحوالت تااملتغري 
  :التايل النحو على البحث إشكالية نصوغ أن حناول هنا

 نسبة تغطية الصادرات للواردات في الدول المغاربية؟ أثر مؤشرات التنافسية العالمية على ما
 : فرضيات الدراسة -ب

يعترب مناخ  :، وهي كاآليتسنحاول من أجل اإلملام مبوضوع البحث طرح فرضية وحيدة وملمة
 .نسبة تغطية الصادرات للوارداتاألعمال عامل جد مهم يف التأثري على 

 : سةاالدر  أهداف -ج
 : يلي يماف سةاالدر  أهداف تتمثل

مبناخ األعمال من خالل مؤشرات  لدول املغرب العريب  التجاري ناامليز  وضعية تأثر مدى معرفة  -
 ؛التنافسية العاملية

 .التعرف على سر التفاوت املوجود يف فعالية القطاع االنتاجي بني الدول املغاربية  -
 : سةاالدر  أهمية -د

 االقتصادية التنمية يف ودوره التجاري ناامليز  حيتلها املكانة اليت يف سةاالدر  هذه أمهية نتكم
 اليت البلد حاجيات تلبية يتم خالهلا من اليت الواردات يف ذلك ويتجلى ،االقتصادية ووضعيتها البلد ومعرفة

 مالية موارد من واالستفادة اإلنتاج عناصر تفعيل يف تاالصادر  دور خالل ومن حمليا، تلبيتها من يتمكن مل
مناخ األعمال من خالل املؤشرات املعتمدة على  أثر ومعرفةمدى قدرهتا على تغطية الصادرات، و  أخرى

 . امليزان التجاري
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  : الدراسة منهجية
 أجل ومن الدراسة، إشكالية تعكس واليت املطروحة، التساؤالت خمتلف على اإلجابة أجل من

 األساليب على املشتمل الكمي التحليلي نهجامل مت االعتماد على أعاله املذكورة الفرضيات صحة اختبار
 اإلشارة وجتدر املستقلة، واملتغريات التابع املتغري من يتكون قياسي منوذج ببناء وذلك احلديثة القياسية

 املختلفة واملصادر املراجع على االعتماد يف متثلت هذه دراستنا يف املستخدمة األدوات أن إىل أيضاً،
 مبوضوع املتعلقة واملنشورات التقارير و اإلحصائياتخمتلف  على االعتماد عن فضالً  باملوضوع املتعلقة
 .الرمسية املواقع وكذا والدولية اجلزائرية الرمسية واهليئات املصاحل خمتلفاليت استقيناها من  البحث

 

 نموذج الدراسةمتغيرات تعريف وتحديد : ولالمبحث األ
يلة ذات أمهية بالغة يف تفسري بعض الظواهر االقتصادية وس 1تعترب النماذج االقتصادية القياسية

ألغراض أمهها الربجمة والتخطيط االقتصادي، وقد أخذت قسطا وافرا من الدراسة واالهتمام نظرا 
وتعترب الرياضيات وعلم االقتصاد واإلحصاء . الستعماالهتا الواسعة واملتعددة يف البلدان املتطورة اقتصاديا

 .يت يستعان هبا يف بناء منوذج قياسي اقتصاديمن أهم العلوم ال
ومناذج القياس  2ميكن وعلى العموم تقسيم هذه النماذج إىل نوعني مها مناذج الربجمة الرياضية

يتفرع ، والذي (منوذج القياس االقتصادي) االقتصادي، ويقتصر اهتمامنا يف حبثنا هذا على النوع الثاين
ومناذج السالسل الزمنية، حيث  3البنية واهلدف مها النماذج االحنداريةبدوره إىل فرعني خيتلفان من حيث 

 .ستصب دراستنا الالحقة يف غالبيتها على النماذج االحندارية
 

                                                 
عبارة عن معادلة أو جمموعة معادالت تتشكل من متغريات تابعة وأخرى مستقلة باإلضافة إىل جمموعة معامل ومقادير  1

 .عشوائية
 .يهتم النوع بإجياد احلل األمثل لبعض املشاكل واملتمثل يف تدنية أو تعظيم دالة معينة وفق قيود حمددة 2
 .ع بواسطة متغري أو جمموعة من املتغريات املستقلة يف أبسط أشكاهلاتشرح هذه النماذج متغري تاب  3
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 :الدراسة على النحو التايل مبتغرياتتعريف الهذا املبحث سنحاول من خالل 
 (:نسبة تغطية الصادرات للواردات )المتغير التابع  -1
على تغطية الواردات بالنسبة لقطاع املنتجات خارج قطاع  4غري يف قدرة الصادراتيتمثل هذا املت 

حيث كلما زادت هذه النسبة يعين أن إنتاج  5وهذا يعكس فعالية املؤسسة االقتصادية، احملروقات
املؤسسات االقتصادية قد ارتفع هذا يؤدي اىل ارتفاع الصادرات يف حالة وجود فائض على احتياج السوق 

   7.حلصة من حصص السوق احمللي وهذا يفسر بتغطية االنتاج احمللي 6لي أو ااففاض الوارداتاحمل
 :(مؤشرات التنافسية العالمية) المتغيرات المستقلة -2
من أجل معرفة أثر مؤشرات التنافسية العاملية على نسبة تغطية الصادرات للواردات،  اعتمدنا يف  

، 9797سية العاملية اليت  تصدر عن املنتدى االقتصادي العاملي منذ سنة هذه الدراسة على مؤشرات التناف
مت استحداث منهجية جديدة لتقييم تنافسية االقتصادات وذلك باالعتماد على إثنتا  7009لكن منذ 

 :عشر مؤشرا هي كاآليت
 (x1)مؤشر المؤسسات  -2-1

واإلداري الذي من خالله ميارس يقيس هذا املؤشر البيئة املؤسسية عن طريق اإلطار القانوين 
األفراد واملؤسسات واحلكومة نشاطاهتم لتوليد الدخل والثروة، إن نوعية املؤسسات وهيكلها األساسي له 

                                                 
 أن وميكن هلا، املنتجة الدول من متحركة خارجية دول إىل تباع مساليةأر  وأصول وخدمات سلع بأهنا تعرف تار دالصا  4

 .مساليةأر   ألصول تدفقات تكون وقد وخدمية سلعية تدفقات تكون
 ،7099 الثانية، الطبعة عمان، والطباعة، والتوزيع للنشر املسرية دار الكلي، قتصاداال مبادئ علي، حسام داود  5

 941ص
 تؤدي سوف الواردات زيادة أن حيث مبقابل، للمقيمني املقيمني غري من املقدمة واخلدمات السلع مجيع هي الواردات  6

 تطور طبيعة بيان يف أمهية له للواردات سلعيال اهليكل حتليل ن، حيث أاحمللية واخلدمات السلع على الطلب ختفيض إىل
 .للخارج وتبعيته ارتباطه درجة و الوطين االقتصاد

 ،7097 عمان، األردن، التوزيع، و للنشر أسامة دار ،والتطبيقات األسس الدولية التجارة الصوص، علي شريف  7
 12ص
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صلة قوية بالتنافسية والنمو االقتصادي ألنه يشكل احلافز يف أي اقتصاد ويؤثر على قرارات االستثمار ويف 
 8.ياسية وباقي اجملتمعات مع بعضها البعضكيفية تداخل املشاريع والرتكيبة الس

 (x2) التحتية البنية مؤشر  -2-2
يعكس هذا املؤشر مدى توفر البنية التحتية اجليدة يف خمتلف املناطق يف الدولة واليت من شأهنا  

 تقليل املسافات بني املناطق التنموية احمللية من ناحية ومن ناحية أخرى إدماج واتصال األسواق الوطنية
 : باألسواق العاملية بتكلفة منخفضة، ويضم هذا املؤشر عدة مؤشرات فرعية منها

الطرق، السكك احلديدية، املوانئ، النقل اجلوي، جتهيز الطاقة )كفاءة البنية التحتية بشكل عام 
 (.الكهربائية، عدد خطوط اهلاتف

الطاقة وتساهم يف ارتفاع  إن جودة البنية التحتية تؤدي إىل ختفيض تكلفة االتصاالت والنقل و  
 .كفاءة عمليات املشاريع وتقليل تكلفة القيام هبا

 (x3)الكلي  االقتصاد مؤشر -2-3 
إذ يعكس هذا املؤشر أداء الدولة وسياساهتا على مستوى االقتصاد الكلي، فاالستقرار يف البيئة  

باختصار إن ، يف القدرة التنافسية للدولةاالقتصادية الكلية مهم لبيئة األعمال، وبالتايل يلعب دوراً أساسياً 
االقتصاد ال ميكن أن حيقق التنمية املرجوة إال إذا توافر استقرار يف البيئة االقتصادية الكلية من استقرار سعر 

   9.الصرف، إىل ااففاض معدل التضخم، إىل ثبات قيمة العملة
 (x4)والتعليم األساسي  الصحة مؤشر -2-4

ددات الرئيسية للتنافسية ملا هلا من أثر فعال يف دعم النشاط االقتصادي متثل الصحة أحد احمل
حيث أن وجود قوة عاملة تتمتع بالصحة يزيد من معدالت اإلنتاجية، ومن مث يزيد تنافسية الدولة ففي 

                                                 
 albankaldawli.orgاملوقع  على باالعتماد ،7097، العالمية تقرير التنافسية 8
جملة علمية حمكمة، ،  7099 -7007جنيب حممد محودة الشعايف، حتليل وتقييم التنافسية العاملية لالقتصاد اللييب  9

 717-719:، ص7092سبتمرب  97اجللفة،  العدد جامعة دراسات وأحباث، 
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حني انتشار املشاكل واألمراض الصحية ينعكس سلبا على إنتاجية العمل والتنافسية ويزيد من ارتفاع 
كما أن وجود قوة عاملة مبستوى جيد من التعليم يدعم أيضا تنافسية  10،ليف األعمال االقتصاديةتكا

الدولة، ويعترب من االحتياجات األساسية لإلنتاجية والتنافسية االقتصادية، إذ يتعني على احلكومات أن 
لتكنولوجيات احلديثة يف العمل، توفر اليد العاملة املاهرة واإلبداعية ورأس املال البشري القادر على إدماج ا

 11.ولرأس املال البشري أيضا أمهية يف التنافسية كما هو احلال يف جوانب التنمية على العموم
 (x5)والتدريب  العالي التعليم مؤشر -2-5
يقيس هذا العامل معدالت االلتحاق بالتعليم الثانوي والتعليم العايل وكذلك نوعية التعليم  

التعليم العايل والتدريب تعترب متطلبا رئيسيا للوفاء مبتطلبات العمليات اإلنتاجية احلديثة وتقييمها فجودة 
وللتحول لالقتصاديات احلديثة القادرة على استخدام أحدث الطرق اإلنتاجية الفنية التكنولوجية، مبا أن 

املستمر  للكفاءات التدريب والتأهيل العلمي للقوى العاملة يعترب حيويا لضمان التجديد والتطوير 
 12.واملهارات الالزمة ملواكبة تطورات االقتصاد املستمرة

 (x6)السلع  سوق كفاءة مؤشر -2-6
يعترب وجود ظروف تنافسية مالئمة ومناسبة يف األسواق احمللية عامال مهما ومساعدا لتحقيق 

اليت تتمتع بأسواق سلعية  الكفاءة االقتصادية ودعم إنتاجية املؤسسات االقتصادية، ومن مثة فإن الدول
تتمتع بالكفاءة االقتصادية تكون مؤهلة إلنتاج املزيج املالئم من السلع واخلدمات وذلك مبا يتالءم مع 
ظروف الطلب والعرض، وهذا يتطلب بيئة أعمال فعالة تتمتع بالكفاءة، وتقل فيها املعوقات اليت تؤثر على 

                                                 
 يف التنمية و النمو جهود دعم يف دورها و االقتصادية العوملة آليات من كآلية التنافسية ،رضوان حامد أمحد مصطفى 10

 .23ص ، 7009 االسكندرية، اجلامعية، الدار العامل،
 االنسان، حقوق منظور العربية الثورات ربيع مؤمتر ، التنافسية القدرات تعزيز يف املعرفة اقتصاد دور الوادي، حممود بالل 11

 .99ص 7099جويلية  99، 91 ردن،األ
 .09 ص سابق، عمرج ،العالمي التنافسية تقرير 12
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احلكومية التمييزية ضد  الضريبية املرتفعة أو السياساتنشاط املؤسسات االقتصادية كوجود األعباء 
 13.االستثمار األجنيب أو التجارة الدولية بشكل عام

 (x7)العمل  سوق كفاءة مؤشر -2-7
يعكس هذا املؤشر فعالية القوة العاملة ومدى توفر املدراء ذوي اخلربة والكفاءة ويقيم طبيعة أثر  

 . اد الدولة احملليهجرة الكفاءات إىل اخلارج على اقتص
كما أن هذا احملور يقيس مرونة سوق العمل يف توجيه وتوزيع هذه القوى على كافة القطاعات  

 االقتصادية بالشكل األمثل وبالطريقة اليت تضمن أقصى 
 14.إنتاجية ممكنة

 (x8)مؤشر تطور األسواق المالية  -2-8
سعار األصول وعوائدها وفقا لقوى يتسم السوق املايل الكفء بالتنافسية أي تتحدد فيها أ

العرض والطلب ويتسم سلوك املتعاملني بالرشاد، ومتاثل املعلومات املتاحة لدى مجيع املستثمرين وبالتايل 
تتحدد القرارات االستثمارية والتوجه حنو  النشاطات االقتصادية واملشاريع األكثر رحبية ميثل أحد العناصر 

 15.املدعمة للتنافسية الدولية
 (x9)التكنولوجية  الجاهزية مؤشر -2-9
لقد أصبح مدى قدرة الدولة على حتقيق مستويات مرتفعة من اإلنتاجية والنمو االقتصادي يعتمد  

ومدى قدرهتا على االستفادة من التطورات  أكثر على اجلاهزية التكنولوجية اليت متتلكها الدولة،
 16.إليها حمليا أو اليت مت استريادها من اخلارج التكنولوجية احلديثة سواء تلك اليت مت الوصول

                                                 
 .01ص  ،مرجع سابق، تقرير التنافسية العالمي 13
 7099-7090،  املنتدى االقتصادي العاملي، جنيف، سنة تقرير التنافسية العالمي 14
جامعة  ،، جملة أداء املؤسسات اجلزائرية ، كفاءة األسواق املالية يف الدول الناميةمحمد بوزيان، لحسن جديدين 15

 .721، ص  7097 ،07اجلزائر، العدد 
 719:ص ،سابقمرجع ، نجيب محمد حمودة الشعافي 16
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 (x10)السوق  حجم مؤشر -2-11
يؤثر حجم السوق على التنافسية وذلك الن األسواق كبرية احلجم متكن املنشآت من االستفادة  

وتستطيع الدول صغرية األسواق اآلن أن تستفيد من العوملة وتعوض عن , من ظاهرة وفورات احلجم الكبري
وهناك الكثري من الدالئل العلمية اليت تربط اجيابًا بني درجة  , ن خالل اقتصاد األسواق العامليةذلك م

 .االنفتاح التجاري ومعدالت النمو االقتصادي خاصة بالنسبة لالقتصاديات صغرية احلجم
 (x11)األعمال  مدى تطور بيئة مؤشر -2-11
ر سري األعمال، وطبيعة االسرتاتيجيات لدى يتضمن هذا احملور نوعية بيئة األعمال، ومدى تطو  

الشركات احمللية ومدى استخدام تلك الشركات أساليب التسويق احلديثة اليت توافق السوق العاملية وقدرة 
اإلدارة العليا فيها على تفويض السلطة، كما يعكس هذا املؤشر أيضا مدى تطور جممعات األعمال 

اعل يف حتفيز املقدرة على إنتاج سلع متطورة ومميزة ومتنوعة عرب اليات املتخصصة يف الدولة اليت هلا دور ف
 . إنتاج متقدمة نسبيا

 (x12) مؤشر االبتكار -2-12
فاالبتكار أو اإلبداع التكنولوجي يعد من العوامل الرئيسية اليت حتسن من القدرات التنافسية 

ذايت واملستدام للثروة وتعمد الدول إىل توفري للدول فضال عن كونه يشكل قاعدة االنطالق جلهود التوليد ال
البيئة املواتية لتحفيز االبتكار من خالل االستثمار يف التعليم وتشجيع البحث العلمي وإقامة مؤسسات 

واالبتكار، وإجياد  .األحباث ودعمها ماديا وتشجيع الشركات على االستثمار يف جماالت األحباث والتطوير
تمع األكادميي وجمتمع األعمال، وتطبيق أنظمة حقوق امللكية الفكرية بشكل صارم عالقات وطيدة بني اجمل

مع منح اجلوائز لالبتكارات وتروجيها جتاريا كما تقوم العديد من الدول املستضيفة لرؤوس األموال األجنبية 
 17.اشرةبوضع الضوابط الضامنة لنقل التقنيات املتطورة وتوظيفها عرب االستثمارات األجنبية املب

 

                                                 
17 Thierry Madies, Jean Claude, payer innovation et compétitivité des régions, la 

documentation française, paris, 2008, p  377. 
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 تحليل قياسي لنسب تغطية الصادرات للواردات خارج قطاع المحروقات بالجزائر: المبحث الثاني
سيتم يف هذه املرحلة حتديد منوذج احندار خطي متعدد عن سلسلة لقيم نسبة تغطية الصادرات 

 :التايل بداللة اثنتا عشر متغريا مستقال، وذلك حسب النموذج Yt للواردات خارج قطاع احملروقات
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 ، مت إقصاء كل منSPSS وعند تقدير معامل هذا النموذج بطريقة املربعات الصغرى باستخدام برنامج
 :كما يلي وكانت الصيغة النهائية للنموذج X1و  X7و  X8املتغريات 

6
X030,0

5
X065,0

4
X002,0

3
X006,0

2
X030,0193,0

t
Y    

 tc  (-4.250)  (+1.158)  (+2.873)      (0.289)      (2.369)     (2.488)                   
   (0,000)   (0,258)      (0,008)        (0,775)       (0,026)       (0,020)        

  )2......(..........
12

X068,0
11

X091,0
10

X001.0
9

X049,0      
  tc  (-1,992)   (-0,090)       (-4,064)       (3,361)                
       (0,057)    (0,929)         (0,000)         (0,003)               

 0,8972R   ;   001,02
t

ε ;  F = 24.248 ; 860,0R  ; DW = 2,386 

 التفسير اإلحصائي والقياسي للنموذج -1
 اختبار المعنوية اإلجمالية لمعالم النموذج -1-1

اليت  H0 الختبار املعنوية الكلية لالحندار نستخدم إحصائية فيشر، حيث افترب فرضية العدم
، وبالتايل فإن املتغري العشوائي هو املصدر الوحيد "0أن مجيع املعلمات تأخذ القيمة : "نقول فيها

اخلاصة بنسب تغطية الصادرات للواردات خارج قطاع احملروقات، وأهنا ال تتأثر  Ytرافات املتغرية الحن
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 بقيمة أي متغري من املتغريات املستقلة، أما يف حالة رفض فرضية العدم فإننا سوف نأخذ بالفرض البديل
H1   مةأن هناك على األقل معلمة واحدة من بني معامل النموذج غري معدو "القائل". 

 1تفوق القيمة اجملدولة عند مستوى خطر  74,743احملسوبة واليت تساوي  Fc ومبا أن إحصائية

، فإننا نأخذ بالفرض البديل القائل بأن هناك على األقل متغري  = ; 9F%5 ; 25 2,28واملساوية للقيمة  %
 .Ytمستقل واحد ذو تأثري على 
احملصل عليها من جراء متثيل العالقة املدروسة هي قيمة موضوعية، وأن  R2 وهذا يعين أن قيمة

املعادلة متثل هذه العالقة متثيال موضوعيا، وعندئذ نتابع التثبت من تأثري كل متغري مستقل على حدى 
 .للوقوف عند املتغريات املؤثرة

استخدام إحصائية وهلذا الغرض سنقوم بعملية اختبار معنوية معامل النموذج كل على حدى ب
 .يف املرحلة املوالية" ستودنت"
 اختبار معنوية معالم النموذج -1-2

وذلك إلثبات  Yt سنخترب يف منوذج االحندار العالقة بني املتغريات املستقلة واملتغري التابع

0 وجودها، وهلذا الغرض سنعتمد يف اختبار معنوية املعلمات
β،

2
β ،

3β،4
β،

5
β ،

6
β ،

9
β،

10
β،

11
β و

12
β على إحصائية ستودنت. 

اختبار معنوية  -أ
0

β 
0 

0
β : 

0
H 

 
0 

0
β : 

1
H   

  250,4ct    
   th (25;5%)=2,060 

مبا أن
th

tct  نرفض فرضية العدم، مما يعين أن املعلمة
0

β  ( 0,972-)اليت تساوي قيمتها

 .% 1ر هلا معنوية إحصائية عند مستوى خط( 7) حسب العالقة
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اختبار معنوية  -ب
2

β 
مبا أن

th
tct  مما يدل على  71و بدرجة حرية  % 1أي نقبل فرضية العدم مبستوى خطر 

أن العالقة غري عضوية، أي أن املعلمة
2

β  ليس هلا معنوية  (7)حسب العالقة  0,020اليت تساوي قيمتها
 .% 1ئية عند مستوى خطر إحصا

 :بنفس الطريقة مت اختبار معنوية مجيع املعلمات كل على حدى، وتبني أن املعلمات :مالحظة
3

β ،
5

β ،

6
β ،

11
β و

12
β  .%1ر هلا معنوية إحصائية عند مستوى خط 

نالحظ أن االحنرافات املعيارية للمعلمات -1-3
0

β،
5

β،
6

β،
11

β و
12

β  صغرية بالقيمة املطلقة
الكتابة النهائية للنموذج بعد أنظر )مقارنة بقيمها عكس ما هو عليه االحنراف املعياري للمعلمات األخرى 

 (.SPSSاستخدام برنامج 

)نالحظ أن قيمة جمموع مربعات األخطاء جد ضعيفة  -1-4  001,02
t

ε)  نظرا للتأثري الكبري
 .للمتغريات اليت وجد أن معلماهتا هلا معنوية إحصائية

، مما DW=2,386تساوي " واتسونداربن "من خالل الصيغة النهائية للنموذج، الحظنا أن قيمة  -1-5
، الشيء الذي يدل على صحة % 1يبني عدم وجود ارتباط ذايت بني األخطاء عند مستوى خطر 

 .النموذج
 :تفسير اقتصادي -2

0,8972Rحسب الصيغة النهائية للنموذج فإن قيمة معامل التحديد  ،  وهو ما يدل على

، مما يدل على أن النموذج املقرتح % 37,9فسر املتغري التابع بنسبة أن املتغريات املستقلة يف النموذج ت
 .ميثل العالقة بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة متثيال جيدا

وأغلبية  Ytهناك ارتباط طردي بني قيم تغطية الصادرات للواردات خارج قطاع احملروقات 
مؤشر ) X9: ريات املستقلة األخرى واملتمثلة يف اآليتاملتغريات املستقلة عكس ما هو عليه بالنسبة للمتغ
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وعلى (. مؤشر مدى تطور بيئة األعمال) X11 ،(مؤشر حجم السوق) X10 ،(اجلاهزية التكنولوجية

العموم إشارة جل املعلمات صحيحة عدى بعضها نذكر منها
9

β،
10

β و
11

β. 
الذي يرمز إىل مؤشر االقتصاد  X3سب النموذج السابق، فإن زيادة وحدة واحدة من قيم ح

، وبالتايل فإن مؤشر االقتصاد الكلي مبؤشراته الفرعية يؤثر % 0,6بنسبة  Ytالكلي يرافقها زيادة يف قيم 
ملؤسسات إجيابا على نسبة تغطية الصادرات للواردات الذي يعكس لنا هذا األخري بدوره تنافسية ا

 .االقتصادية
 

 تحليل قياسي لنسب تغطية الصادرات للواردات خارج قطاع المحروقات بتونس: لثالمبحث الثا
سيتم يف هذه املرحلة حتديد منوذج احندار خطي متعدد عن سلسلة لقيم نسبة تغطية الصادرات 

 : حسب النموذج التايلونس، لدولة تبداللة اثنتا عشر متغريا مستقال  Yt للواردات خارج قطاع احملروقات
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β
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β  )3.......(..........

t
ε  

مت  (SPSS 20)باستخدام برنامج )وعند تقدير معامل هذا النموذج بطريقة املربعات الصغرى 
 4، وكانت الصيغة النهائية للنموذج معرفة وفق العالقة  X11و  X7و  X6و  X5إقصاء كل من املتغريات 

 
8

X129,0
4

X295,1
3

X089,0
2

X715,2
1

X334,0134.5
t

Y   

tc   (-101.931)  (+45.738)  (+137.653)    (+25.442)   (+122.861)   (8.004) 
       (0,000)       (0,000)       (0,000)         (0,000)       (0,000)      (0,000) 

 )4.........(..............................
12

X643,2
10

X241.0
9

X609,1   
  tc    (-114,163)   (-32,916)   (-105,851)       
          (0,000)         (0,000)           (0,000)        
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 0,9992R   ;    001,02
t

ε  ;  F = 4820.249 ; 999,0R  ; DW = 2,377 

 التفسير اإلحصائي والقياسي للنموذج -1
 اختبار المعنوية اإلجمالية لمعالم النموذج -1-1

   Fc الختبار املعنوية الكلية لالحندار مت استخدام إحصائية فيشر، وقد بينت النتائج أن إحصائية
 ; 26 2,32واملساوية للقيمة %  1تفوق القيمة اجملدولة عند مستوى خطر  74,743احملسوبة واليت تساوي 

5% = ; 8F . وعليه فإننا نقبل بالفرض البديل القائل بأن هناك على األقل متغري مستقل واحد ذو تأثري
 .Ytعلى 

. احملصل عليها من جراء متثيل العالقة املدروسة هي قيمة موضوعية R2 وهذا يدل أيضا بأن قيمة
 .وعندئذ نتابع التثبت من تأثري كل متغري مستقل على حدى لألخذ باملتغريات املؤثرة

وهلذا الغرض سنقوم بعملية اختبار معنوية معامل النموذج كل على حدى باستخدام إحصائية 
 .يف املرحلة الالحقة" ستودنت"
 تبار معنوية معالم النموذجاخ -1-2

وذلك إلثبات  Ytسنخترب يف منوذج االحندار العالقة بني املتغريات املستقلة واملتغري التابع 

0 :وجودها، وهلذا الغرض سنعتمد يف عملية اختبار معنوية املعلمات
β،

1
β ،2

β ،
3

β،
4

β،
8

β  ،
9

β،

10
β و

12
β على إحصائية ستودنت. 

اختبار معنوية  -أ
0

β 

0 
0

β : 
0

H   

0 
0

β : 
1

H      
               931,101ct         
               th(26;5%) = 2,056 
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ا أنمب
th

tct  نرفض فرضية العدم، مما يعين أن املعلمة
0

β  حسب ( 1,924-)اليت تساوي قيمتها

 .% 1هلا معنوية إحصائية عند مستوى خطر ( 4)العالقة
اختبار معنوية  -ب

1
β 

مبا أن 
th

tct   فإننا نرفض فرضية العدم مما يدل أن العالقة عضوية وأن املعلمة
1

β  اليت

 .% 1هلا معنوية إحصائية عند مستوى خطر  (4)حسب العالقة  0,224تساوي قيمتها 
ل على حدى، وتبني أن كل املعلمات هلا بنفس الطريقة مت اختبار معنوية مجيع املعلمات ك: مالحظة

 .%1معنوية إحصائية عند مستوى خطر 
أنظر الكتابة النهائية للنموذج بعد )نالحظ أن االحنرافات املعيارية لكل معلمات النموذج منعدمة  -1-3

 (. SPSSاستخدام برنامج
)نالحظ أن قيمة جمموع مربعات األخطاء جد ضعيفة  -1-4  001,02

tε
نظرا للتأثري الكبري  (

 .ملتغريات النموذج
، DW=2,377من خالل الصيغة النهائية للنموذج، الحظنا أن قيمة داربن واتسون اليت تساوي  -1-5

 .مما يدل على صحة النموذج ،% 1مما يبني عدم وجود ارتباط ذايت بني األخطاء عند مستوى خطر 
 تفسير اقتصادي -2

0,9992Rموذج فإن قيمة معامل التحديد حسب الصيغة النهائية للن   وهو ما يدل على أن

، مما يدل على أن النموذج املقرتح ميثل % 77,7املتغريات املستقلة يف النموذج تفسر املتغري التابع بنسبة 
 .العالقة بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة متثيال جيدا

وأغلبية  Ytطية الصادرات للواردات خارج قطاع احملروقات هناك ارتباط طردي بني قيم تغ
مؤشر االقتصاد ) X3، (مؤشر البنية التحتية) X2، (مؤشر املؤسسات) X1: املتغريات املستقلة املتمثلة يف
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وعلى العموم إشارة (. مؤشر تطور األسواق املالية) X8، (مؤشر الصحة والتعليم األساسي) X4، (الكلي

:حة، عدى بعض املعلمات منهاجل املعلمات صحي
9

β،
10

β و
12

β. 

الذي يرمز إىل مؤشر املؤسسات  X1حسب النموذج السابق، فإن زيادة وحدة واحدة من قيم 
 .  % 22,4بنسبة  Ytيرافقها نقصان يف قيم 

 

 لصادرات للواردات خارج قطاع المحروقات بالمغربتحليل قياسي لنسب تغطية ا: رابعالمبحث ال
بداللة  Ytتغطية الصادرات للواردات خارج قطاع احملروقات منذجة نسب سيتم يف هذه املرحلة 

 :حسب النموذج التايلختص دولة املغرب،  اثنتا عشر متغريا مستقال
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t
ε   

مت ( SPSS 20برنامج   باستخدام)عند تقدير معامل هذا النموذج بطريقة املربعات الصغرى 
 : ليإىل الصيغة النهائية للنموذج كما ي  مت التوصل،  X11 و X7و  X5 إقصاء كل من املتغريات

64321
X192,0X080,0X010,0X174,0X393,0644,0

t
Y    
tc   (+7.536)  (-5.553)  (+8.978)     (-1.517)     (-3.157)    (+4.492)      
     (0,000)    (0,000)    (0,000)       (0,142)      (0,004)        (0,000)        
    )6......(....................

12
X326,0

10
X176,0

9
X061.0

8
X087,0    

 tc   (+5,569) (-4,530) (-10,604) (6,884)                
     (0,000)    (0,000)   (0,000)   (0,000)               
 0,9792R   ;   001,02

t
ε  ;  F = 130.127 ; 972,0R ; DW = 2,386 
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 التفسير اإلحصائي والقياسي للنموذج -1
 لية لمعالم النموذجاختبار المعنوية اإلجما -1-1

تفوق القيمة  920,979احملسوبة واليت تساوي  Fcفيشر  بينت نتائج االختبار أن إحصائية
 واملساوية للقيمة %  1اجملدولة عند مستوى خطر 

2,28 25 ; 5% = ; 9Fو تأثري ، فإننا نقبل الفرض البديل القائل بأن هناك على األقل متغري مستقل واحد ذ
 .Ytعلى 

احملصل عليها من جراء متثيل العالقة املدروسة هي قيمة موضوعية، وأن  R2 هذا يعين أن قيمة
وعندئذ نتابع التثبت من تأثري كل متغري مستقل على حدى . هذه املعادلة متثل هذه العالقة متثيال موضوعيا

تبار معنوية معامل النموذج كل على حدى مما يدعو يف مرحلة موالية إىل اخ. لألخذ باملتغريات املؤثرة
 " .ستودنت"باستخدام إحصائية 

 اختبار معنوية معالم النموذج -1-2

سنخترب معنوية معلمات النموذج 
0

β، 
1

β،2
β،

3
β،

4
β،

6
β،

8
β ،

9
β،

10
β و

12
β 

 .باالعتماد على إحصائية ستودنت
اختبار معنوية  -أ

0
β 

0 
0

β : 
0

H   

0 
0

β : 
1

H      
            536,7ct         
             th (25;5%) =2,060 

بينت نتائج االختبار أن
th

tct   0مما يدل أن العالقة عضوية، أي أن املعلمة
β  اليت

وبدرجة  % 1هلا معنوية إحصائية عند مستوى خطر  (1)حسب العالقة ( 0,144)+تساوي قيمتها 
 .71حرية 
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وية اختبار معن -ب
1

β 

مبا أن
th

t
c

t  مما يعين أن املعلمة اليت ، % 1نرفض فرضية العدم عند مستوى خطر

 .% 1هلا معنوية إحصائية عند مستوى خطر ( 1)حسب العالقة  (0,272-)تساوي قيمتها 
 :وتبني أن املعلماتبنفس الطريقة مت اختبار معنوية مجيع املعلمات كل على حدى، : مالحظة

2
β ،

4
β ،

6
β،

8
β ،

9
β ،

10
β و

12
β  .% 1هلا معنوية إحصائية عند مستوى خطر   

يارية للمعلمات صغرية بالقيمة املطلقة مقارنة بقيمها عكس ما هو نالحظ أن جل االحنرافات املع -1-3
عليه بالنسبة لالحنراف املعياري للمعلمة

3
β ( أنظر الكتابة النهائية للنموذج بعد استخدام برنامجSPSS.) 

 نالحظ أن قيمة جمموع مربعات األخطاء جد ضعيفة -1-4  001,02
t

ε) للتأثري اإلجيايب  نظرا
 .الكبري للمتغريات اليت معلماهتا هلا معنوية إحصائية

اليت تساوي " داربن واتسون"من خالل الصيغة النهائية للنموذج، الحظنا أن قيمة  -1-5
DW=2,386 مما يدل على  ،% 1، مما يبني عدم وجود ارتباط ذايت بني األخطاء عند مستوى خطر
 .صحة النموذج

 صاديتفسير اقت -2
0,9792R حسب الصيغة النهائية للنموذج فإن قيمة معامل التحديد  ، وهو ما يدل على

مما يدل على ، % 79,7يف النموذج تفسر املتغري التابع بنسبة ( مؤشرات التنافسية )أن املتغريات املستقلة 
 .املستقلة متثيال جيداأن النموذج املقرتح ميثل العالقة بني املتغري التابع واملتغريات 

واملتغريات  Ytهناك ارتباط طردي بني قيم تغطية الصادرات للواردات خارج قطاع احملروقات 
مؤشر حجم ) X12؛ (مؤشر تطور األسواق املالية) X8، (مؤشر البنية التحتية) X2: املستقلة التالية

 .صحيحة وعلى العموم إشارة جل املعلمات اليت هلا معنوية إحصائية(. السوق
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يرافقها زيادة ( مؤشر البنية التحتية) X2حسب النموذج السابق، فإن زيادة وحدة واحدة من قيم 
 .%99,4مبقدار  Ytيف قيم 

 

 نموذجكل دراسة مقارنة بين الجزائر، تونس والمغرب حسب نتائج  : خامسالمبحث ال
ة تغطية الصادرات من أجل مقارنة النتائج حناول تلخيص أثر املؤشرات املدروسة على نسب

 :يف اجلدول التايل( املغرب  –تونس  -اجلزائر) للواردات يف الدول الثالث 
 لوارداتلأثر مؤشرات التنافسية على نسبة تغطية الصادرات : (1)الجدول رقم 

 المتغير المؤشرات
 xبالنسبة لـ  yنسبة تغير 

 المغرب تونس الجزائر
  X1  - 0,334 مؤشر املؤسسات

 X2 + 0.030 + 2,715 + 0,174 التحتية البنية مؤشر

  X3 + 0.006 + 0,089 الكلي االقتصاد مؤشر

  X4 + 0,002 + 1,295 والتعليم األساسي الصحة مؤشر

   X5 + 0,065 والتدريب العايل التعليم مؤشر

 X6 + 0,030  + 0,192 السلع سوق كفاءة مؤشر

    X7 العمل سوق كفاءة مؤشر

 X8  + 0,129 + 0,087 املالية األسواق تطور مؤشر

    X9 التكنولوجية اجلاهزية مؤشر

    X10 السوق حجم مؤشر

    X11 األعمال مدى تطور بيئة مؤشر

 X12 + 0,068  + 0,326 االبتكار مؤشر

 من إعداد الباحث باالعتماد على الصيغ النهائية للنماذج الثالث  :المصدر
 



بكر محمدبو  .د  
 ة الصادرات أثر مؤشرات التنافسية العالمية على نسبة تغطي

 للواردات في الدول المغاربية
 

221 
 

 مؤشر المؤسسات -1
ل العالقة املقدرة بني مؤشر املؤسسات واملتغري التابع املتمثل يف نسبة تغطية الصادرات من خال

للواردات فهي عالقة عكسية بالنسبة لتونس مما يفسر موافقتها للنظرية االقتصادية لكون هذا املؤشر حيتوي 
كلما زادت أثرت سلبا على مؤشرات فرعية مثل الفساد اإلداري والبريوقراطية وهذه هلا عالقة عكسية أي  

 .على فعالية وجناعة املؤسسات االقتصادية وبالتايل تؤدي إىل ااففاض الصادرات والعكس صحيح
أما يف حالة اجلزائر فرغم أمهية هذا املؤشر إال أنه مت إقصاءه من املؤشرات املؤثرة على املتغري التابع 

ا إىل تداخل وعدم انسجام املؤشرات الفرعية املتمثل يف نسبة تغطية الصادرات للواردات وهذا يعود رمب
أما يف حالة املغرب مل يظهر تأثري هذا املؤشر على التابع رمبا لألسباب اليت مت  .املكونة للمؤشر الرئيسي

  .ذكرها يف حالة اجلزائر
 مؤشر البنية التحتية -2

املتغري التابع املمثل يف من خالل النموذج يتبني أن هناك عالقة طردية بني مؤشر البنية التحتية و 
نسبة تغطية الصادرات للواردات، أي عند ارتفاع هذا املؤشر يتأثر املتغري التابع إجيابا كما يتأثر سلبا عند 
االاففاض، إال أن نسبة التغري ختتلف من بلد إىل آخر، ففي تونس يتأثر املتغري التابع تغريا كبريا بتغري مؤشر 

اد مؤشر البنية التحتية بوحدة واحدة ارتفعت نسبة تغطية الصادرات للواردات بـ البنية التحتية، حيث إذا ز 
7.991. 

هذا ال يفسر إطالقا عدم  0.02أما اجلزائر فنسبة تأثر املتغري التابع باملؤشر جد ضئيلة أي بنسبة  
يف النموذج أمهية هذا املؤشر بل بالعكس فتوفره ضروري ألي اقتصاد، إن ااففاض النسبة احملصل عليها 

تعود الاففاض نسبة تغطية الصادرات للواردات نظرا العتماد اجلزائر شبه املطلق على صادرات احملروقات، 
أما املغرب فتأثري مؤشر البنية التحتية على نسبة تغطية الصادرات للواردات منخفض نسبيا حيث  

 .0.994يقدر بـ 
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 مؤشر االقتصاد الكلي -3
ة بني مؤشر االقتصاد الكلي واملتغري التابع املتمثل يف نسبة تغطية من خالل العالقة املقدر 

الصادرات للواردات فهي عالقة طردية ملا هلا من تأثري على املؤسسة االقتصادية فتوفرها يكون حافزا 
 .للتصدير وقد كان هناك اختالف يف النسب بني الدول الثالث

واحدة يدفع إىل ارتفاع املتغري التابع املتمثل يف  ففي اجلزائر فزيادة مؤشر االقتصاد الكلي بوحدة
، إن ااففاض نسبة التغيري يعود أساسا الاففاض الصادرات  % 0,6نسبة تغطية الصادرات للواردات بـ 

أما يف تونس فالتأثري جد معترب حيث زيادة وحدة واحدة من مؤشر االقتصاد  .خارج قطاع احملروقات
دة يف نسبة تغطية الصادرات للواردات، وهذا ما يفسر أمهية هذا املؤشر وح 9.771الكلي يرافقه زيادة 

 .لمغرب فليس هلذا املؤشر داللةوبالنسبة ل. بالنسبة لالقتصاد التونسي
 مؤشر الصحة والتعليم األساسي -4

من خالل العالقة املقدرة بني مؤشر الصحة والتعليم األساسي واملتغري التابع املتمثل يف نسبة 
الصادرات للواردات فهي عالقة طردية لكوهنا موجبة فزيادة هذا املؤشر يؤثر إجيابا على املؤشر التابع  تغطية

 .إال أن تأثريه خيتلف من بلد إىل آخر
يف املتغري التابع وهذا يعود دائما الاففاض  % 0,2 ففي اجلزائر له متثيل ضئيل حيث يؤثر بنسبة

 .قيم تغطية الصادرات للواردات
نس فتأثري مؤشر الصحة والتعليم األساسي يف املتغري التابع جد معترب حيث يؤثر بنسبة أما تو 

يف نسبة تغطية الصادرات للواردات وهذا ما يعكس أمهية هذا املؤشر يف املسامهة يف الرفع من  9.771
 .القدرة التنافسية لالقتصاد

 مؤشر التعليم العالي والتدريب -5
العايل والتدريب فالعالقة اجملدولة يف النموذج توضح وجود ارتباط فيما يتعلق مبؤشر التعليم 

اقتصادي بني املؤشر والتابع ويظهر حىت ولو بنسبة ضئيلة يف حالة اجلزائر، أي زيادة مؤشر التعليم العايل 
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وحدة  0.011والتدريب بـوحدة واحدة يتأثر املؤشر التابع املمثل يف نسبة تغطية الصادرات للواردات بـ 
وهذا ما يعكس أمهية هذا املؤشر يف التأثري على املؤسسة االقتصادية رغم عدم داللته يف حالة تونس 

 .واملغرب
 مؤشر كفاءة سوق السلع -6

من خالل العالقة املقدرة بني مؤشر كفاءة سوق السلع واملتغري التابع املتمثل يف نسبة تغطية 
، حيث بزيادة مؤشر كفاءة سوق السلع تزداد قيمة نسبة الصادرات للواردات نالحظ أن هناك تأثري اجيايب

تغطية الصادرات للواردات، مما يبني أن هلذا املؤشر أثر جد مهم على املؤسسة االقتصادية ألنه مرتبط 
 .ارتباط كلي بسوق السلع واخلدمات، إال أن التأثري خمتلف من بلد إىل بلد

على مؤشر نسبة تغطية  0,020قدرها  ففي اجلزائر يؤثر مؤشر كفاءة سوق السلع بنسبة
 .على املتغري التابع 0,977الصادرات للواردات ملا يتغري بوحدة واحدة، إال أنه يف املغرب يؤثر بنسبة 

 مؤشر تطور األسواق المالية -7
من خالل العالقة اجملدولة يف النموذج نستنتج أن مؤشر األسواق املالية يؤثر يف املتغري التابع 

 نسبة تغطية الصادرات للواردات، حيث كما الحظنا يف تعريف املؤشر أن له عالقة مباشرة املمثل يف
باملؤسسة االقتصادية لكون األسواق املالية تعترب مصدرا من مصادر التمويل إال أن نسبة تأثريه ختتلف من 

 .بلد إىل بلد
، أما تونس فنسبة تأثري مؤشر ففي اجلزائر مثال ليس له داللة كون اجلزائر تفتقر لألسواق املالية

وحدة إجيابا، أما بالنسبة للمغرب فتقل نسبة تأثري املؤشر  0.977األسواق املالية على املتغري التابع مبقدار 
 .وحدة إجيابا كذلك 0.039على املتغري التابع حيث تقدر بـ 

 مؤشر االبتكار -8
بتكار تأثري إجيايب على نسبة تغطية من خالل العالقة اجملدولة يف النموذج يتضح أن ملؤشر اال

الصادرات للواردات فزيادة مؤشر االبتكار بوحدة واحدة يف اجلزائر يؤدي إىل زيادة يف نسبة تغطية 
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وحدة، نفس الشيء بالنسبة للمغرب لكن بنسبة أكرب حيث بزيادة مؤشر  0.013الصادرات للواردات بـ 
وحدة، تعترب نسبة ضئيلة لكنها  0.271رات للواردات بـ االبتكار بوحدة واحدة تزيد نسبة تغطية الصاد

 .تعكس أمهية االبتكار يف املؤسسة االقتصادية
 باقي مؤشرات الدراسة -9
األعمال  مدى تطور بيئة مؤشر، (x7)العمل  سوق كفاءة مؤشر:أما املؤشرات املمثلة يف  
(x11) ،السوق  حجم مؤشر(x10) ،التكنولوجية  اجلاهزية مؤشر(x9)  ليس هلا داللة يف النموذج. 
 

 :اتمةــــــخ
كخالصة ملا سبق يتبني من وراء قراءتنا لنتائج النموذج أن املؤشرات حمل الدراسة كلها هلا تأثري 

، األلة اإلنتاجيةالذي يعكس مدى فعالية املتمثل يف نسبة تغطية الصادرات للواردات على املتغري التابع 
أن هذا يعود يف األصل إىل تركيبة كل اقتصاد على حدى، وعدم ظهور داللة  رغم التفاوت يف التأثري إال

 .للميزان التجاريلبعض املؤشرات ال يعكس عدم أمهية تلك املؤشرات بالنسبة 
 ورغم الكلية املؤشرات بعض حتسن ورغم امليادين، كل يف اجلزائر اهتباشر  اليت اإلصالحات رغم

 األوربية، فيها مبا األخرى االقتصاديات منافسة عن بعيدا مازال اجلزائري االقتصاد أن إال اهلامة، السيولة
 تظهر حيث الدولية، التقارير خمتلف يف املنشور التنافسية القدرة خبصوص للجزائر املتدين املركز بدليل

 ائري،اجلز  االقتصاد تنافسية يف النسيب الضعف العاملي االقتصادي املنتدى عن الصادرة التنافسية مؤشرات
 نقاط أما اجلزئية املؤشرات من مؤشر 54 تفوق ضعف نقاط لديها امليزان هذا حسب اجلزائر أن جند حيث
 حالة من تعاين العربية التنافسية ملؤشر املكونة الكلية املؤشرات كل حيث مؤشرات، 8 تتجاوز فال القوة

 .االقتصادي األداء مؤشر عدى ما األداء يف قصور
 نقاط تعترب اليت جزئي مؤشر 53 يعادل ما يف قصور حالة من تعاين خرىاأل فهي املغرب أما

 بالبيئة ارتباط هلا املؤشرات هذه أن إال فرعية مؤشرات 9 تتجاوز فال القوة نقاط أما ككل لالقتصاد ضعف
 .املؤسسات وفاعلية احلاكمية مؤشر التضخم، كمعدل للمؤسسات العامة
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 االقتصاد قوة نقاط وتتمثل فقط مؤشر 35 يف قصور ةحال من تعاين جندها تونسبالنسبة ل
 هذه مجيع أن املالحظ أن إال ، الدراسة بعينة مقارنة معتربة جد نسبة وهي مؤشر 20 يف التونسي
 االبتكارية الطاقة ومؤشر املؤسسات وفاعلية احلاكمية مؤشر مثل االقتصادية باملؤسسة عالقة هلا املؤشرات
 .التقانة وتوطني
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 الصناعة خيار استراتيجي لتنويع وإخراج االقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات
 السعيد بريكة. د

 جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي، (أ)أستاذ حماضر 
saidbrika@yahoo.fr 

 

 نور الهدى عمارة. د
 يدي أم البواقيجامعة العريب بن مه، (ب) أستاذة حماضرة

 :ملخص
هتدف هذه الورقة إىل دراسة واقع قطاع النفط يف اجلزائر، والتعرف على إمكاناهتا النفطية وكذا 
حجم العوائد النامجة عن تصدير احملروقات ومدى تأثرها باخنفاض أسعار النفط يف األسواق العاملية، وكيف 

النفطية، وختفيض االعتماد  للثروة احملتمل نضوبلتعويض ال ميكن لقطاع الصناعة أن يكون بديال حقيقيا
على إيرادات احملروقات كمصدر وحيد للدخل، وبالتايل تنويع االقتصاد وجعله أكثر قدرة على الصمود يف 

 .وجه التقلبات اليت تصيب قطاع احملروقات
إمجايل مسامهة الصناعة اجلزائرية خارج احملروقات يف يف ضعف وجود وتوصلت هذه الدراسة إىل 

الناتج احمللي، مما يستدعي ضرورة تطوير القطاع الصناعي وإعادة هيكلته، وقد مت يف هذا الصدد اقرتاح 
مجلة من السبل من شأهنا تطوير هذا القطاع ليكون بديال حقيقيا لقطاع النفط، هذا األخري الذي ال تزال 

 .ع احملسوس ألسعار برميل النفطمسامهته يف االقتصاد الوطين متثل أعلى نسبة بالرغم من الرتاج
 .النفط، الغاز الطبيعي، أسعار النفط، العوائد النفطية، الصناعة، اجلزائر :مفتاحيةكلمات 

Abstract: 
This study aims to examine Algerian oil sector, and to identify its oil 

capabilities , size of the revenue from export of oil and its relation to oil 
prices in the world markets, and how can the industry be compensated for 
the potential depletion of the oil wealth, and reducing its reliance on 
hydrocarbon revenues as the sole source of income, and thus diversify the 

mailto:saidbrika@yahoo.fr
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economy and make it more capable to withstand the fluctuations that affect 
the hydrocarbon sector. 

The results show the weakness contribution of the Algerian industry 
in the GDP out of petroleum, which need to develop and restructuring the 
industrial sector.  
Key words: Oil, Natural Gas, Oil Prices, Oil Revenues, Industry, Algeria 

 

 :مقدمة
ظل النفط منذ االستقالل إىل يومنا هذا يلعب الدور القيادي يف احلياة االقتصادية واحملرك 

فعائدات النفط ال زالت تسهم بدور رئيسي يف تكوين الناتج احمللي اإلمجايل وتشكل . لالقتصاد الوطين
 ارتباطا مرتبطة القطاعات خمتلف يف التنمية االقتصادية برامج وكل. األساسي للموازنة العامة للدولةاملورد 
 اقتصادية أزمة يف تتخبط اجلزائر املطلقة هلذا األخري جعلت التبعية هذه ولكن. النفط بقطاع وثيقا

أن االخنفاض  حيث .لعامليةا النفطية األسواق ملؤشرات دائمة يف تبعية تعيش اجلزائر وجعلت واجتماعية،
، والذي من املتوقع استمراره على 4102 عام احلاد الذي شهدته أسعار النفط يف السداسي الثاين من

 إال أهنا النفطية الثروة فعلى الرغم من أمهية. ستواجه االقتصاد مدى السنوات القادمة يولد حتديات خطرية
 التفكري كجزائريني منا ما يستوجب أسعارها، وهذا استقرار مبعد أهنا تتميز دائمة، كماوليست  زائلة ثروة
لقطاع  بديلة اسرتاتيجيات إعداد خالل من وهذا املادة احليوية، هلذه احملتمل الزوال لتعويض بدائل يف

أولوية وتراهن عليه احلكومة إلخراج  احيث كان اختيارنا على قطاع الصناعة باعتباره قطاعا ذ. النفط
 .طين من دائرة التبعية ومتكني اجلزائر من اللحاق مبصاف االقتصاديات الناشئةاالقتصاد الو 

لقد سعت اجلزائر بعد حصوهلا على االستقالل إىل العمل على خلق قاعدة إنتاجية قوية، فقامت 
، حيث تضمنت هذه (0696-0691) بتسطري مجلة من املخططات التنموية امتدت على مدار الفرتة

ت صناعية معتربة، وتبنت اجلزائر خالل هذه الفرتة اسرتاتيجية الصناعات املصنعة، واليت  األخرية استثمارا
كانت تعرب عن اإلرادة القوية للحكومة يف بناء قاعدة صناعية من شأهنا أن تكون أداة ختلص االقتصاد 
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ي حينها دون املستوى، وعرف القطاع الصناع التوجهات كانتإال أن نتائج هذه . من التبعية للخارج
. ركودا نتيجة فشل تلك االسرتاتيجيات وعدم قدرهتا على حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية املنشودة

مما أجرب احلكومة حينها إىل إخضاع االقتصاد الوطين إلصالحات هيكلية بداية الثمانينات من القرن 
مل تتمكن من بلوغ ما كان مسطرا املاضي، فرغم ما حققته هذه اإلصالحات من نتائج حسنة، إال أهنا 

واليت زادت من تدهور االقتصاد اجلزائري، األمر  0699 من أهداف، خاصة بعد أزمة النفط العاملية لسنة
الذي دفع بالسلطات اجلزائرية إىل االستعانة وطلب الدعم من مؤسسات بريتني وودز، هذه األخرية 

 دخلت اجلزائر بعدها وبالتحديد منذ. اء اجلهاز اإلنتاجيحققت نتائج إجيابية إال أهنا أثرت سلبا على أد
يف برامج استثمارية عمومية ضخمة، هبدف إحياء وإنعاش القطاع اإلنتاجي خاصة الصناعي، إال  4110

 .      أن الوضع احلايل للقطاع الصناعي يعكس درجة فشل هذه الربامج واالستثمارات يف حتقيق مسعاها
ملحوظ بسبب اخنفاض عوائد النفط، والذي يعود بدوره  اتراجع النفطمنو قطاع عرف  :الدراسةإشكالية 

إىل تدهور أسعار النفط يف األسواق العاملية، األمر الذي يبعث على السعي لوضع سياسة صناعية مالئمة 
تنويع و  ،قصد تصحيح هيكل االقتصاد من خالل البدء يف مشاريع صناعية لتحسني اإلنتاج نوعا وكما

 :السؤال اآليتيف  الدراسةإشكالية  ميكن حصربناءا على ما تقدم . تهوزيادة تنافسي الوطينتصاد االق
 كيف يمكن تطوير القطاع الصناعي في الجزائر حتى يكون بديال حقيقيا لقطاع النفط؟

هو البحث يف السبل اليت من شأهنا أن تطور الصناعة  الدراسةالواضح أن اهلدف من  :الدراسةهدف 
 يتوقع استمرارها، هذا األخري الذي يعرف وضعية حرجة النفطزائرية، وختفف من حدة االرتباط بقطاع اجل

 .النفطعلى مدى السنوات القادمة جراء االخنفاض يف أسعار 
استخدام  حىت نتمكن من حتقيق هدف الدراسة والوصول إىل كافة تطلعاهتا، البد من :منهج الدراسة

على املنهج الوصفي التحليلي بسبب  االعتماد ذلك من خاللو طبيعة املوضوع، أسلوب معاجلة يتالءم مع 
، باإلضافة واألشكال استخدام بعض األدوات اإلحصائية هي اجلداول تناسبه مع إشكالية الدراسة، وقد مت

 .إىل االعتماد على بيانات وإحصاءات بعض اهليئات الدولية والوطنية
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ففي الوطن العريب . من الدراسات هلذا املوضوع يف خارج وداخل الوطن تعرضت العديد :سابقةدراسات 
النفط  تصدير عن الناجتة الضخمة اإليرادات كيفية استغالل أجنزت العديد من الدراسات تناولت

 ،"طه عبد العليم طه"االقتصاد من بينها دراسة  لتنويع تصنيع بربامج القيام ضرورة إىل يف جمملها وتوصلت
 فقد قامت بعض الوطن مستوى على أما. 0691 القاهرة، سنة ،"العريب العامل يف والتصنيع النفط"بعنوان 

، بعنوان "رايس فضيل"هذا املوضوع وعلى فرتات خمتلفة، من بينها دراسة  وحتليلبوصف  من الدراسات
معامل  4102وقد قدمت وزارة الصناعة واملناجم مع بداية عام . 4104 ريع النفط ومشكل التصنيع، سنة

اسرتاتيجية صناعية جديدة من شأهنا حتديث وتنويع القاعدة الصناعية الوطنية، من أجل تنويع االقتصاد 
 .الوطين والتخلص تدرجييا من التبعية للمحروقات

لتضيف بعض اجلوانب املهمة واليت مل تتطرق هلا الدراسات السابقة اليت  الدراسةجاءت هذه  قدف
الل طرح بعض السبل والسياسات اليت من شأهنا أن تعاجل بعض مشاكل ونقاط خ باملوضوع مناهتمت 

 .ضعف القطاع الصناعي للتمكن من بناء قاعدة إنتاجية قوية
إىل حمورين، يتناول األول دراسة الواقع احلايل لقطاع النفط يف  هذه الدراسة تقسيملقد مت  :هيكل الدراسة

طاع، أما الثاين، فيخصص لتقدمي السبل اليت من شأهنا تطوير اجلزائر من خالل حتليل أهم مؤشرات الق
 .الصناعة للتمكن من تنويع االقتصاد الوطين إنتاجيا  

 

 : الواقع الحالي لقطاع النفط في الجزائر. أوالا 
  :االحتياطي واإلنتاج من النفط والغاز الطبيعي -0

 العاملية، فاحتلت النفطيةيف السوق مهما   تزخر اجلزائر بإمكانات نفطية هائلة جتعل هلا وزنا  
 حيث قدرت احتياطي النفط اخلام، حيث من عربيا   عامليا والسابعة 02املرتبة  4102اجلزائر عام 
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٪ من 1.94مليار برميل، أي ما يقارب  04.4 حبوايل 4102عام  يف النفط اخلام  االحتياطات املؤكدة من
 .1األوبك اطات٪ من احتي0.10إمجايل االحتياطات العاملية و

 فاحتلت  3م تريليون 2.2 ـــب 4102 عام خالل قدرت فقد الغاز الطبيعي الحتياطات بالنسبة أما
العشر  خالل والغاز النفط من اجلزائر احتياطات تطورإن  2.بذلك املرتبة العاشرة عامليا  واملرتبة الرابعة عربيا  

مستوى احتياطي النفط  بثبات فتميزت الفرتة، تلك يف احلجم طوال عرف استقرارا مضت، السنوات اليت
 وهو ،3م مليار 2212 حجم الغاز الطبيعي عند مليون برميل، وثبات مستوى 04411اخلام عند حجم 

 .ثابت الرصيد ترك مما عملية االستكشاف يف اخنفاض إىل يشري
 0.06ث بلغ حي 4102اخلام فقد سجل اخنفاضا يف عام  أما بالنسبة إلنتاج اجلزائر من النفط

٪ من إمجايل اإلنتاج 0.93، والذي ميثل حوايل 4103مليون برميل يوميا سنة  0.41مقابل  مليون برميل،
مقارنة بعام  ٪2بنسبة  4102فيما عرف اإلنتاج اإلمجايل للغاز الطبيعي ارتفاعا يف عام . العاملي يوميا

ويوضح اجلدول املوايل  .٪2.29نسبة ب 4102كذلك ارتفع اإلنتاج املسوق للغاز الطبيعي عام  ،4103
 (.4102-4100)اخلام والغاز الطبيعي خالل الفرتة  تطور إنتاج النفط

  الخام والغاز الطبيعي في الجزائر النفط إنتاج (:10)رقم جدول 
 (4102- 2011)للفترة 

Source: OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2015, pp 28-96. From: www.opec.org 

                                                 
1 OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2015, p.22, Consulted 15/08/2015. From: www. 

opec.org 
2 OPEC, ibid., p.94. 

 

 4100 4104 4103 4102 

 0064.9 0414.9 0066.9 0090.9 (يوم/برميل 0111) اخلام النفط إنتاج
 099142 016261 094266 061041 (3م مليون)لغاز الطبيعي لاإلمجايل  اإلنتاج

 93462 16921 99222 94191 (3م مليون)الغاز الطبيعي املسوق 

http://www.opec.org/
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بنسبة  4103 إىل عام 4100 جلدول السابق أن إنتاج النفط اخلام عرف ارتفاعا منذنالحظ من ا
 أما الغاز الطبيعي فعرف اخنفاضا مستمر. 4102 لينخفض بعض الشيء يف عام٪، 3.23 تقدر حبوايل

 .4103 مقارنة بعام٪ 2 بنسبة 4102لريتفع يف ، 4103 إىل 4100 منذ
 

 : ت النفطية والغاز الطبيعي في الجزائر، المنتجاالخام النفطحجم صادرات  -4
من  والسابعة عامليا، املرتبة اخلامسة عشر 4102حتتل اجلزائر حسب إحصائيات األوبك لعام 

 3.حيث تصدير النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي على التوايل
 (4102-4100)والغاز الطبيعي  هصادرات الجزائر من النفط الخام ومنتجات (:14)رقم جدول 

 4100 4104 4103 4102 

 0111) هنتجاتمصادرات النفط اخلام و 
 (يوم/برميل 

0332 0429 0061 0412 

 44190 29119 22262 24101 (3م مليون)حجم صادرات الغاز الطبيعي
 

Source: OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2015, pp.57-100. From: www.opec.org 
 

الغاز الطبيعي،  ومشتقاته وكذاالنفط اخلام  اجلدول السابق أن الكميات املصدرة من مننالحظ 
 .على التوايل٪ 02.12٪ و6.12 عرفت اخنفاضا خالل فرتة الدراسة بنسبة

  :تطورات أسعار النفط -3
النفط يؤدي إىل االرتفاع يف أسعار فإن ألسعار النفط تأثري مباشر على قيمة الصادرات النفطية، 

 .ارتفاع حصيلة الصادرات النفطية والعكس صحيح عند اخنفاض األسعار
 
 

                                                 
3
 OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2015, pp. 57-100. 

http://www.opec.org/
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 (4102-4100)تطورات أسعار النفط الجزائري للفترة  (:10)رقم جدول 
 4100 4104 4103 4102 
" صحاري بالند"سعر البرتول اخلام 

 66.99 016.39 000.26 004.64 (الربميل/دوالر )

 

Source: OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2015, p82. 
نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن أسعار النفط عرفت تراجعا مستمر خالل سنوات الدراسة 

دوالر للربميل، ويعود هذا  004.64 حوايل 4100 عام( صحاري بالند)حيث بلغ سعر خليط صحراء 
إىل اخنفاض الطلب العاملي املرتبط خاصة  -4100 الذي سجل يف السداسي الثاين من عام–الرتاجع 

ليستمر تراجع أسعار النفط . بأزمة الديون السيادية لبعض دول منطقة اليورو والواليات املتحدة األمريكية
االخنفاض إىل ضعف النشاط  ويرجع هذا ،4102دوالر عام  66.99 حيث وصل سعر الربميل إىل

 .االقتصادي العاملي
يف  الزيادة هذه نتجت وقد ،4102 عام الطلب خالل كميات فاقت العرض مستويات كما أن  

الشمالية، هذه األخرية  أمريكا منطقة األوبك واليت متركزت يف منظمة خارج من اإلنتاج زيادة عن العرض
 4104 عام بداية يوميا برميل مليون 01.6 حوايل من )الصخري( السائل والوقود النفط من إنتاجها ارتفع

 وترى. ثابتة شبه مستويات عند أوبك إنتاج استقرار مقابل ،4102ديسمرب يف برميل نمليو  02.9 إىل ،
اهلبوط  إىل األسعار دفعت اليت منه، هي األمريكي خصوص ا الصخري، النفط إنتاج زيادة أن   األوبك دول
 4102.4 عام هناية مع

 

 
                                                 

قراءة يف أسباب اخنفاض أسعار النفط ونتائجها، املركز العريب لألحباث ودراسة : أسامة النجوم، سلسلة حتليل سياسات 4
 .1، ص4102السياسات، قطر، مارس 

 



 السعيد بريكة . د
 نور الهدى عمارة. د

 ني من التبعية للمحروقاتالصناعة خيار استراتيجي لتنويع وإخراج االقتصاد الوط

 

234 
 

  :تطور العوائد النفطية في الجزائر -2
مهية كبرية يف إمجايل الصادرات الكلية للبالد، فلقد بلغ متوسط إن لصادرات قطاع احملروقات أ

فهي نسبة مرتفعة وتدل على ، (4102-4100) من إمجايل الصادرات للفرتة٪ 61مسامهتها حوايل 
جمموعه  ما الفرتة خالل نفس احملروقات صادرات عوائد اعتماد اجلزائر الكلي على قطاع احملروقات، وبلغت

فهي تشكل كذلك املورد الرئيسي للعملة الصعبة ، (12) يوضحه اجلدول والر، كماد مليار 492 حوايل
 . يف اجلزائر

 مساهمة صادرات المحروقات في إجمالي الصادرات الجزائرية(: 12) رقم جدول
 (4102-4100) للفترة 

 2011 2012 2013 2014 

 90014 92943 14941 13914 (مليون دوالر أمريكي)إمجايل الصادرات

 29394 93994 11210 10994 (مليون دوالر أمريكي)صادرات احملروقات

 62.21 69.10 61.01 61.01 (٪ إمجايل الصادرات)صادرات احملروقات 

 :على املوقع. 49، ص 4102بنك اجلزائر، النشرة اإلحصائية الثالثية، جوان  :المصدر
www.bank-of-algeria.dz 

 

روقات هتيمن على إمجايل الصادرات، هذا يعين أن تطور يبني اجلدول السابق أن صادرات احمل
الصادرات يف اجلزائر مرتبط أساسا مبستويات أسعار احملروقات يف األسواق الدولية، وهو ما تؤكده النتائج 

حيث أدى االخنفاض املسجل يف أسعار النفط إىل تسجيل اخنفاض يف مداخيل  4102 املسجلة يف عام
وبنسبة ، 4102مليار دوالر عام  29.39 إىل 4100 مليار دوالر سنة 10.99 صادرات احملروقات من

كمتوسط يف نفس الفرتة،  ٪3 يف حني مل تتعد نسبة الصادرات خارج احملروقات٪، 09.9 اخنفاض بلغت
 .وهي نسبة هامشية تشري إىل عجز القطاع اإلنتاجي يف اجلزائر عن حتقيق فائض قابل للتصدير
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 :صادية لقطاع المحروقات في الجزائراألهمية االقت -5
 .لقطاع احملروقات دوران رئيسيان، يتمثالن يف تنمية االقتصاد الوطين، وحتسني معيشة السكان

يساهم قطاع احملروقات بصورة مباشرة يف تكوين الناتج الوطين : قطاع المحروقات واإلنتاج الوطني -أ
 :ري، كما يوضحه اجلدول اآليتحيتل موقعا هاما ضمن هيكل هذا األخاخلام، فهو 
 (4102-4100) مساهمة قطاع المحروقات في الناتج الوطني الخام للفترة(: 15) رقم جدول

 4100 4104 4103 4102 
 2921.90 2699.10 2239.39 2424.21 (مليار دج)إنتاج  قطاع احملروقات
 02296.10 02164.93 03291.22 04401.29 (مليار دج)الناتج الوطين اخلام 

 34.02 32.42 21.93 24.63 (٪)إنتاج  قطاع احملروقات
  Source : ONS, Les comptes économiques de 2000 à 2014, 2015. http://www.ons.dz/  

 

نالحظ من اجلدول أعاله نسبة منو إنتاج قطاع احملروقات بالنسبة للناتج الوطين يف تناقص مستمر 
 مقارنة بعام 4102 يف عام ٪00.02 تقدر نسبة االخنفاض حبوايلإذ ، (4102-4100) خالل الفرتة

 ٪34.02نفس الشيء بالنسبة ملسامهته يف الناتج الوطين فقد عرفت منحى تنازيل، حيث بلغت  ،4100
وهو راجع إىل اخنفاض كل من إنتاج وصادرات . 4100 عام ٪24.63 ، مقارنة بنسبة4102عام 

 .PIB هذه األخرية، مما تسبب يف تقليص مسامهة القطاع يف احملروقات وبالتايل اخنفاض عوائد
يعترب قطاع احملروقات من أهم القطاعات اليت حتقق قيمة : قطاع المحروقات والقيمة المضافة -ب

 . مضافة نظرا لدرجة مردوديته اجليدة، إال أهنا عرفت خالل السنوات األخرية تراجعا حمسوسا
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 (4102-4100) المحروقات في القيمة المضافة الخام للجزائر مساهمة قطاع(: 10)رقم جدول 
 4100 4104 4103 4102 

مليار )إمجايل القيم املضافة اخلام 
 (دج

00322.62 04293.12 04921.21 03420.3 

 2921.90 2699.10 2239.39 2424.21 القيمة املضافة لقطاع احملروقات
٪ من جمموع القيم )احملروقات 

 (املضافة
39.4 39.9 34.3 46.4 

Source : ONS, op.cit. 
 نالحظ من اجلدول أعاله أن القيمة املضافة للمحروقات عرفت اخنفاض مستمر خالل الفرتة

، 4102 من إمجايل القيمة املضافة اخلام للوطن يف عام ٪46.4 ، فهي مل تعد متثل سوى(4100-4102)
ع إىل تقلص قيمة صادرات نفط اجلزائر، نتيجة ، ويرجع هذا الرتاج4100 يف عام ٪39.4 مقارنة بنسبة

 .اخنفاض الطلب العاملي على النفط وكذا زيادة املعروض النفطي
 : تطورات احتياطات الصرف والدين الخارجي -0

مليار دوالر، أي بنسبة  019.6إىل  4102 تراجعت عام الصرفإن احتياطات اجلزائر من 
يف السداسي الثاين  النفطفاض احلاد الذي شهدته أسعار سبب االخنذلك بو  4103 مقارنة بسنة٪ 1.9

مليار دوالر  3.2 حوايل 4103 أما بالنسبة للدين اخلارجي فهو يف تراجع مستمر ليبلغ سنة. من العام
 .مليار دوالر 2 إىل 4102 أمريكي، لكنه ارتفع جمددا يف عام

 (4102-4100) للفترة تطور احتياطات الصرف والدين الخارجي للجزائر(: 10)رقم جدول 
 4100 4104 4103 4102 

 019.6 062.1 061.1 094.4 (مليار دوالر أمريكي)احتياطات الصرف
 2.1 3.2 3.9 2.2 (مليار دوالر أمريكي)الدين اخلارجي

Source : Trésor Direction Générale, Indicateurs Economiques et Financiers De L’Algérie, 

avril 2015, p 4. From: www.tresor.economie.gouv.fr  
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نالحظ من اجلدول السابق أن احتياطات اجلزائر من الصرف يف تراجع مستمر بسبب الرتاجع 
   .الذي شهده قطاع احملروقات الذي تعترب إيراداته أهم مورد لالقتصاد الوطين واملولدة للعملة األجنبية

 : وضعية صندوق ضبط الموارد -7
ندوق تتمثل يف متويل عجز امليزانية العامة للدولة حيث ينتج هذا العجز عند إن أهداف الص

اخنفاض مستوى إيرادات اجلباية البرتولية أقل من تقديرات قانون املالية، باإلضافة إىل اهلدف الثاين وهو 
 .التقليص من حجم املديونية العمومية

 (مليار دج)  (4102-4100) فترةتطور وضعية صندوق ضبط الموارد خالل ال(: 10)رقم جدول 
 4102 4103 4104 4100 السنوات

 :املوارد
 2293204 2933124 2390113 2924931 رصيد السنة السابقة

 0211131 0902611 0206121 0246211 اجلباية البرتولية حسب قانون املالية

 3399322 3919030 2122326 3946141 (الفعلية)اجلباية البرتولية احملققة 

 0901942 4194430 4232316 4311341 فائض قيمة اجلباية البرتولية

 1 1 1 1 تسبيقات بنك اجلزائر

 :االستخدامات
 1312031 1962693 1601104 1023021 (املوارد)متاحات قبل السحب 

 1 1 1 1 سداد الدين العمومي

 1 1 1 1 سداد تسبيقات بنك اجلزائر

 4692914 4034210 4493491 0190222 متويل عجز اخلزينة العمومية

 4692914 4034210 4493491 0190222 إمجايل االستخدامات

 2219292 2293204 2933124 2390113 الرصيد املتبقي
Source : http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/donnees-statistique?id=78. Consulter le 

26/07/2015, 23 :49. 



 السعيد بريكة . د
 نور الهدى عمارة. د

 ني من التبعية للمحروقاتالصناعة خيار استراتيجي لتنويع وإخراج االقتصاد الوط

 

238 
 

ابق أن اجلباية البرتولية تلعب دورا كبريا يف متويل موارد الصندوق، وذلك نالحظ من اجلدول الس
من خالل فوائض القيم عن مستوى جتاوز اإليرادات اجلبائية البرتولية لتقديرات قوانني املالية، باإلضافة إىل 

فعالة، وكل موارد أقل أمهية تتمثل يف تسبيقات بنك اجلزائر املوجهة لسري املديونية اخلارجية بكيفية 
فاجلدول أعاله يبني أن اجلباية البرتولية هي الوحيدة اليت . اإليرادات األخرى املتعلقة بسري الصندوق

كما نالحظ أن حجم فائض اجلباية  ،(4102 -4100) سامهت يف متويل صندوق ضبط اإليرادات للفرتة
دات احملروقات بسبب اخنفاض البرتولية عرف تراجعا خالل نفس الفرتة، ويعود ذلك إىل اخنفاض إيرا

نالحظ أن صندوق ضبط املوارد مل  كما. النفطالكميات املصدرة من احملروقات وكذا اخنفاض أسعار 
كما يشري . يستفد من أي تسبيق لبنك اجلزائر، وهذا ما يؤكد أمهية اجلباية البرتولية يف متويل هذا الصندوق

وجند ، 4100 عملية تسديد للدين العمومي منذ سنة اجلدول إىل أن صندوق ضبط املوارد مل يسجل أي
حيث قدرت تغطية . أن متويل عجز اخلزينة العمومية يتزايد سنة بعد أخرى والذي ميول من موارد الصندوق

 4102 مليون دج سنة 4692914 مليون دج إىل 0190222 حوايل 4100 عجز اخلزينة العمومية سنة
حيث ساهم الصندوق بتغطية إمجالية . اع بزيادة النفقات العموميةأي تقريبا الضعف، ويفسر هذا االرتف

ففي ظل هذا الوضع احلرج الذي تعيشه . مليون دج 6024929 قدرت قيمتها ب 4102 إىل 4100 من
 .اجلزائر جراء اخنفاض أسعار النفط، البد من ترشيد النفقات العمومية وكذا تنويع مصادر الدخل

 

 : ديل لقطاع النفطالصناعة كقطاع ب.  ثانياا 
بعدما تناولنا يف احملور السابق واقع قطاع احملروقات يف اجلزائر وأهم مؤشرات هذا القطاع، تبينت 
لنا الوضعية احلرجة اليت بات يعيشها هذا األخري، وبالتايل ضرورة التحرك والبحث عن بديل يعول عليه يف 

 قطاع يف جتد أن ميكن ومالية وبشرية طبيعية إمكانيات من متلكه ومبا اجلزائر إن. النهوض باالقتصاد الوطين
 أسعار يف املستمرة التقلبات وملواجهة النفطية للثروة احملتمل لتعويض النضوب احلقيقي الصناعة البديل

 .اخلارجية اجلزائر على إيرادات آثار من ترتكه وما العاملية األسواق النفطية يف النفط
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 : جزائرواقع قطاع الصناعة في ال -0
إن الواقع احلايل للصناعة اجلزائرية يشري إىل أنه ورغم اجلهود املكثفة املبذولة من طرف الدولة 
لتعزيز التنمية الصناعية، يف إطار تنويع البنيان اإلنتاجي احمللي، فإن نصيب قطاع الصناعات التحويلية يف 

 وجهت إىل القطاع الصناعي خالل املرحلة الناتج احمللي اإلمجايل ظل ضئيال بالرغم من حجم املوارد اليت
 . السابقة، حيث أنه مل حيقق معدالت منو تفوق معدالت منو القطاعات األخرى

 واملايل االقتصادي الوضع ظل يف: مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي اإلجمالي -
 اسي األول من عامإىل السد 4111 األمثل والذي شهدته البالد خالل الفرتة من االستثنائي

 خارج الوطنية الصناعة أداءأن باإلضافة إىل ما قامت به احلكومة من استثمارات معتربة، إال و  ،4102
 .املتاحة اهلائلة واإلمكانات بالفرص مقارنة ودون املستوى املطلوب واملسطر له، ضعيفا   احملروقات بقي

 الفرتة مدار اجلارية على باألسعار اإلمجايل حملليا الناتج مسامهة الصناعة خارج احملروقات يف حيث بلغت
ل كما هو موضح يف اجلدو   .االستخراجية للصناعة ٪31.9 مقابل ٪2.2 متوسطة كنسبة 4100-4102

 (.16) رقم
 القطاع الصناعي، يف تتمثل خارج احملروقات الوطين االقتصاد ألداء الرئيسية الضعف نقطة فتبقى

فهو يعد أضعف قطاع  مسامهة يف  نسبيا ، وضعيفة تبقى متذبذبة اخلام لياحمل الناتج يف تهمسامه أن حيث
 االقتصاديات خمتلف للنمو املستدام يف الرئيسي احملرك يعترب أنه من الرغم الناتج احمللي اإلمجايل، على

 ياسق يف هامة مكانة حيتل اإلنتاج الصناعي فإن الوطين، اإلنتاج يف اجلزئي عن طابعه فضال املعاصرة،
 إىل إضافة االقتصادي، للنمو األول واملميز الغالب املظهر يف تعد الصناعية التنمية كون الكلية، اجملاميع
. 5لالبتكار واإلبداع نشرها خالل من التقين والتكنولوجي للرقي األخرى ومصدرا للقطاعات احملفز اعتبارها

منها القطاع بنوعيه اخلاص والعمومي واليت تساهم فوضع القطاع يعكس املشاكل املالية واهليكلية اليت يعاين 
 . يف عرقلة منو وتطور القطاع وبالتايل عجزه عن االستجابة للطلب الكلي املتزايد

                                                 
ف، حممد الطاهر سعودي، السياسة االقتصادية يف اجلزائر وانعكاساهتا على األداء االقتصادي دراسة حممد كرمي قرو  5

 .330، ص4104، 04، العدد 06، جملة جامعة تكريت للعلوم، اجمللد (4100-0666)حتليلية للفرتة 
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 (مليون دج) (4102-4100)مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي اإلجمالي : (10) رقمجدول 
 4100 4104 4103 4102 

 939613.9 192221.2 149902.4 993129.2 الصناعة خارج احملروقات

 03420310.1 04921213.9 04293120.9 00322622.1 إمجايل القيم املضافة

 02296101.3 02164939.0 03291221.2 04401291.0 إمجايل الناتج الداخلي
الصناعة خارج احملروقات 

 (٪ إمجايل القيم املضافة)
2.9 2.9 2.1 2.4 

الصناعة خارج احملروقات 
 ( الناتج الداخلي٪إمجايل)

2.22 2.31 2.23 2.19 

 .402، ص4102، نوفمرب"للجزائر والنقدي التطور االقتصادي"، 4103السنوي  بنك اجلزائر، التقرير: املصدر
-ONS , Les comptes économique de 2000 à 2014, 2015. http://www.ons.dz/ 

 

 : ة لتطوير القطاع الصناعي الجزائريالسبل المقترح -2
 إىل اهلادفةالسبل، من  مجلة نقرتح، نظرا لضعف مسامهة قطاع الصناعة يف االقتصاد الوطين

وبالتايل  احملولة، ومصدر للمواد منتج بلد إىل األولية للمواد ومنتج بلد مصدر جمرد من باجلزائر االنتقال
وذلك من أجل جتنب استمرار اجلزائر يف االعتماد  احملروقاتختليص االقتصاد الوطين من تبعيته لقطاع 

وذلك من  الكلي على عوائد الصادرات النفطية، اليت تتميز بعدم االستقرار نتيجة تقلبات أسعار النفط،
من إىل قطاع الصناعة كبديل لقطاع احملروقات، والذي حقن فائض السيولة خالل توجيه العوائد النفطية و 

 .  ثابت ومستقر وإجياد فرص عمل دائمةشأنه خلق منو 
إن تنويع الصادرات يتوقف على تطوير اهليكل اإلنتاجي : إعادة هيكلة الصناعات الوطنية وتطويرها -أ

وتنويعه، وال يتم ذلك إال من خالل إعادة هيكلة الصناعة الوطنية، والتحول من تصدير املواد األولية إىل 
. تصنيع ممكنة، حبيث تكون جاهزة لالستهالك احمللي أو التصدير تصنيع تلك املواد، حىت آخر درجة

باإلضافة إىل ذلك فأن تطوير الصناعة يتطلب تطوير وحتديث البنية التحتية للقطاع الصناعي، من خالل 

http://www.ons.dz/
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إىل التجمعات ( وغريها...كهرباء، ماء، وقود، حمطات معاجلة املياه)إعطاء األولويات يف تزويد اخلدمات 
الصناعية، وكذلك االهتمام بتوفري وسائل نقل للبضائع والركاب بتكلفة معقولة لنقل البضائع  واملناطق

وميكن يف هذا اإلطار منح بعض احلوافز والتسهيالت للمستثمرين الذين يدفعون تكاليف جتهيز . الصناعية
كما أن تطوير القطاع . ةالبنية التحتية ملشاريعهم الصناعية يف مناطق ال تتوفر فيها مرافق البنية التحتي

الصناعي يتطلب زيادة حجم املصانع، وليس تبعثرها عن طريق االندماج بني املؤسسات الصناعية حىت 
تستطيع التطوير واالبتكار بشكل أسهل واحلصول على امتيازات الشركات العاملية بشروط أفضل، مما جيعل 

 6.اإلنتاج احمللي مبواصفات وجودة عاليتني وتكاليف أقل
جذب  يتميز مناخ االستثمار يف اجلزائر بصعوبته وضعفه على: تحسين مناخ االستثمار الصناعي -ب

وهو ما يعكسه مؤشر بيئة األعمال، حيث حتتل اجلزائر حسبه . واستقطاب االستثمار احمللي وكذا األجنيب
 7.(دولة 41من أصل ) عربيا 02و( دولة 096 من أصل)عامليا  021 املرتبة

نالحظ من خالل املؤشرات الفرعية السابقة لبيئة األعمال، أن ترتيب اجلزائر يف مجيع املؤشرات 
وهو ما يعكس تأخر اجلزائر الكبري . عامليا، باستثناء ترتيبها يف مؤشر تسوية حاالت اإلعسار 011 يتجاوز

مة التمويل اجلزائرية وما يرتبط يف اجملاالت السابقة، فنالحظ مثال التأخر الكبري واألداء الضعيف جدا ملنظو 
بذلك من انعكاسات سلبية على االقتصاد الوطين وهو ما يبينه مؤشر احلصول على االئتمان، باإلضافة 
إىل الضرر الكبري الذي تلحقه املمارسات البريوقراطية لإلدارات اجلزائرية على االقتصاد، وهو ما يظهره كل 

فبالرغم من القوانني اليت تقرها السلطة هبدف حتفيز . لكيةمن مؤشر استخراج الرتاخيص وتسجيل امل
 . وجذب االستثمار إال أن بيئة االستثمار يف اجلزائر تعد صعبة الستقطاب املستثمرين

                                                 
، شتاء 22ادية عربية، العدد ، جملة حبوث اقتصاالستراتيجية المالئمة للتنمية الصناعية في الجزائرعبود زرقني،  6

 .011، ص4116
، العدد 4105بيئة أداء األعمال في الدول العربية لعام ، وائتمان الصادرات املؤسسة العربية لضمان االستثمار 7

 .03، ص4102ديسمرب -الرابع، أكتوبرالفصلي 
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 4102ترتيب الجزائر في مجاالت ممارسة أنشطة األعمال لعام (:10)شكل رقم 

  
Source: World Bank Group, Doing Business 2014, Economy Profile: Algeria, 11th 
Edition, p08. From: http://www.doingbusiness.org consulted 16/08/2015 

 

فالوضعية السيئة والسلبية اليت يتوفر عليها املناخ االستثماري يف اجلزائر من مناخ األعمال 
فإنه من . ثمار يف اجلزائروالظروف احمليطة به، أدت إىل عزوف املستثمرين احملليني واألجانب عن االست

الضروري القيام بتشخيص دقيق لعناصر البيئة االستثمارية يف اجلزائر وذلك للوقوف على األسباب الفعلية 
املعيقة ألنشطة املستثمرين الوطنيني واألجانب، فقد أشارت الدراسات النظرية والشواهد العملية إىل أنه  

قطر وطالت املدة وغابت املعلومات وضعف كل من تنفيذ كلما تعقدت إجراءات تأسيس األعمال يف ال
العقود وسلطة احملكمة وقوانني العمل ارتفعت تكلفة أداء األعمال وأدى ذلك إىل تردي بيئة األعمال 
وبروز ظواهر سلبية كتعميق البريوقراطية والرشوة وتفشي أنشطة السوق املوازي وهذا يعين إضعافا لالستثمار 

 . جاذبية البلد يف استقطاب االستثمار األجنيب املباشراحمللي وتراجعا يف
 : مناخ عمل مالئم وجيد ويتم ذلك من خالل توفريفال بد من 

حتويل بيئة املؤسسة واملستثمر إىل مناخ أعمال أكثر جاذبية، وذلك من خالل إنشاء جملس وطين  -
والنقابات واخلربة االقتصادية، حيث  لتحسني مناخ األعمال يرأسه رئيس الدولة وجيمع الدولة واملؤسسات
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يسعى إىل تنفيذ خمطط حتسني مناخ األعمال الذي يسطر أهدافا كمية لرفع اجلزائر إىل مستوى البلدان 
 8.األكثر جاذبية لالستثمار يف العامل

 :إهناء ثالث عقبات رئيسية أمام االستثمار املنتج عن طريق -
 .انون العام للضرائب أو يف القوانني املاليةإلغاء قانون احلوافز وإدراجه يف الق -
الطاقة، املناجم، )على االستثمارات األجنبية يف بعض القطاعات االسرتاتيجية  20/26 قصر قاعدة -

فيجب أن يكون االستثمار األجنيب (. البنوك، اإلتصاالت، البرتوكيماويات، التعدين، الطريان املدين مثال
  .حرا يف كل القطاعات األخرى

، حىت يتم التخفيف من (ANIREF) طرح يف السوق املعروض من األراضي الصناعية اليت حبوزة -
 .مشكل العقار الصناعي

 .وإلغاء الصالحيات احلالية املمنوحة للواليات يف توزيع األراضي االقتصادية CALPIREF حل -
زام الشفافية والت. ANDI أو ANIREFحيث أن قرارات توزيع األراضي جيب أن تعود إىل 
 .الكاملة يف ختصيص وتوزيع األراضي الصناعية من طرف الدولة

 ؛حتقيق التبسيط اإلداري للمؤسسات -
 ؛إدخال قفزة يف عصرنة وحتديث مناخ األعمال -
 9.إطالق املناطق الصناعية اجلديدة مع مناخ لألعمال من الطراز العاملي كمشاريع جتريبية -

ملستمر على تطوير مناخ االستثمار الصناعي، لكي يصبح أكثر مالئمة وبالتايل فالبد من العمل ا
 .ومقدرة على جذب املزيد من األموال واملدخرات

                                                 
8

متاح  .4103جانفي  49، 4141دروس ورؤية جلزائر : ، مخسينية االستقالل4141نبين، ملخص تقرير نبين  
 (.06/19/4102) مت اإلطالع /http://www.nabni.org على املوقع

9 Collectif Nabni, Plan d’urgence 2016-2018, Juin 2015, p28. 
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 حتويل يف الرئيسة واألداة األفكار مصدر البشري العنصر يعترب :االستثمار في الرأس المال البشري -ج
 السهر و الذهنية، وطاقاته فاعليته اراستثم وقدرات تنافسية، من خالل إىل فرص التحديات واملعوقات

أن  فالبد لقطاع الصناعة البالد، متتلكها اليت متثل الثروة احلقيقية اليت معارفه اجليد وتطوير اإلعداد على
 التكوين من مرحلة وحتويلها البشرية بالكوادر البشرية، للسعي قدما املوارد بالغا بعملية تكوين يويل اهتماما

وال شك أن اإلدارة جانب من جوانب الطاقة البشرية موكل إليها مهمة التخطيط . نيالتمك مرحلة إىل
واإلشراف والتنسيق والرقابة واختاذ القرار، وهلذا فهو يلعب دورا إشرافيا قياديا لتحقيق أفضل ناتج ممكن من 

قية اليت تعتمد عليها وإذا كان العنصر البشري ميثل الثروة احلقي. خالل استثمار املوارد البشرية واملادية
 10.التنمية فإن اجتاه الدول عموما ال بد أن ينصرف إىل تنمية هذه الثروة

 عامال باعتباره مستقبلية سياسة صناعية أي لنجاح يعترب أساس البشري العنصر كما أن تطوير
رية من اجلزائ الصناعة عانت طاملا فال الصناعات وعصرنة امتصاص التكنولوجيات احلديثة على مشجعا

البد ف. 11السوق واملنافسة االستجابة للمتطلبات ضعف يف صاحبه الذي للعمال والتكوين التأطري سوء
إنتاجية الفرد  ورفع إبداعية، قدرات إىل تراكم اخلربات وحتويل الصناعة يف العاملة القوة تأهيل إعادة من

 .ميالعل واإلجناز اإلبداع من متكنه اليت الذاتية املعارف باكتسابه
التغريات  لدعم الصناعة بقطاع الناشطة البشرية للمهارات املستمر والتكييف اإلعداد أن كما
 مؤسسات مسريي اهتمامات أهم بني القطاع على املستوى الدويل، البد أن يكون من السارية على

املؤسسات  ذاوك املركزي املستوى إجراءات على عدة اختاذ فمن الضروري الصناعة باجلزائر، قطاعوأجهزة 
 :يلي فيما تلخيصها وميكن

                                                 
، أسامة عبد الرمحان، البريوقراطية النفطية ومعضلة التنمية، عامل املعرفة، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت 10

 .024، ص0694
 التنمية ودفع عجلة االسرتاجتيات الصناعية تفعيل يف املتاحة املوارد وتثمني تأهيل تسعديت، أمهية بوسبعني رتيبة عروب، 11

يف اجلزائر، جامعة البويرة،  اجلديدة الصناعية عنوان اإلسرتاتيجية حتت وطين ، ملتقى"وآفاق حقائق اجلزائر"االقتصادية 
 .6ص
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 مسري منصب وكذا مسري مناصب لشغل حتضريهم هبدف عالية كفاءات ذات إطارات تكوين -
 وسيط؛

 هندسة اختصاص وكذا االقتصاد ،التوزيع ،اإلنتاج ،التخطيط ميادين مجيع يف خمتصة إطارات تكوين -
 املشاريع؛ وتسيري

 فروع كافة يف التنظيم ومؤسسات الوكاالت استحداث بعد صةخا التنظيم جمال يف التكوين آلية دفع -
 مهارات جديدة؛ تتطلب بدورها واليت جديدة مهن وظهور الصناعة قطاع

 املشرتك التكوين وكذا باإلنرتنت، التكوين على باالعتماد متواصل( تدوير إعادة) رسكلة نظام تكوين -
 ؛التكوين مراكز عن وحدات البعيدةال موظفي تكوين وضمان املستخدمني لتطوير قدرات وذلك

 جسور ومد احلديثة، التكنولوجيات مواكبة ضمان أجل من وذلك األجنبية، اللغات يف التحكم -
 12؛األجنيب الشريك مع احلوار بشكل أحسن

 ضمن املعلوماتتكنولوجيا و  نظم استخدام على املؤهلةو  املدربة العاملة اليد بتوفري االهتمام تأكيد -
 (خارجياو  حمليا) تدريبية مج برا توفري خلل من ذلكدعم و  اجلزائرية املؤسسات لدى تلفةاألقسام املخ

 ؛املطلوب بالشكل املعلومات بتكنولوجيا استغالل االستثمار يتم حىت
تبيان دور اجلامعة يف إمداد املؤسسات  مرافقة البحث العلمي للمؤسسات االقتصادية، من خالل -

ة، وزيادة املخصصات املالية املوجهة لتطوير التعليم وتنمية البحث بالكفاءات واإلطارات املطلوب
العلمي الذي يعترب ركيزة أساسية للنهوض بأي اقتصاد، وذلك بتطوير املناهج التعليمية، وإدراج 
اجلانب التطبيقي يف املقررات الدراسية هبدف االستثمار يف العنصر البشري الذي يعترب قوة للتنمية، 

بالثروة الفردية واالعتناء هبا ألن الفرد هو الذي تعتمد عليه كل دولة يف مرحلة ما بعد أي االهتمام 

                                                 
قة العريب العاشر، الطاقة والتعاون العريب، الورقة القطرية للجمهورية اجلزائرية، أبو ظيب، دولة اإلمارات العربية مؤمتر الطا 12

 .24، ص4102ديسمرب /كانون األول  43-40املتحدة، 
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حوافز أكرب ملمارسة البحث يف اجلامعة، يف املخابر املتخصصة ويف املؤسسات، على  وخلق 13.البرتول
 . أساس معايري األداء والتوافق مع أهداف تنمية البالد

ال ينصرف فقط إىل التأهيل والتدريب وإمنا جيب أن ينصرف واحلديث عن تنمية القوى البشرية 
أيضا إىل الرعاية الصحية واالجتماعية وإىل تنمية الوعي الثقايف واالجتماعي وتوفري املناخ املالئم للمشاركة 

 14.يف اختاذ القرارات
و جديد يف الصناعة من أكثر القطاعات تقبال  لكل ما ه :التكنولوجيا كعنصر مهم لتطور الصناعة -د

وهذا نابع من طبيعة هذا النشاط القائم على حتويل املدخالت إىل خمرجات جديدة . تفعيل أدائها الوظيفي
ولذلك برز تأثري التقدم التقين يف عمليات التصنيع بدءا  من مكننة العمليات . باستعماالت متنوعة

طور الصناعي الكبري الذي تشهده الدول وما الت. اإلنتاجية إىل آليات التسويق وتلبية طلبات املستهلكني
املتقدمة إال دليل واضح على انعكاس التقدم التكنولوجي الذي أحرزته هذه الدول يف ميادين العمل 

حيث أصبح نقل التكنولوجيا مفهوم مرتبط بضرورات التصنيع يف البلدان النامية من بينها . الصناعي لديها
 : وقد حظي هذا املوضوع باالهتمام من خالل. بني التصنيع والتكنولوجيااجلزائر، لالرتباط الوثيق والتداخل 

جمال تسريع وتائر منو اقتصادياهتا الوطنية عن طريق بناء قاعدة صناعية قائمة على إحدى منتجات  -
 العلم والتكنولوجيا؛

معلومات  توفري شروط أفضل للدول النامية يف جمال نقل املعرفة التكنولوجية على أساس توفري شبكة -
 تكنولوجية مالئمة ألهداف واجتاهات الصناعة فيها؛

 15؛ضرورة استرياد التكنولوجيا النظيفة والتخلي عن التكنولوجيا ذات التأثري السليب على البيئة -

                                                 
ادية، العدد سهام شباب، توظيف عوائد القطاع النفطي يف االقتصاد اجلزائري، اجمللة العربية للدراسات اإلدارية واالقتص 13

 .11ص ،4102 اخلامس، يناير
 .023أسامة عبد الرمحان، مرجع سابق، ص 14
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التكنولوجي ونقل وتوطني التكنولوجيا، واستيعاب -ضرورة زيادة االستثمار والدعم يف البحث العلمي -
نولوجية يف النشاط الصناعي لرفع كفاءة وجودة تنافسية املنتجات الصناعية التطورات العلمية التك

 . اجلزائرية يف األسواق الداخلية واخلارجية
ضرورة العمل على : ضمان التنسيق والترابط بين السياسات االقتصادية والسياسات الصناعية -و

رتبطة بتطوير الصناعة يف اجلزائر، ضمان الرتابط بني السياسات االقتصادية عموما، وبني السياسات امل
وحبيث تصب يف حمصلتها النهائية وبشكل متناسق ومتكامل فيما بينها يف تطوير الصناعة اجلزائرية ومنوها، 
ويشجع على رفع كفاءة األداء وتأمني عمل املشروعات الصناعية من خالل هذه السياسات املوضوعة، 

حبيث يتم أفضل استخدام ممكن لألدوات املعتمدة يف . ا التطبيقوجدية األجهزة املطبقة هلا، وفاعلية هذ
 16.هذه السياسات من أجل حتقيق أهدافها يف تطوير االقتصاد عموما، وتطور الصناعة ومنوها خصوصا

إن للسياسة الضريبية آثار إجيابية على االستثمارات بصفة  :الجمركي والنظام الضريبي النظام تطوير -
مار الصناعي بصفة خاصة حملية كانت أو أجنبية، من شأهنا أن تشجع االستثمارات عامة وعلى االستث

ويتم ذلك من خالل ختفيف األعباء الضريبية املفروضة على هذه االستثمارات مبا تقدمه من حوافز ومزايا 
ولة، وإن كانت احلوافز الضريبية ينجم عنها ضياع عام حلصيلة مالية على مستوى الد. وإعفاءات ضريبية

إال أنه قد ينشأ عن . باعتبارها أهنا متثل تنازل الدولة عن حقها يف فرض وحتصيل الضريبة وفقا لقانون معني
تلك احلوافز قيام أو تدفق لالستثمارات اليت من شأهنا أن تساعد يف إصالح األوضاع االقتصادية القائمة 

 17.ا املتقدمةوتشجيع التنمية الصناعية وجذب االستثمارات ذات التكنولوجي

                                                                                                                                      
، األردن، 0كامل كاظم بشري الكناين، املوقع الصناعي وسياسات التنمية املكانية، دار الصفاء للنشر والتوزيع، الطبعة  15

 .462، ص4119
 .036ص ،4104ديث للنشر والتوزيع، األردن، فليح حسن خلف، اقتصاديات العامل اإلسالمي، عامل الكتب احل 16
، 4111نزيه عبد املقصود مربوك، اآلثار االقتصادية لالستثمارات األجنبية، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، مصر،  17

 .013-014ص
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ففي إطار جهود الدولة للتيسري على املصدرين، وملزيد من احلوافز اليت تشجعهم على زيادة 
 :الصادرات، نقرتح ما يلي

 السلع إنتاج يف حيتاجوهنا املستوردة اليت الوسيطة املدخالت على احلصول بإمكانية السماح للمصدرين -
يؤدي خفض هذه األخرية إىل خفض األسعار للتصدير بتعريفة مجركية منخفضة، حيث  املوجهة

الرسوم  من وزيادة املنافسة وبالتايل يتوقع زيادة اجلودة والكفاءة على املدى الطويل، أو إعفائهم
كما قامت به بعض الدول الناشئة مثل كوريا  اجلمركية على مستلزمات اإلنتاج وخامات اإلنتاج

 لمستثمرين أدت إىل تطوير الصناعة الكورية؛اجلنوبية، باإلضافة إىل مزايا أخرى منحتها ل
 إعفاء مواد التعبئة والتغليف من الرسوم اجلمركية؛ -
إخضاع السلع املصنعة وتامة الصنع املستوردة إىل تعريفة مجركية أعلى من تلك املطبقة على السلع  -

قبول اجلزائر  األولية، ومما جدير بالذكر أن اإلعفاءات اجلمركية للسلع من املنتظر أن تكتمل بعد
 18.االنضمام إىل منظمة التجارة الدولية، ودخول االتفاقية حيز التطبيق

 من التنمية الصناعية لتعزيز حاسم أمر هو جيدا يعمل مايل سوق وجود إن: تطوير السوق المالي -
 األصول ىعل للحصول والقروض الرأمسالية، السلع العامل وتأجري املال لرأس التنافسية القروض توفري خالل
 القدرة وتشكل. اخلدمات االستشارية عن فضال العقاري، والتطوير االستثمار مشاريع ذلك مبا يف الثابتة
 وجه على واملتوسطة الصغرية املؤسسات أمام رئيسية معقولة عقبة بأسعار االئتمان على احلصول على

 ما عادة ألهنم اجتماعية إجيابية،و  خاصة عوائد ذات مشاريع لديهم الذين ألولئك بالنسبة اخلصوص، حىت
 19.ائتماين تاريخ أو ضمانات إىل يفتقرون

                                                 
 .093عبود زرقني، مرجع سابق، ص 18
 الصناعة دور :املستدام للتشغيل ، النمو4104 لعام الصناعية التنمية منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، تقرير 19

 .43، ص4103اهليكلي،  والتغيري التحويلية
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خالل  من تطويرها وجيب االقتصادي لإلقالع األساسي العنصر واملصرفية املالية املنظومة تعترب
االقتصادية، فالبد  للمؤسسات اهليكلة إلعادة وأدوات وسائل من مبا توفره االقتصادي للنمو الدافع دورها

إصالح بشكل مستعجل وعميق للقطاع املايل وبنيته التحتية يضفي عليه املزيد من املنافسة والعصرنة  من
 :البد الصدد هذا بشكل كامل يف خدمة حاجات املؤسسات واملواطنني، ويف

 إصالح القطاع البنكي وفتحه ملزيد من اإلبداع واملنافسة؛ -
 20؛(املالية اإلسالمية مثال)ة غري تقليدية تنمية البورصة وأسواق الصرف، وتطوير أدوات مالي -
 إشاعة الثقة يف اجلهاز االئتماين وتوجيه املدخرات إىل املشروعات اإلنتاجية الصناعية؛ -
 البحث عن أمناط غري تقليدية جلذب وتشجيع االدخار بنوعيه اإلجباري واالختياري؛  -
 وفقا وذلك املؤسسات وتأهيل مبتدعي ختتص املالية واملؤسسات البنوك مستوى على هياكل إنشاء -

 عالقة وخلق للبنوك األساسية االهتمامات من جعل املؤسسة منها اهلدف املدى بعيدة إلسرتاتيجية
 القطاعني؛ بني تكامل وتعاون

التمويل  بعمليات خاصة املكلفة األخرى العمومية واإلدارات واهليئات البنوك بني التنسيق تدعيم -
 عمليات وتفادي جهة، من العمليات لتسهيل والضرائب وذلك جلماركا: مثل اخلارجية والتجارة

 21.أخرى جهة من األموال وتبييض حتويل عمليات وخاصة الغش والتهريب
إن لوظيفة متويل الصادرات أمهية كبرية يف النشاط التصديري، حيث أن نقص التغطية املالية إلمتام 

اليت تواجه املصدرين، خاصة وأن املصدر يبحث عن  العملية اخلاصة بالتصدير، تعد من أكرب املشاكل
قرض مايل يغطي التزاماته املتعلقة بالعقود اليت أبرمها مع زبائنه، ومن هنا يربز دور التمويل بربوز أمهية 

 :فكما يتطلب إلجناح العملية التمويلية ضرورة توفر يف برامج التمويل ما يلي. النشاط التصديري القائم

                                                 
 .19نبين، مرجع سابق، ص 20
دور السياسات الصناعية يف إجياد االسرتاتيجية املالئمة للقطاع الصناعي اجلزائري، مذكرة  عزرين،عز الدين بن  21

 .011، ص4100/4104، بسكرة، ماجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة حممد خيضر
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 للقروض البنكية املتعلقة باملصدرين، أو النشاطات املوجهة للتصدير؛منح األولوية  -
 أو بالعملة الصعبة لتمويل املشاريع املوجهة للتصدير؛/منح قروض بالعملة الوطنية و -
جيب أن يوافق البنك على منح تسهيالت للخصم، وذلك لتشجيع منح القروض البنكية  -

 22.للمصدرين
 :بـإن الفشل الذي حلق : ة بتنفيذ وتقييم السياسات االقتصاديةإعادة تنظيم المؤسسات المكلف -ه
االسرتاتيجية الصناعية، املؤسسات العمومية، سياسات دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة، القطاع املايل )

يف اختيار األدوات والسياسات، حيث جند أن نفس هذه األخرية  أال يعين بالضرورة وجود خط( العمومي
الدولة قد القت جناحا يف دول أخرى، بل إن السبب يف هذا الفشل ناجم عن حوكمة سيئة مع تدخالت 

 . لتدخالت الدولة
وكالة التنمية الصناعية )ففي هذا اجملال البد من إنشاء وكاالت مستقلة لتنفيذ تدخالت الدولة 

، باإلضافة (مناخ األعمالوالتنافسية، صندوق تسيري األصول االقتصادية العمومية، اجمللس الوطين لتحسني 
إىل إنشاء وزارة واحدة جتمع كل الوزارات االقتصادية حيث تضم االقتصاد واملالية والتنمية الصناعية ،  
كذلك إنشاء جملس أعلى للتنمية االقتصادية يرأسه رئيس اجلمهورية، ويتشكل جملس إدارته من ممثلي 

ويتمتع بقدرات التحليل ( خرباء، مراكز أحباث)املدين الدولة وممثلي عامل املؤسسة والنقابات واجملتمع 
 23.االسرتاتيجي والقيادة االسرتاتيجية االقتصادية ومتابعة فعالية تنفيذها

 

 : خاتمة
لقد عرفت اجلزائر منذ حصوهلا على االستقالل إىل يومنا هذا شكلني من التنظيم، حيث يطلق 

االستقالل حىت بداية التسعينات، أما التنظيم الثاين فهو ، وهو املمتد من "بالتخطيط املركزي"على األول 
                                                 

، 4100، جوان 44حممد األمني شريب، تقنيات التمويل قصري األجل للصادرات، جملة العلوم اإلنسانية، العدد  22
 .220ص

  .16نبين، مرجع سابق، ص 23
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، وهو املمتد من هناية املدة األوىل إىل "باقتصاد السوق"حر حتكمه نسبيا ميكانزمات السوق وآلياته يدعى 
 . يومنا هذا

ويف ظل هذين التنظيمني تبنت احلكومة اجلزائرية اسرتاتيجيات أولت فيها األمهية للقطاع الصناعي، 
بذلت كل جمهوداهتا حىت حتقق األهداف النهائية اليت سطرهتا، إال أن االقتصاد الوطين بقي هشا ، و 

ومل توفق يف بناء . وأحادي القطاع، معرضا  دائما للصدمات اخلارجية اليت تشهدها أسواق النفط العاملية
 .   قاعدة صناعية قوية تفك ارتباط االقتصاد الوطين القوي بقطاع احملروقات

 : نتائج الدراسة. أوالا  
حول واقع قطاعي النفط والصناعة يف اجلزائر، والسبل الكفيلة  هذه الورقةمن خالل ما مت عرضه يف 

 :بدعم وتطوير القطاع الصناعي الوطين، ميكن تقدمي النتائج املتوصل إليها يف النقاط اآلتية
النابض، حيث متثل عوائدها  قلبه فهي اجلزائري االقتصاد يف قصوى أمهية تكتسي النفطية الثروة إن -

 أهنا تتميز زائلة، كما ثروة أهنا تبقى إال األمهية هذه من لكن بالرغم أهم مورد اقتصادي يف اجلزائر،
  ؛املادة احليوية هلذه احملتمل الزوال لتعويض بدائل يف التفكري ما يستوجب وهذا أسعارها، استقرار بعدم

أربعة عقود من العمل اإلمنائي والتوجهات املعلنة بشأن تنويع القاعدة بالرغم من مرور ما يقارب من  -
اإلنتاجية احمللية ال يزال االقتصاد اجلزائري يعتمد على قطاع احملروقات كمصدر رئيسي لتكوين الثروة 

حيث أن االعتماد الشديد لالقتصاد الوطين على النفط يعكس الفشل الشديد يف تنويع . والدخل
احلكومة كانت وال زالت تنادي هبذا التنويع، فقد حاولت القيام جبملة من التدابري االقتصاد، ف

والسياسات، إال أن الوضع احلايل لالقتصاد اجلزائري بصفة عامة والقطاع الصناعي بصفة خاصة 
 . يعكس درجة فشل هذه السياسات

 :تتمثل يفخنرج من خالل النتائج السابقة جبملة من التوصيات  :التوصيات. ثانياا 
ضرورة إعادة النظر يف السياسات التنموية بصفة عامة، واسرتاتيجيات التنمية الصناعية بصفة خاصة،  -

حيث البد من هتيئة وخلق املناخ الصناعي املناسب، وذلك بتحويل بيئة املؤسسة واملستثمر إىل مناخ 
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البريوقراطية، اليت من شأهنا  أعمال أكثر جاذبية، فمثال البد على الدولة من القضاء على املمارسات
 ؛وضرورة تطوير اجلهاز املايل واملصريف. أن توقف كل تطور أو منو يف النسيج اإلنتاجي الوطين

ضرورة االهتمام بالعنصر البشري والذي يعترب أساسا لكل منو اقتصادي واجتماعي، من حيث تعليمه  -
قتصاد للسماح بإدماج أفضل وتكوينه، حيث جيب ضمان تكوين أكثر انسجاما مع مطالب اال

 .للشباب حاملي الشهادات يف سوق العمل
 

 :المراجعقائمة 
 :مراجع باللغة العربية -أ

، املركز قراءة في أسباب انخفاض أسعار النفط ونتائجها: سلسلة تحليل سياساتأسامة النجوم،  .0
 .4102العريب لألحباث ودراسة السياسات، قطر، مارس 

، عامل املعرفة، اجمللس الوطين للثقافة والفنون البيروقراطية النفطية ومعضلة التنمية أسامة عبد الرمحان، .4
 .0694واآلداب، الكويت، 

 .4102، نوفمرب"للجزائر والنقدي التطور االقتصادي"، 4100السنوي  التقريربنك اجلزائر،  .3
-www.bank-of: على املوقع. 4102، جوان النشرة اإلحصائية الثالثيةبنك اجلزائر،  .2

algeria.dz 
بيئة أداء األعمال في الدول العربية لعام املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات،  .2

 .4102ديسمرب -، العدد الفصلي الرابع، أكتوبر4105
االستراتجيات  تفعيل في المتاحة الموارد وتثمين تأهيل أهميةتسعديت،  بوسبعني رتيبة عروب، .9

عنوان  حتت وطين ، ملتقى"وآفاق حقائق الجزائر"االقتصادية  التنمية ةودفع عجل الصناعية
 .يف اجلزائر، جامعة البويرة اجلديدة الصناعية اإلسرتاتيجية

، اجمللة العربية للدراسات توظيف عوائد القطاع النفطي في االقتصاد الجزائريسهام شباب،  .1
 .4102اإلدارية واالقتصادية، العدد اخلامس، يناير 

، جملة حبوث اقتصادية عربية، االستراتيجية المالئمة للتنمية الصناعية في الجزائرد زرقني، عبو  .9
 .4116، شتاء 22العدد 
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دور السياسات الصناعية في إيجاد االستراتيجية المالئمة للقطاع الصناعي  عزرين،عز الدين بن  .6
 .4100/4104بسكرة،  ، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة حممد خيضر،الجزائري

، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، األردن، اقتصاديات العالم اإلسالميفليح حسن خلف،  .01
4104. 

، دار الصفاء للنشر الموقع الصناعي وسياسات التنمية المكانيةكامل كاظم بشري الكناين،  .00
 .4119، األردن، 0والتوزيع، الطبعة 

، 44، جملة العلوم اإلنسانية، العدد قصير األجل للصادرات تقنيات التمويلحممد األمني شريب،  .04
 .4100جوان 

السياسة االقتصادية في الجزائر وانعكاساتها على حممد كرمي قروف، حممد الطاهر سعودي،  .03
جملة جامعة تكريت للعلوم، اجمللد  ،(4100-0000)األداء االقتصادي دراسة تحليلية للفترة 

 .4104 كانون األول ،04 ، العدد06
، الورقة القطرية للجمهورية اجلزائرية، أبو ظيب، الطاقة والتعاون العربيمؤمتر الطاقة العريب العاشر،  .02

 .4102ديسمرب /كانون األول  43-40دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
 ، النمو4104لعام  الصناعية التنمية تقرير، (UNIDO)منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  .02

 .4103اهليكلي،  والتغيري التحويلية الصناعة دور :دام للتشغيلاملست
 49، 4141دروس ورؤية لجزائر : خمسينية االستقالل، 4141نبين، ملخص تقرير نبين  .09

مت اإلطالع / org.nabni.www://httpمتاح على املوقع . 4103جانفي 
(06/19/4102.) 

، دار الفكر اجلامعي، مارات األجنبيةاآلثار االقتصادية لالستثنزيه عبد املقصود مربوك،  .01
 .4111االسكندرية، مصر، 
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 السياحة الريفية ودورها في التنمية االقتصادية
 "فرنسا نموذجا"

 موسي سهام. د
 بسكرة ،جامعة حممد خيضر، (ب) ةحماضر  ةأستاذ

 sihem.aya@gmail.com :الربيد االلكرتوين
 :ملخص

اهلدف من هذه الدراسة هو حتديد دور السياحة الريفية يف التنمية االقتصادية، حيث مت االعتماد 
بفرنسا، وهذا ما جعلها جمال  حتتل مكانة معتربةسا كنموذج ناجح يف هذا النوع من السياحة اليت على فرن

 .خصب إلجراء الدراسة
من املساحة  % 51ما يقارب  املناطق الريفية تشكل أن وقد توصلنا من خالل هذه الدراسة
يل الثلث وهذا حسب ايل السواح أي حو من إمجا % 2..3اإلمجالية لفرنسا، كما أهنا جتذب ما يقارب 

أما االستهالك السياحي ، (4152) عامل 54222سامهت يف توظيف ما يقارب كما   ،4152إحصائيات 
 .مليار أورو 9..فبلغ 

 .السياحة الريفية، التنمية االقتصادية، االقتصاد السياحي الفرنسي، السواح :كلمات مفتاحية 
Abstract:  

This study aims to define the role of rural tourism in the economic 
development; France is taked as a successful model to do this study. 

The study appears that the rural areas represent around 15 percent of 
the total area of France, also it attracts nearly 29.3% of total tourist in 2014, 
contributed to employ nearly 17444 workers (2014), and the consumption 
tourism arrived at 9.6 billion Euros. 
Key words: Rural tourism, economic development, French tourist 
economy, tourists. 

 

 



 " فرنسا نموذجا"  السياحة الريفية ودورها في التنمية االقتصادية موسي سهام. د

 

256 
 

 :ةـــمقدم
 نشاط السياحة أن كما العامل، دول من كثري واقتصاديات موارد من مهما   موردا   السياحة متثل

 مت لقد .البيئة واقتصاديات اآلخرين مع والتفاعل املتاحة، املوارد ظل يف اإلنساين يقيس السلوك بشري
 أن إذ، والزراعة بني السياحة قةالعال خالل من الريفية والتنمية للسياحة االسرتاتيجية الدراسة تناول

 للحفاظ على املناظر الريفية للمناطق االقتصادي والنمو االزدهار، من مناذج تقدم مؤخرا   أصبحت السياحة
 وبريطانيا، وايرلندا اسبانيا، واعتربت فرنسا،  الريفية، املناطق يف املختلفة األراضي واستخدمت الطبيعية،

 بالواقع مرتبطة فقط ليست، متعددة ريفية بأوجه فيها الريفية السياحة تارتبط حيث ذلك، مثال على خري
 1.اخليل وركوب والتزجل، واملشي، الريفية املناطق يف بقضايا العطالت وإمنا الزراعي،

مت تطوير السياحة الريفية يف كل من إسبانيا وفرنسا على وجه اخلصوص حيث مت تقدمي وقد 
 2.هبذا القطاعالدعم املايل احلكومي للنهوض 

املتبعة لرتقية وتنويع القطاع السياحي،  االسرتاتيجياتتعترب السياحة الريفية من أهم : البحث إشكالية -أ
راجع لالهتمام بالبيئة واملناظر الطبيعة اليت أثرت بشكل إجيايب على السواح، فالسياحة الريفية تعيد  وهذا

ليدية، وتعترب السياحة الريفية ظاهرة قدمية مستحدثة، وقد السائح إىل البيئة الطبيعة وأمناط العيش التق
 .اهتمت العديد من الدول خاصة األوروبية هبذا النوع من السياحة مبختلف أشكاهلا

ما دور السياحة الريفية في التنمية االقتصادية : التايل السؤال الرئيسيمن هذا املنطلق نطرح 
 ؟بفرنسا

 :الفرعية التالية ألسئلةانطرح  هذا السؤالولإلجابة على 

 ماهو واقع السياحة الريفية بفرنسا وما هي مقاومتها؟ -

                                                 
 متطلبات من كجزء مقدم حبثتنميتها،  وسبل مقوماتها : جازان منطقة في السياحةحياة حممد الصديق العريشي،   1

 .32، ص 3002املاجستري، جامعة امللك عبد العزيز،  درجة على احلصول
2 M. Pakurar, J. Olah, definition of rural tourism and it’s characteristics in the northern 

Great plain region, ANALELE UNIVERSITATII DIN ORADEA, 2008 , p 778. 
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 مما يتشكل النسيج السياحي الريفي الفرنسي؟ -

ما هي اإلسرتاتيجيات املتبعة لتنمية السياحة الريفية بفرنسا وما هو وزهنا على مستوى االقتصاد  -
 السياحي الفرنسي؟ 

يتها من كون السياحة أصبحت من أهم املوارد االقتصادية للدول تستمد الدراسة أمه: بحثأهمية ال -ب
بعد األزمات اليت عرفها العامل مؤخرا يف القطاعات األخرى، ولكن السياحة الريفية أحد مناذج السياحة 
التقليدية املستحدثة اليت شدة انتباه العديد من الدول، كوهنا سياحة تقليدية األصل مستحدثة متاشيا 

سواح، وقد مت إعادة إحياءها للحفاظ على الرتاث الوطين واألماكن السياحية القدمية، كما نأمل ورغبات ال
من أن نستفيد من هذه الدراسة واعتمادها يف اجلزائر حىت نتمكن من إعادة احلياة هلذا النوع من السياحة  

برمتها عبارة على لوحة سياحية  كوننا من الدول اليت ال حنتاج إىل معامل أثرية أو مناطق سياحية بل اجلزائر
 .ذات صبغة متنوعة من املنظر واملناطق والسواحل السياحية واجلبال واملناطق الريفية احلضرية

 : اآليت إىل الدراسة هذه دفهت: أهداف الدراسة -ج
  ؛توضيح مفهوم السياحة الريفية -
 ؛مقومات السياحة الريفية استعراض -
  ؛على السياحة الريفية بفرنسا طرق جذب السواح باالعتماد إبراز -
السياحية الريفية يف اجلزائر وهذا  التنمية عجلة دفع يف تسهم أن ميكن اليت التوصيات بعض وضع -

من خالل االستفادة من التجربة الفرنسية أو غريها من التجارب العاملية األخرى، فاجلزائر تزخر 
 .مبقومات سياحية ال حتصى لكنها غري مستغلة بشكل فعال

  :منهج وأسلوب الدراسة -د
وصف السياحة الريفية ومعاملها باإلضافة ، حيث حاولنا التحليليو  الوصفي نياملنهجمت استخدام 

 .حتليل مؤشرات التنمية االقتصادية من خالل مداخيل السياحة وتعداد السواححتليل إجراء إىل 
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يف معاجلة اإلطار النظري للدراسة  اجتهناحيث  :ذه الدراسةيف ه املصادر الثانوية استخداموقد مت 
إىل مصادر البيانات الثانوية واليت تتمثل يف املقاالت اخلاصة واملراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، 

 .بفرنسا يف مواقع األنرتنيت املختلفة، باإلضافة إىل التقارير اإلحصائية املتعلقة بالسياحة الريفية واالطالع
 

   اإلطار النظري للدراسة: أوال
 حول السياحة الريفية مفاهيم -1

 املاضي، القرن من التسعينيات أواخر منذ الباحثني قبل من الريفية بالسياحة الكبري االهتمام بدأ
 حد يف الريفية السياحة تكن ومل .الريفي للمجتمع السياحة هذه تقدمها اليت تعاظم املنافع مع وخاصة  

 السياحة بتنمية االهتمام فإن لذا اجملتمعات، من جمتمع وضع وسيلة لتحسني هي وإمنا للدول، هدفا   هتاذا
 .الريفية للتنمية حمتملة كأداة الريفي على االقتصاد كبرية تأثريات من هلا ملا يعود الريفية
 تعريف السياحة الريفية -1.1

مت ممارستها يف البيئة الريفية، لكن بشكل عام ميكن تعريفها عل أهنا شكل من أشكال السياحة 
 Aurelهذه الساحة بشكل دقيق، وقد أشار يبقى هذا التعريف غامض ال يوضح أشكال وأمناط 

Petru, 2010)  ) من األنشطة واخلدمات اليت يقدمها املزارعون  أن السياحة الريفية تتضمن سلسلة
وهذا ما يولد عوائد إضافية ألعماهلم، ومن  والفالحني من سكان املناطق الريفية، من أجل جذب السياح

السياحة الريفية ال ترتبط هبذا النوع من السياحة لكنها تتعلق أيضا بإقامة الرحالت يف املالحظ كذلك أن 
 .3وسط الطبيعة وقضاء عطالت أهل املدينة يف بيوت ريفية لكي يعايشوا حياة أهل الريف أثناء اإلجازة

جمموعة األنشطة واخلدمات واملتطلبات املرتقب توفرها، وإدارهتا من قبل الزراع كما مت تعريفها على أهنا 
وسكان الريف، مبشاركة ومعاونة املسؤلني باجلهات املعنية ذات االختصاص، وفق ختطيط هادف للحفاظ 

ريها على البيئة الطبيعية واالجتماعية واحلضارية بكل عناصرها، اعتمادا على استخدام األرض والطبيعة وغ

                                                 
3 Aurel Petru Darău,  Maior Corneli, Mihai Larian Brad , Eugeniu Avram, the concept of 

rural tourism and agritourism, “Vasile Goldiş” Western University of Arad, 2010, 
p 01. 
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من املغريات املتوفرة بالريف، هبدف جذب الزائرين للريف واملناطق الريفية واستمتاعهم وتعلمهم، مبا يسمح 
 .يساهم يف حتسني نوعية احلياة الريفية وأفرادهاما   ،بتوليد دخل إضايف لألعمال الزراعية

يف دول أوروبية كثرية منها بريطانيا وفرنسا حيث يقوم أفراد  السياحةالنوع من وقد انتشر هذا 
وتربية احليوانات والقيام مبشاركة القرويني نشاطاهتم اليومية مثل جتميع البيض  الزراعةمبمارسة أعمال  العائلة

لكوهنا تأيت برافد مباشر يف اقتصاد  الدول الناميةوحلب املاعز كما انتشرت السياحة الريفية يف كثري من 
أن الفالح حيتاج فقط إىل ختصيص جزء من بيته للتأجري للعائلة  القرية أفضل من مردود الزراعة حيث

ة أو بناء بيت مستقل يف جزء من أرضه الزراعية هلذا الغرض ومن مث يكون املردود مضاعفا  الوافده من املدين
 4.عدة مرات عن دخل تلك األرض من الزراعة

خيتلف مفهوم السياحة الريفية من دولة إىل أخرى فعلى سبيل املثال نقدم التعاريف  العموموعلى 
 5:التالية

احة الريفية بتقدمي أو كراء الغرف وتقدمي اخلدمات يف يلسيرتبط مفهوم ا كفنلندافي بعض الدول ف -
 ؛...(النقل، الغذاء التقليدي)البيئة الريفية 

فيستخدم مصطلح السياحة القروية والذي يعين أن األنشطة واخلدمات املقدمة يف هذه  المجرأما يف  -
اركة يف احلياة الريفية أماكن اإلقامة بأسعار معقولة وإمكانية املش" القرى مدرجة ضمن الئحة واضحة 

 ؛وخمتلف األنشطة مثل ممارسة الزراعة وتربية احليوانات

أهم شكل من السياحة الريفية  هي السياحة الزراعية، حيث ميكن للضيوف إما العيش  سلوفينيايف  -
 ؛مع أسر املزارعني، أو يف بيوت الضيافة من أجل تناول وجباهتم أو استكشاف الطبيعة احمليطة

حيث غالبية اخلدمات املقدمة ، تتمثل أهم وسائل السياحة الريفية يف التخييم باملزارع :ولندا أما في ه -
 ؛إخل....مرتبطة بركوب الدراجات واألحصنة والعدو الريفي

                                                 
4  https://ar.wikipedia.org/wiki (28/1/2015).  
5 Aurel Petru et autre ; op. cit,  pp 01-02.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki
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فالسياحة الريفية تعين اإلقامة يف غرف مفروشة بشكل تقليدي، مع تقدمي وجبات تقليدية  النمساويف  -
 .يةتكون مصنوعة من منتجات حمل

 :وانطالقا من خمتلف هذه التعاريف ميكن تلخيص مفهوم السياحة الريفية وفقا للشكل التايل
 تعريف السياحة الريفية كنظام متكامل:  11شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : M. Pakurar, J. Olah, op. cit , p 779 
 

 مردود إىل وغريها الطبيعية قوماتامل حتويل ميكن اجلزم أن السياحة الريفية هي الشكلمن خالل 
 .عمل ودخل إضايف فرص وخلق مستدامة مهم، باإلضافة إىل تنمية اقتصادي
 
 
 

 

 السياحــة الريفية

النشاطات املرتبطة بالسياحة 
 الريفية

 جاذبية املناطق الريفية

 اإلقامة الريفية

 األوقات الرتفيهية يف املناطق الريفية

 التنمية الريفية املستدامة

 البيئة الريفية  

 دخل اضايف للعائالت الريفية

 الثقافة الريفية

 استخدام الموارد المحلية
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 أهمية السياحة الريفية -1.1
  6:تكمن أمهية السياحة الريفية يف التايل

 ؛رفع رفاهية سكان الريف من خالل توفري عوائد مالية إضافية -

 وتنمية املناطق الريفية؛ تقليل أو مكافحة ظاهرة النزوح الريفي -

 الفجوة بني املناطق احلضرية والريفية؛ صيف تقلي املسامهة -

ال ميكن اعتبار السياحة الريفية كقطاع مهيمن يف األرياف ولكن ميكنها أن تشكل قوة اقتصادية  -
 إضافية لالقتصاد الوطين؛

 .لى اهلوية الريفيةاالستمرار يف مزاولة النشاط الزراعي واحلفاظ ع -
 

 واقع السياحة الريفية في فرنسا ودورها في التنمية االقتصادية -1
مليار  1.6 من يقرب ما إىل العامل يف السياح عدد يصل أن العاملية السياحة منظمة لقد توقعت

األوسط  والشرق اهلادئ واحمليط آسيا شرق مناطق تسجل أن املنظمة توقعت كما  2020عام  حبلول
 األزمة وبعد % 4.1 البالغ العاملي باملتوسط مقارنة سنويا، % 5 على تزيد منو يقيا معدالتوأفر 

 حالة من إلخراج العامل رئيسيا   عامال   تكون أن ميكن السياحة أن اخلرباء اعترب األخرية، العاملية االقتصادية
إىل أهنا األكثر استقباال للسياح وقد مت اختيار فرنسا كدراسة حالة ألن البيانات تشري  7االقتصادي الركود

مليونا عن زوار الواليات املتحدة  41مليون زائر سنويا، وهو ما يزيد  15يف العامل حيث تستقبل أكثر 
مرة عن فرنسا وهذا حسب إحصائيات املنظمة العاملية   15تزيدوذلك على الرغم من أن مساحة أمريكا 

 8. 4152 للسياحة
 

                                                 
6 M. Pakurar, J. Olah, op. cit, p. 781. 

تنافسية، تقرير وزارة السياحة اللبنانية، و  مسؤولة ،امةمتطورة مستد سياحية صناعة نحوفادي عبود،   7
 .9، ص 3010/3014

8 http://www.alborsanews.com//(28/10/015)  
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 االقتصاد السياحي بفرنسا مكانة السياحة الريفية في  -1.1
من هذه األخرية  % 41ويتمثل ( % 2..4)متثل السياحة الريفية بفرنسا ثلث السياحة اإلمجالية 

عبارة على سياح قدموا هبدف االستكشاف  % 21ويف السياح الذين قدموا لزيارة أصدقائهم أو أقارهبم 
 .الرتفيه

من السياحة الساحلية وتليها السياحة يف املناطق احلضرية  % 01تتشكل السياحة بفرنسا من 
ويوضح اجلدول التايل طرق  9.وهي تضم املناطق الريفية واجلبلية % 51وبعدها السياحة الريفية  44%

 .االستضافة الريفية بفرنسا
   2014تعداد طرق االستضافة الريفية لسنة :  11جدول رقم 

 االستضافة نوع العدد

 gîtes de séjour+ gîte d ’enfant les gites + األكواخ 49800

 Chambres d ’hôtesغرف االستضافة  9600

 (املزارع)التخييم يف اهلواء الطلق  600
Source : Géraldine Gauthier, Gîtes de France, 2014 , p 07 

 

ح يف املناطق الريفية، حيث نالحظ التنوع يف طرق االستضافة للسيا  (01)دول من خالل اجل
أي ، 2.111حوايل  4152نالحظ أمهية األكواخ العائلية يف استقطاب السواح حيث بلغ عددها سنة 

، مث تأيت يف املرتبة الثانية غرف االستضافة البالغ من طرق االستضافة الريفية % 22حتتل ما يقارب 
ث جند هناك مزارع قامت بإنشاء خميمات على اهلواء وبعدها التخييم يف اهلواء الطلق حي ،011.عددها 

 .الطلق وهي طريقة حديثة يف السياحة جتعل السائح يستمتع باحلياة الريفية وهي يف تزايد مستمر

                                                 
9 Comité régionale de  tourisme en France, Chiffres clés du tourisme en Franche-

Comté, Ed. 4151, p. 42. 
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كما شهدت السياحة الريفية بفرنسا نوع أخر من طرق االستضافة يف اهلواء الطلق يطلق عليها 
 الستضافة السياح داخل خميمات باملزارع اخلاصة بلغ عددها التخييم يف املزارع، حيث يلجأ املزارعني

 10.مزرعة استقبال 244ما يقارب  3014سنة 
وفقا  4152إىل غاية  4155وميكن توضيح تطور عدد السياحة الريفية وفقا لعدد السياح من 

 :للجدول التايل
 

 (مليون)السياحة الريفية وفقا لعدد السياح  حجمتطور :  11جدول رقم 
 (11نظر الملحق رقم أ)

 السنوات  4152 4152 4154 4155
 عدد السياح 13.431 .52.12 52.221 .52.15

Source: François Magnien mémento du tourisme, Ed 2014, p. 104. 
                et François Magnien mémento du tourisme, Ed 2015, p. 94. 

 

 3014و 4152سياحة الريفية عرفت ارتفاعا ملحوظا بني سنيت اجلدول نالحظ أن ال خاللمن 
ناتج عن اجلهود اليت تبذهلا اجلمعيات واملؤسسات السياحية الفرنسية من أجل تطوير وترقية هذا  وهذا

النوع من السياحة وتدعيم كل ما ميكن أن يؤثر إجيابا على السياحة الريفية من خالل إنفاق األموال 
 .صال والتواصل يف خمتلف هذه املناطق كذلك توفري األمن الالزم لضمان عودة السياحوتامني وسائل االت

 :الوظائف السياحية في المناطق الريفية الفرنسية -1.1
 11:تقدم املناطق الريفية العديد من الوظائف ميكن تقسيمها إىل أربعة عناصر 

د يعملون باملدن الكربى ولكن هناك العديد من القرى الريفية اليت يقطنها أفرا: وظيفية اإلسكان -
 ؛مقر سكنهم يكون يف األرياف

                                                 
10 Les chiffres clés du tourisme en région Centre-Val de Loire, France, 2014, p. 01. 
11 Amandine TESTARD, Stratégie de développement touristique et territoire rural,  

MASTER TOURISME, Parcours «Tourisme et Développement», université de 
Toulouse, 2013 ; p.17. 
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فهي تؤمن العديد  الفرنسية،تشكل الزراعة القطاع املهيمن يف املناطق الريفية : الوظيفية اإلنتاجية -
 ؛من مناصب الشغل من جهة وتوفر املنتجات احمللية من جهة ثانية

من خالل محاية املوارد الطبيعية والعمل حيث ينظر لألرياف كمحمية طبيعية : الوظيفة الطبيعية -
على استمرارية التنوع البيولوجي وعالوة على ذلك احلفاظ على املظهر الطبيعي الذي جيعل 

 ؛األفراد يستقرون يف األرياف

سنة بعد سنة يصبح الريف وجهة رئيسية للسياحة، ينمو مع : الوظيفية الترفيهية والسياحية -
 .إخل...املشي بني اجلبال وركوب الدرجات اجلبليةاألنشطة الرتفيهية كالصيد و 

: خاصة ذات مميزات ريفية ةكما ظهرت مفاهيم مبتكرة يف املناطق الريفية الفرنسية متثلت يف إقام
قامات الريفية ذات خصائص ختتلف عن اليت ميكن اجياها يف زت يف السنوات األخرية نوع من اإلحيث بر 

ملدن، واإلقامات الريفية هي األكثر جاذبية من قبل السواح وجند ضمن وا مناطق أخرى كالبحر واجلبال
 12:هذه األخرية

، مداخيلهميف أراضي تعود للمزارعني هتدف إىل زيادة   وظهرتتطورت  :التخييم في المزرعة -
وهي توفر خدمات إضافية إضافة إىل تلك اليت تقدمها الفنادق واملطاعم التقليدية، ويقوم 

ملصقات على مزارعهم يرحبون بالسياح ويستقبلوهنم وقد بلغ عدد املزارعني  املزارعني بوضع
 ؛مزارع 0111حوايل  4152الذين وضعوا خميمات يف مزارعهم سنة 

هي عبارة على مباين قدمية مرممة كانت عبارة على قصور مهجورة اهنارت خالل : أكواخ ريفية -
الرتاث الريفي، وغالبا ما تكون مستقلة  إحياء السكن هذا النوع من تطوير وقد ساعداحلروب 

 ؛على منازل الريفيني األصلية

على عكس األكواخ الريفية االستضافة تكون ضمن منزل أصحابه، تؤجر  :االستضافةغرف  -
 ؛لنزيل واحد لفرتة حمدودة، وتتميز بإمكانية حصول النزيل على وجبة اإلفطار

                                                 
12 Amandine TESTARD, op.cit., pp 25-26.   
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ناطق الريفية مع تطور متطلبات الزبائن، فهناك فئة تطورت اإلقامة يف امل: اإلقامة الريفية الفاخرة -
من السواح يريدون املزج بني الرفاهية والعيش يف كنف الطبيعة، لذا ظهرت مثل هذه اإلقامة 

 .الفخمة اليت تتوافر على كل مستلزمات الراحة والرفاهية احلديثة
 13:املناطق السياحية يف فرنسا إىل أربعة وجهات كما يلي تقسموعموما 

 ؛من مساحة فرنسا % 50.0املناطق احلضرية واليت تشكل  -

 وتتمثل يف املخيمات اجلبلية والريفية واحلضرية؛ % 11.1املخيمات وتشكل  -

 ؛% Gite rural  52.4األكواخ الريفية  -

 .% 4..استضافة مجاعية  -
بارة على سياحة ريفية يف قصور تعود إىل واملالحظ أن األكواخ الريفية جتذب اهتمام السياح ألهنا ع

مناطق حقب زمنية قدمية مت إعادة إحيائها من طرف الفالحني واملزارعني يف األرياف، حيث تشكل نسبة 
 .من جمموع املناطق السياحية يف فرنسا % 15.4السياحة الريفية 

 

 مساهمة السياحة الريفية في التنمية االقتصادية بفرنسا -3
 تصاد السياحي الفرنسي االق -1.3

من األقطاب السياحية العاملية نظرا، ملا تزخر به من معامل أثرية وتارخيية، باإلضافة إىل  فرنساتعترب 
املناظر الطبيعية واجلبلية اليت جتذب آالف السواح سنويا، باإلضافة إىل كون فرنسا من الدول اليت تشجع 

 .ل معتربة على االقتصاد الوطينهذا القطاع وهتتم به ملا يعود به من مداخي
 :وميكن توضيح أمهية السياحة يف االقتصاد الفرنسي من خالل اإلحصائيات التالية

 
 

                                                 
13 Comité régionale de  tourisme en France, Chiffres Clés du tourisme en Franche-Comté, 

Ed 2014, p. 14. 
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 ترتيب تعداد السواح في العالم  - أ
يف فرنسا تطور ملحوظا عرب الزمن وهي من الدول اليت تعرف ازدهارا يف هذا  ةالسياحعرفت 

يشري اجلدول التايل تعداد الدول و  ر استقباال للسياح يف العاملتوضح البيانات ان فرنسا هي األكثالقطاع، و 
 .4152من حيث اجلذب السياحي لسنة وترتيبها 

 ترتيب تعداد السواح في العالم:  13جدول رقم 
 (11نظر الملحق رقم أ)

 0891الترتيب  3102الترتيب  الدولة 3102عدد السواح  3102-3102التطور 

 1 1 فرنسا 83,2 0,2

 2 2 أ.م.و 74,8 6,8

 3 3 اسبانيا 65 7,1

 18 4 الصني 55,6 0,1-

 4 5 ايطاليا 48,61 1,8

 52 6 تركيا 39,8 5,3

 9 7 أملانيا 33,04 4,6

Source : Direction générale des entreprises, chiffres clés du tourisme, Ed 2015, p.06. 
 

، 5.11سية حتتل املرتبة األوىل من حيث جذب السواح منذ من اجلدول نالحظ أن السياحة الفرن
سبانيا، يف حني جند أن كل من الصني وتركيا انتقلت بشكل ملحوظ من املراتب إتليها الواليات املتحدة مث 

، مما يؤكد شدة التنافس الدويل يف قطاع السياحة من 4152إىل املراتب املتقدمة سنة  5.11املتأخرة يف 
ممكن من السياح  عدد أكربمن اجل استقطاب ، اليت عرفها القطاع يف خمتلف أحناء العاملجهة والصحوة 

من خدمة وفندقة ومواصالت وتسهيالت  السياحة مقوماتاملناسبة وإجياد كل البنية التحتية توفري ب
 . إخل..، وابتكار خدمات جديدةت سياحيةآومنش
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ويضم  العاملي،درجة يف قائمة اليونسكو للرتاث مواقع م 24فرنسا لديها ويف هذا اإلطار جند أن 
ومناطق ريفية تتمتع جبماهلا واهلدوء ، منتجع للتزجل، والشواطئ و منتجع، يةاملدن ذات األمهية الثقافية العامل

 14.(السياحة اخلضراء)
 تعداد المؤسسات السياحية بفرنسا ووزنها في االقتصاد الكلي -ب 

 .املؤشرات اليت توضح أمهية املؤسسات السياحية باالقتصاد الفرنسي يوضح اجلدول التايل جمموعة من
 وزن االقتصاد السياحي بفرنسا:  10جدول رقم 

 (10نظر الملحق رقم أ) 
 

 العدد
حجم العمالة 

 بالمليار
رقم األعمال 
 بالمليار أوروا

القيمة المضافة 
 أوروا.م

 ...1 511.1 10.2. 12..4 مجموع قطاعات النشاط السياحي

الوزن اإلجمالي بالنسبة لالقتصاد 
 1.0 2.5 4.4 4.2 (%)الوطني 

Source : Direction générale des entreprises, chiffres clés du tourisme, Ed 2015, p.02. 
 

كمصدر مهم من مصادر الدخل الوطين، واستطاعت هذه  على السياحةتعتمد العديد من الدول 
وإيطاليا  وإسبانيايف الواليات املتحدة  حدثكما ة من االستثمار السياحي  حتقيق نتائج إجيابيالدول 
من خالل اجلدول نالحظ األمهية االقتصادية لالقتصاد السياحي الفرنسي وهذا ، و وإنكلرتا وتركيا وفرنسا

فرنسا  يفملسامهته يف التوظيف من ناحية ويف املداخيل والقيمة املضافة بالنسبة لالقتصاد الكلي، فالسياحة 
 .هلا دور هام وواضح يف التنمية االقتصادية

فإن (  والسفراجمللس العاملي للسياحي )وكمثال على أمهية السياحة يف قطاع العمل، ووفقا  لتقارير 
صناعة السياحة والسفر سامهت يف إجياد أكثر من مليون فرصة عمل شهريا  بشكل مباشر أو غري مباشر 

وقد تضاعفت فرص العمل يف السنوات األخرية واليت توفرها . م1.11عام  يف مجيع أحناء العامل خالل
 .صناعة السياحة والسفر يف مجيع أحناء العامل

                                                 
14 https://ar.wikipedia.org/wiki (16/02/2016). 
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 السياحية بفرنسا مقارنة مع باقي الدول الرائدة المداخيل-جـ
يوضح اجلدول التايل املداخيل السياحية يف جمموعة من الدول اليت تسعى إىل تطوير القطاع 

وهذا ملقارنتها مع  4152-4152مع توضيح التطور احلاصل بني سنيت  4152إىل  5.11من السياحي 
 .االقتصاد السياحي الفرنسي وحتديد أهم منافسيه العامليني

 المداخيل السياحية بفرنسا مقارنة مع باقي الدول الرائدة :10جدول رقم 
 (13نظر الملحق رقم أ) 

 3102-3102 التطور
المداخيل 

 ةالسياحي
الترتيب  الدولة

3102 
الترتيب 
0891 

 1 1 أ.م.و 133,4 2,5

 4 2 اسبانيا 49,1 4,2

 2 3 فرنسا 43,2 1,5

 3 4 الصني 42,8 10,2

Source : Direction générale des entreprises, chiffres clés du tourisme, Ed 2015, p.06. 
 

لثالثة من حيث املداخيل السياحية سنة من خالل اجلدول نالحظ أن فرنسا احتلت املرتبة ا
يف حني جند أهنا حتتل املرتبة األوىل عامليا من حيث عدد السياح يف نفس السنة على عكس  ،4152

مليون سائح يف حني  1.2 السياح البالغالواليات املتحدة األمريكية بالرغم من االختالف الواضح يف عدد 
مليار أوروا وهذا التناقض جيب البحث  1.2.فوقها مبقدار واضح أ ت.م.تنجد أن املداخيل السياحية يف و

 .فيه ووضع االسرتاتيجيات الالزمة لرفع مداخيل هذا القطاع
وفرنسا ففرنسا تفوقت من حيث عدد ( املرتبة الثالثة)نفس املالحظة لو نقارن بني كل من إسبانيا 

ملداخيل السياحية يف إسبانيا تفوقت على مليون سائح يف حني جند أن ا 51.4مبقدار  4152السياح سنة 
 .مليار أورو ..1نظرياهتا بفرنسا مبقدار 
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-4152أما بالنسبة ملقارنة التطور احلاصل يف قطاع السياحة من حيث املداخيل بني سنيت 

 4.1، مث األمريكية 2.4فنالحظ أن هناك تطور واضح يف املداخيل السياحية االسبانية والبالغة  4152
مليار أوروا لكن امللفت لالنتباه أن الصني أيضا تعترب من الدول اليت تعرتف تطور  5.1فرنسا بـ وتليها 

خالل سنة  51.4بوترية متسارعة يف جمال اخلدمات السياحية فنالحظ أن حجم املداخيل تضاعف إىل 
 .بلةفقط مما ينبأ بإمكانية حدوث قفزة ملحوظة يف جمال السياحة بالصني خالل السنوات املق

 تطور االستهالك السياحي الفرنسي  -د
، 4152-4151يوضح اجلدول التايل تطور االستهالك السياحي بفرنسا خالل الفرتة املمتدة ما بني 

 .  مع اإلشارة إىل أن هناك نوعني من السواح األجانب والفرنسيني الذين يدعمون حركة السياحة الداخلية

  (مليار أورو: الوحدة)احي الفرنسي السي (تهالكاالس)اإلنفاق تطور :  06 جدول رقم
2010 2011 2012 2013 2014  

140,4 150,6 153,7 155,4 158,3 
 تطور االستهالك السياحي

 السواح الفرنسيني  106,4 105,3 103,7 103,0 96,9

 السواح األجانب 51,9 50,1 50,0 47,6 43,4
Source: http://www.entreprises.gouv.fr/marques-nationales-tourisme/satisfaction-

des-clienteles-touristiques-france(15/02/2015) 
 

نالحظ تطور االستهالك السياحي الفرنسي بوترية متزايدة خالل الفرتة  (09) من خالل اجلدول
حيث  وهذا ما يدل االهتمام املتنامي لفرنسا بالسياحة بنوعيها الداخلية واخلارجية، 4152-4151الزمنية 

مقارنة  % 2.4وارتفع مبقدار  4152مليار أوروا سنة  ..15( األجانب)بلغ االستهالك السياحي اخلارجي 
أما السياحة  4152من إمجايل االستهالك السياحي سنة  % 22، وشكلت السياحة اخلارجية 4152مع 

 .% 04الداخلية فقد مثلت 
على حجم االستهالك السياحي بفرنسا إال أن مؤشر  بالرغم من مستوى التطور املالحظ

االستهالك السياحي الداخلي يشكل نسبة معتربة، لذا فإن هناك العديد من برامج ترقية السياحة اخلارجية 
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املسطرة من طرف وزارة السياحة بفرنسا واليت هتدف إىل ترقية هذا النوع من السياحة يف مقدمتها إعادة 
 .ية اليت ميكن أن جتذب األجانب بشكل فعالإحياء السياحة الريف

 وزن االنفاق السياحي في الناتج المحلي الخام بفرنسا -ه
اإلنفاق السياحي هو اإلنفاق الذي يقوم به السائحون على خمتلف السلع واخلدمات السياحية 

ممن يعد سائحا  وغري السياحية خالل إقامتهم يف الدولة املضيفة، فكل إنفاق يتم داخل الدولة املضيفة 
 .فهو إنفاق سياحي استهالك

 (الوحدة مليار أورو)مساهمة االنفاق السياحي في الناتج المحلي الخام بفرنسا :  07جدول رقم  
2010 2011 2012 2013 2014  

 الناتج المحلي الخام 2132,4 2116,6 2086,9 2059,3 1998,5

حيالسيااإلنفاق  158,3 155,4 153,7 150,6 140,4  

 نسبة المساهمة 7,42 7,34 7,36 7,31 7,03
Source : www.entreprises.gouv.fr/files/files/...et.../Tableaux-CST-2014.xlsx 

(16/02/2016) 
 

من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة مسامهة االنفاق السياحي بفرنسا يف تزايد بنسب متفاوتة، 
مما يدل على اجلهود املبذولة لتطوير السياحة يف  % 5.10قدر بـ  3012/3014عرفت تطور خالل 

فرنسا بالرغم من املنافسة الشديدة اليت تواجهها من طرف جمموعة من الدول كالواليات املتحدة األمريكية 
 . وإسبانيا والصني وغريها من الدول اليت رأت يف السياحة حل ناجع للتنمية االقتصادية

 

 ودورها في التنمية االقتصادية بفرنسا بعض مؤشرات السياحة الريفية -1.3
من خالل هذا العنصر سنتطرق إىل حتديد تأثري السياحة الريفية بفرنسا على جمموعة من املتغريات 

نفاق السياحي من خالل دراسة اإل)الدخل السياحي االقتصادية، منها التوظيف، اجلذب السياحي و 
 (.باملناطق الريفية
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 الجذب السياحي بفرنسا مساهمة السياحة الريفية في - أ
إن تنوع األقاليم الفرنسية ساعدها يف تقدمي وجهات سياحية خمتلفة، لتليب حاجات السواح، وجند 

 .يف مقدمتها السياحة الريفية اليت عرفت تطورا خالل السنوات األخرية، واجلدول التايل يوضح لنا ذلك
 (1113/1110)السياحي  مساهمة السياحة الريفية في الجذب:  08 جدول رقم

 (1113/1110)نسبة النمو  (مليون) 1110عدد السياح  المنطقة 
 1.4 18,52 المناطق الشاطئية

 1.5- 18,89 المناطق الريفية

 ..5 25,97 المناطق الحضرية

 ..4- 19,81 مناطق اخرى

 133 9233 المجموع

Source : Direction générale des entreprises, le tourisme des Français en 2014, 
2015, p. 02. 

 

من جمموع السواح  % 44.45من خالل اجلدول نالحظ أن السياحة الريفية سامهت مبا يعادل 
وهذه النسبة تقرتب اىل ما تساهم به السياحة الشاطئية بفرنسا، حيث أصبحت املناطق  4152سنة 

ظريهتا الشاطئية واملالحظ أن السياحة يف املناطق الريفية تلعب دورا يف اجلذب السياحي مثلها مثل ن
، كما توجد هناك مناطق سياحية أخرى بفرنسا هلا دور يف % 25.44احلضرية بفرنسا تصدرت بنسبة 

 .% 42.15 نسبة اجلذب السياحي مثل املناطق اجلبلية واملخيمات وغريها شكلت
ما أ، 4152مقارنة مع سنة  % 1.5كما ميكن ان نالحظ أن السياحة الريفية اخنفضت مبقدار 

 .4152مقارنة مع  % 1.4مجايل السياح فقد شهد تطور بلغ إ
 مساهمة السياحة الريفية في التوظيف - ب

 .(فصلي الصيف والشتاء)يوضح اجلدول التايل مسامهة السياحة يف التوظيف املومسي 
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 (10انظر الملحق رقم )مساهمة السياحة في التوظيف الموسمي بفرنسا :  09الجدول رقم 
 المناطق الريفية المناطق الجبلية المناطق الحضرية الموسم

 في وسط الصيف
 في نهاية الصيف
 في بداية الصيف

1152 

2.11 

1252 

254 

2041 

4122 

2222 

2.11 

4.14 

 في وسط الشتاء
 في نهاية الشتاء
 في بداية الشتاء

2402 

2511 

220. 

4155 

4.11 

4414 

4241 

4221 

4211 

 54222 514.4 44442 المجموع

Source : Comité régionale de tourisme en France, Chiffres clés du tourisme en 
Franche-Comté, Ed 2014, p. 13 

 

من خالل اجلدول نالحظ أن السياحة الريفية أضحت تلعب مكانة يف االقتصاد السياحي 
العمالة املومسية خالل فصلي الصيف والشتاء، وهذا ما يؤكد من  % 32.23الفرنسي فهي توفر ما يقارب 

 أندور السياحة الريفية يف توفري مناصب الشغل وجلب عائدات إضافية للمزارعني، كذلك نالحظ 
مما يؤكد جناح  % 35.1السياحة اجلبلية تلعب دورا يف توفري مناصب الشغل حيث بلغ معدل العمالة 

هذا يعين أن النشاط  السياحة إىل قطاع اخلدمات، فكون نويع املناطق السياحيةفرنسا يف ت اسرتاتيجية
السياحي ميتاز بدرجة عالية من االعتماد على اجلهود البشرية املتمثلة بعنصر العمل ومن الصعوبة مبكان 

وهو وهذا ما أّكدُه أحد العلماء الفرنسيني  .إحالل املكننة حمل عنصر العمل إال يف حدود نطاق ضيق
فورستيه من خالل نظريته املبنية على جمموعة من أرقام وحقائق مستنبطة من واقع التطور للقطاع السياحي، 
وكانت النتيجة أنه كلما تطور القطاع السياحي كلما زاد اعتماده على عنصر العمل، وهذا يعين أن 

 15.يللسياحة قابلية فائقة على إجياد فرص عمل جيدة ضمن حدود القطاع السياح
 
 

                                                 
15 . http://annabaa.org/arabic/development/2760 (16/02/2016) 

http://annabaa.org/arabic/development/2760
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 اإلنفاق السياحي في المناطق الريفية  - ج

يوضح اجلدول التايل تطور حجم اإلنفاق السياحي يف بعض املناطق الريفية خالل الفرتة املمتدة 
 .3012/3014بني 

  (مليار أورو: الوحدة) بالمناطق الريفية السياحي الفرنسياإلنفاق تطور :  10 جدول رقم
 4151 4155 4154 4152 4152 

ة النمو نسب

(152/4152) 

 camping 5.1 5.. 4 4.5 4.524 5.1المخيمات 

 ومناطق السياحة الموسميةالريفية األكواخ 
 les gîtes ruraux et location saisonnières  

0 0.0 0.1 4.4 4.0 1.11 

 2.12 4.. 2.. 1.1 1.1 4.1 اإلجمالي

Source :www.entreprises.gouv.fr/files/files/...et.../Tableaux-CST-2014.xlsx  (50/14/4152)  
 

نالحظ تطور االنفاق السياحي باملناطق الريفية، بشكل واضح، حيث ( 10) اجلدولمن خالل 
، وهذا ما يؤكد سياسة إعادة إحياء املناطق % 2.12 مقدار 4152و 4152بلغت نسبة النمو بني سنيت 

تقام يف مزارع الفالحني والقصور العتيقة اليت الريفية واستغالهلا يف جذب السياح خصوصا املخيمات اليت 
فالسياحة الريفية تشجع اإلنفاق يف سبيل ، (les gites ruraux)أعيد ترميمها وجعلها كفنادق تقليدية 
وحماولة حماكاة الواقع الذي يعيشه الفالح  يف القرى الفرنسية العتيقة الرتفيه والتعرف على املناطق السياحية

  .السكن وسط املزارع مباشرةالفرنسي من خالل 
 

 : اتمةــــخ
صل إىل ، نومقوماهتاعلى واقع السياحة الريفية يف فرنسا وأهم معاملها  ةالتحليليبعد هذه الدراسة 

مجلة من النتائج اليت تؤكد الدور الذي تلعبه السياحة الريفية يف التنمية االقتصادية من خالل التوظيف 
الناجتة على االستهالك السياحي  ، واملداخيل السياحية املختلفة4152سنة  54222البالغ   املومسي

أما مسامهة السياحة الريفية يف اجلذب السياحي فقد بلغت ، 4152مليار أورو سنة  4..والذي قدر 
هذا بشكل خاص وعلى العموم ميكن للسياحة الريفية أن تؤثر على مؤشرات  .مليون سائح .12.2
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لتنمية السياحة الريفية مما يؤدي إىل التأثري على السياح بشكل  اسرتاتيجيةاعتماد : ن خاللالتنمية الريفية م
صحاب املزارع والفالحني دة الدخل السياحي خاصة بالنسبة ألإجيايب وجيذهبم وهذا ما ينتج عنه فرص لزيا

هلا بشكل فعال، وهذا ما يف األرياف والقاطنني باملناطق األثرية ذات القصور العتيقة، إذا ما مت استغال
سيؤثر حتما بشكل مباشر على زيادة فرص العمل من جهة وجلب مداخيل سياحية من ناحية ثانية مما 
يساهم يف زيادة االستثمارات السياحية يف األرياف وبالتايل سوف ينتج على هذا منو القطاع االقتصادي 

 .للدولة واستقراره
املتبعة يف األرياف لتنمية السياحة الريفية من خالل تنويع  تاالسرتاتيجياويف فرنسا وجدنا خمتلف 

طرق االستضافة مبختلف أشكاهلا وجعلها أكثر جاذبية للسياح، كما الحظنا النمو املتزايد يف مستوى 
 .توفره السياحة الريفية ذيالدخل السياحي ومستوى التوظيف املومسي الضافة إىل ، باإلالسياحة الريفية

 :وج مبجموعة من التوصيات اليت قد تساعد يف تنمية السياحة الريفية باجلزائرومن هنا ميكن لنا اخلر 

اقتصاديا  من خالل استغالل ما تزخر  وجمدي ومستدمي منضبط بأسلوب السياحة الريفية قطاع تطوير -
 ؛به اجلزائر من مزارع وحقول ومناطق أثرية وقصور عتيقة ميكن استغالهلا يف خمتلف مناطق الوطن

السياحية عموما والريفية على وجه  بالتنمية العالقة ذات املختلفة اجلهات ئولياتمس تفعيل -
 اخلصوص؛

 السياحة؛ بقطاع واملتعلقة احمللية واإلجراءات األنظمة مراجعة -

الريفية وتوضيح  للسياحة واعي فهم إجياد يف واملواطنني واإلعالم الوطنية املؤسسات مع العمل -
 مفهومها العام واخلاص؛

 البشرية اليت تسهر على متابعة ومراقبة قطاع السياحة الريفية؛ القوى لتأهي -

  واألمن للسياح؛ السالمة ووسائل اخلدمات توفري -

تنويع طرق اجلذب السياحي من خالل وضع كتالوجات تضم خمتلف املناطق السياحية الريفية باجلزائر  -
 يش مع حياة أصحاب األرياف؛وطرق االستضافة خاصة التقليدية حىت يتمكن السياح من التعا
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 :قائمة المالحق
 تطور السياحة وفق  المناطق  الفرنسية -1

 
Source: François Magnien mémento du tourisme ,Ed 2014, p.104. 

                Et, François Magnien mémento du tourisme ,Ed 2015, p. 94. 
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 ترتيب تعداد السواح في العالم -1

 
 المداخيل السياحية بفرنسا مقارنة مع باقي الدول الرائدة -3
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مساهمة السياحة في التوظيف الموسمي بفرنسا  -4

 
Source ; Comité régionale de  tourisme en France, Chiffres Clés du tourisme en Franche-Comté 

 وزن االقتصاد السياحي بفرنسا -5
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،األوربية في ميدان الطاقة-مستقبل العالقات الجزائرية  
 أنابيب الغاز استراتيجيات للتعاون أم مشاريع لتكريس التبعية

 

 العربي العربي. د
 ، جامعة مستغامن(ب)أستاذ حماضر 

 Larbi.larbiuniv@yahoo.fr :كرتوينلربيد االلا

 :ملخــــــــص
برية من الغاز اليت تتمتع هبا اجلزائر، وضرورة إىل أمهية االحتياطات الكهذه الدراسة  يف قر طتلا مت

إثارة إىل جانب . استغالل األنابيب الرابطة بني اجلزائر واالحتاد األوريب ألهداف اسرتاتيجية قبل نضوبه
االنتباه لصانعي القرار يف اجلزائر حول خطورة االعتماد الكلي لالقتصاد اجلزائري على احملروقات يف ظل 

 .وحتمية البحث عن موارد بديلة ومتجدِّدة ختدم االقتصاد الوطيني الحتياطاته، التناقص املستقبل
اجلزائر يف خطر، كوهنا ستصبح دولة مستوردة للطاقة مع اقتصاد وخلصنا يف هناية الدراسة إىل أن 

إن  .تمتعها باحتياطي كبري من الغاز، جيعل استخراجه يتطلب رؤوس أموال لالستثمارف. 0202مطلع 
ور يف أسعار احملروقات جعل هذا اهلدف صعب التجسيد، يف ظل منافسة دولية على غرار شركة غاز التده

وعلى الرغم من األنابيب الرابطة بني اجلزائر واالحتاد األوريب املزودة له بالغاز، إالَّ أن غياب . بروم الروسية
حتاد األوريب جتاه القضايا االقليمية قطاعات بديلة جتعل هذا املتغري ضعيًفا يف توجيه وصناعة سلوكيات اال

والدولية اليت هتم املصلحة الوطنية للجزائر يف احملافل الدولية، على غرار أزمة الساحل، الصحراء الغربية، 
 .مام إىل منظمة التجارة الدوليةاالنض

Abstract : 
This study aims to note the importance of reserves gas in Algeria, in 

the direction of a strategic targets it is necessity to exploit the pipeline that 
link between Algeria and the European Union (EU) before its 
disappearance, As well as draw attention to the decision-makers in Algeria 
About the gravity of dependence on the hydrocarbons, and the obligation to 



 العربي العربي .د
،األوربية في ميدان الطاقة-مستقبل العالقات الجزائرية  

 أنابيب الغاز استراتيجيات للتعاون أم مشاريع لتكريس التبعية
 

281 
 

search for alternative and renewable resources that serve the national 
economy. 

We conclude that Algeria in 2030 will become importer state of 
energy. The decline in oil prices make the target of extraction gas reserves 
difficult to achieve under an international competition similar to Russia's 
Gazprom.  
Keywords: Algeria, European Union, hydrocarbons, Gas, Pipelines, 
Gazprom. 

 

 :مقدمـــــــة
أن تكلفة تعترب اجلزائر من الدول القريبة جغرافًيا إىل الضفة اجلنوبية لدول االحتاد األوريب، كما 

،  وهي .رخص سعرًا مقارنًة بالغاز الروسي، النروجيي أو ايإيراينتعد األاحلصول على الغاز منها  زبون َويفي
تغري ووظَّفه سياسًيا على غرار السلوك الروسي يف  حيث مل يسبق وأن استغَّل

ُ
صانع القرار يف اجلزائر هذا امل

ادية وسياسية وأمنية ْغمي من مرور اجلزائر بإكراهات اقتصى الر عل. شرونالُعشرية األوىل من القرن الواحد والعي 
لكن الغاز اجلزائري، مل يتوقف يوًما عن املصانع والبيوت . دموية أتت على األخضر واليابس خالل ُعشرية

 .األوربية
هذه السلوكيات دفعت العديد من دوائر صناعة القرار داخل البيت األوريب إىل التفكري يف ضرورة 

يز هذه العالقات وتقويتها، من خالل املشاركة يف متويل مشاريع ضخمة تضمن وصول الغاز إىل تعز 
خاصة بعد أن تعززت نزعة التوجه حنو استهالكه مستقباًل كونه صديق للبيئة، . أسواقها، وبكميات معتربة

األنابيب ُتسَّهيُل  فُخصَِّصْت أموال ضخمة يإنشاء شبكة من. وحاجز أمام تسارع ظاهرة االحتباس احلراري
ياسية الساخنة يف مناطق عملية هذا التواصل شرقًا وغربًا قصد تزويد أوربا حىت ال تظل رهينة لألحداث الس

 .رة، وكذا الضغوطات الروسية اليت تنفجر من فينة إىل أخرىغري مستق
 
 
 



 العربي العربي .د
،األوربية في ميدان الطاقة-مستقبل العالقات الجزائرية  

 أنابيب الغاز استراتيجيات للتعاون أم مشاريع لتكريس التبعية
 

282 
 

 : إشكالية الدراسة
األوربية من خالل موقع متغري الغاز، -تروم هذه الدراسة اخلوض يف مستقبل العالقات اجلزائرية

هل أن أنابيب الغاز الرابطة بني اجلزائر ودول االحتاد األوريب  :يإجابة على ايإشكالية اجلوهرية التاليةقصد ا
 ؟األوربية-، والتحكم يف مستقبل العالقات اجلزائريةهي مشاريع لتعزيز التعاون، أم آليات لتكريس التبعية

  :فرضية الدراسة
كلما كانت املبادالت االقتصادية أكثر، كلما كانت  :نا صياغتها على الشكل التايلكنمي

كلما زادت البيئة تدهورًا، كلما تعّزز التوجه حنو استهالك املوارد و . األوربية أكرب وأمنت-العالقات اجلزائرية
 .األكثر حفاظًا على البيئة ومنها الغاز

 : ثحبلا جهنم
سة على توظيف جهاز مفاهيمي يعتمد على مصطلحات اقتصادية، اعتمدنا يف هذه الدرا

سياسية، اجتماعية وثقافية، وتعدد يف املناهج بغية توضيح الصورة، واالقرتاب من احلقائق اخلفية يإشكالية 
وجتلَّت هذه املناهج يف املنهج التارخيي، املقارن، املنهج االحصائي، إىل جانب اقرتابات  . هذه الدراسة

 .اب النسقي لدافيد ايسنت، واقرتاب حتليل املضمونكاالقرت 
 :ثحبلا ةطخ

 :يتآلاك يهو  ،اعتمدناها كحدود يإجناز هذه الدراسةحماور  ةثالث ىلإ ثحبلا ميسقت مت دقو 
 ؛اجدندرة التو و  بني وفرة االحتياط االستهالك العاملي للغاز الطبيعي 
 ؛الواردات األوربية من الغاز الطبيعي، ومكانة اجلزائر املستقبلية يف ايإجابة عليها 
 اسرتاتيجية ألنابيب الغاز الرابطة بني اجلزائر واالحتاد األوريب من التحديات إىل -األمهية اجليو

  .فرص النجاح
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 .لتواجدندرة او بين وفرة االحتياط  االستهالك العالمي للغاز :المحور األول
ل تزايد هذا االرتفاع يف حجم االستهالك . املختلفة اقَــةالطّ كبري يف الطلب على موارد   لقد سجي

يرجع إىل التطور الصناعي والتكنولوجي اهلائل، والنمو املطرد يف عدد السكان، حيث يضاف سنويًا حوايل 
ْنتيجة حمدود. مليون ُمْستهليكْ  022

ُ
، بينما كل دول العامل دواًل مستهلكة دون أن ننسى أن عدد الدول امل

إىل تعزيز مكانته املستقبلية يف االقتصاد  للبيئة دفعت به ةصديقالو  من املوارد البديلةولعلَّ الغاز، . طَّاقَــةلل
 .العاملي، وصناعات دول االحتاد األوريب واقتصاداهتا

 :احتياطات الغاز وحجم استهالكه العالمي -1
الك الغاز بطريقة ُمْلفيَتة لالنتباه خالل الثالثني سنة املاضية مقارنًة مبوارد لقد ارتفعت نسبة استه

كما أنه . إىل إمكانية توظيفه يف استعماالت عيـــدَّة صناعية كانت أو خدماتية وهذا راجعاألخرى،  الطَّاقَــة
من املوارد البرتولية  من ثاين أوكسيد الكربون أقالً  % 02إىل  02أقل تلويثًا للبيئة، حيث يصدر ما بني 

 . األخرى، وتزيد هذه النسبة على النيْصْف مما يصدره الفحم
ْعطيات اليت (1)،آجال طويلة مقارنًة بالنفطإن احتياطات الغاز ناضبة، لكنها على 

ُ
وحسب امل

ــدة (2)(CEDIGAS) توصل إليها املركز الدويل للمعلومات حول الغاز الطبيعي ؤكَّ
ُ
كافية   أن احتياطاته امل

الذي أثبتت أغلب الدراسات أن نضوبه ليس  م، عكس النفط 0202لتلبية الطلب العاملي حىت عام 
 .ببعيد

كما تعرف منطقة آسيا وأمريكا الالتينية، ارتفاًعا ملحوظًا يف استهالك الغاز الطبيعي حيث   
ْل يف الفرتة املمتدة ما بني  وستساهم الدول  (3) .اسنويً  % 4م نسبة تقدر بـ  0202و 0222َسُيسَّجي

                                                 
1 Anne Lauvergeon, La troisième révolution énergétique, (Paris : Edition Plon, 2008), 

p. 61. 
2 CEDIGAS : Le centre d’informations internationales sur le gaz naturel. 
3  Philippe Boskin & Others, World Energy Technology and climate Policy Outlook 

2030, (Luxembourg: Office for Official Publications for the European Communities), 
p. 91. 
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 02بـ  م، مقارنة 0202يف عام  % 42املصنعة يف رفع حجم الطلب العاملي على الغاز الطبيعي بنسبة 
  . م 0222اليت ُسجَِّلْت عام  %

 يوضح نسبة استهالك الغاز الطبيعــــي في العالـــــم :11جدول رقـــم 

 

Source: Sophia Ruester & Others, a New European Energy Technology 
Policy towards 2050, In: Policy Brief, European University Institute: 
Robert Shuman Center for Advanced Studies, Issue 01, January 2013, p. 95.   

 

يتضح جبالء التزايد يف استهالك نسبة ( 20) من خالل حتليلنا لألرقام الواردة يف اجلدول رقم
م،  0992عام  %00ففي االحتاد األوريب ارتفعت النسبة من . الغاز الطبيعي على املستوى العاملي

لَّْت يف أمريكا . م 0202عام  % 09مث سريتفع إىل . م 0202عام  % 02إىل أما النسبة األكرب فُسجي
عام  % 42، ألن تصل إىل 0992عام  % 02بة من الالتينية، فمن املرجح أن ترتفع هذه النس

َسجَّلَـة على املســتوى  .م0202
ُ
إن هذه الزيادة يف االستهالك تظهر جبالء من خـالل نسبة االستهالك امل

عام  % 01، واليت ستنتــقل إىل 0202عام  % 02إىل  0992عام  % 01انتقلت من  العاملي اليت
0202.  

 
 

 1991 0111 0111 0101 0101 
 %02 %09 %02 %00 %00 االتحاد األوربي
 %02 %04 %00 %04 %02 أمريكا الشمالية

 %02 %02 %42 %00 %04 اليابان، منطقة الباسفيك
 %49 %42 %09 %04 %02 إفريقيا، الشرق األوسط

 %42 %01 %09 %02 %02 أمريكا الالتينية
 %01 %00 %00 %00 %2 آســـيـــــا
 %01 %01 %02 %09 %01 العالــــــم
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، ما يعين األمهية االسرتاتيجية اليت ريف ارتفاع مستمِّ هو غاز الطبيعي أن حجم استهالك الكما 
األخرى، وحلوله مكان الصدارة اليت تربََّع عليها قطاع النفط  الطَّاقَــةسيكتسيها مستقباًل مقارنًة مع موارد 

 .لفرتات زمنية واقتصادية طويلة
 :الغاز االكراهات البيئية وتعزيز التوجه األوربي نحو استهالك -0

العشر سنوات  خالليف االحتاد األوريب الغاز لالنتباه هو ارتفاع نسبة استهالك إن املْلفيت 
األخرية، وذلك راجع لاللتزامات املرافقة لربوتوكول كيوتو القاضية بتخفيض نسبة االنبعاثات من ثاين 

  (4) .أوكسيد الكربون
 0222سيتضاعف يف الفرتة املمتَّــدة ما بني إن طلب دول االحتاد األوريب على الغاز الطبيعي،  

وتــدُُّل املؤشرات االقتصادية على أن  (5) .م 0202مع حلول  % 4.0م، ليسجِّل نسبة 0202إىل 
، أي مبعدل منو ُقدِّر % 4.9استهالك الدول األوربية من الغاز الطبيعي يف العشرية األخرية سجَّل نسبة 

. % 2.2إىل  % 2.0ك النفط والفحم الذي مل يتجاوز معدله ما بني سنويًا، مقارنة باستهال % 2.9بـ 
، وتستورد كميات كبرية من الطَّاقَــةإن أغلب الدول األوربية تعتمد على اخلارج يف تأمني حاجياهتا من 

من اخلارج، هذه النسبة  الطَّاقَــةمن حاجياهتا من مصادر  % 22فهي تستورد أكثر من  (6) .النفط والغاز
 .م 0202مع حلول  % 92رجحة لالرتفاع إىل م

 
 
 

                                                 
4  Ulrich Fahl & Others, Future European Gas Supply in the Resource Triangle of the 

Former Soviet Union, the Middle East and Northern Africa (Stuttgart: Institute of 
Energy Economics and the Rational Use of Energy, January 10th, 2008), p.01.  

5  Philippe Boskin & Others, op.cit, p. 91. 
تقبلية املركز الدويل للدراسات املس: دبـي) أمـن الطاقــةخدجية عرفة حممد أمني، مد أمني، خدجية عرفة حم 6

 .02. ص ،(0221واالسرتاتيجية، ماي 
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 (11)شكل رقم 

 
 11من إعداد الباحث، اعتماًدا على اإلحصاءات الواردة في الجدول رقم : المصدر

 

من حاجياته من الغاز الطبيعي من روسيا، واليت ستصل  % 02يستورد االحتاد األوريب حوايل 
. احتياجاته النفطية من منطقة الشرق األوسط من % 42م، إىل جانب  0202مع مطلع  % 42إىل 

ربز ما ي. كما أن نصف استهالك الدول األوربية من الغاز يأيت من ثالثة دول وهي روسيا، النرويج واجلزائر
وتعترب الدول األوربية األمن الطاقي من املداخل املهمة . هشاشة األمن الطاقي على املستوى األوريب

يف ايإجابة على احتياجات  الطَّاقَــةنتيجة األمهية القصوى اليت يكتسيها قطاع  (7) لتجسيد األمن اجلماعي،
 (8) .القطاعات األخرى

 
 
 

                                                 
هو التزام جمموعة من الدول حبماية كل عضو فيها من خالل عدد من الرتتيبات وايإجراءات األمنية  :األمن الجماعي 7

والعسكرية، هبدف محاية الدول من تعرضها الستخدام القوة من قبل دول أخرى، خاصًة إذا اختذت هذه القوة صورة 
 من أمنه على والسهر أعضائها من عضو كل محاية مسؤولية املنظمة الدولية اجلماعة حمل فيهتت كما أنه نظام. احلرب

 .االعتداء
8- Álvaro de Vasconcelos, What Ambition for European Defense in 2020? (Condé-

sur-Noireau, EU Institute for Security Studies, 2009), p. 142. 

1990
10%

2000
19%

2010
23%

2020
25%

2030
23%
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 .ومكانة الجزائر المستقبلية في اإلجابة عليها ،الواردات األوربية من الغاز الطبيعي :المحور الثاني
إسبانيا والربتغال فكانتا  خاصةً جنوب أوربا تَــتزوَّد بالغاز من روسيا والنرويج، أما إن أوربا كانت 

ومع الثورة الربتغالية لعام  (9).معزولتان سياسًيا واقتصاديًا عن أوربا الشمالية كوهنما دولتان غري دميقراطيتان
م، حدثت قطيعٌة مع املاضي وبرز  0922م، ووفاة الديكتاتور اجلنرال فرانكو يف إسبانيا عام  0924

 .فرتة مهمة يف حتوهلا التارخيي السياسي هلذه الدول، واعُتربيَت سارحتول جوهري يف امل
 :الحاجيات األوربية من الغاز، ومستقبل البحث عنها خارج حدودها الجغرافية-1

م من خالل أنبوب ميرُّ عرب األراضي 0990لقد وصل غاز حبر الشمال النروجيي إىل إسبانيا عام 
. جاوز السوق الفرنسية وظَّل حمصورًا يف بلجيكا، هولندا واململكة املتحدةأما الغاز الروسي فلم يت. الفرنسية

مشال إفريقيا فـَُعقيــــَدْت اتفاقات مع ليبيا للتزود بالغاز يف سبعينيات وبظهور شركات إسبانية، بدأ التوجه حنو 
شركة  ايإسبانية مع( ENAGAS)أما بالنسبة للجزائر، فعقدت شركة . ومثانينيات القرن املاضي

َُميَّع سنويًا ابتداًء من  0مليار م 1.4م عقـــــــًدا للتزود بـ ـ 0922سوناطراك عام 
بدأ و م، 0921من الغاز امل

  (10) .التفكري يف بناء أنبوب لنقل الغاز اجلزائري
تشري أحدث الدراسات على أن النسبة األكرب من احتياطي الغاز الطبيعي متواجدة خارج 

ما يعين اعتمادها على السوق . % 2وال ميثِـّـل االحتياطي األوريب أكثر من  (11) األراضي األوربية،
 .% 12اخلارجي لتلبية حاجياهتا من هذا املورد احليوي بنسبة 

                                                 
9 Jonathan STERN, Gas Pipeline Cooperation Between Political Adversaries: 

Example from Europe, Oxford Institute for Energy Studies, Royal Institute of 
International Affairs, -Chatham House- January 2005, pp. 07-11. 

يــــَقاُمـــو"لقد ظهر مشروع لنقل الغاز ُُسي  10 ، يهدف إىل بناء أنبوب يربط مدينة 0922 عام( SEGAMO" )بسي
ــيَنا مرت حتت سطح البحر،  0222هذا األنبوب ميتدُّ على عمق . االسبانيــــة (Cartagena) أرزيو مبدينة َكــْرتَاخي

شكيل السياسي بني اجلزائر واملغرب حول الصحراء الغربية حال دون إنشائه، . وميرُّ عرب مضيق جبل طارق
ُ
إالَّ أن امل

 .غاز-كنه حتقق فيما بعد من خالل مشروع ميدل
11 Philippe Boskin & Others, op.cit. p.88. 
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 (12) إال أن كل املؤشرات. يبدو أن السوق الروسية اليوم جتيب على نسبة كبرية من هذا الطلب
" َمْدفييْزَهايْ "و (Yambourg)"ويـَْنُبوْرقْ " (Enrongoy)" أُونـُْرُقويْ "تـُؤَكِّْد على أن أكرب اآلبار الروسية 

(Medvezhye)  ستشهد تناقًصا يف حجم إنتاجها، إىل جانب ارتفاع االستهالك احمللي الروسي من
 . الغاز

  0101في الفترة الممتدة إلى ( Metp)طلب االتحاد األوربي على الغاز الطبيعي  10جدول رقم 
 1991 1991 0111 0111 0101 

 0.000 0.220 0.424 0.000 0.040 الطَّاقَــةالطلب األوربي على 

 400 420 001 020 091 الطلب على الغاز الطبيعي

 % 02 % 00 % 00 % 02 % 00 نسبة الغاز

 040 090 024 002 000 االنتاج المحلي من الغاز

 092 002 000 029 09 الواردات من الغاز

 % 02 % 20 % 09 % 42 % 02 الخارجي نسبة االعتماد
Source : Farid YAICI, Le marché pétrolier: Situation, Acteurs Stratégies. 
Quelles perspectives pour L’Algérie ? Ouvrage collectif, Dynamique des 
marchés valorisation des hydrocarbures (ALGER : D’Ely Ibrahim, Imprimerie 

Sarp, Octobre 2005), p. 35.      
 

 الطَّاقَــةإىل ضرورة توحيد الصوت يف قضايا التفاوض املتعلقة ب (13) لقد دعا االحتاد األوريب
َُورِّدين، 

وسيا عن تزويد م، وتوقف ر 0220نوفمرب  24بعد األزمة اليت عرفتها أوربا عشية  خاصةً ملواجهة امل
  (14) جة اخلالف الذي نشب مع السلطات األوكرانية،ة ثالثة أيام نتيدأوربا بالغاز مل

مليار دوالر  02إىل ختصيص  (15) دفعت باالحتاد األوريب الطَّاقَــةإن األزمة الروسية األوربية يف ميدان       
النرويج ف (16) ،(Norwegian Energy Power House)النروجيي  الطَّاقَــةمن أجل إنشاء بيت 

                                                 
12 Ulrich Fahl & Others, op.cit. p.16.  
13 Abdenour Keranane, Politique européenne et dimension énergétique 

méditerranéenne, p. 66.  
 .ملارَّة عرب أراضيها لتزويد أورباسرقة أوكرانيا للغاز الروسي من األنابيب ا 14
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إال أن الكثري من الدراسات . من واردات االحتاد األوريب من الغاز % 02يل م حوا0222َغطَّْت عام 
بدأ ف. تشري إىل أن الغاز النروجيي بلغ ذروته، وهو يرسم منحى تنازيل ال ميكن االعتماد عليه مستقبالً 
ث عنه احلديث عن االهتمام باملموِّل الثالث لالحتاد األوريب وهو اجلزائر، والذي قلياًل ما كانت تتحد

 . سُب هلا حسابالصحافة أو يُْ 
 :تقبلية في االستراتيجية األوربية للغاز، وصعوبة التواجد في أسواقها الداخليةأهمية الجزائر المس-0

م بعد  0224عام  (17) احتلت املرتبة الثانيةكوهنا ا،  باجلزائر ليس حديثاألوريب إينَّ االهتمام 
الصادرات  هذه .0مليون م 20حبجم صادرات ُقدِّر بـ من الغاز وريب االحتاد السوفييت يف تزويد االحتاد األ

  (18) .م 0202يف تلبية احلاجيات األوربية لعام  % 02إىل  02 ا بنيسترتاوح م
خالل  خاصةً لقد ساور االحتاد األوريب شكوًكا حول إمكانية االعتماد على اجلزائر َكُمَموِّْل للغاز 

 ةيألاملنشآت الكربى بأرزيو، وهران وسكيكدة  ضر عتت مل ظحلا نسحلو  هنأ الإ (19)الُعشرية السوداء،
 (20) كما أن دعوة روسيا. ، ما منح ثقًة أكرب، واْعُتربيَْت اجلزائر مُمَوِّْن ميكن الوثوق بهةيباهر إ لامعأ

ورأت أهنا وسيلة  (22) اليت رحبت هبا اجلزائر يف البداية (21) واالمارات العربية املتحدة يإنشاء أوبيب للغاز،

                                                                                                                                      
15  Francis Ghiles, Algeria: a Strategic Gas Partner for Europe, Thursday 19/02/2009. 

Available at:  www.ensec.org/ 
16  Norwegian Energy Power House. 
17  Ulrich Fahl & Others, op.cit., p. 01. 

من  % 00حيث أن أفريقيا ومنطقة الشرق األوسط سيغطيان ما نسبته . إىل جانب اجلزائر هناك نيجرييا 18
 .0202احلاجيات األوربية من الغاز مع حلول 

19  Francis Ghiles, “Argelia, Europa y el Gas: una Asociación Estratégica”, Política 
Exterior, Vol.xx1, Julio-agosto, No: 118, 2007, pp. 86-92. 

20  Edward Lucas, Putin, Power and the New Russia Petro-State (Oxford: Marshal 
Goldman, 2008), p. 13.  

ْنتيجة للغاز، فصدرت ردود أفعال من  21
ُ
ــة الدوحة اليت مجعت ممثِـّـلي الدول امل لقد تبلور مشروع إنشاء أوبيب للغاز يف قمَّ

فالغاز مل يعد مادة جتارية بل أصبح ورقة . 0220تموين بعد شتاء القارة األوربية يشوهبا اخلوف والقلق من مستقبل ال
  .سياسية، خاصًة مع الوضع الدويل اجلديد وامللَّــفات الشائكة والعالقة

22 Simeon Mitropolitski, Algeria moving closer towards a gas Cartel, 2007, 25/06/2009 
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منها فرنسا ما هنبته خالل الفرتة االستعمارية، وتكون هذه املنظمة مبثابة  خاصةً لكي تـَُعوَِّض الدول األوربية 
ساهبا  إطار متارس من خالله السيادة على هذه الثروة املهمة، لكنها تراجعت ورفضت الفكرة عند حي

 . للعواقب االقتصادية السياسي
إن الطرف األوريب استحسن رفض اجلزائر لفكرة أوبيب الغاز، ويرى فرنسيس غيالس أن هناك 

 (23):اسرتاتيجية تربط اجلزائر باالحتاد األوريب أربعة عناصر
َُميَّع -

 ؛تاريخ اجلزائر يف إنتاج الغاز الطبيعي امل
سنويًا مع حلول  0مليار م 002ها الوصول إىل قدرهتا الكبرية على االنتاج والتصدير، ميكن -

  ؛م0202
  ؛االحتياطات اجلزائرية الضَّخمة -
 .تكلفة الغاز اجلزائري نصف تكلفة الغاز الروسي والنروجيي -

ختوف القادة األوربيني من التقارب الذي و لِّ تلك األوضاع املشحونة باخلوف واحلذر، يف ظ 
والسيناريوهات احملتملة  (24)،"غاز بروم"زائرية والعمالق الروسي اجل" سوناطراك"حدث بني شركة 

من االحتياطي العاملي  % 02وأن روسيا حتتوي على  خاصةً . لتهديدات األمن الطاقي لالحتاد األوريب
 .للغاز، الذي أراد الرئيس بوتني توظيفه كورقة سياسية داخل املشهد السياسي الدويل

اجلزائري آنذاك السَّييْد شكيب  الطَّاقَــة، بل اختار وزير اً ساكنزائر صانع القرار يف اجلبقى يمل 
من خالل  (25) لطمأنة شركاء اجلزائر يف مسألة التموين بالغاز الطبيعي،خليل ووىّل وجهه شطر لندن 

حبضور مسريِّي كربيات  يف لندن (Leman Brothers)نظمه بنك ايإخوة لييَماْن  ملتقىيف  لهمداخلة 
إىل ختصِّيص استثمارات كربى  مشريًا ."كلود مندل"ات النفطية، ومدير الوكالة الدولية للطاقة آنذاك الشرك

                                                 
23 Francis Ghiles, “Argelia, Europa y el Gas: una Asociación Estratégica”, op.cit. 

pp.86-92. 
24 Hamid Gamache, "Gaz, L’Algérie renforce sa position en Europe", Quotidien 

D’Oran, Algérie, 13 décembre 2006.  
 .0222ماي  01، عيون املشاهد، اجلزائر، "الجزائر تخيف األوربيين" أوبيك"صابر بليدي،   25
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تزايد لإلجابة
ُ
من  % 00وأن الغاز اجلزائري مُيثِـّـل . شبكة األنابيب الناقلة للغاز عرب دَّعم. على الطلب امل

أشار و . جلزائرية من الغاز وجهتها أوربامن الصادرات ا % 90االستهالك االمجايل ألوربا الغربية، وأن 
تْشهيًدا مبا حدث مع إسبانيا شهر ديسمرب أن اجلزائر مصدر آمن وموثوق، ُمسشكيب خليل إىل  ديالس

م حني استجابت اجلزائر لطلب االستغاثة ايإسباين، بغية تزويدها بيكَّميات إضافية من الغاز 0222
سجَّْل جرا

ُ
ء االستهالك الكبري الناتج عن الشتاء القارص، على الرغم من عدم الطبيعي، بعد العجز امل

رْبمة بني الطرفني تـُْلزيم اجلزائر على فعل ذلك
ُ
 .وجود ترتيبات تسمح هبا االتفاقات امل

ويف تسعينيات القرن املاضي، وأثناء األزمة السياسية اليت عاشتها اجلزائر وعدم االستقرار الذي 
كما ذكر وزير اخلارجية ايإسباين آنذاك . ظَلَّْت اجلزائر وفيَّــة اللتزاماهتا (26) ،مشل أغلب مؤسسات الدولة

حصوله على تطمينات من هيئات عليا، وقادة مسؤولني يف جبهة االنقاذ  "فرناندو فرنانديز أوردونيز"
ا، وكذا سيستمرون يف احلفاظ على العالقات مع إسباني فإهنم السلطة،االسالمية يف حالة وصوهلم إىل 

َياْط وهو ما ال ميكن الوثوق به (27) بالغاز،تزويدها   (28) .لكنه كما قال رائحة ُيْشتَــــمُّ منها شي
                                                 

دول األوربية اختاذ موقف ُمَوحَّد اجتاه األزمة اجلزائرية، لكن ذلك غدا مستحياًل لتباين املواقف بني الدول حاولت ال 26
ُوَّقعة بني اجلزائر واالحتاد األوريب عام 

األعضاء يف اجمللس األوريب، وذهبت أدراج الرياح اتفاقيات التعاون املايل امل
(  Fernández Ordóñez)ن اخلارجية االسباين فيْرنانداْث أوْرُدونـَْياْث صرَّح به وزير الشؤو  هذا االختالف. م0990

، 0990جانفي  00أمام جلنة العالقات اخلارجية للربملانيني األوربيني أياًما بعد االنقالب العسكري يوم  يف ظهور له
عليها الربملان األوريب، عكس أن بعض الدول كاململكة املتحدة حاولت إلغاء املساعدات األوربية اليت وافق : "قائالً 

فرنسا واسبانيا وإيطاليا الدول ذات املصاحل االقتصادية الواسعة مع اجلزائر، دعت إىل ضرورة التعاون مع السلطات 
  .اجلزائرية

27 Rafael Bustos García de Castro, “Las Relaciones España-Argelia, una mirada desde 
España”, Anuario internacional, CIDOB, No: 01, 2006, p. 502. 

م 0992ويف عام . لقد دافعت كل من فرنسا وإسبانيا يف بروكسل على ضرورة تدعيم النظام القائم آنذاك يف اجلزائر - 28
هتتم باألزمة اجلزائرية، لكن  إىل إنشاء جلنة متابعة دولية (Abel Matute" )آبيل َماُتويتي "دعا وزير اخلارجية ايإسباين 

أما املوقف األمريكي، فتجسَّد . لرَّد اجلزائري كان رافضًّا للفكرة مجلًة وتفصيال، ألنه رأى فيها تدوياًل للقضية اجلزائريةا
دولة، وتضَّمن الدعوة لضرورة العودة إىل املسار الدميقراطي، لكنه بقي دون اختاذ  00يف نداء واشنطن الذي ضمَّ 

 .اجراءات مصاحبة
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أعربت اجلزائر عن استعدادها لزيادة حجم صادراهتا  (29) األوكرانية،-أثناء حدوث األزمة الروسية
، أثناء زيارة عمل الطَّاقَــةبه وزير وهو ما صرَّح . من الغاز، إذا كانت القوانني والتشريعات تسمح بذلك

 Maria Van Der)" ماريا فان دير هوفن  "وزيرة االقتصاد اهلولندية السيدة ليومني قامت هبا 

Hoven) دخول إىل األسواق األوربية، كي تكون عامل استقرار السوناطراك للسماح ا وطلب. إىل اجلزائر
طلب بالرفض من قبل السلطات الفرنسية، االسبانية وااليطالية هذا ال (30) بعد أن قوبل. يف التموين بالغاز

  .عكس املوقف الربيطاين
أن للجزائر إمكانات من الغاز ال تقابلها قدرة على إدارة هذه  الدكتور صايج مصطفى يرى

 (31):بغية تعزيز مكانتها االقليميةاألوراق 
 ؛اجلزائر شريك ُمتَـزِّْن وضامن الستمرار تدفق الغاز ألوربا: الورقة األوىل 
 ؛مقايضة الغاز بالطَّاقَــة النووية: الورقة الثانية 
 َصـدِّرَة للغ: الورقة الثالثة

ُ
 .از على املستوى العامليإنشاء كارتل للغاز، وتوحيد السياسة مع الدول امل

 قبوهلا الدخول يف شراكة مع املؤسسات األملانية أعلنت الشركة الروسية غاز بروم 0222عام يف 
(BSF()EON) ط أنابيب الغاز ألوربا بغية إنشاء أنبوب حبري يف البلطيق لنقل الغاز، يسمى خ

بغية تزويد أملانيا، هولندا واململكة املتحدة  بغية تزويد( North European Gas Pipeline)الشمالية 
لكل واحدة  % 04األخريتان  الشركتان ، يف حني متتلك% 20على أن متلك غـــــاز بروم  .بالغاز الروسي

الذي  "Gerhard Schroder"" جريهارد شرودر"اين السَّييْد واقْـتُــريح لرئاستها اسم املستشار األمل. منهما
مبادرة إنشاء أنبوب غاز ُسي بـتيار  0222كما أعلنت غاز بروم يف   (32).تزامن مع هناية عهدته السياسية

                                                 
29 Algérie plus de gaz pour l’Europe, moins de pétrole pour les marchés, le blog 

finance, 15/01/2009, 16h20. 
30 Francis Ghiles, Argelia, Europa y el Gas: una Asociación Estratégica, op.cit,. p. 

97.   
 .22/00/0222، اجلزائر ، يومية املستقبل"دبلوماسية الغاز الجزائري بين القوة والقدرة"صايج مصطفى،  -31

32  Hocine Malti, op.cit. p.344. 
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ايإيطالية، وشركة غاز فرنسا هبدف  (ENI) "أُويني "بالشراكة مع شركة  ،(South stream)اجلنوب 
 .وهبا مرورًا بالبحر األسود، بلغاريا، كرواتيا والنمسا قبل وصوله إىل إيطالياتزويد وسط أوربا وجن

كما ارتفعت صادراهتا من   (33) .من واردات اجملموعة األوربية % 02لقد غطَّت اجلزائر أكثر من 
 وأن الطلب األوريب على الغاز خاصةً م،  0202 عام 0مليار م 12إىل  0994 عام 0مليار م 02

 02سيتجه حنو االرتفاع ليصل إىل  (34)(OCDE)منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  حسب تنبؤات
 01.1سنويًا، أي من  % 0.4وأن نسبة استهالك الغاز يف املنطقة سرتتفع بــ. م 0202حىت عام  %

 .م 0202تريليون عام  00.9، مث إىل 0202عام  0تريليون م 00إىل  0224عام  0تريليون م
مليار  002إىل االحتاد األوريب بدوله السبعة والعشرون حوايل  0220ا عام لقد صّدرت روسي

ويرى مرصد . 0مليار م 22، حصة اجلزائر منها 0مليار م 20، مشال إفريقيا 0مليار م 14، النرويج 0م
م ستكون على  0202حلوض املتوسط أن صادرات هذه الدول إىل االحتاد األوريب مع حلول  الطَّاقَــة
 :التايلالنحو 

 (0مليار م)م  0101صادرات الغاز إلى االتحاد األوربي عام  : 10جدول رقـــم 
  (0مليار م)م  0101صادرات الغاز إلى االتحاد األوربي عام  

 الجزائر شمال إفريقيا النرويج روسيا
012 111 191 111 

 

Source: Francis Ghiles, Algeria: a Strategic Gas Partner for Europe, op.cit. 
 

 
 
 

                                                 
33  Francis Ghiles, Algeria: a Strategic Gas Partner for Europe, op.cit. 
34  La Organización para la cooperación y el desarrollo económico. 
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 0101-0112إلى االتحاد األوربي  هجو ملا من الغاز لو دلا صادراتنسبة  :10 مقر  لكش

 
 ثحابلا دادعإ نم :ردصملا

 

ن النسبة املئوية ملسامهة اجلزائر يف صادرات الغاز إف (20) لكشلا يف نيبم وه ام بسح
إىل  40ني أن روسيا ترتاجع من ، يف ح% 00بلغ ست 0202الطبيعي لالحتاد األوريب مع حلول 

من  % 00، وهي نسبة معتربة تستدعي التفكري مليًّا من قبل دول االحتاد األوريب لتعويض حوايل 09%
كما أن دور النرويج ينزل إىل ما يقارب النصف، حيث ينتقل . ََب من قبل روسياحاجياهتا اليت كانت تُل

، تغدو اجلزائر بدياًل ميكن ا نسبة كبرية تعويضها ليس باألمر اهلَيِّـــنْ ، وهي أيض% 02إىل  % 02من 
 .التعويل عليه

وثالث  حتتوي على ثامن احتياطي ُمؤكَّْد يف العامل، وخامس ُمْنتيْج عاملي للغاز، (35) إن اجلزائر
ْر بـ  من %  02الكها، ومن حجم استه % 00ُمصدِّر لالحتاد األوريب بعد االحتاد السوفييت حبجم يـَُقدَّ

اخنفاض كما أن جعلها يف بوابة إفريقيا،   اسرتاتيجي-اجليو هاوقعمإىل جانب  (36) املؤشِّرات،هذه . وارداهتا

                                                 
35  “Energy Policy vis-à-vis Algeria: Challenges and Opportunities”, in: Journal of 

International Affairs, Bologna Center, Volume 11, spring 2008. 
 ،02/21/0200، تاريخ التصفح 0220 يناير 00، اخلميس أزمة الغاز ال تؤثر على الجزائر ة أمحد،أميم  36

   www.elaph.com/economics :متاح على

http://www.elaph.com/economics
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الدول األوربية على تشجيع  أَْغـَرتْ  سرايالدكتور عبد املالك  التكاليف حسب اخلبري االسرتاتيجي
 .ية معهاالستثمار يف هذا البلد، وتعزِّيز العالقات الطَّاق

يف  فالدنر وجَّهتها املسؤولة عن السياسة اخلارجية لالحتاد األوريب السيدة فرييروكانت الدعوة اليت 
، على غرار ضرورة بني الطرفنيومَتَّ التوقيع على اتفاقيات  .االجتاهافتتاح املؤمتر األوريب للطَّاقة، تنحو يف هذا 

 ُدوران فاريــــــل وأنبوب، 0مليار م 00إىل  02من  (Enrico Mattei)إيْنرييُكـو ماتيي  توسيع أنبوب
(Duran Farrell)  على عقد اتفاقية  02وأمجع االحتاد األوريب بأعضائه  .0مليار م 02إىل  00.2من

ــدة حسب ما أدىل به احملافظ األوريب  (37) مع اجلزائر ممثلًة يف شركة سوناطراك، خللق سوق غاز أوربية موحَّ
 (.Nellie Kroes) نييـلي ْكـُروسْ  السَّييدْ 

 
استراتيجية ألنابيب الغاز الرابطة بين الجزائر واالتحاد األوربي من -األهمية الجيو: المحور الثالث

 .إلى فرص النجاح ياتالتحد  
َصـدِّرَة للغاز املتعترب اجلزائر من أقدم الد

ُ
من خالل إنشائها ألول مصنع يف العامل  (38) ع،يمول امل

ما منحها مكانَة . م، بغية تصديره عرب البحر 0904دينة أرزيو الصناعية املتواجدة بالغرب اجلزائري عام مب
الصدارة يف متوين الدول املشاطئة للمتوسط من الناحية الشمالية، فأُقيمْت العديد من املصانع على شواطئ 

مصانع تكرير ( 22)جند حوايل  0222 ومع هناية. هذه الدول قصد حتويل الغاز القادم إليها من اجلزائر
( 20)يف الربتغال، وواحد ( 20)واحد يف تركيا، ( 20)اثنان بفرنسا، ومصنع بإيطاليا، ( 20)بإسبانيا، 

 .باليونان

                                                 
37  Reuters, EU Strikes Gas Deal With Algeria, Brussels, Wed 11/07/ 2007. 
38 Réseau de l’information et de la documentation pour le développement durable, 

Exportation des hydrocarbures algériens et géopolitique, Ritimo, Jeudi 8 décembre 
2011, p. 02. 
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هنر  بي صَّ عند مَ  (Convey)من مدينة أرزيو إىل جزيرة  (39) يَّعملقد َصدَّرْت اجلزائر الغاز امل
تاريخ حتقيقها االكتفاء الذايت من  (40) م،0910تحدة إىل غاية أكتوبر باململكة امل (Thames)التامز 
 (.Ist of grain terminal)م إىل منطقة 0222، لكن اجلزائر عاودت تصديره عام الطَّاقَــة

َُميَّع أول مرة إىل برشلونة عام   
م من خالل االتفاقية اليت 0909كما وصل الغاز الطبيعي امل

م، واستمرَّت اجلزائر يف االستثمار والبحث عن الغاز  0920وديق عليها عام عقدت بني الدولتني وصُ 
 .   وربط احلقول اجلزائرية بأروبا

م القاضي باحتواء  0224عام  (BP) الذي وصلت إليه شركة بريتيش برتوليوم إن االكتشاف
ــد من الغاز ُقدِّر بـ إنتاج ئر حتتل املرتبة األوىل يف جعل اجلزا (41)،0مليار م 4.242اجلزائر الحتياطي مؤكَّ
منها ُصدِّرْت إىل  0مليار م 00م،  0224عام  0مليار م 10الغاز الطبيعي يف إفريقيا حبجم ُقدِّر بــ 

 .  من حاجيات االحتاد األوريب % 02االحتاد األوريب، وبالتايل فهي تغطي حوايل 
بعد قطر والعربية السعودية، واألوىل على املستوى  إنتاج الغاز عربًيا يف الثالثةحتتَّـُل اجلزائر املرتبة 

م، والذي سينتقل إىل 0202سنويًا عام  0مليار م 00حيث قُدِّر بـ  (42) دولًيا، اخلامسةايإفريقي واملرتبة 
مع حلول  0مليار م 002إىل  022، مث ينتقل من 0202إىل  0202سنويًا ما بني  0مليار م 12

 (43). م 0202

                                                 
ْر اجلزائر اليوم الغاز الطبيعي  39 َُميَّعوُتَصدِّ

إىل كل من إسبانيا، الربتغال، إيطاليا، فرنسا، بلجيكا، اليونان، سلوفينيا،  امل
ـَدة األمريكية تَّحي

ُ
 .تركيا، بريطانيا والواليات امل

40 Francis Ghiles, Algeria: a Strategic Gas Partner for Europe, op.cit. 
41 Ulrich Fahl & Others, op.cit. 05. 
42 Sarie Khalid, "Algeria’s Future  Hostage to World  Oil, Gas Markets", In: Khaleej 

Times, 21 October 2013. Available at: 

http://www.khaleejtimes.com/biz/inside.asp?section=opinionanalysis&xfile=/data/opini
onanalysis/2013/October/opinionanalysis_October9.xml 

43 Trevor A. Witton, “Europe-Algeria Energy Relations: Opportunities and 
Challenges”, In: Mediterranean Politics, Vol: 15, No: 01, March 2010, p. 91. 

http://www.khaleejtimes.com/biz/inside.asp?section=opinionanalysis&xfile=/data/opinionanalysis/2013/October/opinionanalysis_October9.xml
http://www.khaleejtimes.com/biz/inside.asp?section=opinionanalysis&xfile=/data/opinionanalysis/2013/October/opinionanalysis_October9.xml
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جعلت احلكومة  (44) ،0200عام  الطَّاقَــةللغاز وحسب التقرير الوارد عن وزارة إن هذه األمهية 
 09إالَّ  0999-0900تـَُوجُِّه اهتمامها حنو هذا القطاع، الذي مل يكن ميثِـّـل يف الفرتة املمتَّــدة ما بني 

َُميَّع ي لغاز الطبيعا وقد انتقل. 0202إىل  0222يف الفرتة املمتَّـدة ما بني  % 40مقابل  %
 0من امل

ـــَن اجلزائر حسب إحصاءات سوناطراك من  ، ما0202عام  % 01إىل  0920عام  % أن جتين َمكَّ
وتعترب السوق األوربية هي . 0200إىل جوان  0222مليار دوالر من عوائد احملروقات ما بني  202

 .للسوق األمريكية بالنسبة % 09، و% 00الوجهة الرئيسية هلذه الصادرات بنسبة تقــدَّر بـ 
 :أم لتعميق التبعية أنابيب لتدعيم التعاون االقتصادي-1
تزايد من الغاز، جعل السلطات اجلزائرية تُفكِّر يف أن ُتدعِّم عالقاهتا  

ُ
إن أمهية حجم الصادرات اجلزائرية امل

بها على الشكل مع الشريك األوريب من خالل جمموعة من األنابيب تربطها بأوروبا، اليت ميكننا ترتي
 (45):التايل

 :أنبوب عرب املتوسط :األنبوب األول -
ينطلق هذا األنبوب من و م،  0902أنبوب لنقل الغاز اجلزائري إىل ايطاليا عام ل لقد اقرتح أو 

عابرًا األراضي . كلم  222مدينة عني صاحل مرورًا حباسي الرمل ليصل إىل احلدود التونسية بعد مسافة 
 كلم عرب البحر املتوسط حىت منطقة  022كلم حىت منطقة اهلوارية، ليقطع بعدها   022التونسية حبوايل 
بعدها ميتدُّ . كلم  042مبدينة صقلية بإيطاليا ملسافة تُقــدَّر بـ  (Mazara del Vallo)مازارا دييْل فايو 

ويجهته حنو سلوفينيا مث أوربا الشمالية  كلم، مواصالً   0.222ليصل إىل مشال ايطاليا على مسافٍة تُقّدُر بـ 
 (46) .سنويًا مستقبالً  0مليار م 00.2 سنويًا، وميكن أن يرتفع إىل 0مليار م 02.0بقدرة تصديرية 

 :أوربا-أنبوب املغرب العريب: األنبوب الثاين -

                                                 
44 L’Algérie sans pétrole et gaz conventionnel à horizon 2030 ?", le matin, Algérie, 

Dimanche, 16 Mars 2014. Lien: http://www.lematindz.net/news/9296-lalgerie-sans-
petrole-et-gaz-conventionnel-a-horizon-2030.html 

45  Ulrich Fahl & Others, op.cit. p.06. 
46  http://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Mediterranean_Pipeline 

http://www.lematindz.net/news/9296-lalgerie-sans-petrole-et-gaz-conventionnel-a-horizon-2030.html
http://www.lematindz.net/news/9296-lalgerie-sans-petrole-et-gaz-conventionnel-a-horizon-2030.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Mediterranean_Pipeline
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من قيبلي الشركات الفرنسية هبدف ربطيه  (47)م0900لقد متَّ اقرتاح مشروع هذا األنبوب عام 
ينطلق هذا األنبوب من مدينة عني صاحل مث حاسي الرمل متجًها إىل مدينة . بأنبوب سرتاسبورغ بفرنسا

جبل طارق إىل اسبانيا ليُـَزوَِّد كل من املغرب، اسبانيا والربتغال ومنه  وبعدها عرب مضيق (48) املغربية،طنجة 
 Pedro or Pere)أُْطليق على هذا األنبوب اسم  0222يف عام  ،0مليار م 00إىل أوربا بقدرة تصديرية 

Duran Farell.) 
لقد دامت املفاوضات يإجناز هذا املشروع  :م 0222عام  (Galsi)أنبوب غالسي : األنبوب الثالث -

زائـــر َووَّقـََعــت كــل مــن اجل (50) ،0222عام  وانتهت الدراسة املتعلقة به (49) .ما يقارب العشرة سنوات
رمل إىل منطقة ُكوْديَْة الْدراَوْش الينطلق من حاسي . 0222نوفمرب  04وايطاليـــا عــلى هــــذا املشــروع يوم 

 Porto)بورتو بوتيه  كلم ليصل إىل مدينة سكيكدة الساحلية باجلزائر، مث إىل منطقة  022على مسافة 

Botte)  ينطلق بعدها إىل مدينة أُوْلبيــَيا . كلم  012بسردينيا يف إيطاليا على مسافة ُقدِّرت بــ(Olbia )

ويقوم بإجناز  ،(Tuscany)يُتوْسكان كلم، أْين يُربط بشبكة الغاز االيطالية يف منطقة  022على مسافة 
 .االيطالية (Snam Rete Gas)سنام رييت غاز  هذا القسم فوق األراضي االيطالية شركة

 02سنويًا مبدئًيا، ميكنها أن ترتفع إىل  0مليار م 1وايل تبلغ قدرة هذا األنبوب التصديرية ح
 .$مليار دوالر 20سنويًا الحًقا، بتكلفٍة قُدِّرْت بـ  0مليار م

 
 
 

                                                 
47  http://en.wikipedia.org/wiki/Maghreb–Europe_Gas_Pipeline. 03/08/2014, at 08:40. 
48 Mohamed Touati," la Carte des gazoducs", L’expression, Algérie, 27/11/2010. 
49 Christopher Coats, "Euro-Bound Algerian Gas Pipeline Faces Unsure Future", In : 

Forbes magazine, 12/26/2012. Available at: 
http://www.forbes.com/sites/christophercoats/2012/12/26/euro-bound-algerian-
gas-pipeline-faces-unsure-future/  

50 Galsi Gas Pipeline Project", In:  A Barrel Full Oil & Gas, Julio 3rd, 2013. Available 
at:    http://abarrelfull.wikidot.com/galsi-gapipelines--project.Look more in: 
http://en.wikipedia.org/wiki/GALSI 

http://en.wikipedia.org/wiki/Maghreb–Europe_Gas_Pipeline
http://www.forbes.com/sites/christophercoats/
http://www.forbes.com/sites/christophercoats/2012/12/26/euro-bound-algerian-gas-pipeline-faces-unsure-future/
http://www.forbes.com/sites/christophercoats/2012/12/26/euro-bound-algerian-gas-pipeline-faces-unsure-future/
http://abarrelfull.wikidot.com/galsi-gapipelines--project
http://abarrelfull.wikidot.com/galsi-gapipelines--project
http://en.wikipedia.org/wiki/GALSI
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 .م 0229عام  (gas-Med)غاز -أنبوب ميد : األنبوب الرابع -
ينطلق هذا األنبوب من مدينة حاسي الرمل مرورًا مبدينة بين صاف الواقعة بالغرب اجلزائري ليصل 

وبعدها مدينة  (Albacete)لباسييتومن مَثَّ يتفرع إىل مدينة أ (51) ايإسبانية، (Almería)إىل مدينة أملرييا 
ـــَيا يْنشي يبلغ طوله . (Enagás)وتتوىل تسيِّريه على األراضي االسبانية شركة أُونَا غاز ،(Chinchilla) شي

بـ كما يقطع هذ األنبوب مسافة خترتق البحر تقدر . كلم يف األراضي اجلزائرية  222كلم، منها   0.222
يـُْربط يف األراضي . سنويا 0ماليري م 1، وبقدرة تصديرية مرت 0002كلم، وإىل عمق يصل إىل   022

 .(Almería) ايإسبانية بأنبوب الغاز يف مدينة أملرييا
بالشراكة كٌل من شركة  (52) ، وتتحمل هذه التكلفة$مليار دوالر 0.0ُقدِّرْت تكلفته بـ 

الشركتني الفرنسيتني آْلْف  ،(BP) الشركة الربيطانية ،(ENIE)سوناطراك اجلزائرية، الشركة االيطالية أُويني 
(Total Fina Elf) ز فرنسا وشركة غا(Gas de France) ، والشركتني االسبانيتني ايْنديــــــَسا
(ENDESA) وثييْبـــَسا (CEPSA.) 

أنه  حيث األمثانإسبانيا وإيطاليا من أرخص  إينَّ تكلفة نقل الغاز اجلزائري عرب األنابيب إىل
أورو للغاز  22أورو للغاز الروسي، و 22مقابل  (53)،0م0.222أورو لكل  04 األوربية ُيَكلِّــــْف الدول

. 0م 0.222أورو لكل  92أما الغاز النروجيي فـَُيَكلِّــــْف  (54) .أورو للغاز ايإيراين 02من غرب سيبرييا، و

                                                 
51 El Gasoducto submarino que unirá España y Argelia", Revista el economista 

18/04/2006. El día 20/09/2008. Hora 18h 45m.    www.eleconomista.es                
52 Nawal Inès, "Gazoduc Algérie : Vat-on enterrer le projet", le soir d’Algérie, lundi 

10/05/2004. 
53 Ulrich Fahl & Others, op.cit, p. 11. 

بة مبكان التفكري يف أي إن املشاكل السياسية بني االحتاد األوريب وإيران حول امللَّف النووي االيراين، جتعل من الصعو  54
مشروع مشرتك للتزوُّد بالغاز االيراين عرب أنابيب أو أي شبكات أخرى يف الُعْشريية القادمة على األقل، وهذا على الرغم من 

 .امتالكها لثاين احتياطي يف العامل من الغاز الطبيعي

http://www.eleconomista.es/
http://www.eleconomista.es/
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ْر هذا االخنفاض يف  م، ليصل إىل  0202إىل أوربا عام  0مليار م 10تكلفة النقل سيجعل اجلزائر ُتَصدِّ
ـَدةوكذلك الواليات . سويسرا، فرنسا، وأملانيا، ودول أوربية تَّحي

ُ
  (55) .األمريكية، وأمريكا الالتينية امل

  ،لى املستوى القاريع الطاقياجلزائر يف تعزيز التعاون دور ب (56)لقد نَــوََّه السَّييْد شكيب خليل
م ومقرها باجلزائر بعد اتفاق  0220عام  (AFREC)متخَّض عنه بروز اللجنة ايإفريقية للطاقة ما  هوو 

وهتدف اللجنة ايإفريقية للطاقة  .يف أمريكا الالتينية( OLADE)بني الدول االفريقية، على غرار منظمة 
 (57) .ندماج الطَّاقي ما بني القاراتإىل تعزيز العالقات على املستوى القاري، وحتقيق اال

 .(Nigal) أوربا-اجلزائر-أنبوب نيجرييا: األنبوب اخلامس
أن اجلزائر ونيجرييا يف  (58).م 0202السَّييْد شكيب خليل شهر أبريل عام  الطَّاقَــةوزير صرَّح 

ان يف إنشاء أنبوب للغاز عابر يرغب ،(NNPC) إطار النيباد مُمثـَلَّـــنْيي يف شركة سوناطراك والشركة النيجريية
وصادق . ماليري دوالر 02كلم، وبتكلفة   4.001لتزويد أوربا بالغاز، على مسافة  (TSGP)للصحراء 

                                                 
55 Mustapha Faid, Perspective du gaz Algérien (Zona Franca de Barcelona: Institut 

européen de la méditerrané, España, Med 2007), p. 62. 
56 El Discurso del Doctor Chakib Khelil en las 34 conferencia de los ministros de 

energía miembros del OLADE, Quito, EQUADOR, 29 de octubre 2003. 
57

 OLADE: بعد توقيع اتفاق ليما، الذي صادقت  0920نوفمرب  20مت إنشاؤها يوم . منظمة الطَّاَقة ألمريكا الالتينية
الطَّاَقة الدولية يف أوائل  متَّ إنشاء هذه املنظمة يف سياق أزمة. دولة من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 00عليه 

توقعة فيما يتعلق االستخدام الفعال السبعينات بغية تنسيق وت
ُ
عزيز آلية التعاون للتطوير املشرتك ملوارد الطَّاَقة والنتائج امل

مع تنسيق . هدفها املسامهة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. والرشيد للطاقة
للمزيد . ت يإجناز وحتقيق التكامل والتنمية يف سوق الطَّاَقة ايإقليميةاجلهود يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاال

 :انظر
-Latin American Energy Organization (OLADE), INS South، Intellectual 
network for the south, Quito - Ecuador, 2014. 

58- Mohamed Touati, op.cit. 
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عن ( Rilwan LUKMAN)السَّييْد رييْلَواْن لُوْكَماْن  الطَّاقَــةكل من وزراء   (59) على اتفاقية هذا املشروع
 .ائر والسَّييْد حممد عبد اهلل ممثاًل حلكومة النيجرنيجريا، والسَّييْد شكيب خليل عن اجلز 

إىل  لطَّاقَــةاحملافظ األوريب ل (Andres Piebalgs) انْـــْدرييْس بْيييَباْلْقسْ ويف أول زيارة للسيد 
أشار إىل أمهية اجلزائر يف ايإجابة على احلاجيات األوربية من الغاز، وبالتايل حتقيق أمنها  (60) اجلزائر،
ينطلق هذا األنبوب من جنوب نيجرييا مرورًا بشمال النيجر مث اجلزائر خمرتقًا البحر املتوسط و . الطاقي

من الغاز يف الفرتة املمتَّدة  0مليار م 02إىل  02ويروم هذا األنبوب تزويد أوربا من  (61) .ليصل إىل أوربا
  .ستقبلية من الغازمن احتياجات االحتاد األوريب امل % 0م، أي بنسبة  0202م إىل  0202من 

 

 :واالستراتيجيات الهجومية إلفشال هذه المشاريع وتقويضها التحديات السياسية-0
زائرية يف الوصول إىل أسواق بعيدة من خالل هذه املشاريع الضخمة، مل خيلو من إن الرغبة اجل

تعمل جاهدة  (Gazprom)فشركة غاز بـُْروْم . من قبل الغاز الروسي خاصةً  الَتَحــدِّيَاتْ العراقيل و 
رها الكبري لالستفادة من السوق األوربية واحتالل الريادة يف تزويدها بالغاز من خالل األنابيب، نظرًا لدو 

 (North Stream)أنبوب تيار الشمال  (62) .الدويل خاصًة منه سوق الغاز بكل أنواعه الطَّاقَــةيف سوق 
( South Stream)الذي مَيُُّر عرب أوكرانيا، إىل جانب أنبوب تيار اجلنوب  0مليار م 02بقدرة نقل 

                                                 
59- Nigeria, Algérie et Niger signent pour un gazoduc trans-saharien, 03/07/2009. 

Par AFP.  
http://www.jeuneafrique.com/159408/archives-thematique/nigeria-alg-rie-et-niger-
signent-pour-un-gazoduc-trans-saharien/ 

60 Andres Piebalgs : « L’Algérie est un partenaire très fiable pour nous. Nos besoins 

en énergie nos conduisent à développer d’avantages nos relations et notre 

partenariat». 

61 "Algeria and Nigeria Seek Europe’s Support for trans-Saharian Gas Pipeline", 
International Herald Tribune, July 09 th, 2007.  

62  Edward LUCAS, the Future Is in the Pipeline (Oxford: Marshall Goldman, 2008), 
p. A13. 

http://www.jeuneafrique.com/Article/DEPAFP20090703T163501Z/energie-contrat-sahara-gaz---nigeria-algerie-et-niger-signent-pour-un-gazoduc-trans-saharien.html
http://www.jeuneafrique.com/Article/DEPAFP20090703T163501Z/energie-contrat-sahara-gaz---nigeria-algerie-et-niger-signent-pour-un-gazoduc-trans-saharien.html
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ْعَف كمي مليار  00ة أنبوب تيار الشمال بتكلفة ُقدِّرت بـ الذي هو يف طـــــور االجناز، ويزمع نقـــــــــل ضي
 .حسب تصريات مسؤول روسي $دوالر 

هو املنافس الرئيسي لصادرات سوناطراك من الغاز، حيث يهدف إىل تزويد   (63) بهذا األنبو 
قان بقدرة كل من بلغاريا، صربيا، اجملر، سلوفينيا، النمسا، اليونان وإيطاليا مرورًا بالبحر األسود ومنطقة البل

كلفة هذا املشروع . 0202، على أن يـُْغمَر اجلزء الذي ميرُّ عرب البحر مع هناية 0مليار م 00تصديرية 
هذه . $مليار دوالر  04، وميكنها أن تصل حسب بعض التقديرات إىل $مليار دوالر  02.2ُقدِّرت بـ 

 % 02حيث أن تكاليفه سرتتفع بنسبة املشاريع تؤثِـّـر على مشروع غالسي الذي يربط اجلزائر بإيطاليا 
مليار  0.2حيث ُقدِّرْت تكلفته يف البداية بـ . مقارنة بأنبوب تيار اجلنوب، ما يطرح مسألة املردودية

األنبوب  ملرورسردينيا  من، ومعارضة نواب $مليار دوالر 4إىل  0200، مث ارتفعت مع هناية $دوالر
ُجَّة األزمة االقتصادية، والتلوث ا  .لبيئيحبي

هم مرور أنبوب الغاز غالسي الرابط بني القالة  (64) لقد َعبـََّر ساسٌة من سردينيا االيطالية عن رفضي
وشّددوا  ،اخلطرية على النظام البيئي هكلم حتت البحر، حبجة انعكاسات  002ومنطقة كالياري على مسافة 

، أن هذه املطالب ناجتة عن اقَــةالطَّ يف حني يرى العارفون بشؤون  .على ضرورة تغيري مساره األويل
الطاقة، أن حول وكشف الربوفيسور عبد الرمحن مبتول يف ندوة دولية مبالطا . الضُّغوطات الروسية

جمموعات ضغّْــط روسية من قطاع صناعة الغاز جنحت يف ممارسة ضُّغوطات على السلطات يف سردينيا، 
ما يـُّهديُد إسقاط املشروع بيُرمتِّه حسب التصريات اليت و وهعارضة مرور أنبوب الغاز اجلزائري مب وأقنعتها

  ."فرنسا ثالثة"أدىل هبا رئيس بلدية سردينيا لقناة 

                                                 
63  Abderrahmane Mebtoul, op.cit. 

جريدة الشروق اليومي : يف، "ساسة سردينيا يرفضون مرور األنبوب الغاز الجزائري"عبد الوهاب بوكروح،  64
 .22. هـ، ص 0400صفر  29املوافق لـ  0200جانفي  20، الثالثاء 0200، العدد اجلزائرية
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بغية السيطرة على أسواق  (65) بروم الروسية تعمل على لعب اسرتاتيجية هجومية-إن شركة غاز
ْزمعي إنشاؤها، وكذا العمل عل الطَّاقَــة

ُ
ى بناء عالقات اسرتاتيجية مع جمموعات طاقية األوربية عرب األنابيب امل

 .  أوربية عمالقة على غرار غاز فرنسا سويز، واجملموعات األملانية باسف إيون، واهلولندية غاز ايين
أعلنت احلكومة  كما. يتزعزع، وسوناطراك أيًضااسرتاتيجية جعلت سوق الغاز -هذه الَتحــدِّيات اجليو    

من . (Trans-med)ختفيض وارداهتا من الغاز وتأثريات ذلك على أنبوب  0200االيطالية شهر ماي 
 00غاز عرب اسبانيا الذي متلك فيه اجلزائر احلصَّة األكرب من األسهم بـ -فإن مشروع ميد (66) جهة أخرى

يتفاوضان ( Iberdrola)واييبَـْرْدروال  (Endesa)، وحسب وكالة رويرتز أن شركتان اسبانيتان ايْندييَسا %
تباشر ( GDF Suez)أن شركة فرنسا للغاز و . مع سوناطراك قصد اخلروج من رأُسال هذا املشروع

صَّة كل من الشركتني ايإسبانيتني غاز ناُتورَاْل  ايْندييَسا و  (Gas Natural)مفاوضات بغية شراء حي
(Cepsa ) واقف شركة هذه املؤشِّرات كلها عناصر إرباكية مل. % 00يف مشروع ميد غاز واملقدرة بـ

  .سوناطراك يف سوق الغاز الدولية
 

 :خاتــــــــــمة
على الُرْغمي من امتالك اجلزائر هلذا احلجم اهلائل من احتياطات الغاز، وعلى الرغم من حيازهتا 
على شبكة من األنابيب تربطها مع دول الضفة الشمالية للمتوسط، إالَّ أن هناك واقع وُمؤشرات ختتصرها 

إن  .، تــــدُُّل على تعقيداٍت مجّة تنتظر مستقبل النفط والغاز اجلزائريان يف الواقع الدويلَتَحــدِّيَاتْ مجلة من ال
اجلزائر اليوم يف خطر، ميكن هلا أن تستيقظ يوًما وجتد نفسها دولة مستوردة للمحروقات، فاملعطيات تــدُّل 

ففي تقرير صادر  (67) .0202يصل إىل ، أما الغاز فس0202على أن مستقبل النفط فيها لن يتجاوز 
مقارنًة  % 00عن النادي العريب للطاقة املتواجد يف بريوت، أن احتياطات الغاز الطبيعي اخنفضت بنسبة 

                                                 
 .2.ص ،قباس عجر م عبد الوهاب بوكروح، 65

66 Abderrahmane Mebtoul, op.cit. 
67 "L’Algérie sans pétrole et gaz conventionnel à horizon 2030" ?, Le Journal Algérien 

le matin, 16/03/2014, op.cit. 
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َسجَّلَـــة 
ُ
كما أن اجلزائر تقع يف . 0220مقارنًة احتياطات عام  % 00، و0990لعام باالحتياطات امل

 .انب إيراناملنطقة السلبية لتواجد الغاز إىل ج
سنة  02وجيزم العديد من اخلرباء الدوليني على أن اجلزائر ستصبح دولة مستوردة للنفط على بـُْعْد 

 .سنة بالنسبة للغاز قصد تلبية الطلب احمللي املتزايد نظًرا لسعره املنخفض 02من اآلن، مقابل 

ة وتأثري يتطلب استثمارات ضخم 0202مع مطلع  0مليار م 002إىل  022إن إنتاج من 
 0.2من االحتياطي العاملي للنفط، و % 0خاصًة إذا عليْمنا أن اجلزائر متلك  ذلك على قطاعات أخرى،

 (BP)حسب تقديرات الشركة الربيطانية للبرتول  0مليار م 4222من االحتياطي العاملي للغاز حبوايل 
إىل . ارد ويف أسرع وقت ممكنهذا احلجم الكبري من االنتاج يعين استنزاف هلذه املو  (68) .0221عام 

جانب الفواعل الدولية املنافسة للجزائر يف هذا القطاع، كشركة غاز بروم واألنابيب اليت تربطها بأوروبا، 
َقـــدَّر ، 0ممليار  022واليت تنقل عربها ما يزيد عن 

ُ
الغري  0مليار م 0222إىل جانب الغاز اللييب امل

من  0202تغلق أمام السوق اجلزائري كوهنا ستصبح ابتداًء من  أما السوق األمريكي، فسوف. مستغلة
َصدِّرة للغاز، لتطويرها تقنية استغالل الغاز الصخري

ُ
 . الدول امل

وعليه فإن الغاز الطبيعي لن يكون مبقدوره يف ظل الوضع االقتصادي املتضعضع، وغياب 
سلوكيات االحتاد األوريب اجتاه القضايا  قطاعات بديلة عن قطاع احملروقات أن يلعب دور احملدد يف صناعة

االقليمية والدولية اليت هتم املصلحة اجلزائرية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، أزمة الساحل، املهاجرون، 
 .االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية وجتاوز شروطها القاسية

ت، وال ميكنه أن يلعب دور املتغري إًذا، فالطريق أمام الغاز اجلزائري مملوٌء باألشواك والعقبا
املستقل، بل تعرتضه عراقيل على مستويات عمودية وأفقية جيب التفكري بعمق وجدِّية قصد جتاوزها، 

 . واستغالل عوائده ملرحلة ما بعد النفط والغاز يف الغد القريب، الذي ليس لناظره ببعيد
 

                                                 
68 "L’Algérie sans pétrole et gaz conventionnel à horizon 2030" ?, op.cit. 
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العالقة بــــني سعر صرف الدينار  تقديرقياس سعر الصرف، إضافة إىل إىل هذه الدراسة هتدف 

اعتمدت هذه الدراسة يف حتقيق . 4132-3991خالل الفرتة  بــــعض متغريات االقتصاد الكليو اجلزائري 
 .أهدافها على املعايري االقتصادية واستخدام منهج القياس االقتصادي

ــــمجموعة من سعر الصرف يتأثر ب :أمهها أن أسفرت هذه الدراسة عن جمموعة من النتائج،
  %3ـبــــ اإلمجايلاملتغريات االقتصادية، حيث تبــــني من النموذج  القياسي االقتصادي أن زيادة الناتج احمللي 

يؤدي إىل ارتفاع سعر   %3بــــبــــينما زيادة الكتلة النقدية  ،%1.690 ـاخنفاض سعر الصرف بــــ إىليؤدي 
 %1.406 إىل ارتفاع سعر الصرف بـــــيؤدي %  3 ــــزيادة االنفتاح التجاري بــــ ، %1.4.9الصرف بـــــ

 %.1.113 ـبــــيؤدي إىل ارتفاع سعر الصرف  %3وزيادة معدل التبــــادل التجاري بـــــ

يف األخري توصي الدراسة بــــضرورة تنويع الصادرات وتطبــــيق سياسات مالية ونقدية فعالة من 
 .سيطرة على توسع الكتلة النقدية وتقليص السوق املوازيشأهنا ال

 .سعر الصرف، االنفتاح التجاري، السوق املوازي، االستقرار االقتصادي: كلمات مفتاحية

Abstract:  
The purpose of this study is to measure the exchange rate, and 

estimate the relation between the Algerian Dinar exchange rate and a 
number of macroeconomic variables during the period 1993-2041.To 
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achieve its goals, the study employed economic criteria and the econometric 
method. 

The  most important result indicated that the exchange rate affected 
by a set of economic variables,  and 1% increase of  GDP leads  to decline 
exchange rate by 0.695%  , 1% increase of  money supply leads exchange 
rate to rise by 0.289% , 1% increase  in trade opening leads to  increase  
exchange rate by 0.301% , and 1% increase of  trade  exchange cause 
0.256% increase of exchange rate. 

Finally the study recommends to diversifying the exports, and 
applying effective monetary and fiscal policies that will control the mass 
monetary expansion and reduce the parallel market. 
Key words:  exchange rate, trade openness, the parallel market, economic 
stability. 

 

 :ةـــمقدم
اليت  يعترب سعر الصرف متغريا اقتصاديا شديد احلساسية نظرا للمؤثرات الداخلية واخلارجية

تركيز ،ولقد أصبح -سواق املالية الدوليةاألوتطور  السيما أمام اتساع دورة التجارة اخلارجية-يتعرض هلا 
نصب على دراسة أنظمة أسعار الصرف وكذا يتخصصني يف املالية الدولية املاالقتصاديني املعاصرين و 

وهذا كله هبدف هتدئة األسواق املضطربة والوصول إىل تراكم كاف يف  ،االعوامل اليت تتحكم يف حتديده
 .أسواق رأس املال الدولية لبلوغاحتياطات الصرف األجنيب 

ملا عرفته اجلزائر من مشاكل عويصة يف ميزان دينار اجلزائري البسعر صرف برز االهتمام 
مدفوعاهتا اخلارجية وتوازناهتا االقتصادية الكلية ألسباب عديدة أمهها تراجع معدالت النمو االقتصادي، 
يف ارتفاع معدالت الفائدة يف األسواق الدولية وتذبذب أسعار الصرف إضافة إىل ضعف اإلنتاج واإلفراط 

جموعة مباجلزائر  قامت يف إطار التغريات الدولية واجتاهها حنو العوملة،اإلصدار النقدي، وأمام هذا الوضع و 
- من أجل حتسني األداء االقتصادي وحتقيق التوازنات الداخلية واخلارجية،من اإلصالحات االقتصادية 
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يث واردات اإلنتاج واالستهالك من السيما وان هيكل االقتصاد اجلزائري مرتبط بالعامل اخلارجي من ح
 .-وطاقوية من جهة أخرى جهة، ومن حيث الصادرات املتمثلة بنسبة عالية جدا يف مواد منجمية

نستطيع أن ندرك مدى مسامهته يف حتقيق  ؛تأملنا يف الوظائف احلديثة لسعر الصرفما إذا 
اخلارجية اليت وتصحيح االختالالت  تقرار،أهداف اقتصادية بالغة األمهية للوصول باالقتصاد إىل حالة االس

 .يتعرض هلا هذا االقتصاد، من خالل التأثري على جمموعة من املتغريات االقتصادية الكلية
على سعر صرف  ةؤثر فان حماولة معرفة أهم املتغريات االقتصادية امل؛ على ضوء هذا العرض

وكذا نسبة مسامهة كل  الدينار اجلزائري تستلزم استخدام طرق كمية تساعد يف معرفة مسار سعر الصرف،
 تفسري يفاليت تعتمد على التصورات النظرية  ومن بني تلك الطرق النماذج القياسية متغري يف حتديده،

ية لصياغة النموذج على شكل معادالت يف ذلك اللغة الرياض ةمتخذ االقتصاديةتغريات بني املالعالقة 
االقتصادية وسيلة قياسية حتليلية لدراسة  القياسية ذا تعترب النماذجهلو  املتغريات،هذه تبسط العالقة بني 
 .حالة املتغريات االقتصادية املتداخلة واملرتابطة فيما بينها يف ،خاصة األوضاع االقتصادية

 :تايلالسؤال اليف  الدراسةإشكالية  ميكن حصربناءا على ما تقدم  :البحث إشكالية
وهل النماذج الكمية كفيلة بتحليل  أين تكمن املؤثرات املباشرة وغري املباشرة على تسعري الدينار اجلزائري،

 وفهم متغريات احمليط االقتصادي اجلزائري؟
 :فرضيات البحث

سعر الصرف من املتغريات االقتصادية الكلية ذات األبعاد التفسريية للظواهر وقرينة على التنافسية  -
 لبلد؛لواالندماج االقتصادي 

قيمة العملة تحدد توعلى أساسها  ،الصرف جبملة من املتغريات املوضوعية وغري املوضوعية عريتأثر س -
 ؛اخلارجية

قياسي تساعد يف تصور وصنع القرار االقتصادي الكلي خلدمة ددات سعر الصرف طابع معلوما  حمل -
 .التنمية املستدمية بشكل استشرايف
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  :أهداف البحث
على سعر صرف الدينار ؤثرة التعرف على احملددات أو العوامل امل تكمن أهداف البحث يف

الصرف من جهة  بسعر الداخلي واخلارجي: يف بعديه اجلزائري من جهة، ومدى ارتباط االقتصاد الوطين
كما ترفق هذه الدراسة بدراسة قياسية اقتصادية حملاولة منذجة العالقة بني سعر صرف الدينار  أخرى،
 .بعض متغريات االقتصاد الكلي، مع قياس نسبة مسامهة كل عامل يف حتديد سعر الصرفو اجلزائري 

 :أهمية البحث
زاد االهتمام  لوجي يف خمتلف اجملاالت،العامل يف الوقت الراهن من تطور تكنو  مير بهنظرا ملا 

إذا تعلق األمر بسعر  ،شقها النقدي، وأكثر من ذلك مبختلف جوانب احلياة االقتصادية وعلى اخلصوص
الصرف باعتباره أداة رئيسية يف التبادل بني الدول اليت حتاول حتسني جتارهتا اخلارجية وزيادة حصتها يف 

مجلة األسئلة املطروحة ،كما  نفهو يتطرق إىل اإلجابة ع ؛أمهية البحثلنا ، هلذا  كله برزت ةالسوق العاملي
ومنه القطاع النقدي ومنه  يساير وترية االنشغاالت املطروحة بني املهتمني واملختصني يف القطاع االقتصادي

 .قطاع الصرف
 : البحثمنهجية 

الذي يأخذ يف شقه النظري عرض املفاهيم العامة حول سعر الصرف  متاشيا مع طبيعة البحث،
التحليلي للوقوف و الوصفي  نيوكذا الوقائع املتعلقة ببعض املتغريات االقتصادية الكلية، مت اعتماد املنهج

على األحداث اليت جرت على خلفية سعر الصرف، كما مت استخدام املنهج االستقرائي باالعتماد على 
 .القياس االقتصادي فيما خيص التعامل مع البيانات لبناء النماذج القياسية وتقييمهااإلحصاء و 
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 الصرف لسعر عام مدخل.1

 الصرف سعر تعريف .1.1
وقبل التطرق إىل سعر ، نفس املعىن تضمنولكنها ت تعددت التعاريف الواردة حول سعر الصرف،

العملية اليت يتم مبوجبها مبادلة  بأهنا ؛اليت ميكن تعريفها ،الصرف نتعرف على عملية الصرف األجنيب
 1.النقود احمللية بنقود خمتلف الدول من أجل التسديد اخلارجي أو حتويل رؤوس األموال إىل اخلارج

وميكن تعريفه،  2،بالنقود احمللية أو الوطنية اهو سعر عملة أجنبية مقومأما سعر الصرف ف
فسعر الصرف عبارة ، فإحدى العملتني تعترب سلعة والعملة األخرى تعترب مثنا هلا نسبة مبادلة عملتني،:بأنه
 3.من عملة أخرى واحدة الوحدات اليت جيب دفعها من عملة معينة للحصول على وحدة عدد عن

 الصرف أسعار وقراءة الصرف أنظمة .1.1
 :أنظمة الصرفنظامني أساسيني هلما قراءات عميقة يف فهم ميكن متييز : أنظمة الصرف .1.1.1

 هو النظام الذي يتم فيه ربط العملة الوطنية بعملة صعبة أخرى أو سلة من  :نظام الصرف الثابت
ميكن التمييز بني أنظمة أسعار الصرف الثابتة لعملة وحيدة كما العمالت الصعبة مبعدل صرف ثابت،  

 ؛أو لسلة عمالت
 الطلب يف و يكمن جوهر التعومي يف أن أسعار الصرف تتحدد وفقا لقوى العرض  :نظام الصرف العائم

اال إال أنه  ورغم أن هذا النظام يفرتض عدم تدخل السلطات يف حتديد سعر الصرف، 4.سوق الصرف
تراه مناسبا من اإلجراءات للتأثري على  الواقع العملي يؤكد أن السلطات النقدية واملالية تتخذ ما ان

                                                 
1 P. H. Lindert et T. Pugel: Economie Internationale, Ecomomica, 10ème édition, Paris, 

1997, p.456. 
2 Y.Simon et D. Lautier: Techniques Financières Internationales, 8ème édition, 

Economica, Paris, 2003, p.144. 
  .711 ص، 7002، اإلسكندرية دار اجلامعة اجلديدة، ،االقتصاد الدولي المعاصر :جمدي حممود شهاب 3
  .431ص ،7000، ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندريةالدوليةالعالقات االقتصادية  :عادل امحد حشيش 4
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ومن تلك اإلجراءات  سعر الصرف يف االجتاه الذي ترغب فيه تفاديا حلدوث أزمات داخل اقتصادها،
 5.ما يسمى بالتعومي النظيف والتعومي غري النظيف

 :قراءة أسعار الصرف. 1.1.1

 :هذا النوع من أسعار الصرف تعترب ثنائية وامسية :أسعار الصرف السوقية -أ
 يعرف سعر الصرف العاجل بأنه السعر املطبق يف عمليات الشراء والبيع  :سعر الصرف العاجل

 ، تتم الصفقات باستخدام تاريخ التسوية الفوريةحيث  6،مقابل التسليم يف احلال للعمالت األجنبية
 7؛قل من يومني من تاريخ إبرام عقد الصفقةأأي أن العملية سيتم تسويتها يف 

 الذي حيدد يف نفس تاريخ عقد الصفقة من أجل شراء أو بيع هو السعر  :سعر الصرف اآلجل
 أو شراء كمية  أو هو السعر الذي تتم على أساسه عقد صفقة لبيع  8.العمالت يف وقت الحق

ومدة التأجيل قد  9،حمددة من عملة ما مقابل عملة أخرى حبيث يتم التسليم يف تاريخ آجل حمدد
 .10ستة أشهر أو سنة على أكثر تقديرتكون يف حدود شهر أو ثالثة أشهر أو 

الصرف ال تتحدد مباشرة عن طريق آليات السوق   هذا النوع من أسعار :أسعار الصرف النظرية -ب
 :كما هو احلال يف سعر الصرف العاجل وسعر الصرف اآلجل، ومنيز بني

                                                 
 ،4991 ، الكتاب الثاين، الدار  املصرية اللبنانية، القاهرة،التجارة الخارجية بين التنظيم والتنظير: سامي عفيفي حامت 5

 .62 -61ص ص 
6 Paul Grand-Jean: Précis de Gestion Financière Internationale, éditions 

d’Organisation, Paris, 1986, p.73. 
7  Patrice Fontaine: Marché des changes, édition Pearson-éducation, Paris, 2008, p.19. 
8 Anne o.Krueger: La Détermination des  taux de change, édition  Economica, Paris, 

1985, p.14. 
 .49، ص7006، دار الفاروق للنشر والتوزيع، القاهرة، 4، طصفقات العملة اآلجلة :برايان كويل  9

 .777، ص7000-4999، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، اقتصاديات دولية: حممود يونس  10
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 للعملة الوطنية مقابل عملة أجنبية، يعطي القيمة احلقيقيةهو السعر الذي : سعر الصرف الحقيقي 
وهذا بأخذ يف احلسبان تطور سعر  ويعكس القوة التنافسية لألسعار احمللية مقابل األسعار األجنبية،
ويعترب سعر الصرف احلقيقي من  11، الصرف االمسي وكذا حركية األسعار احمللية واألسعار األجنبية

 12.ات االقتصادية الكليةأحد األدوات املناسبة ملتابعة أداء السياس
هو سعر  Eو    ويف البلد األجنيب هو  ،P ألسعار يف بلد ما هو املستوى العام للنفرض أن 

  TR = E   :   فان عالقة سعر الصرف احلقيقي تعطى كما يلي الصرف االمسي،
 

 
 ؛

 احمللية بداللة قيم يعرف سعر الصرف االمسي بأنه السعر الذي يقيس العملة  :سعر الصرف االسمي
ويستجيب هذا السعر جملموعة  ، 13،العمالت األخرى خالل فرتة زمنية دون إبراز القوة الشرائية للعملة

 14؛والعوامل النفسية ومعدالت الفائدة ةجنبيمن احملددات كتطور األسعار الوطنية واأل
 يعرف سعر الصرف الفعلي بأنه عدد وحدات العملة احمللية املدفوعة فعليا أو  :سعر الصرف الفعلي

 وميكن لسعر الصرف الفعلي أن يكون امسيا أو 15،املقبوضة لقاء معاملة دولية قيمتها وحدة واحدة
 .حقيقيا

 
 

                                                 
11 J.B.Ferrari: Economie Financière Internationale, collection Amphi, Paris, 2000, 

p.17. 
12 Mireille Linjouom: Impact de Taux de Change Réel sur La Politique de Change 

du Cameron, cahier de recherche Eurisco, Paris, 2004, p.68. 
 

، ديوان املطبوعات 4،ج“البورصات ومشكالتها في عالم النقد والمال”األسواق النقدية والمالية :مروان عطون 13
  .7، ص3991 اجلامعية، اجلزائر،

14 Bertrand Nezeys: Les Politiques de Compétitivité, édition Economica, Paris, 1994, 

p.12. 

.76ص ،4110 ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،1، طمدخل للتحليل النقدي :حممود محيدات  15  
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 واقع سعر الصرف في الجزائر. 2
مقابل العمالت  تسعريية وتقييميةعرف الدينار اجلزائري عدة أنظمة : نظام الصرف في الجزائر 1.2

 :ميكن إجيازها فيما يلي األجنبية،
أي  غرام من الذهب اخلالص، .1.3حددت اجلزائر سعر صرف الدينار مبا يعادل  :المرحلة األولى -

 3969و- إنشاء العملة الوطنية تاريخ-3962بنفس التكافؤ مع الفرنك الفرنسي خالل الفرتة 
ومع إدخال نظام تعومي الصرف على املستوى الدويل وإلغاء نظام  16،الفرنسيتاريخ ختفيض الفرنك 
 32على أساس سلة تتكون من  اجلزائري مثبتةالدينار  ، أصبحت قيمة3973الصرف الثابت سنة 

 ؛3972 من جانفي اعملة دولية ابتدء
نتيجة اخنفاض السيولة النقدية بفعل اخنفاض أسعار احملروقات وتدهور قيمة الدوالر  :المرحلة الثانية -

إىل  السلطات اجلزائرية اضطرت حيث يعرف اخنفاضات متتالية،الدينار اجلزائري األمريكي، بدأ 
دج لكل  114..إىل1980دج لكل دوالر أمريكي واحد يف هناية 2.916من  ختفيض قيمة الدينار

    ؛1987واحد مع هناية  دوالر أمريكي
وهي املرحلة احلامسة يف تاريخ الدينار اجلزائري، حيث مت تطبيق جمموعة من  :الثالثةالمرحلة  -

اإلجراءات أساسها اإلجراء املرتكز على أسلوب املرونات، حيث شرع يف ختفيض قيمة الدينار 
 3992يف مارس % 7.1 ــــاجلزائري واالجتاه به حنو التحويل؛ فقد مت ختفيض قيمة الدينار ب

 اهليكلية التعديالت مع متاشيا والصرف نظام حترير إطار يف، و يف أفريل من نفس السنة% 21.37و
-90، تبىن بنك اجلزائر سياسة التعومي املوجه مبوجب النظام .399-3992بني  ما الفرتة خالل
 الدينار حتويل ةقابلي عملية 1997 سبتمرب يف ، واسُتكملت41/34/3990: املؤرخ يف 17

                                                 
 .300ص  مرجع سابق، ،مدخل للتحليل النقدي :حممود محيدات 16
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 سياسته اجلزائر إتباع  بنك واصلي اىل وقتنا هذا 3990فمنذ  ، اجلارية الدولية للمعامالت بالنسبة
  .احلقيقي الفعلي الصرف استقرار معدل بغرض   -املوجه التعومي– الصرف لسعر النشطة

 العوامل المؤثرة في سعر الصرف وتطورها في الجزائر .1.1
يطرح العديد من الكتاب والباحثني باالستناد إىل النظرية : العوامل المؤثرة في سعر الصرف. 1.1.1

 : االقتصادية مجلة من العوامل اليت تؤثر يف سعر صرف عملة معينة وتتلخص فيما يلي
يكمن السبب الرئيسي واملباشر لتغري سعر عملة معينة يف عدم التوازن : العوامل االقتصادية األساسية  -أ

الذي قد ينتج بني العرض والطلب على هذه العملة؛ فاخنفاض عرض هذه العملة يعترب مؤشرا قويا الرتفاع 
 17.سعرها يف السوق، والعكس حيدث عند زيادة عرضها يف السوق

املالية والنقدية يف جمموع املتغريات اليت ال تؤثر بصورة تتمثل العوامل : العوامل المالية والنقدية -ب
مباشرة يف أسعار العمالت؛ إمنا تؤثر يف جانيب العرض والطلب على العملة وبالتايل التأثري على سعرها 

 :باالخنفاض أو االرتفاع، وهي كاآل 
 اجلارية وتدفقات  رصيد ميزان املدفوعات هو جمموع رصيد ميزان العمليات: رصيد ميزان المدفوعات

رؤوس األموال، ويعرب عن التأثريات املطبقة على أسعار الصرف، باعتبار أن العمليات املسجلة يف 
اجلانب الدائن متثل طلبا على العملة احمللية وبالتايل التحسني يف قيمتها، والعمليات املسجلة يف 

احمللية، وبالتايل تدهورا يف قيمة هذه اجلانب املدين متثل طلبا على العمالت األجنبية وعرضا للعملة 
 18 ؛األخرية

 يقصد به درجة انفتاح الدولة للخارج، ومتثل املرآة العاكسة للتجارة اخلارجية، : االنفتاح االقتصادي
وهناك العديد من املؤشرات اليت تقيس مقدار االنفتاح االقتصادي للدولة من أمهها مؤشر االنفتاح 

                                                 
 .16، ص7000، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 3، طالمالية الدولية: عليان الشريف رشاد العصار، 17

18 Samuel donalain  : Economie  internationale contemporaine, OPU, Alger , 1993, p.27. 
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التجاري الذي يقيس مدى تأثر وشدة حساسية االقتصاد الوطين للتغريات اليت تطرأ على التجارة 
ويعرب عن . خلارجيةاخلارجية، وبالتايل درجة خضوعه إىل التضخم العاملي املستورد عرب التبادالت ا

 :التجاري بالعالقة التالية درجة االنفتاح

    
تالصادرا والواردات من والسلع اخلدمات   

الناتج احمللي االمجايل
 درجة االنفتاح التجاري   

ينجم عن االنفتاح االقتصادي عدة آثار سلبية على دول العامل النامي، حيث يؤدي يف 
وهذا ما يؤدي إىل زيادة قيمة الدعم  أغلب احلاالت إىل رفع أسعار استرياد املواد الزراعية الرئيسية،

احلكومي للسلع اليت تدخل يف إنتاجها اخلامات الزراعية، إضافة إىل تصاعد الواردات وتراجع 
الصادرات خارج احملروقات، مما يؤدي إىل تفاقم مشكلة ميزان املدفوعات وبالتايل تزايد حجم املديونية 

ترب من املواد  الناضبة، كما أن االستثمار األجنيب يتسم اخلارجية واستنزاف مصادر احملروقات اليت تع
بالضآلة وضعف التكنولوجيا املصاحبة له وتفضيله ألنشطة غري إنتاجية، وحىت لو كانت هناك 
استثمارات كثرية فان خربة التعامل مع الشركات العاملية لدى بلدان العامل الثالث قد أثبتت أهنا ال 

 ؛بالد املضيفة بقدر ما حتوهلا إىل اخلارج حيث مراكزها الرئيسيةتأ  برؤوس األموال إىل ال
 يقصد بالنمو االقتصادي الزيادة املستمرة يف الناتج الوطين اإلمجايل خالل : مستوى النمو االقتصادي

مث زيادة صادرات الدولة واحلصول على عائدات متعاظمة من النقد األجنيب ومن فرتة زمنية حمددة، 
من النقد األجنيب، مما  و زيادة حجم االحتياطاتغالله يف تسديد الديون اخلارجية أالذي ميكن است

  ؛يؤثر إجيابا على سعر الصرف
 فزيادة كمية النقود  ن زيادة عرض النقد يؤثر تأثريا طرديا وجوهريا على سعر الصرف،ا: الكتلة النقدية

يف الداخل أكرب منها يف اخلارج يساعد على اخنفاض سعر الفائدة يف الداخل بالنسبة للخارج، ومن 
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مث زيادة عرض العملة احمللية، األمر الذي يؤدي إىل اخنفاض قيمتها بداللة العملة األجنبية؛ أي ارتفاع 
 19؛سعر صرف العملة احمللية بداللة العملة األجنبية

 ديون اخلارجية يتطلب حتويلها إىل عملة حملية لاحلصول على ا ان :دين الخارجي وخدمة الدينال
ويف فرتة السداد تتطلب  هذا يف البداية، وبالتايل يزداد الطلب على العملة احمللية فريتفع سعرها،

املديونية اخلارجية دفع الفوائد والدين بالعملة اخلارجية مما يؤدي إىل زيادة الطلب على العملة اخلارجية 
 ؛وينتج عن ذلك اخنفاض قيمة العملة احمللية وزيادة عرض العملة احمللية،

 فالتباين يف أسعار الفائدة حمليا وعامليا  هناك ارتباط قائم بني سعر العملة وفائدهتا،: معدل الفائدة
يؤثر على حركة رؤوس األموال، فإذا اخنفضت أسعار الفائدة حمليا؛ فان ذلك يزيد من تدفق رؤوس 
األموال إىل اخلارج، مما يؤثر على حركة حساب رأس املال ومعدالت االدخار واالستثمار واإلنتاج، 

ن خالل اختالل التوازن بني العرض والطلب ومن مث النقص وبالتايل التأثري على االقتصاد احمللي م
 20؛احلاد يف النقد األجنيب الذي يؤدي إىل ارتفاع سعر الصرف أي تدين قيمة العملة احمللية

 ألية املال تستجيب بسرعة  إذ أن أسواق الصرف بصورة واضحة، أسعارتؤثر التوقعات يف  :التوقعات
 فعندما تكون هناك توقعات تشري إىل تتعلق بالعوامل املؤثرة يف أسعار الصرف املستقبلية، أخبار
فان ذلك يؤدي إىل زيادة الطلب على تلك العملة وبالتايل  ؛رفع أسعار الفائدة على عملة ما إمكانية

 .زيادة سعرها يف السوق
 
 
 

                                                 
، 4110والتطبيق، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، احلديث يف االقتصاد القياسي بني النظرية : عبد القادر حممد عبد القادر عطية 19

 .07.ص 
 .61مرجع سابق، ص ،المالية الدولية: عليان الشريف رشاد العصار، 20
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 (2014- 1991)خالل الفترة فيهتطور سعر الصرف والعوامل المؤثرة تحليل  .7.7.7
 : تطور سعر الصرف -أ

اهتمامات احلكومة اجلزائرية الكربى ملا له من تأثري على خمتلف  إحدىبقي  سعر الصرف، إن
،حيث 7041-4993 وسنحاول التعرف على تطور هذا املتغري خالل الفرتة ،االقتصادية للدولةاجلوانب 

 بالنسبة للدوالر%77ختفيض الدينار بنسبة منها سعر صرف الدينار اجلزائري عرف عدة تطورات  أن
حول هذه النسبة إىل غاية اجلزائري  سعر صرف الدينار حيث استقر ، 4994هناية سبتمرب  األمريكي

أصبح سعر  التخفيض وعلى ضوء هذا  ،%10.42مت ختفيض الدينار بنسبة أين   4991مارس من سنة 
أين وصل سعر  .399وواصل االستقرار حول هذه النسبة إىل غاية  $/دج 36.0667صرف الدينار هو 
صادرات  إيرادات تقلصت4991، ومع اهنيار أسعار البرتول سنة  $/دج 7103..0صرف الدينار إىل

عر صرف شهد سمث  ،4992مليار دوالر سنة 43.41مليار دوالر بعد ما كانت  9.22احملروقات إىل
سنة  $/دج58.7351بعد ما كان   4999سنة   $/دج66.5722 ليصل إىل رتفاعالدينار ا

، حيث سجل اكرب نسبة 7001إىل غاية  ألخرىبصفة متقاربة من سنة   رتفاعواستمر  يف اال4991
سجل حتسنا سنة  وبعد ذلك $/دج 29.1179وصل سعر صرف الدينار إىل أين 4114سنة  رتفاعا

ونظرا  7001سنة  انطالقا منو ، دوالرا واحدا مقابل72.0603حيث بلغ سعر صرف الدينار 7001
أسعار البرتول وارتفاع احتياطات الصرف األجنيب الذي ساهم يف تقوية املركز املايل اخلارجي  الرتفاع
بقي سعر الصرف . .411استقرار سعر صرف الدينار ليسجل حتسنا معتربا إىل غاية وتعزيزللجزائر 

كمتوسط سنوي % .3.0قريبا من التوازن، بتحسن يساوي  .411الفعلي احلقيقي للدينار يف هناية
يف ظرف يتميز بالتقلب يف %( .4.0)ونتج هذا التحسن عن التحسن يف سعر الصرف الفعلي االمسي

ه تدرجييا، لينتقل من بدأ الدينار اجلزائري يفقد قيمت 4119األسعار النسبية خالل السنة، خالل سنة 
 79.17مث اىل  4119خالل $ /دج 74.60اىل  .411دينار مقابل دوالر واحد خالل  62.6
 .4132خالل سنة  .1.0.و   4131سنة $ /دج
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 : تطور الناتج المحلي اإلجمالي -ب
وهذا راجع إىل  ،%(31.7) 3991 لقد سجل الناتج احمللي اإلمجايل معدل منو منخفض سنة

تفاقم أعباء املديونية اليت تعرقل جهاز اإلنتاج الذي حيتاج إىل متوين مستمر من اخلارج على شكل مواد 
حتقق 3996إىل غاية  3992من سنة  اوابتدء أولية ومواد وسيطة وكذلك جتهيزات ومعدات اإلنتاج،

تفاع حاد يف أسعار الفائدة، وتعترب ارتفاع يف الناتج احمللي اإلمجايل، حيث اتسمت هذه الفرتات بار 
الفرتات اليت جتاوز فيها معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل معدالت منو الكتلة النقدية، مث عرف الناتج احمللي 

ومع  الذي ميكن إرجاعه إىل اخنفاض عائدات النفط، (.399-3997) اإلمجايل اخنفاضا خالل الفرتة
وارتفاع أسعار البرتول وتقلص خدمة الديون اخلارجية سجل ارتفاعا  تبين برنامج اإلنعاش االقتصادي

مليون دج مقارنة بسنة 3694.4.46ليحقق زيادة قدرت بـــــــــــ 4114 ابتدءا من سنة ملحوظا
أي  .411 مليار دج سنة179..33124 ،مث استمر يف االرتفاع بنسب معتربة ليحقق مبلغ.399
لركود يف قطاع احملروقات الذي يسجل للسنة الثالثة على التوايل ، بغض النظر عن ا%37.17معدل منو

اخنفاضا يف قيمته املضافة واألداء السليب للفالحة اليت تعرف منوها السليب األول منذ مخس سنوات، فان 
النمو املسجل يف الناتج احمللي اإلمجايل يتم بفضل دينامية قطاعات البناء واالشغال العمومية واخلدمات 

 يُعوض أن والبناء واخلدمات الفالحة قطاع يف املعترب التوسع يتمكن مل. داء األفضل لقطاع الصناعةواأل
التوايل، مما ادى اىل تباطؤ  على الثامنة للسنة تراجعا سّجل الذي احملروقات، لقطاع الضعيفة األداءات
 يف ٪ 2,8 منو فبنسبة ،4134 سنة يف سجله الذي الطفيف االنتعاش بعد جديد من االقتصادي النمو

 يف املسجل لذلك معادال منوا سّجل قد االقتصادي النشاط يكون ، 2012 يف ٪ 3,3 مقابل  2013
 .السابقة السنة وترية بنفس أي ، ٪7.3مبعدل  معتربا احملروقات خارج النمو يبقى ذلك، مع  2011

  :تطور المديونية الخارجية -ج
وهذا راجع إىل اختاذ اجلزائر عدة  3996شهدت املديونية اخلارجية ارتفاعا  ملحوظا إىل غاية 

جمهودات كبرية من اجل التصحيح اهليكلي لالقتصاد؛ من خالل طلب املساعدة من صندوق النقد الدويل 
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من %01للحصول  على قرض متوسط األجل لدعم ميزان املدفوعات وكذلك تأجيل تسديد حوايل 
شكلت نقطة  3997لديون اخلارجية عن طريق إعادة جدولة الديون مع نادي باريس ولندن، أما سنة ا

حتول يف وضع املديونية اخلارجية للجزائر حيث سجلت اجتاها تنازليا أين بلغت الديون اخلارجية مبلغ 
يف  ، واستمرت املديونية3996 مليون دوالر سنة 11.623مليون دوالر بعد ما كانت  13.444

، نتيجة للوفرة املالية الناجتة عن حتسن أسعار احملروقات، وبعد 4111االخنفاض بنسب متقاربة إىل غاية 
أين جلأت اجلزائر لالقرتاض هبدف تغطية العجز املسجل يف  4114ذلك شهدت ارتفاع ضعيف سنة 

، حيث 4110نة اءا من س، وبعد ذلك أخذت املديونية يف الرتاجع ابتد4113ميزان املدفوعات سنة 
وهذا راجع اىل االستمرار يف التسديدات املسبقة خالل  .411مليار دوالر سنة  4,282اىل  تراجعت
  )دوالر  مليار 5,6 حول 4131و  4116االستقرار بني  ، وبعد4116وتسارعها خالل  4110

 على الثالثة للسنة 2013 يف اخلارجي الدين إمجايل قائم اخنفض ،(4131 هناية يف دوالر مليار 5,536
 يف دوالر مليار 4,410 و  2012 هناية يف دوالر مليار 3,694 مقابل دوالر مليار 3,396 التوايل 
 .4133 هناية

 : تطور الكتلة النقدية -د
، 1993سنة % 43.6مبفهومه الواسع معدل منو قدر بــــ  -الكتلة النقدية -سجل حجم النقد

املتتالية اليت شهدهتا املوازنة العامة واليت كانت تغطى عن طريق اإلصدار النقدي، ومع  بسبب العجوزات
-3992)  إبرام اجلزائر لربنامج التثبيت والتعديل اهليكلي مع مؤسسات النقد الدولية خالل الفرتة

 3997-3992 فرتةمت التحكم يف التوسع النقدي، حيث بلغ متوسط منو الكتلة النقدية لل( .399
، ومع انتهاء برنامج التثبيت والتعديل اهليكلي بلغ معدل منو الكتلة النقدية أقصاه سنة %32.63حوايل 
 .3997سنة % 39..3بعد ما كان % 27.42، أين سجل معدل  .399
تخفيض حجم اإلنفاق العام ل نظرااخنفض معدل منو الكتلة النقدية  4111-3999خالل الفرتة   

تزامنا مع انطالق برنامج اإلنعاش  4113صارمة، مث سجل ارتفاعا سنة وإتباع سياسة تقشفية 
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إىل  4113 أفريل)مليار دوالر ليمتد على مدى ثالث سنوات  7االقتصادي الذي خصص له حوايل 
 4116لتعاود االرتفاع سنة  4110و 4112مث اخنفضت معدالت النمو يف ( 4112 غاية افريل

، واستمرت الكتلة النقدية يف النمو بصفة 4110نة س% 31.91بعد ما كانت % 36.23إىل 
، وهذا حتت تأثري التوسع .411سنة  %42.37 متسارعة حيث زادت الكتلة النقدية بــنسبة

 .اهليكلي يف املوجودات اخلارجية الصافية أساسا بفضل ارتفاع أسعار البرتول
 الجزائري الدينار صرف لسعر قياسية نمذجة .1

 الدراسة موذجن حول عموميات .1.1
 نستخدم يف الدراسة منوذج االحندار اخلطي املتعدد إلجراء : عينة الدراسة ووصف متغيرات النموذج

الناتج احمللي : احندار سعر صرف الدينار اجلزائري على جمموعة من املتغريات املستقلة اليت تتمثل يف
معدل التبادل اخلارجي، الكتلة النقدية واحتياطات  اإلمجايل، درجة االنفتاح التجاري، أسعار البرتول،

الصرف، وهذا هبدف بلورة هذه املتغريات يف صيغ كمية، مث تقدير هذا النموذج باستخدام أساليب 
االقتصاد القياسي بغية التوصل إىل استنتاجات كمية هامة لتأثري كل من املتغريات االقتصادية السابقة 

 .  ينار اجلزائريالذكر على سلوك سعر صرف الد
-3991)جتدر اإلشارة إىل أن بيانات متغريات الدراسة أخذت على أساس سنوي للفرتة   

البنك العاملي، الديوان الوطين لإلحصاء وبنك اجلزائر، وقد مت اختيار هذه : من املصادر التالية( 4132
الدراسة، ووفقا ملا نعتقد أنه يأ   املتغريات على أساس النظرية االقتصادية واألدبيات املنشورة حول موضوع

 : منسجما مع واقع االقتصاد اجلزائري على النحو التايل
 سعر الصرف احلقيقي للدينار اجلزائري:          

 (باألسعار اجلارية للدوالر األمريكي)الناتج احمللي اإلمجايل :  
 ( جمموع الصادرات والواردات إىل الناتج احمللي اإلمجايل% )درجة االنفتاح التجاري : 
 (باألسعار اجلارية للعملة احمللية)عرض النقد: 

t
TCR

t
M 2

t
PIB

t
OPEN
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 (باألسعار اجلارية للدوالر األمريكي ) أسعار النفط:   
 ( نسبة مؤشر أسعار الصادرات إىل مؤشر أسعار الواردات)  % معدل التبادل اخلارجي:  

 (.باألسعار اجلارية للدوالر األمريكي) احتياطات الصرف األجنيب:       
 لتقدير حجم واجتاه تأثري املتغريات االقتصادية السابقة الذكر  :صياغة النموذج القياسي االقتصادي

 :تنطلق الدراسة من النموذج التايل على سعر صرف الدينار اجلزائري،
 

يتم تقدير معلمات النموذج بإتباع طريقة املربعات الصغرى واالستعانة بالربنامج اإلحصائي 
Eviews5 

 :وانطالقا من النتائج يتم صياغة النموذج اخلطي التايل
 نتائج اختبار نموذج سعر الصرف الحقيقي للدينار الجزائري  :11جدول رقم 

 
       t          (14.88)  (2.07)          (5.43)                   (-1.25) 
 
 t         (0.737)          (-12.38)  (1.62           )        

  
 

 

 Eviews5 الربنامج االحصائيباالعتماد على خمرجات  عداد الباحثانإمن : المصدر
 

 تشخيص النموذج ومدى قدرته على التنبؤ  .1.1
يتم  ملعرفة مدى صالحية النموذج من منظور النظرية االقتصادية ومدى صالحيته من الناحية اإلحصائية،  

 .إجراء جمموعة من االختبارات؛ ليتم بعدها اختباره من الناحية القياسية وليتم استعماله يف أغراض التنبؤ
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 التشخيص االقتصادي واإلحصائي للنموذج  .1.1.1
 :نالحظ أن من خالل النتائج السابقة: التشخيص االقتصادي -أ
 ؛االقتصادية، وبالتايل احلد الثابت ذو معنوية اقتصاديةبالنسبة ملعلمة الثابت تتوافق إشارهتا مع النظرية  -
بالنسبة ملعلمة الناتج احمللي اإلمجايل، نالحظ أن إشارته سالبة مما يدل على وجود عالقة عكسية بني  -

عدد وحدات العملة الوطنية والناتج احمللي اإلمجايل، وتتفق هذه النتيجة مع التوقعات القبلية ومنظور 
يؤدي إىل اخنفاض سعر صرف الدينار % 3تصادية، حيث زيادة الناتج احمللي اإلمجايل بـــــــالنظرية االق
  ؛مقابل الدوالر األمريكي% 1.717اجلزائري  بـ

بني  بالنسبة ملعلمة معدل التبادل التجاري، نالحظ أن إشارهتا موجبة مما يدل على وجود عالقة طردية - 
معدل التبادل التجاري وعدد وحدات الدينار اجلزائري، وتتفق هذه النتيجة مع التوقعات القبلية، حيث 

مقابل الدوالر % 1.497سيؤدي إىل ارتفاع سعر الصرف بــــــــ % 3ارتفاع معدل التبادل التجاري بـــــــــ
 ؛األمريكي

سالبة مما يدل على وجود عالقة عكسية بني عدد بالنسبة ملعلمة احتياطي الصرف، نالحظ أن إشارهتا  -
وحدات الدينار اجلزائري واحتياطي الصرف، وتتفق هذه النتيجة مع التوقعات القبلية، حيث ارتفاع 

مقابل الدوالر % .1.13يؤدي إىل اخنفاض سعر صرف الدينار بـــــــ % 3احتياطي الصرف بــــــ
 ؛األمريكي

ول، نالحظ أن إشارهتا موجبة مما يدل على وجود عالقة طردية بني عدد بالنسبة ملعلمة أسعار البرت  -
وحدات الدينار اجلزائري وأسعار البرتول، وميكن ارجاع ذلك اىل تدهور القدرة الشرائية لربميل من 

 ؛مقابل الدوالر األمريكي% 1.101مما أدى إىل  ختفيض قيمة العملة الوطنية بـــــــــ%  3البرتول  بـــــــ
بالنسبة ملعلمة درجة االنفتاح التجاري، نالحظ أن إشارهتا موجبة مما يدل على وجود عالقة طردية بني  -

عدد وحدات الدينار اجلزائري ودرجة االنفتاح التجاري، وتتفق هذه النتيجة مع التوقعات القبلية، حيث 
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مقابل الدوالر % 1.397ــــــــيؤدي إىل ارتفاع سعر صرف الدينار ب% 3زيادة االنفتاح التجاري بــــــ
  ؛األمريكي

بالنسبة ملعلمة عرض النقد، نالحظ أن إشارهتا موجبة مما يدل على وجود عالقة طردية بني عرض النقد  -
وعدد وحدات العملة احمللية مقابل الدوالر األمريكي، وتتفق هذه النتيجة مع منظور النظرية االقتصادية، 

مقابل الدوالر % 1.144سيؤدي إىل ارتفاع سعر صرف الدينار بــــــــ%3ــــحيث زيادة العرض النقدي بـ
 .األمريكي

يتم اختبار فرضيات النموذج باستعمال معايري إحصائية، حيث يتم اختبار : التشخيص اإلحصائي -ب
بار معنوية املعلمات املقدرة باستعمال إحصائية ستودنت، واستخدام إحصائية فيشر ومعامل التحديد الخت

 .املعنوية الكلية للنموذج
 :التاليةيتم اختبار الفرضيات : اختبار المعنوية اإلحصائية للمعلمات -1-ب

 :فرضية العدم
 :الفرضية البديلة

، وقد أعطت  ttabمع قيمة إحصائية ستودنت اجلدولية  tcal مقارنة قيمة إحصائية ستودنت احملسوبةبعد 
 :نتائج االختبار ما يلي

اكرب من اإلحصائية اجلدولية، وهبذا نرفض  tcalبالنسبة ملعلمة الثابت، نالحظ أن اإلحصائية احملسوبة  -
 ؛فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة، ونقول أن احلد الثابت ذو معنوية إحصائية

؛ معدل التبادل التجاري؛ أسعار النفط؛ الناتج احمللي اإلمجايل :ملعلمات كل من املتغريات التاليةبالنسبة  -
مما يدل على أن املعلمات  أن اإلحصائية احملسوبة أكرب من اإلحصائية اجلدولية،الحظنا : عرض النقدو 

 ؛ذات معنوية إحصائية
 .أما باقي املعلمات فكانت غري معنوية إحصائيا -

0:
65432100
  BBBH
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نستعمل معامل التحديد املتعدد واختبار فيشر، حيث : للنموذج جماليةاختبار المعنوية اإل -1-ب
 :أن (01)نالحظ من نتائج اجلدول رقم 

تتضح أن القوة التفسريية للنموذج كانت  R2بالنظر إىل قيمة معامل التحديد : معامل التحديد  -
% 99.6وهذا يعين أن املتغريات املفسرة تفسر حوايل  1.996عالية، حيث بلغ معامل التحديد 

رجة يف من تغريات سعر الصرف تفسرها عوامل أخرى غري مد %1.2من تغريات سعر الصرف، أما 
 أالنموذج ويتضمنها حد اخلط

 : يتم اختبار املعنوية اإلحصائية لالحندار ككل من خالل اختبار الفرضيتني التاليتني: اختبار فيشر  -
 

 
 

بقيمة إحصائية  Fcalيتم اختبار الفرضيتني من خالل مقارنة قيمة إحصائية فيشر احملسوبة 
أكرب وهي ( 1.3.771)، حيث وجدنا قيمتها تساوي %0فيشر اجلدولية  عند مستوى معنوية 

أنه يوجد عالقة خطية معنوية بني املتغري التابع واملتغريات وعليه نقول ، ( 1.17)اجلدولية قيمة المن 
 .% 0املفسرة عند مستوى معنوية 

من الدراسة االقتصادية واإلحصائية للنموذج املقدر، نالحظ أنه من الناحية االقتصادية كل  
املتغريات املفسرة هلا املتغريات املفسرة متوافقة مع النظرية االقتصادية، أما من الناحية اإلحصائية جند أن كل 

معنوية إحصائية ماعدا متغري سعر البرتول واالنفتاح التجاري واحتياطي الصرف، وما ميكن مالحظته هو 
ارتفاع قيمة معامل التحديد املتعدد مع ضعف املعنوية اإلحصائية لبعض املتغريات املفسرة، وهذا ما يوحي 

الة هذا االرتباط يتم حتديد املتغريات املفسرة اليت ترتبط مع بوجود ارتباط قوي بني املتغريات املفسرة، وإلز 
كما بينه جدول   بعضها البعض، مث نقوم بإسقاط إحدى هذه املتغريات املفسرة، ليتم تقدير النموذج 

(14.) 
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 نتائج اختبار النموذج بعد اسقاط المتغيرات المرتبطة فيما بينها: 20جدول رقم 

 
   

 
 

 Eviews5 الربنامج االحصائيباالعتماد على خمرجات  عداد الباحثانإمن : المصدر
معلمات املتغريات املفسرة كلها ذات معنوية اقتصادية، حيث زيادة  :أننالحظ من نتائج اجلدول 

 سيؤدي إىل اخنفاض سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر% 3الناتج احمللي اإلمجايل بـــــــــ
وبالتايل حتسني قيمة العملة الوطنية، يف حني يرتبط االنفتاح التجاري ومعدل التبادل % 1.690بـــــــ
اري والعرض النقدي طرديا مع عدد وحدات الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي، حيث زيادة التج

% 1.113سيؤدي إىل ارتفاع سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالربــــــــ% 3معدل التبادل التجاري بــــــ
سيؤدي إىل ارتفاع سعر صرف % 3بـــــــوبالتايل تدهور قيمة العملة الوطنية، وارتفاع درجة االنفتاح التجاري 

وبالتايل تدهور قيمة العملة الوطنية، وارتفاع العرض النقدي % 1.406الدينار اجلزائري مقابل الدوالربــــــــ
وبالتايل تدهور قيمة % 1.4.9سيؤدي إىل ارتفاع سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالربـــــــ% 3بــــــــ

 .مقابل الدوالر األمريكيالعملة الوطنية 
من الناحية اإلحصائية نالحظ أن املعلمات ذات معنوية إحصائية، ويظهر ذلك من خالل قيمة 

عند مستوى (  3.796)إحصائية ستودنت احملسوبة اليت هي أكرب من قيمة إحصائية ستودنت اجلدولية 
سعر )ذج هلا تأثري على املتغري التابع مما يدل على أن كل املتغريات املفسرة املدرجة يف النمو % 0معنوية 

اكرب من القيمة ( 041.1.0) خالل فرتة الدراسة،  كما أن إحصائية فيشر احملسوبة (الصرف احلقيقي
وبالتايل  للنموذج، صحةمما يدل على N-K-1 و  Kودرجيت حرية % 0اجلدولية عند مستوى معنوية 

اليت هي أقل بكثري من ( 1.36)نقول إن االحندار ككل ميتاز مبعنوية إحصائية إضافة إىل قيمة اخلطأ 
 .متوسط املتغري التابع

 
               
               (26.48)     (3.96)       (8.62)               (-27.42)               (20.93)       
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سعر الصرف )من تغريات املتغري التابع % 99.2تساهم املتغريات املفسرة يف تفسري حوايل 
من تغريات % 1.6، أما1.992لذي قدر بـــــــ، ويظهر ذلك من خالل معامل التحديد املتعدد ا(احلقيقي

 .سعر الصرف تفسرها عوامل أخرى غري مدرجة يف النموذج ويتضمنها حد اخلطأ
بعد التأكد من صالحية النموذج من الناحية االقتصادية : التشخيص القياسي للنموذج .1.1.1

 .وانسجامه مع الفرضيات واإلحصائية، سنقوم بتشخيصه من الناحية القياسية ملعرفة مدى توافقه 
من بني فرضيات النموذج القياسي االقتصادي فرضية ثبات التباين من : اختبار عدم تجانس التباين -أ

  Whiteمشاهدة ألخرى، والكتشاف وتصحيح عدم جتانس تباين عنصر اخلطأ نعتمد على اختبار 
الذي يعتمد على تقدير االحندار املساعد بني     من جهة واملتغريات املفسرة من جهة أخرى، مث نقوم 

 .باختبار فرضية العدم اليت تنص على ثبات التباين
% 0عند مستوى معنوية  Whiteنقوم حبساب قيمة إحصائية  (14)من خالل نتائج اجلدول 

   :  ومبقارنتها مع القيمة اجملدولة،  V=K=8ودرجة حرية 
 .أن التباين ثابت وجدنا

من بني الفرضيات اليت بين عليها النموذج القياسي االقتصادي : اختبار االرتباط الذاتي لألخطاء -ب
  D.Wنستعمل إحصائيةذلك هو عدم وجود ارتباط بني عنصر اخلطأ من مشاهدة ألخرى، والكتشاف 

 :حيث يفرتض هذا االختبار وجود فرضيتني أساسيتني ومها
 تنص على انعدام االرتباط الذا : فرضية العدم

 على وجود االرتباط الذا تنص : الفرضية البديلة
، نستعني باجلدول (14)من اجلدول رقم D.W  (4.4. )بعد احلصول على قيمة إحصائية 

حسب عدد املشاهدات وعدد املتغريات  dU و dLملعرفة احلدين   D.Wاإلحصائي اخلاص مبؤشر
ومن مث حنكم على وجود أو عدم وجود ارتباط   D.W املفسرة، مث نرى املنطقة اليت تقع فيها إحصائية
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وبالتايل عدم القدرة على احلكم  ،ذا  لألخطاء، كما ميكن أن تقع هذه اإلحصائية يف املنطقة غري حمددة
 .بوجود أو عدم وجود االرتباط الذا  لألخطاء

 منطقة غري تنتمي إىل  D.Wنالحظ أن إحصائية ،   Durbin -Watsonــــــمن اجلدول اإلحصائي لــ
حمددة وبالتايل عدم القدرة على احلكم بوجود أو عدم وجود االرتباط الذا  لألخطاء، وتفاديا هلذا املشكل 

والذي يشري إىل اختبار LM Test (Breusch-God Frey serial correlation )نستخدم اختبار 
وهى غري معنوية  1...1احملسوبة  (F)مضاعف الغرانج لالرتباط الذا  لألخطاء، حيث بلغت قيمة 

 .خلو النموذج من االرتباط الذا  لألخطاءمما يدل على ، (P=0.37) إحصائيا  
 4132-3991من أن النموذج املقدر مستقر على طول الفرتة  للتأكد: اختبار استقرارية النموذج -ج

املقدر، ويعتمد هذا االختبار عن ملعرفة مدى استقرارية معلمات النموذج  Chowالبد من إجراء اختبار 
الكشف عن تأثر النموذج باألحداث الطارئة سواءا  كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية من خالل 

، ويتم الكشف عن نقطة االنعطاف باستخدام (النقطة الزمنية اليت حدثت فيها تغريات)نقطة االنعطاف 
 .α=5%املقام، ومبستوى معنوية للبسط و k و  2k  - nإحصائية فيشر بدرجيت حرية 

واليت تزامنت مع اهنيار أسعار البرتول وهي السنة اليت عرفت فيها الكتلة النقدية أكرب  .399خنتار سنة 
واليت تتزامن مع ارتفاع أسعار البرتول وكذلك تعترب نقطة  4111، مث جنرب سنة %(27.42) معدل منو

كذلك تعترب السنة اليت سجل فيها ( مليار دوالر7.07) حتول رصيد ميزان املدفوعات من عجز إىل فائض
 .%(1.12)تاريخ االقتصاد اجلزائري أدىن معدل للتضخم 

اجلدولية عند مستوى  Fاحملسوبة أقل من قيمة   Fنالحظ أن قيمة خالل اجراء االختبار، من  
سنة  حىت، وبالتايل نقبل فرضية العدم ونرفض الفرضية البديلة، ونقول أن النموذج مستقر  %0معنوية 
 F تضح ان قيمة   4111كذلك بالنسبة لسنة   .ال تعترب نقطة انعطاف .399وبالتايل سنة  .399

،   v = kو  v = n-2kودرجيت حرية    α=6%مستوى معنوية اجلدولية عند  Fاحملسوبة اقل من قيمة 
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بتجريب االختبار على عدة سنوات اتضح خلو النموذج من نقطة انعطاف، مما يعين أن النموذج مستقر و 
 .على طول فرتة الدراسة وال يوجد اختالالت هيكلية وبالتايل سكون واستقرار املعلمات املقدرة

نعتمد يف اختبار مدى مالءمة الشكل الدايل للنموذج باستعمال : للنموذجاختبار الشكل الدالي -د
Ramsey RESET Test حيث جند أن قيمة ،F وهي غري معنوية إحصائيا ( 1.473) احملسوبة

(P=0.613 ) ،مما يدل على صحة الشكل الدايل املستخدم يف النموذج. 
 

 :المحاكاة والتنبؤ .1.1
بعد التشخيص االقتصادي واإلحصائي والقياسي للنموذج، سيتم استخدامه يف أغراض التنبؤ 

 .بعد التأكد من مقدرته التنبؤية
بعد حتديد أهم املتغريات التفسريية لتقلبات سعر الصرف يف : اختبار مقدرة النموذج على التنبؤ -أ

التنبؤية من خالل استخدام معامل  النموذجة ، سيتم التأكد من قدر 4132-3991اجلزائر خالل الفرتة 
نالحظ  أن النموذج له مقدرة تنبؤية كبرية وهذا ما يظهر من خالل  معامل   :حيثعدم التساوي لثايل 
 وهو ضعيف جدا ويقرتب من الصفر، وبالتايل نقول أن التنبؤ مبعدالت سعر 1.113ثايل، حيث قدر بـ

 .الصرف باستخدام النموذج يكون مقبول
هتدف تقنية احملاكاة إىل معرفة مدى قابلية استعمال النموذج القياسي املقدر يف  :المحاكاة التاريخية -ب

 .التنبؤ مبعدالت سعر الصرف الدينار اجلزائري 
بعد التأكد من القدرة التنبؤية للنموذج حناول احلصول على القيم املقدرة ملعدالت سعر الصرف 

مدى تطابق معدالت سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر ملعرفة  4132-3991خالل الفرتة 
الحظ أن معدالت سعر الصرف املشاهدة تتطابق ، حيث نمع القيم املقدرة ( القيم املشاهدة)األمريكي 

حيث يتم التنبؤ  نقوم بالتنبؤ البعدي، وملواصلة عملية احملاكاة، املقدروالقيم املقدرة باستعمال النموذج 
بقيم الظاهرة املدروسة بعد حدوثها يف الواقع، حبيث سيتم تقدير النموذج القياسي االقتصادي للفرتة 
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    وبعد ذلك نقوم بالتنبؤ باستعمال هذا النموذج مبعدالت سعر الصرف للفرتة ( 3991-4132)
 : يف الشكل البياين، ونقارهنا بالقيم الفعلية خالل هذه الفرتة كما هو مبني(4119-4132)

 (1111-1119)منحنى التنبؤ البعدي لمعدالت سعر الصرف للفترة (: 11)رقم شكل

       
 Eviews5 الربنامج االحصائيباالعتماد على خمرجات  عداد الباحثانإمن : المصدر

 

ملعدالت سعر الصرف تتطابق والقيم املقدرة  نالحظ من خالل الشكل البياين أن القيم احلقيقية
 . ، وبالتايل نقول أن النموذج القياسي املقدر قابل لالستعمال يف أغراض التنبؤ(4132-4119)للفرتة 

 :1112-1112للفترة التنبؤ بمعدالت سعر الصرف -ج
للتنبؤ مبعدالت سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي، علينا أوال التنبؤ بقيم 

وبالتايل نستخدم معادلة  املتغريات املفسرة، حيث نفرتض أن هذه األخرية ستواصل تطورها بنفس النمط،
 :االجتاه العام لنحصل على القيم املتنبأ هبا للمتغريات املفسرة وفق املعادالت التالية
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 بعد إجياد قيم املتغريات املفسرة املتنبأ هبا، نقوم بتعويضها يف النموذج االقتصادي القياسي املقدر،
، 4130لنحصل على معدالت سعر الصرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي للسنوات 

4136 ،4137. 
 

 :اتمةــــخ
متاشيا وطبيعة املوضوع، مت التطرق إىل خمتلف النظريات املفسرة لتقلبات سعر الصرف، مث 

وفقا ملعطيات االقتصاد  -الوقوف على الوقائع واألحداث اليت جرت على خلفية سعر الصرف وحتليلها 
، ليتم بعد هذا بناء منوذج قياسي اقتصادي ألهم املتغريات االقتصادية الكلية اليت تساهم يف -اجلزائري

 :توجهات سعر الصرف يف اجلزائر، حيث خلص البحث إىل جمموعة من النتائج نوجزها فيما يلي
يؤثر سعر الصرف كجزء من السياسة االقتصادية على العديد من املتغريات االقتصادية، فهو بذلك  -

أداة إلعادة التوازن وإصالح االختالل اخلارجي، مما يساعد يف حتسني األداء االقتصادي وزيادة القدرة 
 ؛التنافسية للصادرات، وهذا ما يثبت صحة الفرضية األوىل

، تبني أن (7041-4993)سية لسعر الصرف يف اجلزائر خالل الفرتةمن خالل الدراسة القيا -
النموذج القياسي املالئم لنمذجة سعر صرف الدينار مقابل الدوالر األمريكي هو النموذج اللوغاريتمي 

الناتج احمللي اإلمجايل، معدل التبادل التجاري، درجة االنفتاح التجاري، والكتلة : واملفسر بواسطة
من تقلبات سعر الصرف يف اجلزائر خالل الفرتة  %99.1فسرت هذه املتغريات حوايل  النقدية، حيث

 ؛، وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية(4993-7041)
تبعا للنتائج املتوصل إليها، الحظنا ضعف املعنوية اإلحصائية لبعض املتغريات االقتصادية يف بعض  -

 ؛خرى نوعية تؤثر يف سعر الصرفالنماذج املقدرة، وهذا راجع إىل وجود عوامل أ
ألغراض التنبؤ؛ ميكن إتباع منهج النماذج القياسية املبسطة واليت تبقى أداة مهمة لدى متخذ القرار  -

 .وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثة
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 :ـقـــــــالحمـــال
 نتائج تقدير النموذج اللوغاريتمي لسعر صرف الدينار الجزائري(: 11)ملحق رقم 
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Dependent variable: LTCR 
Method: Least Squares 
Date: 12.11.2015 Time: 17:50 
Sample: 1993 2014 
Included observation: 21 
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 نتائج اختبار ارتباط المتغيرات المفسرة(: 11)ملحق رقم 

 
 Eviews5 الربنامج االحصائيباالعتماد على خمرجات  عداد الباحثانإمن : المصدر

 LM Test Breusch-GodFrey serial corrélation نتائج اختبار :(20)ملحق رقم 

 
  Test Equation: 
  LS//Dependent variable is RESID            
  Date: 12.11.2015 Time: 22:34                                                         

     

 Eviews5اعتمادا على الربنامج اإلحصائي  باحثانإعداد المن : المصدر
نتائج اختبار معامل ثايل(:: 11)ملحق رقم   

 
 
 
 
 
 
 
 

 Eviews5 الربنامج االحصائيباالعتماد على خمرجات  عداد الباحثانإمن : المصدر

Forecast : LTCRF 
Actual: LTCR 
Forecast Sample: 1993 2014 
Included observation: 21 
Root Mean Squared Error          0.011338 
Mean Absolute Error                0.009649 
Mean Abs. Percent Error            0.229477 
Theil Inequality Coefficient       0.001357 
        Bias Proportion                     0.000000                
        Variance Proportion             0.001311 
         Covariance Proportion         0.998689 
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Une étude économétrique de l’efficacité de crédit bancaire, inflation, 

recettes et dépenses budgétaires sur la croissance économique en 
Algérie (2000-2014) 

 

Mr. Brahim BOUYACOUB 
Doctorant, Faculté des SEGC, Univ. d’Oran II 

Bouyakoub.brahim@yahoo.fr 
 

Melle. Sabiha TOUAMI 
Doctorante, Faculté des SEGC, Univ. d’Oran II 

sabiha_touami@outlook.fr 
Résumé : 

Cette étude a pour but d’étudier l’efficacité du crédit bancaire, recettes 

et dépenses budgétaires sur la croissance économique durant la période 
2000 – 2014. Pour cela, l'étude s'appuie sur la modélisation économétrique 
(VAR) proposée par SIMS (1989) à partir de laquelle, nous avons étudié 

s’il existe des relations de causalité de Granger entre les variables du 
modèle et la croissance économique (crédit bancaire, recettes et dépenses 
budgétaires). Ainsi qu’une modélisation VAR pour déterminer les effets des 

indicateurs de la politique monétaire et budgétaire sur la croissance 
économique. 

Les résultats de notre estimation économétrique démontrent qu’il 

n’existe pas de relation de cointégration entre les variables utilisées du 

modèle. Aussi il a été distingué d’après le test de causalité de Granger 

l’existence d’une causalité unidirectionnelle des variables exogènes : crédits 
bancaire, recettes et dépenses budgétaires, le taux d’inflation vers la 

variable endogène ‘’croissance économique’’. Enfin, les résultats de la 

modélisation (VAR) montrent que les variables (crédit bancaire, recettes et 
dépenses budgétaires) jouent  un rôle important dans la détermination de la 
variation de la croissance en Algérie, ainsi que la contribution des dépenses 
budgétaires dans la variation de la croissance économique est modeste. 
Mots clés : croissance économique, crédits bancaires, dépenses publiques, 
politique budgétaire, recettes publiques, inflation, VAR. 
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 :ملخص
على النمو  براز تأثري وأمهية القروض البنكية، التضخم، وااليراداتإىل إيهدف هذا البحث 

ولذلك قمنا بإجناز  .9111االقتصادي انطالقا من مرحلة االنعاش االقتصادي الذي أعتمد مند عام 
تحديد اجتاه العالقة السببية بني السياسة ل، (VAR)منوذج االحندار الذايت  باستخدامدراسة قياسية 

على ( القروض البنكية، التضخم)لنقدية والسياسة ا( اإليرادات، النفقات)املالية أو مؤشرات السياسة املالية 
النمو االقتصادي، وحتديد اآلثار املرتتبة عن مؤشرات السياسة النقدية واملالية على النمو االقتصادي من 

 .(VAR)خالل اعتماد منوذج االحندار الذايت 
االجتاه  بينت نتائج الدراسة عدم وجود تكامل مشرتك ملتغريات النموذج، وجود عالقة سببية أحادية

كما بينت أيضا وجود قوة . بني اإليرادات، النفقات، التضخم والقروض البنكية جتاه النمو االقتصادي
تفسريية ملتغريي اإليرادات والنفقات يف تفسري التغريات يف قيمة الناتج احمللي اإلمجايل من خالل منوذج 

 .(VAR)شعة االحندار الذايت أ
، منوذج اإليرادات السياسة املالية، ،النفقاتالقروض البنكيةـ،  ي،النمو االقتصاد: كلمات مفتاحية

(VAR). 
Introduction 

La discussion de la politique monétaire, budgétaire et la croissance 
économique, fait le sujet des différents débats politiques, ainsi qu’à leur rôle 

principal dans l’économie du pays, raison pour laquelle, nous avons opté 

pour la recherche dans le sujet.  
Etant donné que l’économie algérienne est une économie dépendante 

des hydrocarbures, les recettes de la commercialisation de cette richesse 
nationale sont influencées par les aléas extérieurs et les crises systémiques 
internationales. 

A partir de ce travail, nous tentons de vérifier la contribution des 
dépenses publiques dans la croissance économique, ce facteur économique 
qui est mesuré essentiellement par l’indicateur PIB qui détermine le 

rendement annuel de la production. 
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Une étude antérieure qui tente de quantifier l’efficacité de la politique 

monétaire et budgétaire sur la croissance économique en Algérie durant la 
période 2000 –2014, en tenant compte de la variation des prix à la 
consommation.  A cet effet, l’objectif général de cet article se présente en 

trois objectifs: décrire le lien entre la politique monétaire, budgétaire et la 
croissance économique; analyser l’influence de la politique monétaire et 
budgétaire sur la croissance économique à travers la détermination du sens 
de causalité entre la politique monétaire et budgétaire ou bien les 
indicateurs de la politique monétaire, budgétaire (crédits bancaires, 
inflation, recettes publiques, dépenses publiques) et la croissance 
économique en Algérie, et déterminer les effets des indicateurs de la 
politique monétaire et budgétaire sur la croissance économique en adoptant 
une méthodologie empirique basée sur l’utilisation d’un modèle VAR. 

Dans ce contexte, notre problématique s’articule dans la question 

suivante : 
Quel est l’impact de la conduite de la politique monétaire et budgétaire sur 

la croissance économique ? 
Pour atteindre ces objectifs, l'étude s'appuie sur la modélisation (VAR) 

proposée par SIMS (1989), elle permet d’étudier d’abord la stationnarité 

des variables du modèle, tester s’il existe une relation de Co-intégration, 
étudier s’il existe des relations de causalité de Granger entre les indicateurs 

de la politique budgétaire et la croissance économique, ainsi qu’une 

modélisation VAR. 
Cette étude est structurée en quatre parties, nous avons présenté dans la 

première partie, une littérature économique relative à la politique monétaire 
et budgétaire en Algérie. Ensuite, nous analyserons l’évolution des 
indicateurs de la politique monétaire et budgétaire à savoir : crédits 
bancaires, inflation, les recettes budgétaires, les dépenses budgétaires. La 
troisième partie est consacrée pour analyser l’indicateur de la croissance 

économique. Lors de la quatrième partie, nous présenterons la méthode 
économétrique et les données de l'étude récoltées afin d’analyser l’impact 

de la politique monétaire et budgétaire sur la croissance économique. Enfin, 
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nous analyserons les résultats des estimations de l’analyse économétrique 
avec la modélisation (VAR) pour montrer les effets des indicateurs de la 
politique monétaire et budgétaire sur la croissance économique durant la 
période 2000 – 2014. Cette étude économétrique a été effectuée à partir des 
séries économiques disponibles (2000-2014), notamment celles de l’Office 

national des statistiques (ONS), celles de la Banque d’Algérie, et enfin 

celles de la Banque mondiale. 
 

1. L’évolution de la politique monétaire et budgétaire en Algérie 
Soutenir la croissance économique par le biais de la politique 

budgétaire qui est considérée comme un élément très important de la 
politique de l’Etat. 

L’économie algérienne se considère comme une économie transitoire 

d’une économie planifiée à une économie de marché. L’Algérie a adopté un 
programme de planification juste après l’indépendance (1967-1989), le 
lancement d’un programme de planification centralisée était dans le but de 

construire une économie propre à l’Algérie, une économie qui fait une 

Algérie indépendante en faisant face et en mettant fin à l’alignement 

politique et économique à la France1.  
À partir de 1990, l’économie algérienne est qualifiée une économie 

transitoire d’une économie planifiée à une économie de marché où 

l’investissement est fortement encouragé en soutenant le secteur privé et 
l’investissement privé dont étranger dans le cadre de la mondialisation 

économique, une initiative adoptée par l’Algérie par le biais de la loi de 

crédit et de monnaie 10-90. Cette loi a été considérée comme un tournant 
crucial imposé pour la transition de l’économie algérienne d’une économie 

planifiée vers une économie de marché afin de mettre en avant une 
économie nationale caractérisée par l’endettement et l’inflation. Cette loi a 

redéfini la configuration du système bancaire algérien, et elle a pris en 

                                                 
1 BENACHENHOU, A, planification et développement en Algérie 1962-1980, édition de 

la presse de l’EN, Alger, 1980, p.41 – 45. 
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charge les nouvelles tendances financières en particulier, l’autonomie de la 

banque centrale et son indépendance en matière de politique monétaire.  
Depuis l’an 2000, l’économie algérienne a connu plusieurs 

transformations et changements surtout au niveau externe de sorte que cette 
période a connu une hausse des prix de baril de pétrole. Cette hausse des 
prix de baril de pétrole a été traduite par une augmentation des exportations, 
exportations dominées par les hydrocarbures. De ce fait, et dans le cadre de 
la politique budgétaire un Fond de réserves des recettes budgétaires a été 
institué dans le but de la stabilité budgétaire, ce fond accumule les 
excédents de la rente pétrolière, en l’occurrence la fiscalité sur 

l’industrialisation des carburants. Rappelons que « le FRR est un sous-
compte du compte de trésorerie logé à la banque d’Algérie qui accumule 

une partie des recettes des hydrocarbures »2 afin de faire face aux aléas 
extérieurs comme s’est parvenu en 2009 lors du choc pétrolier suite à la 
crise des sub-primes qui a touché les Etats-Unis et l’Europe sachant que les 

deux continent représentent les premiers clients de l’Algérie dans la 

commercialisation des hydrocarbures. Ce Fonds de régulation des recettes 
qui finance les dépenses de l’Etat algérien depuis sa fondation. 

 
 

2. Les indicateurs de la politique monétaire 
En matière de crédit à l’économie, durant les années 2000, la variable 

‘’crédits à l’économie’’ est considérée comme une variable très importante, 

une variable favorisante de l’investissement, de sorte que celle-ci joue un 
rôle de plus en plus dynamique dans la croissance des liquidités 
monétaires.3 
L’année 2014 est caractérisée par la hausse du taux de croissance des 

crédits à l’économie (26,05 %) suite à ceux enregistrés en 2013 (20,26 %) 

et 2012 (15,06 %). Cette tendance haussière témoigne le dynamisme des 
crédits à l’économie dont l’encours a atteint 6 504,59 milliards de dinars en 

                                                 
2 Rapport banque mondiale (2007), République Algérienne Démocratique et Populaire à 

la recherche d’un investissement public de qualité : une revue des dépenses publiques, 
N°36270-DZ, Vol 1, p.137-138.  

3 "Rapport Annuel De La Banque D'algérie, 2011," p. 121. 
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fin décembre 2014 contre 5 156,30 milliards de dinars en 2013. De ce sens, 
d’après le rapport de la banque d’Algérie (2014), le canal de crédit est 

considéré comme un élément important en matière de financement de 
l’investissement productif et du potentiel de croissance hors hydrocarbures. 
 

Figure 1:L'évolution du taux de crédit à l’économie durant la période 1999 - 2014 

 
Source : Construit à partir des données de la banque d’Algérie, rapport 2003 – 2005 – 

2010 – 2014 et la banque mondiale 
 

Par contre, en matière de l’inflation, pour l’ensemble de la période 

1999 – 2014, on enregistre une moyenne annuelle du taux d’inflation de 

03.51%. Dans l’année 2012, on a enregistré le plus haut niveau du taux 

d’inflation de 8.89%, et c’est en 2000 qu’on a enregistré le plus bas niveau 
du taux d’inflation de 0.3%. 

Comme le fait ressortir le graphique ci-dessous, l’année 2000 est 

caractérisé par un recule appréciable de l’inflation après une forte 

progression dans les années 90. Par contre, l’année 2001 a enregistré une 
forte hausse du taux d’inflation avec une hausse de 4.3% par rapport à 0.2% 

en 2000. Ce retournement peur être expliqué par l’augmentation des prix 

des biens alimentaires, et des produit agricoles frais.4 
 

                                                 
4 Rapport annuel de la Banque d'algérie, 2001. 
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Figure 2 : L’évolution du taux d’inflation durant la période 1999 - 2014 

 
Source : Construit à partir des données d’Office national de la statistique, Citée par la 

banque d’Algérie, rapport 2003 - 2005 – 2010 – 2014 
 

La courbe du taux d’inflation sur cette période montre de fortes 

variations d’une période à l’autre. Entre 1999 et 2014, ce taux a varié entre 

0.3 % et 09 %, taux enregistré en 2012, record jamais encore atteint jusqu’à 

présent.  
Cette hausse du taux d’inflation en 2012 est due à celle des prix des 

biens alimentaires, biens manufacturés et services. D’après le rapport de la 

banque d’Algérie (2012), « les biens alimentaires ont enregistré la plus forte 
inflation (12,2 %) et la hausse des prix des autres catégories de produits, 
bien qu’élevée, est moitié moindre, soit 6,6 % pour les biens manufacturés 
et 5,0 % pour les services ».5 

 

3. Les indicateurs de la politique budgétaire 
Selon BEITONE, A. et autres (1996) «la politique budgétaire vise à 

agir sur la situation économique par l’intermédiaire du budget de l’Etat. 

L’action par le budget peut être réalisée par l’intermédiaire : des recettes 
fiscales ; des dépenses budgétaires ; du solde budgétaire».6   

                                                 
5 Rapport annuel de la Banque d'algérie, 2012. 
6  BEITONE, A. et al, dictionnaire des sciences économiques, édition ARMAND COLIN, 

2ème édition, Paris, 1996, p.252. 
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Afin d’élaborer une politique budgétaire, le budget de l’Etat se 

compose de deux composants principaux, ces derniers consistent en recettes 
et en dépenses budgétaires. 
3.1. Les recettes budgétaires 

Partant que la source principale des recettes des gouvernements est 
bien les prélèvements fiscaux alors que l’Algérie est l’un des grands pays 

exportateurs des carburants fait que ces énergies fossiles représentent la part 
majoritaire des recettes de l’Etat algérien. 
Pour DERUEL, F. & BUISSON, J. (2001), « l’impôt est une prestation 
pécuniaire requise des membres de la collectivité (personnes physiques ou 
morales) et perçue par voie d’autorité, à titre définitif et sans contrepartie, 

en vue de la couverture des charges publiques. »7 
Les recettes budgétaires de l’Algérie reflètent la domination des 

recettes pétrolière par rapport aux recettes de la fiscalité ordinaire.  
 

Figure 3 : Les recettes budgétaires en milliard de dinars 

 
Source : Figure élaborée par l’auteur selon des données de la banque d’Algérie, rapport 

2004-2008-2013-2014 
 

À partir du graphique ci-dessus, l’année 2012, a enregistré le plus haut 

niveau des recettes budgétaires de 6339.3 milliard de dinars et c’est en 2009 

qu’on enregistre le plus bas niveau des recettes budgétaires au seuil de 3676 

milliard de dinars. 

                                                 
7 DERUEL, F. & BUISSON, J., finances publiques budget et pouvoir financier, édition 

DALLOZ, 13e édition, Paris, 2001, p.47. 
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Pour l’ensemble de la période 2000 – 2014, nous remarquons que le 
total des recettes budgétaires a connu une tendance à la hausse durant la 
période 2000 – 2008 (une hausse totale de 3532.9 Milliard de dinars). Cette 
hausse est éxpliquée par la hausse des recettes des hydrocarbure. Pour cela, 
on peut dire que cette période est caractérisée par une forte hausse des prix 
du baril de pétrole. Par contre l’année 2009 a connu une tendance à la 

baisse (une baisse totale de 1435 milliard de dinars) à cause de la crise 
économique mondiale. Elles ont enregistré une contraction de 29,2 % par 
rapport à l’année 2008. Cela peut être expliqué par la diminution des 

recettes des hydrocarbures sachant que les premiers clients de l’Algérie sont 

bien les Etats-Unis et l’Europe, ce qui a aboutie à un important déficit du 
trésor qui a atteint 668,8 milliards de dinars. D’après le rapport de la banque 

d’Algérie (2009), « il s’agit là du premier déficit au titre de la décennie qui 

résulte principalement de la forte baisse des recettes des hydrocarbures 
induite par la baisse, à la fois, des prix à l’exportation d’hydrocarbures et 

des quantités exportées »8. 
Cependant, la période 2010 – 2012 est caractérisée par une hausse des 

recettes budgétaires. A partir de fin d’année 2013, nous notons une baisse 
des recettes budgétaires, baisse causée par la chute des prix du baril de 
pétrole. La Figure suivante représente l’évolution des recettes budgétaires 

durant la période (2000 – 2014) : 
Par ailleurs, nous observons aussi que les recettes hors hydrocarbures 

ont connu une tendance à la hausse durant toute la période de 2000 – 2014. 
Elles ont atteint 2330,6 milliard de dinars en 2014 contre 364,9 milliard de 
dinars en 2000. Une augmentation progressive, jugée satisfaisante. 

Nous Observons d’après le graphique ci-dessous, la tendance à la 
hausse des recettes fiscales durant la période 2000 – 2014, elles ont atteint 
2078,7 milliards de dinars en 2014 contre 2018.5 milliards de dinars en 
2013 et 1908.6 milliards de dinars en 2012 ; par contre les recettes non 
fiscales ont atteint 251.9 milliards de dinars en 2014 contre 244.3 milliards 
de dinars en 2013 et 246.4 milliards de dinars en 2012. 

                                                 
8 Rapport de la banque d’Algérie, 2009. 
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Figure 4 : Les recettes (fiscales - Non fiscale) en milliard de dinars 

 
Source : La banque d’Algérie, rapport 2004 – 2008 – 2013 – 2014 

 
En 2014, les recettes fiscales ne représentent que 89% du total des 

recettes hors hydrocarbures contre 88% en 2013, elles ne couvrent que 
29.78% des dépenses budgétaires en 2014 contre 33.13% en 2013 ; par 
contre, les recettes non fiscales ne représentent que 11% des recettes hors 
hydrocarbures en 2014 contre 12% en 2013 et elles ne couvrent que 03.60% 
des dépense budgétaires en 2014 contre 04.01% en 2013. 
3.2. Les dépenses budgétaires 

Selon BENASSY-QUERE, A. et autres (2009), « les dépenses 
expriment à la fois les coûts de fonctionnement de l’entité publique et son 

action dans les différents domaines de sphère d’intervention (défense, 

police, justice, éducation, recherche, soutiens à l’économie, politique 

sociale, santé, politique étrangère, aide au développement, etc. »9 
En matière de dépenses budgétaires, le Tableau suivant est une 

représentation chiffrée des faits économiques construits à partir de deux 
variables ‘’ dépenses courantes, dépenses en capital ‘’. Le tableau 

représente l’évolution des dépenses budgétaires totales durant la période 

2000 – 2014. 

                                                 
9 BENASSY-QUERE, A. et al, politique économique préface d’Olivier BLANCHARD, 

édition DE BOECK, 2e édition, Belgique, 2000, p.163.  
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Tableau 1 : Les dépenses budgétaires en milliard de dinars 

Année 
Total dépenses 

budgétaires 
Dépense 

courantes 
Dépenses en 

capital 
2000 1178,1 838,9 339,2 
2001 1321 798,6 522,4 
2002 1550,6 975,6 575 
2003 1766,2 1138,1 628,1 
2004 1831,8 1223,8 608 
2005 2052 1245,1 806,9 
2006 2453 1437,9 1015,1 
2007 3108,5 1673,9 1434,6 
2008 4175,7 2227,3 1948,4 
2009 4246,3 2300 1946,3 
2010 4466,9 2659 1807,9 
2011 5853,6 3879,2 1974,4 
2012 7058,1 4782,8 2275,5 
2013 6092,1 4204,3 1887,8 
2014 6980,2 4486,3 2483,8 

Source : La banque d’Algérie, rapport 2004 – 2008 – 2013 – 2014 
 

D’après le Tableau ci-dessus, nous remarquons que les dépenses 
budgétaires ont connu une tendance à la hausse durant toute la période de 
2000 – 2014, elles ont enregistré 6980.2 milliards de dinars en 2014 contre 
6092.1 milliards de dinars en 2013 et 7058.1 milliards de dinars en 2012.  

Nous enregistrons un pic positif de 14.57% en 2014 et un second 
négatif mesuré à 13.68% en 2013. Autrement dit, depuis 2001, l’expansion 

des recettes des hydrocarbures a incité les autorités publiques à accroître les 
dépenses publiques. 
Les dépenses budgétaires ont atteint 6980.2 milliards de dinars en 2014 
contre 1321 milliards de dinars en 2001. 

Pour les dépenses courantes, nous enregistrons 4204.3 milliards de 
dinars de dépenses courantes en 2013, soit une baisse de 578.5 milliards de 
dinars. Par contre, l’année 2014 est caractérisée par une augmentation de 

282 milliards de dinars. D’après le rapport de la banque d’Algérie 
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(2014), « cette augmentation des dépenses courantes (+354,8 milliards de 
dinars) résulte principalement de celle des transferts courants, y compris les 
services de l’administration (246,5 milliards de dinars) et dans une moindre 

mesure de celle des dépenses de personnel (131,3 milliards de dinars) ». 
Ces dépenses courantes ne représentent que 64.27% du total des 

dépenses budgétaires contre 69.01% en 2013 ; en revanche, les dépenses en 
capital ne représentent que 35.08% du total des dépenses budgétaires, 
enregistrées en 2014 contre 30.98% en 2013.  

 

4. L’indicateur de la croissance économique 
Selon NOUSCHI, M. & BENICHI, R. (1990) « […] on peut définir la 

croissance économique d’une nation comme un accroissement durable de la 

population et du produit par tète. »10 
La croissance économique en Algérie a connu une évolution durant la 

période 1999 – 2014, alors que nous enregistrons le taux maximum durant 
cette série chronologique, en 2003, un taux de 6.90%.  Cette hausse  peut 
être expliquée par la bonne reprise de la demande globale par le biais de 
l’investissement et consommation, sachant que l’Algérie depuis 1999 

adopte une politique économique de type Keynésien qui soutient 
principalement l’investissement et la consommation dans le cadre du plan 

de la relance économique. Ce taux qui s’est dégradé jusqu’à atteindre les 

2% comme un pic inférieur durant cette phase étudiée.  
À partir de graphique ci-dessous, on remarque que le taux de 

croissance économique a connu une certaine tendance à la baisse, puis à la 
hausse puis des volatilités entre baisse et hausse ainsi que stabilité. Nous 
enregistrons une baisse de 1.1% entre 1999 et 2001, et remarquons après un 
retournement positif, une progression de 4.8% entre 2001 et 2003. Nous 
soulignons que le taux de la croissance économique a connu une certaine 
stabilité enregistrée entre 2004-2005 et 2008-2009 malgré les volatilités et 
l’instabilité qu’a connue la période 2006-2014.    

                                                 
10 NOUSCHI, M. & BENICHI, R., la croissance aux 19ème et 20ème siècles : histoire 

économique contemporaine, édition ELLIPSES MARKETING, 2ème édition, Paris, 
1990, p. 44. 
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Figure 5 : L’évolution de la croissance économique (PIB réel) 

 
Source : Construit à partir des données de la banque d’Algérie, rapport 2003 – 

2005 – 2010 – 2014 
 

Ainsi, on remarque que durant l’année 2010, la croissance 

économique s’est légèrement accélérée, le PIB progressant de 3,3 %, après 

une stabilisation durant la période de 2008 – 2009.  Cela peut être expliqué 
d’après le rapport de la banque d’Algérie (2010) par l’augmentation et la 

croissance tiré par celle des secteurs des services et du bâtiment, travaux 
publique. Par ailleurs, l’année 2014 est caractérisée par la reprise de 

l’activité économique avec un taux de croissance du PIB réel estimé à 3.8% 
(17 205,1 milliards de dinars) après une baisse de 2.8% (16643,8 milliards 
de dinars) en 2013 malgré la récession du secteur des hydrocarbures. Cette 
reprise peut être expliquée par l’activité économique de deux secteurs, à 

savoir la construction et les services marchands et de l’agriculture qui ont 

réalisé une croissance positive. 
 

5. Analyse économétrique de l’efficacité de la politique monétaire et 

budgétaire sur la croissance économique en Algérie 
L’objectif de cette étude est de déterminer l’impact de la politique 

monétaire et budgétaire sur la croissance économique en Algérie durant la 
période 2000 – 2014, cette détermination va être élaborée 
économétriquement à partir d’une estimation vectorielle autorégressive. 
Afin d’élaborer cette étude nous avons inclus trois variables essentielles 

3.2 
2.4 2.1 

4.7 

6.9 

5.2 5.1 

2 

3 
2.4 2.4 

3.3 
2.9 

3.4 
2.8 

3.8 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 



Mr. Brahim BOUYACOUB 
Melle. Sabiha TOUAMI 

Une étude économétrique de l’efficacité de crédit 

bancaire, inflation, recettes et dépenses budgétaires 
sur la croissance économique en Algérie (2000-2014) 

 

21 
 

dans notre modèle, à savoir : la variable à expliquer ‘’le PIB’’ et les 

variables explicatives : les ‘’crédits bancaires’’, ‘’dépenses budgétaires’’, 

les ‘’recettes budgétaires’’ et ‘’l’inflation’’. 
5.1. Les sources de données utilisées 

Cette étude a été effectuée à partir des séries économiques disponibles 
(1990-2014), notamment celles de l’Office national des statistiques (ONS), 

celles de la Banque d’Algérie, et enfin celles de la Banque mondiale. La 
période d’estimation s’étale de 2000 à 2014, dont les données sont 

exprimées annuellement, soit 25 observations. 
5.2. La spécification du modèle 

La modélisation économique est considérée comme un point de départ 
de l’analyse empirique, mais il est courant d’utiliser la théorie 

économique11. Pour cela, on peut dire que la spécification du modèle est 
une étape importante de sorte que celle-ci permet de formuler un certain 
nombre d’hypothèses pour résoudre la problématique

12. 
Après avoir déterminé et identifier les variables du modèle, nous 

avons donné une formulation initiale sous la forme mathématique du 
modèle qui peut être écrite comme suit :  

PIB= F (CREDEC, REC, TINF, DEP) 
D’où :  

PIB : Produit intérieur brut. 
CREDEC : crédit bancaires à l’économie. 
REC : Les recettes budgétaires courantes. 
TINF : Le taux d’inflation. 
DEP : Les dépenses budgétaires courantes. 

Le choix des variables est déterminé par la théorie économique mais 
aussi par des considérations liées aux données. 

                                                 
11 Isabelle Cadoret, Économétrie appliquée : méthodes, applications, corrigés, De Boeck 

Supérieur, 2004, p.6 
12 Damodar N. Gujarati, économétrie, De Boeck Supérieur, 2004, p.2-3 
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Après avoir spécifié le modèle économique, il est nécessaire de le 
transformer en ce qu’on appelle un modèle économétrique. À partir de nos 

variables codées ci-dessus, nous obtenons l'équation suivante : 
PIB = B0 +B1 CREDEC+ B2 REC + B3 TINF + B4 DEP + u 

 
Ce modèle économétrique pourrait s’écrire sous la forme 

logarithmique de la manière suivante : 
 

LNPIB = B0 +B1 LNCREDEC+ B2 LNREC+B3 LNTINF+B4 LNDEP+u 
 

5.3. Les résultats des estimations de l’analyse économétrique en 

utilisant la modélisation (VAR) 
Afin d’élaborer un modèle VAR, la première étape est l’étude de la 

stationnarité des séries de données. De ce fait, l’analyse des séries 

temporelles est donc le moyen le plus approprié pour conduire notre étude. 
Etude de la stationnarité 

Dans le cadre de l’utilisation des séries temporelles dans un modèle 
VAR, il est essentiel que toutes les variables soient stationnaires. Pour cela, 
avant tout traitement économétrique, il faut s’assurer de la stationnarité des 

variables afin d’éviter les problèmes de régressions fallacieuses13. 
En appliquant la méthode de racine unitaire d’Augmented Dickey-

Fuller, l’étude de la stationnarité montre d’une part que le crédit bancaire à 

l’économie et le taux d’inflation est stationnaire en niveau et d’autre part, 

que certaines variables ne sont pas stationnaires à l’exemple des dépenses 

budgétaires, le produit intérieur brut et les recettes budgétaires. Ces 
variables ont été stationnarisées en prenant leur différence première. Les 
résultats de l’étude de stationnarité des variables sont représentés dans le 
tableau ci-dessous : 

 

                                                 
13 Taladidia Thiombiano, Économétrie des séries temporelles : cours et exercices, 

l'Harmattan, 2008, p.142-144 
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Tableau 2 : Résultat du test de stationnarité (Test ADF) 

 
NIVEAU 1ère différence 

LNCREDEC -5.291458 0.0054   
LNDEP -2.176687 0.4551 -4.836617 0.0032 
LNREC -1.061316 0.6994 -3.211426 0.0038 
LNTINF -5.428392 0.0008 

  
LNPIB -2.016962 0.5430 -3.668688 0.0196 

Source : Résultats obtenus à partir du logiciel EVIEWS 8.0 

Test de cointégration de Johannsen 
Le test de cointégration de Johannsen est considéré comme un outil de 

vérification de l’existence d’une relation de cointégration entre les variables 
intégrées.14 

Selon les résultats obtenus de l’analyse de la stationnarité des 

variables de notre modèle, ces dernières ne sont pas intégrées du même 
ordre : [LNDEP, LNREC, LNPIB] sont intégrées d'ordre un, 1(1) alors que 
la variable [LNCREDEC, LNTINF] est intégré d'ordre zéro, 1(0).  Donc, on 
peut dire que ces résultats nous montrent que les variables de notre modèle 
empirique ne sont pas de même ordre, alors nous concluons qu’il n y a pas 

de relation de cointégration au sens de Granger. De ce fait, puisqu’il n y a 

pas de relation de cointégration au sens de Granger, on ne peut pas 
construire un modèle vectoriel à correction d’erreurs (VECM).Pour cela, le 

modèle vectoriel autorégressive (VAR) sera notre modèle d’analyse. 
Détermination du nombre de retards optimal  

L’effectuation du modèle (VAR), nécessite la détermination du 

nombre de retard optimal. De ce sens, d’après R. Bourbonnais (2015), 
« lorsque la valeur h du nombre de retards du modèle est inconnue, il existe 
des critères statistiques permettant de la déterminer »15. Dans notre étude, le 
tableau suivant donne les valeurs des deux critères après l’estimation des 

modèles jusqu’à l’ordre de 2 : 
 

 
                                                 
14 Eric.Dor, Econométrie, Pearson Education: france, 2004, p. 204. 
15 Régis.Bourbonnais, Économétrie, édition Dunod Paris: 9e édition, 2015, p.184. 
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Tableau 3 : Détermination du nombre de retards optimal 
 

 
 

Source : Résultats obtenus à partir du logiciel EVIEWS 8.0 
 
En se basant sur les critères d’Akaike et de Schwarz qui minimisent 

les critères d’informations, on retient le système VAR d’ordre 1 car la 

valeur -15.84 est qualifiée comme la plus faible. 
La modélisation VAR  

Les modèles VAR représentent une méthodologie statistique utilisée 
dans l’analyse des séries temporelles, la modélisation AVR est proposée par 

SIMS (1989) comme une alternative aux modèles à équation uniques et aux 
modèles à équations simultanées.  
Dans notre étude, et partant du fait que les séries [LNREC, LNDEP, 
LNPIB, LNTINF] étant stationnaires, il est donc possible de les modéliser 
par des processus VAR.  Le tableau suivant présente les résultats de 
l’estimation de la modélisation (VAR) avec un retard, c’est-à-dire VAR(1) : 
 
 
 
 
 

VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: D(LNPIB) D(LNDEP) D(LNREC) LNTINF LNCREDIT 
Exogenous variables: C 
Date: 06/01/16   Time: 07:09
Sample: 2000 2014
Included observations: 13

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0  46.55915 NA  1.15e-09 -6.393716 -6.176427 -6.438378
1  125.6315   85.15479*   4.09e-13*  -14.71253*  -13.40880*  -14.98051*

 * indicates lag order selected by the criterion
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
 FPE: Final prediction error
 AIC: Akaike information criterion
 SC: Schwarz information criterion
 HQ: Hannan-Quinn information criterion
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Tableau 4 : La modélisation (VAR) 

 
 

Source : Résultats obtenus à partir du logiciel EVIEWS 8.0 
 
D’après l’application de la modélisation VAR(1), ce qui nous 

intéresse en fait dans cette estimation c'est d'exprimer l’équation de la 

croissance économique réelle en fonction des autres variables du modèle. 
Pour cela, et d’après les résultats de la modélisation VAR (1), nous 

concluons que tous les coefficients de notre modèle économétrique sont 
significatifs de sorte que la valeur t de Student de ces coefficients est 
inférieure –en valeur absolue– à la valeur critique lue dans la table de 
Student pour un seuil α = 5 % soit 2.020. Par ailleurs, notre modèle 
demeure toujours bon car la statistique de Fisher calculée est supérieure à la 
valeur théorique.  
 
 
 
 

 Vector Autoregression Estimates
 Date: 06/01/16   Time: 07:11
 Sample (adjusted): 2002 2014
 Included observations: 13 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

D(LNPIB) D(LNDEP) D(LNREC) LNTINF LNCREDIT

D(LNPIB(-1))  2.607332 -4.935620  6.177107 -2.363723  0.025464
 (0.37423)  (2.42869)  (0.79001)  (2.27082)  (0.28060)
[ 6.96712] [-2.03222] [ 7.81902] [-1.04091] [ 0.09075]

D(LNDEP(-1))  0.098373 -0.063732  0.126198  0.281989 -0.020105
 (0.02631)  (0.17072)  (0.05553)  (0.15962)  (0.01972)
[ 3.73951] [-0.37331] [ 2.27249] [ 1.76658] [-1.01932]

D(LNREC(-1)) -1.375718  2.390571 -3.172996  1.489718  0.005085
 (0.17767)  (1.15306)  (0.37507)  (1.07811)  (0.13322)
[-7.74293] [ 2.07324] [-8.45972] [ 1.38179] [ 0.03817]

LNTINF(-1) -0.148721 -0.433346 -0.323147  0.077794  0.028885
 (0.04786)  (0.31058)  (0.10103)  (0.29040)  (0.03588)
[-3.10757] [-1.39526] [-3.19860] [ 0.26789] [ 0.80498]

LNCREDIT(-1) -0.116010  0.241080 -0.247495  0.509206  1.034253
 (0.04943)  (0.32076)  (0.10434)  (0.29991)  (0.03706)
[-2.34717] [ 0.75159] [-2.37207] [ 1.69787] [ 27.9086]

C  0.432670 -0.162016  0.762926 -1.143624 -0.072650
 (0.15400)  (0.99942)  (0.32509)  (0.93446)  (0.11547)
[ 2.80955] [-0.16211] [ 2.34678] [-1.22384] [-0.62918]

 R-squared  0.928362  0.536355  0.930151  0.628237  0.994239
 Adj. R-squared  0.877191  0.205180  0.880258  0.362691  0.990125
 Sum sq. resids  0.006241  0.262832  0.027810  0.229773  0.003508
 S.E. equation  0.029858  0.193772  0.063031  0.181176  0.022387
 F-statistic  18.14257  1.619551  18.64312  2.365837  241.6260
 Log likelihood  31.22447  6.911529  21.51133  7.785281  34.96799
 Akaike AIC -3.880687 -0.140235 -2.386358 -0.274659 -4.456614
 Schwarz SC -3.619941  0.120511 -2.125612 -0.013913 -4.195869
 Mean dependent  0.107365  0.128053  0.102667  0.523257  3.419575
 S.D. dependent  0.085201  0.217348  0.182149  0.226948  0.225279
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5.4. Interprétation économétrique 
Test de significativité globale 

L’estimation de notre modèle VAR(1) montre que cette équation est 

globalement significative avec (R2
= 0.87), c’est-à-dire 87.71% puisqu’elle 

peut expliquer la variation de la croissance économique. En plus, le modèle 
VAR(1) de l’équation D(LNPIB) est significative car (F-statistique = 18.14 
> F-statistique 5% du tableau). Par conséquent, nous pouvons dire que notre 
modèle est globalement significatif.  
Test de significativité des variables du modèle empirique 

- Les crédits bancaires à l’économie : la valeur de t-Student des crédits 
bancaires à l’économie est supérieure à 2.02 (valeur de t-Student tabulée) 
avec un retard. Donc, on peut dire que la variable des crédits bancaires à 
l’économie est une variable déterminante dans l’explication de la croissance 

économique réelle en Algérie, et ce dernier est jugé significatif. 
- Les recettes : la valeur de t-Student des recettes est supérieure à 2.02 

(valeur de t-Student tabulée) avec un retard. Donc, on peut dire que la 
variable des recettes est une variable déterminante dans l’explication de la 

croissance économique réelle en Algérie, et ce dernier est jugé significatif. 
- Les dépenses : la valeur de t-Student des dépenses est supérieure à 

2.02 (valeur de t-Student tabulée) avec un retard. Donc, on peut dire que la 
variable des dépenses est une variable déterminante et explicative de la 
croissance économique réelle en Algérie (variable significative). 

- Le taux d’inflation : la valeur de t-Student du taux d’inflation est 

supérieure à 2.02 (valeur de t-Student tabulée) avec un retard. ainsi, on peut 
affirmer que la variable du taux d’inflation est une variable déterminante 

dans l’explication de la croissance économique réelle en Algérie, elle est 
significative. 
5.5. Interprétation économique 

D’après les résultats obtenus, nous avons pu observer une influence 

positive et significative des dépenses budgétaires retardées d'une période 
sur la croissance économique sachant que cette variable est considérée 
comme un élément très important et déterminant de la croissance 
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économique. Une augmentation de 1% des dépenses budgétaires entraine 
une augmentation de 0,09 de la croissance économique. Un impact positif 
des dépenses publiques sur la croissance économique qui explique 
l’augmentation de l’appareil productif suite aux investissements publics 

menés par l’Etat. Ces investissements vont créer de la richesse à partir de 

l’amélioration du niveau de la production et la création des postes d’emploi. 
Ainsi, les crédits bancaires à l’économie retardée d’une période ont 

une influence négative sur la croissance économique. Une augmentation de 
1% des recettes budgétaires entraine une diminution de 0.11 de la 
croissance économique.  

En plus, les recettes budgétaires retardées d’une période ont une 

influence négative sur la croissance économique. Une augmentation de 1% 
des recettes budgétaires entraine une diminution de 1.37 de la croissance 
économique. Un impact négatif des recettes budgétaires qui peut être 
expliqué par un déficit budgétaire c'est-à-dire que les recettes ne couvrent 
pas la totalité des dépenses, sachant que l’Algérie enregistre depuis la 

fondation du FRR en l’an 2000, cette dernière enregistre depuis, un déficit 

comptable qui est financé par les revenus de la rente pétrolière, en 
l’occurrence le FRR. 

Par ailleurs, le taux d’inflation a une influence négative sur la 

croissance économique, une augmentation de 1% du taux d’inflation 

entraine une diminution de 0.14 de la croissance économique. Un effet 
négatif de l’inflation sur la croissance économique, effet qui traduit la 

nuisance du facteur inflation sur le niveau de la croissance, sachant que, 
suite à une acuité inflationniste, les autorités monétaires interviennent par la 
réduction de l’offre de monnaie en augmentant les taux d’intérêt ; en 
revanche cette augmentation des taux d’intérêt va contraindre 

l’investissement en limitant ce dernier ce qui aboutit à un recul de la 

production. 
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5.6. Test de causalité de granger 
Pour notre étude, ce que nous intéresse c'est d'étudier les variables qui 

causent la croissance économique (PIB). Pour cela, le tableau suivant 
montre l’étude des tests de causalité entre les séries, elle aboutit aux 

résultats suivants :  
Tableau 5 : Test de causalité de Granger 

 
Source : Résultats obtenus à partir du logiciel EVIEWS 8.0 

 
D’après le tableau au-dessous, la politique monétaire et budgétaire 

cause la croissance économique, à travers deux l’indicateurs, d’une part, es 

indicateurs de la politique budgétaire [les dépenses budgétaire, les recettes 
budgétaires] et, d’autre part, les deux indicateur de la politique monétaire 

[le crédit bancaire à l’économie et le taux d’inflation]. 
 Pour cela, on a remarqué que l’hypothèse selon laquelle [D(LNREC)] ne 

cause pas [D(LNPIB)] au sens de Granger est rejetée au seuil de 5%. La 
probabilité associée est de 0.0000, elle est inférieure au seuil statistique de 
5%, ce qui explique que [D(LNREC)] cause au sens de Granger 
[D(LNPIB)], il s'agit donc d'une causalité unidirectionnelle et, d’autre part, 

l’hypothèse selon laquelle [LNTINF] ne cause pas [D(LNPIB)] au sens de 

Granger est rejetée au seuil de 5%. La probabilité associée est de 0.0019, 
elle est inférieure au seuil statistique de 5%, ce qui explique que [LNTINF] 
cause au sens de Granger [D(LNPIB)], il s'agit donc d'une causalité 
unidirectionnelle. 

En plus, on a remarqué que l’hypothèse selon laquelle 

[D(LNCREDIT)] ne cause pas [D(LNPIB)] au sens de Granger est rejetée 
au seuil de 5%. La probabilité associée est de 0.0189, elle est inférieure au 
seuil statistique de 5%, ce qui explique que [D(LNCREDIT)] cause au sens 
de Granger [D(LNPIB)], il s'agit donc d'une causalité unidirectionnelle et, 

Dependent variable: D(LNPIB)

Excluded Chi-sq df Prob.

D(LNDEP)  13.98392 1  0.0002
D(LNREC)  59.95304 1  0.0000

LNTINF  9.656966 1  0.0019
LNCREDIT  5.509223 1  0.0189
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d’autre part, l’hypothèse selon laquelle [LNDEP] ne cause pas [D(LNPIB)] 

au sens de Granger est rejetée au seuil de 5%. La probabilité associée est de 
0.0002, elle est inférieure au seuil statistique de 5%, ce qui explique que 
[LNDEP] cause au sens de Granger [D(LNPIB)], il s'agit donc d'une 
causalité unidirectionnelle. 

Donc, ces résultats montrent l’existence d’une causalité 

unidirectionnelle des recettes budgétaire, dépenses budgétaires, crédit 
bancaire et l’inflation vers la croissance économique ce qui confirme 

l’importance de la politique monétaire et budgétaire sur la croissance 

économique dans l’économie Algérienne. 
 

6. Test de validation du modèle empirique    
Après avoir estimé un modèle VAR, il faut vérifier si le modèle 

représente de manière appropriée la dynamique des variables modélisées. 
 

6.1. Test de validité de l’équation de croissance économique (PIB) 
Test de normalité  

Figure 6 : Test de normalité de Jarque-Bera 

 
Source : Résultats obtenus à partir du logiciel EVIEWS 8.0 

 

D’après les résultats obtenus, nous retenons que le test de Jarque-Bera 
a une probabilité de 0,55, une probabilité statistique qui est supérieure à 

0
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Jarque-Bera  0.558409
Probability  0.756385
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0,05=5%, ce qui veut dire qu’on accepte l’hypothèse nulle de normalité des 

termes d’erreurs ou résidus.  
Test d’autocorrélation (test de Breusch-Godfrey) 

Dans notre modèle, la probabilité du test de Breusch-Godfrey est de 
0.6123, une valeur supérieure à 0,05=5%, ce qui veut dire qu’on accepte 

l’hypothèse nulle de non auto corrélation des termes d’erreurs. Le résultat 

de ce test est représenté dans la figure suivant : 
 

Tableau 6 : Test de Breusch-Godfrey 

 
Source : Résultats obtenus à partir du logiciel EVIEWS 8.0 

 

Test de stabilité de l’équation de la croissance économique 
D’après l’application du test de CUSUM, nous observons que la 

courbe ne sort pas de la bande. Pour cela, on peut dire que le modèle est 
stable sur toute la période de l’étude (2000 – 2014). 

Figure 7 : Test de CUSUM 

 
Source : Résultats obtenus à partir du logiciel EVIEWS 8.0 

 
 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.541868     Prob. F(2,5) 0.6123
Obs*R-squared 2.315776     Prob. Chi-Square(2) 0.3141
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Conclusion : 
L’analyse de notre étude nous a permis d’étudier l’efficacité de la 

politique monétaire et budgétaire sur la croissance économique en Algérie 
durant la période 2000 – 2014. Ces résultats montrent que la politique 
monétaire et budgétaire joue un rôle important dans la détermination de la 
variation de croissance en Algérie. De ce fait, Notre contribution se résume 
dans les points suivants : 

- Les résultats retenus de l’estimation économétrique montrent qu’il 

n’existe pas de relation de cointégration entre les variables du modèle 

empirique ; 
- L’estimation de notre modèle VAR(1) montre que l’équation de la 

croissance économique est significative avec (R2= 0.87), une 
indexation de 87.72% qui peut expliquer la variation de la croissance 
économique ;  
- L’existence d’une causalité unidirectionnelle des variables 

exogènes : les crédits bancaires, dépenses publiques, recettes 
budgétaires et taux d’inflation vers la variable endogène ‘’croissance 

économique’’ ; 
- Les crédits bancaires à l’économie retardés d’une période ont une 

influence négative sur la croissance économique ; 
- Les recettes budgétaires retardées d’une période ont une influence 

négative sur la croissance économique ; 
- Une influence positive et significative des dépenses retardées d’une 

période sur la croissance économique. 
Récapitulant, que les variables explicatives : crédit à l’économie, 

recettes budgétaires et la variable expliquée PIB ne prennent pas la même 
direction de croissance, alors qu’il existe une corrélation positive entre les 

dépenses budgétaires et le PIB. 
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Résumé : 
 L’orientation entrepreneuriale constitue une notion éprouvée en 

science de gestion.   Ce concept parait comme le comportement managérial 
permettant une meilleure réponse aux mutations économiques et sociales. 
Ces changements exigent des entreprises l’adoption des stratégies 

entrepreneuriales afin de progresser, parce qu’elles leur permettent de se 

revitaliser et les encouragent vers l’innovation.1  
L’objectif de ce papier est de déterminer l’impact de l’orientation 

entrepreneuriale des dirigeants sur la réalisation de la stratégie de la 
responsabilité sociale. Pour réaliser cet objectif, nous avons distribué un 
ensemble de questionnaires sur un échantillon de 60 entrepreneurs algériens 
et nous avons récupéré  30 questionnaires.  L’étude a relevé un ensemble 

des résultats :  
- L’entrepreneur algérien ne possède pas l’esprit d’innovation ce qui 

ne facilite pas la réalisation de la stratégie RSE ; 
- Les PME algériennes ont une orientation entrepreneuriale 

moyennement faible (innovation, proactivité, prise de risque) ; 
- Les entreprises algériennes usent implicitement des pratiques de la 

RSE sans pour autant le déclarer explicitement.  
Mots clés : Entrepreneuriat, Orientation entrepreneuriale, Responsabilité 
sociale, PME algériennes.  
                                                 
1 Ireland R. et al,. « Conceptualizing Corporate Entrepreneurship Strategy»,  

Entrepreneurship:  Theory & Practice, Vol. 33, Issue 1, January 2009 
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  :ملخص
ملقاواليت مصطلح ثابت يف علوم اإلدارة،  فهو سلوك إداري تتبناه املؤسسات ايعد مفهوم التوجه 

دم جل التقأتعتمد املؤسسات على هذه اإلسرتاتيجية من . لالستجابة للمتغريات االقتصادية واالجتماعية
 .التوجه يشجعها على االبتكار واإلبداعلكون هذا  والتطور

ملقاواليت على حتقيق إسرتاتيجية املسؤولية اثر التوجه أاهلدف من هذه الورقة البحثية هو حتديد 
بتوزيع جمموعة من االستبيانات اليت مت تصميمها قمنا ولتحقيق هدف الدراسة . االجتماعية للمؤسسات
مقاول، وبلغ عدد االستبيانات الصاحلة للتحليل  (06)سة على عينة مكونة من لفحص متغريات الدرا

 :وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها. استبانه( 06)
إسرتاتيجية  حتقيقاملقاول اجلزائري ليس لديه روح لالبتكار واإلبداع األمر الذي ال يسهل  -

 ؛املسؤولية االجتماعية
اإلبداع، املبادرة، حتمل )ة واملتوسطة اجلزائرية توجه مقاوليت ععي  نسبيا متلك املؤسسات الصغري  -

 ؛(املخاطر
 .تلك املقاول اجلزائري معرفة عمنية ملفهوم املسؤولية االجتماعيةمي -

 .التوجه املقاوليت، املسؤولية االجتماعية ، املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية :الكلمات المفتاحية
 
Introduction : 

L’intéressement  au domaine de l’entrepreneuriat  a été relancé par 

les recherches de Shumpeter (1942).2 Il a été le premier à citer  les 
avantages des activités entrepreneuriales au sein de l’entreprise.  Ses 

pensées ont porté sur le rôle de l’entrepreneur dans l’innovation et le 

développement économique par la  réalisation de nouvelles combinaisons.  

                                                 
2
  In Schaltegger S. et Wagner M., « Sustainable Entrepreneurship and Sustainability 

Innovation: Categories and interactions », Business Strategy and the Environment, Vol. 
20, n°4, .2011 

 



Mme. ARABECHE Zina 
Pr. TABETI Habib 

L’orientation entrepreneuriale des dirigeants et la 

responsabilité sociale des entreprises -Application 
aux PME algériennes 

 

35 
 

Généralement, l’entrepreneuriat est défini en termes de création d’entreprise 

ou de renouvellement d’entreprise.
3 

Stevenson et Jarillo4 proposent une autre réflexion  dans la 
littérature, selon laquelle l’entrepreneuriat est défini comme la recherche 

active de nouvelle opportunité. Cette réflexion de l’entrepreneuriat est 

suffisamment large pour ne pas la réduire à l’activité de création 

d’entreprise.5  En effet, elle est  aussi le cœur de l’entrepreneuriat 

organisationnel (Corporate Entrepreneurship)6 qui fait l’objet de référence à 

l’Orientation Entrepreneuriale des entreprises déjà existantes.7 La notion de 
l'Orientation Entrepreneuriale (OE) est relativement récente, elle s’est 

installée constamment au cours des dernières années. Pour autant, les crises 
économiques et financières mondiales que nous vivons aujourd'hui mettent 
plus que jamais en lumière l’obligation  de repenser les rapports entre 

prospérité économique et bien-être social. A cet égard, l’entrepreneur 

aujourd’hui est non seulement questionné sur ses résultats financiers mais 

aussi sur son équité sociale et son souci environnemental. La responsabilité 
sociale de l’entreprise (RSE) renvoie à la prise en compte des enjeux du  
développement durable (DD) dans les stratégies des entreprises. Depuis 

                                                 
3 Hofer et Bygrave, (1999), « The Microfoundations Of Entrepreneurship », 

Entrepreneurship Theory and Practice 23.  
4 Stevenson et Jarillo, (1990), « A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial 

Management », Strategic Management Journal, Vol. 11. 
5 Messeghem, K. (2001). «  Peut-on concilier logiques managérial et  entrepreneuriale en 

PME ? » Xi ème conférence de l’association Internationale de Management 

Stratégique, 13-14-15 Juin. 
6 Le corporate entrepreneurship est définit comme l’entrepreneuriat dans une entreprise 

existante. Ce concept connaît une variété d’appellation, par exemple: corporate 

venturing (Biggadike, 1979 ; Block, MacMillan, 1985), entrepreneurship 
(Burgelman,1983a ; Zahra,1993), intrapreneuring (Pinchot, 1985), internal corporate 
entrepreneurship (Burgelman, 1985 ; Jones, Bulter, 1992), internal entrepreneurship 
(Schollhammer ; Vesper,1984), strategic renewal (Guth, Ginsberg, 1990 ; Stopford et 
Baden-Fuller, 1994), strategic change, strategic revival, tranformation venturing 
(Hornsby, Naffizieger, Kuratko, Montagno, 1993). 

7 Fayolle,A, et Cherchem,N (2010), «  culture d’entreprise , profil du dirigeant et 

orientation entrepreneuriale des PME : Un modèle théorique » , 10ème congrès 
international Francophone sur l’entrepreneuriat et la PME, Bordeaux. France. 

 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=UByvxJ0AAAAJ&citation_for_view=UByvxJ0AAAAJ:roLk4NBRz8UC
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longtemps, elle était liée aux grandes entreprises,  cependant avec  la 
reconnaissance des effets cumulatifs des  PME sur le niveau économique,  
social et environnemental, celles-ci ne peuvent plus rester en dehors de ce 
champ. Afin de cerner leur capacité à intégrer un terme   aussi  complexe  
que  le DD,  il s’agit  d’énoncer les principes de responsabilité sociale qui  

étaient propres aux  grandes  structures, avec les  caractéristiques de gestion 
des PME. Plusieurs recherches ont mis en évidence la particularité de la 
responsabilité sociale des PME par rapport à  celle des grandes entreprises, 
et la lient potentiellement à l’entrepreneuriat.8 

En effet, Spence et Courrent 9  proposent deux manières d’étudier la 

relation entre l’entrepreneuriat et la responsabilité sociale : la  recherche sur 

l’entrepreneuriat durable,  et  la recherche  sur le style de management  

entrepreneurial des dirigeants au sens de Covin et Slevin et Lumpkin et 
Dess. A  l’instar de Spence et Courrent, notre recherche s’inscrit dans la 

deuxième approche qui  renvoie au terme d’orientation entrepreneuriale  

(Lumpkin et Dess, op-cit). Les PME qui intègrent les principes de la RSE 
sont considérés comme des firmes entrepreneuriales10 et celles ayant  une 
OE l’introduisent dans leur stratégie

11. Partant de ce qui précède, nous 
mettons en lumière la problématique suivante:  

Dans quelles mesures l’Orientation Entrepreneuriale des  dirigeants 
peut-elle favoriser la réalisation  de la responsabilité sociale ? 

Notre développement sera initié par une revue des fondements 
théoriques sur la relation entre la RSE et l’OE. Nous déduirons trois 

                                                 
8 Spence , M  et al,. (2007), « une étude exploratoire du degré d’engagement des PME 

dans le développement durable », Actes des Xème journées scientifiques du réseau  
entrepreneuriat de l’AUF, Antananarivo, 23-26 mai. 

9
 Spence et Courrent  (2014), « des politiques publiques en matière de RSE et de 

développement durable en fonction des particularités nationales et adaptées aux PME »  
10 Spence , M. et al, (2009) ," développement durable et PME dans les pays émergents : 

Entre pro activité, opportunisme et compromis", , Journal of Small Business and 
Entrepreneurship  vol 22,  Source Issue: 3.  

11 Spence et Courrent, idem. 
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hypothèses de recherche que nous explorons empiriquement par l’étude de 

trente (30) PME algériennes.  
 

I. Cadre théorique de l’étude 
L’objet de cette première partie est de présenter le cadre théorique du 

terme d’OE (1) et la relation entre ses dimensions et la responsabilité 

sociale (2). 
1- définition du concept d’OE :  

Le terme de l’orientation entrepreneuriale (OE) trouve son origine 

dans un article de l’auteur canadien Danny Miller 12 intitulé « The 
correlates of entrepreneurship in three types of firms » dans lequel cet 
auteur explique le chemin vers l’entrepreneuriat selon le type 
d’organisation. Pour mesurer l’intensité entrepreneuriale, Miller a créé une 

échelle en incluant trois dimensions. En fait, une entreprise entrepreneuriale  
selon Miller est une entreprise qui s’engage dans l’innovation (i.e. 
innovativeness), qui prend le risque (i.e. risk taking), poursuit les 
opportunités et agit proactivement (i.e. proactiveness), ainsi elle doit être 
autonome et démontrer une certaine agressivité compétitive.13  De manière 
simple,  nous pouvons dire que l’orientation entrepreneuriale est une 
combinaison de l’innovation, de prise de risque, et de proactivité.14  Zahra 
et al,15 ont sollicité que l’orientation entrepreneuriale élevée mène à 

améliorer la performance globale de l’entreprise.  
 
 

 

                                                 
12 Danny Miller (1983), “revisited: A reflection on EO research and some suggestions for 

the future » Entrepreneurship Theory and Practice, 2011 - Wiley Online Library.  
13  Lumpkin et Dess, (1996), « Clarifying the entrepreneurial orientation construct and 

linking it to performance »  Academy of management Review 
14

  Wiklund et Shepherd, (2003), “« Knowledge Based Resources, Entrepreneurial 
Orientation, and the Performance of Small and Medium-Sized Businesses” Strategic 
Management Journal. 

15 Acha, N, (2013), «  Accompagnement de l’Orientation entrepreneuriale par un 
management entrepreneurial : Une approche par les ressources. », XXII conférence 
internationale de Management Stratégique (AIMS). 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6520.2011.00457.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6520.2011.00457.x/full
http://amr.aom.org/content/21/1/135.short
http://amr.aom.org/content/21/1/135.short
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Figure n° 01 : Positionnement de l’Orientation Entrepreneuriale. 

 
 
 
 
  
 
 

Source : Meyer et Neck16  
 

En conséquence de ce qui précède, le positionnement de l’OE que 

nous avons retenu est présenté dans la figure 01 qui  consiste à intégrer les 
dimensions de l’action entrepreneuriale  et du management stratégique,  et 
non pas à les opposer. Il nous semble que l’éclairage stratégique permet 

d’enrichir l’analyse de l’OE.  
Dans le cadre de notre travail, nous considérons aussi l’OE comme 

un construit qui renferme plusieurs (trois) dimensions.  À ce titre, la 
définition de Covin et Slevin17 nous paraît plus claire :  l’OE est un 

ensemble de comportements qui montrent au sein d’une entreprise dans 

quelle mesure le dirigeant est porté à prendre des risques concernant les 
affaires, à favoriser l’innovation et le changement pour acquérir un 

avantage compétitif et à concurrencer agressivement avec les entreprises 
concurrentes.  

 
 
 

                                                 
16

 Meyer, G. D., Neck, H. M. and Meeks, M.D, (2002). ”The Entrepreneurship U 
Strategic Management Inter- ˝ face”. In Hitt, M.A.,  Ireland, R.D.,  Camp, S.M. and 
Sexton, D.L. (eds.) 2002. Strategic Entrepreneurship. Oxford Blackwell. 

17 Covin et Slevin, (1998), “Adherence To Plans, Risk Taking, And Environment As 

Predictors Of Firm Growth”, The Journal of High Technology Management Research 
Volume 9, Issue 2, Autumn 1998. 
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http://www.sciencedirect.com/science/journal/10478310
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10478310/9/2
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2-L’orientation entrepreneuriale (OE) et la responsabilité sociale des 

entreprises (RSE) : une nouvelle manière d’appréhender les PME   
Selon Boncler. J18 les entrepreneurs sont animés d’un esprit 

d’initiative particulier et d’autres motivations que la recherche du profit. Il 

affirme donc : « Leur démarche est caractérisée par des valeurs et une 
éthique. Le social est leur finalité ». 

Les pratiques de RSE des PME demeurent peu développées dans les 
travaux académiques.  Selon Berger. D. S: 19 « de plus en plus de PME sont 
pourtant amenées à s’interroger, voire à s’engager sur le terrain de la RSE. 

Ainsi,  le risque de réputation  est –il désormais prit en compte par les PME 
car il est susceptible d’affecter l’attractivité d’une entreprise tant sur le 

marché de ses produits que sur les marchés du travail ».  D’après Spence et 

al (2007) l’orientation entrepreneuriale présente une condition vitale pour 
l’engagement des dirigeants de PME dans le développement durable. Ces 
auteurs concluent que les PME présentant un fort engagement en 
développement durable et/ou RSE ont des degrés d’innovation et de 

créativité plus importants que leurs homologues moins engagés.  Selon une 
étude de la commission Européenne,20 «  Ce sont les entreprises les plus 
innovantes et proactives qui tendent à incorporer leurs activité de 
développement durable dans leurs stratégies de croissance ». Alors, nous 
pouvons dégager l’hypothèse suivante : 

H- Une forte orientation entrepreneuriale est positivement 
corrélée avec la responsabilité sociale des entreprises.  

Par la suite, nous allons expliquer la relation de chaque dimension de 
l’orientation entrepreneuriale avec la responsabilité sociale, autrement dit, 

                                                 
18 Boncler. J,  (2007) « L’économie solidaire : une nouvelle forme d’entrepreneuriat ? », 

5ème 
Congrès International De L’académie De L’entrepreneuriat, AE, Sherbrooke,  

19 Berger. D. S (2012), « RSE, responsabilité sociétale des entreprises, levier de 
croissance  pour  la PME ? », Regards  croisés, synthèse IGPDE.  

20
 in Gribaa, F, et al, (2010), « Un modèle exploratoire de l’intention environnementale 

des dirigeants de PME/PMI tunisiennes » 10ème congrès international Francophone en 
Entrepreneuriat et PME. CIFEPME, 2010. 
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l’innovation, la pro activité et la prise de risque.  Nous allons adopter 

uniquement ces trois variables de  Covin et Slevin .21 
 

a- L’innovation et la Responsabilité Sociale : En fait, il est possible, grâce 
à la stratégie RSE, de définir de nouveaux marchés et donc d’engendrer de 

nouveaux bénéfices. La responsabilité sociale crée de nouveaux besoins et 
de nouveaux désirs, et ce faisant ouvre de nouveaux marchés.22 

Il a été démontré que ce sont les entreprises les plus innovantes qui 
adoptent généralement un mouvement de RSE. De plus, les compétences 
technologiques sont aussi considérées comme déterminantes pour améliorer 
les performances environnementales des PME. La technologie peut en effet 
réduire l’impact négatif de la production et de la consommation ou aider à 
développer de nouveaux paradigmes de croissance qui sont davantage 
soutenables23.  Selon Jenkins24

, l’innovation et  la créativité qui 

caractérisent  souvent les PME peuvent expliquer leur engagement dans des 
pratiques de RSE. La Responsabilité sociale  dans les PME peut s’envisager 

comme la construction et l’exploitation d’une opportunité sous la forme 
d’une innovation.25 Pour  cet auteur Berger. D. S :26 « La RSE apparaît 
comme un volet central de l’entrepreneuriat au 21e siècle et une réelle 

                                                 
21 Covin et Slevin, (1998), “Adherence To Plans, Risk Taking, And Environment As 

Predictors Of Firm Growth”, The Journal of High Technology Management Research 
Volume 9, Issue 2, Autumn 

22
 Fleury. A, (2012), “« RSE, responsabilité sociétale des entreprises, levier de croissance  

pour  la PME ? » Regards  croisés, synthèse IGPDE, 
23Adeoti, (2000), “« Small enterprise promotion and sustainable development : an attempt 

at integration », Journal of Developmental Entrepreneurship, vol. 5, no 1 
24

 Jenkins H. , “A Business Opportunity Model Of Corporate Social Responsibility For 

Small- And Medium-Sized Enterprises”, Business Ethics: A European Review, vol. 

18, n° 1. 2009. 
25

 Berger-Douce, (2012),  « RSE, responsabilité sociétale des entreprises, levier de 
croissance  pour  la PME ? », Regards  croisés, synthèse IGPDE.  

26
 Berger. D. S, (2002),  « Rentabilité et pratiques de RSE en milieu PME premiers 

résultats d’une étude française » , Revue Management et Avenir ,n°15 commission 
Européenne. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10478310
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10478310/9/2
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source de compétitivité »  D’après Ferrari. R27 l’innovation présente l’un 

des facteurs clé pour concrétiser  une responsabilité sociale dans les 
entreprises entrepreneuriales en disant : « la RSE peut permettre aux 
entreprises de mieux s’adapter aux évolutions de leur environnement 

économique et social, en étendant , en interne , la recherche et 
l’innovation ». Quelques études ont montré que les PME innovantes sont 
les plus engagées dans le DD et la RSE, et que la capacité d’innovation des 

PME représente un déterminant organisationnel de l’intégration des 

pratiques durables28
; D’où notre première sous hypothèse :  

 H1 : l’innovation est positivement reliée à la réalisation de RSE.  
 

b-La pro activité et la responsabilité sociale : un entrepreneur sensible à 
l’étique des affaires pourra décider d’allouer des fonds au développement 

de démarches proactives afin d’approuver des actions environnementales, 

sociales et sociétales29.  L’adoption d’un comportement proactif exige une 
vision, des compétences managériales et un environnement propice afin de 
soutenir la stratégie.  L’accent est mis sur la vision de l’entrepreneur qui 

recherche des informations concernant la problématique du DD30, perçoit 
les retombées positives et intègre la RSE dans sa stratégie. 

Capron et Quairel-Lanoizelée31 identifient alors quatre stratégies : 
proactive (impulsée par le volontarisme de l’entrepreneur), défensive 

(recherche de conformité stricte aux attentes des parties prenantes), réactive 
(suite à des dysfonctionnements médiatisés) et engagée (de militant, par 
pure conviction personnelle du dirigeant en l’absence de pressions externes 

fortes). Il est à remarquer que les différentes stratégies peuvent s’imbriquer 

                                                 
27

 Ferrari. R (2012), « RSE, responsabilité sociétale des entreprises, levier de croissance  
pour  la PME ? », Regards  croisés, synthèse IGPDE. 

28
 Spence et al., op.cit. 

29
 Quaniaux Hélène ,( 2007), «  contraintes et opportunités de l’engagement des PME 

dans des démarches de responsabilité sociale », séminaire « entreprise et société »,  
séminaire « Entreprises et société » 

30
 Gherib et Berger-Douce, op.cit. 

31 Capron. M, Quairel.F, (2006), « Évaluer les stratégies de développement durable des 
entreprises : L’utopie mobilisatrice de la performance globale », Revue de 
l’Organisation Responsable, Volume 1, Numéro 1. 
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les unes dans les autres, ce qui pourrait rendre l’opérationnalisation 

compliquée. Selon Delpuech C.32,  les entrepreneurs qui pratiquent la 
stratégie du  RSE dans certaines PME, ont une attitude  proactive  dans son  
langage managérial  social. Cela nous permet de formuler notre deuxième 
sous hypothèse : H2 : la pro activité est positivement reliée avec la 
responsabilité sociale.    
 

c-La prise de risque et la RSE :   L’investissement dans la RSE et le DD 

représente un risque pour les PME puisqu’il implique des coûts en termes 

de ressources financières, matérielles, compétences et temps33, et des 
bénéfices quantifiables incertains à court terme34. Ceci est expliqué par 
Quairel-Lanoizelée et Auberger 35du fait que le dirigeant limite fortement 
les risques sur son patrimoine et  focalise son action sur les performances 
économiques et financières sur le court terme, ce qui apparait comme un 
frein au développement de la RSE en PME. Les dirigeants considèrent 
généralement que le DD crée un risque opérationnel supplémentaire36.   La 
prise de risque et l’initiative économique se doublent d’un engagement 

social.  Pour intégrer certaines pratiques sociales, l’entrepreneur doit 

constitue un  véritable risque pour les mises en œuvre.37 

                                                 
32

 Delpuech, C, (2008),  « Quels sont les facteurs favorisant l’’intégration de démarches 
RSE dans les PME ? », 4ème Congrès RIODD « La RSE : Une nouvelle régulation du 
capitalisme ? » Approches pluridisciplinaires des pratiques et enjeux des démarches 
organisationnelles socialement et environnementalement responsables. 

33 Aka K. J. et Labelle F. (2010), « La responsabilité sociétale des petites et moyennes 
entreprises ou La RSPME : une analyse de la littérature des dix dernières années », 
actes du Congrès de l’ASAC, Regina, Canada. 

34
 Berger.D. S,  (2002), « Rentabilité et pratiques de RSE en milieu PME premiers 
résultats d’une étude française », Revue Management et Avenir, n°15commission 
Européenne. 

35
 Quairel-Lanoizelée et Auberger, op.cit. 

36
 Fisher et al., op. cit.  

37
 Bargues.E, (2010),  « l’influence des configurations des petites entreprises sur leurs 
pratiques de socialisation », 10éme congrès international francophone en entrepreneuriat 
et PME. 
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Cela nous permet de formuler la troisième sous hypothèse: H3 : la 
propension à la prise de risque des dirigeants est positivement reliée avec la 
responsabilité sociale.   

 
II- Cadre d’analyse et méthodologie de recherche 

Cette deuxième partie nous permet l’opérationnalisation des 

concepts théoriques et l’évaluation des hypothèses formulées lors de la 
première partie. En effet, nous avons présenté notre choix du secteur à 
étudier, l’outil de mesure et de collecte des données.  Par la suite, nous 
avons traité le comportement de l’ensemble des variables, nous avons 

commencé tout d’abord,  par  une analyse descriptive de l’orientation 

entrepreneuriale des dirigeants et la responsabilité sociale des entreprises. 
Dans un deuxième lieu, nous avons mené l’analyse bivariée et multivariée. 

En effet,  afin de savoir dans quelles mesures l’orientation 
entrepreneuriale des dirigeants algériens favorisent la réalisation de la 
responsabilité sociale, nous avons mené une analyse bivariée pour tester 
notre hypothèse de recherche. Cette analyse nous a permis de vérifier le lien 
entre les variables de l’OE et la RSE, ainsi, la force de corrélation des liens 
significatifs. Cela à travers la corrélation de Pearson.  Également, nous 
avons présenté l’analyse multivariée en appliquant la méthode de l’ACP.   

Elle nous a permis de montrer et de visualiser les interrelations entre 
les variables de notre recherche et de déterminer les principaux facteurs 
explicatifs des liens entre les dimensions de l’OE et les domaines de la 

RSE.  Enfin, ces résultats ont été présentés à partir des graphiques des 
projections des points variables et des points individus sur ces axes.  

Au cours de notre travail de recherche, nous avons suivi une 
démarche déductive positiviste. Cette dernière consiste d’aller du général au 

particulier, en suivant les étapes suivantes : la modélisation des phénomènes 
théoriques, la formulation des hypothèses à travers cette modélisation. 
Ensuite,  le choix d’une méthode pour les vérifier empiriquement, puis la 

collecte des données et finalement l’analyse et l’interprétation des résultats.  

                                                                                                                                      
 



Mme. ARABECHE Zina 
Pr. TABETI Habib 

L’orientation entrepreneuriale des dirigeants et la 

responsabilité sociale des entreprises -Application 
aux PME algériennes 

 

44 
 

En effet, pour collecter les informations, nous avons choisi la technique 
d’enquête par questionnaire. 

Dans le cas de notre recherche, nous avons choisi les PME 
appartenant au secteur industriel. Cet  échantillon a été constitué sur la base 
d’effectif total.  Les entreprises doivent compter généralement entre 10 et 
300 personnes employées.  
1- La méthode de l’échantillonnage  

Nous avons utilisé la méthode non probabiliste. L’échantillon dans 

ce cas est constitué d’après un choix raisonné, il se fait selon un certain 

nombre de critères.38 Dans le cas de notre recherche, nous avons visité les 
30 entreprises et nous nous sommes destinés  aux entrepreneurs.  

Afin de décrire le comportement de nos variables nous avons utilisé 
le SPSS (19).  Pour répondre à notre problématique et tester notre 
hypothèse de recherche, nous avons poursuivi l’analyse univariée (le tri à 

plat ou le tri simple), l’analyse bivariée et  l’analyse en Composantes 

Principales (ACP).  Nous avons choisi le secteur de recherche qui répond le 
mieux aux exigences du sujet. En effet, notre objectif de recherche est de 
décrire le comportement des PME algériennes en matière de l’Orientation 

entrepreneuriale et la RSE. Ainsi, de tester notre hypothèse.  Pour ce fait, 
nous avons testé  ces dernières  dans le secteur industriel  situé dans le nord 
algérien, plus particulièrement dans les quatre wilayas : Oran, Mostaganem, 
Alger et Blida.  

 
2- Interprétation des résultats 
2-1 Statistiques descriptives des caractéristiques  démographiques des 
PME algériennes 

D’après le tableau N° 01, nous avons remarqué  quelques points 
essentiels :  

a-  Le sexe des entrepreneurs : dans le contexte algérien la presque  
totalité des dirigeants sont des hommes.  Nous constatons que le 

                                                 
38 Mayrfoer, U, (2006), « Marketing », éd. Bréal 
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nombre de femmes entrepreneures en Algérie reste relativement faible.  
Nous avons rencontré une femme dirigeante à de prête-nom utilisé par 
leur proche de l’autre sexe afin d’obtenir du registre de commerce. 

Parmi les difficultés soulevées par les femmes selon cette dirigeante : 
d’abord, la lenteur et la lourdeur des procédures administratives ; 
ensuite, les difficultés à trouver du personnel compétent, les difficultés 
d’accès au marché et enfin la culture de la société algérienne qui a une 

tendance vers la masculinité.39 
D’après Madoui. M 40 l’entreprise est une histoire d’homme et de 

sang dans le contexte algérien ; une histoire d’homme puisque les 

épouses,  les belles sœurs, les femmes sont éloignées et écartées. Une 

histoire de sang parce que ne sont associés dans l’entreprise que les 

personnes (père, fils, frères…) descendants d’une même famille.  
 Cela nous permet de dire que dans le contexte algérien il y a une 

domination masculine. 
b- Age du répondant : le tableau de fréquence montre que la majorité des 

entrepreneurs algériens interrogés sont relativement âgés : 40% d’entre 

eux leur âge est plus de 50 ans, alors que 27%  seulement leur âge 
compris entre 30 et 40 ans.   

L’entrepreneur algérien se caractérise par son expertise et sa 

longue expérience dans le fonctionnement de son entreprise. 
A cet effet, il convient d’indiquer que dans les pays de l’OCDE,  

l’entrepreneur type est âgé de 30 à 35 ans et bénéficie d’une grande 

expérience professionnelle acquise dans  une moyenne ou une grande 
entreprise.41 

                                                 
39

 Zina Arabeche, (2011) , «  L’approche culturelle et la gestion intégrale de la qualité : 
application au secteur agroalimentaire algérien », mémoire du magister, Faculté des 
Sciences Economiques et Gestion de Tunis, université de Tunis el Manar. Tunisie.. 

40
 Madoui.M, (2003), « « éthique islamique et esprit d’entreprise. L’impact de la religion 

sur la rationalité de l’entreprise : enquête sur les entrepreneurs algériens » , document 
de travail GRIOT, Paris, France.  

41
 OSEO « RSE, source de compétitivité pour les PME », Edition la documentation 

française, n°22. 2012.  
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c- Niveau de formation : la lecture du tableau de fréquence nous indique 
que 57 % des entrepreneurs algériens interrogés ont suivi la formation 
professionnelle.  

Selon GEM 42
,  l’Algérie possède le plus faible pourcentage 

d’adultes qui pensent posséder les connaissances et les compétences 

afin de faire démarrer une entreprise, toutefois,   d’après les résultats 

statistiques descriptifs, la majorité des entrepreneurs ont une formation 
professionnelle, en d’autres termes, ils n’ont pas suivi des études 

supérieures. (36,7%) Cependant, ces derniers pensent que 
l’enseignement supérieur ne favorise pas l’esprit d’initiative et la 

créativité. Selon eux, la formation en entrepreneuriat à l’université ne 

donne pas les notions nécessaires à la bonne compréhension de la vie 
des affaires.  

d- Age de l’entreprise : à partir des données indiquées dans le tableau de 
fréquence, nous avons distingué que 33,3%%des entreprises 
algériennes se trouvent dans la catégorie âge (5 à 10 ans).  

e- Effectif Total : en ce qui concerne l’effectif des entreprises  gérés par 

les entrepreneurs algériens interrogés, nous remarquons que 37% sont 
des entreprises employant entre 100 et 200 personnes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
42 Rapport GEM 2009, Global Entrepreneurship Monitor : Rapport régional GEM-

MOAN 2009 (Moyen Orient et Afrique du Nord) 
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Tableau n°01 : caractéristiques  démographiques des PME algériennes 
 

  Source : Réalisé par les auteurs 
 
2-2 L’interprétation des résultats du tri simple de l’orientation 

entrepreneuriale des dirigeants algériens  
Pour déterminer l’orientation entrepreneuriale des dirigeants 

algériens, nous avons utilisé la méthode du tri simple afin d’avoir une 

connaissance globale sur la répartition des réponses. Nous avons démontré 
dans la partie théorique que l’OE est de plus en plus reconnue comme un 

facteur principal dans la réussite des entreprises (Miller et Friesen, 1982). 
Ainsi, l’entrepreneur qui veut s’intégrer dans une stratégie RSE, doit 
prendre des risques économiques, innover, et s’impliquer personnellement 

dans son projet.  Nous allons cerner l’OE des  dirigeants algériens  et voir si 

 Informations démographique 
PME algériennes 

Fréquence Taux 

Sexe 
Homme 30 100% 
Femme / / 

Age du 
répondant 

30 à 40 ans 8 26,7% 
40 à 50 ans 10 33,3% 
>à 50 ans 12 40% 

Niveau de 
formation 

Etudes primaires / / 
Etudes secondaires 2 6,7% 

Formation professionnelle 17 56,7% 
Etude supérieur 11 36,7% 

Age de 
l’entreprise 

1 à 5 ans 3 10% 
5 à 10 ans 10 33,3% 
10 à 20 ans 8 26,7% 
20 à 30 ans 6 20% 
30 à 40 ans 1 3,3% 
40 à 50 ans 2 6,7% 

Effectif Total 

10 à 50 8 26,7% 
50 à 100 10 33,3% 
100 à 200 11 36,7% 
200 à 300 1 3,3% 
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elle encourage ou non la réalisation de la responsabilité sociale des 
entreprises.  
a- L’innovation :  

50%  des dirigeants ne mettent  pas l’emphase sur la recherche et le 

développement (R&D) et  les changements technologiques et l’innovation. 

or le reste  des dirigeants favorisent la recherche et le développement pour 
améliorer leurs  produits. Ainsi, 50% des dirigeants n’introduisent  pas  des  

nouvelles lignes de produits.  De plus,  60% des responsables  ne changent 
pas  radicalement leurs produits ou services. En effet, Selon les 
entrepreneurs algériens enquêtés, le manque des ressources financières, les 
compétences et la maîtrise des nouvelles techniques de la technologie  
exigent de  ne pas penser à l’innovation.  
b-  La proactivité : 

73,3% des personnes interrogées algériennes considèrent que leurs 
entreprises entreprennent des actions auxquelles les concurrents répliquent.  
Cependant, 37% des entrepreneurs  questionnés admettent que leurs 
entreprises sont souvent premières à introduire de nouveaux produits, des 
nouvelles techniques  et des méthodes de production. Et selon 60 % des  
interviewés, leurs entreprises adoptent une position très compétitive visant à 
réduire la compétition.  Bref, nous constatons généralement que les 
dirigeants algériens sont proactifs car ils cherchent de nouvelles 
opportunités en anticipant la demande future et le développement de 
produits concernant  les besoins des clients.  
c- La Prise de risque : 

   57 % des personnes interrogées algériennes ne favorisent pas les 
projets à haut risque, uniquement 40% d’entre eux ont une tendance à 

prendre des risques. Encore, selon 87% des dirigeants interrogés la prise de 
risque manifeste la volonté de l’entreprise à mobiliser des ressources pour 

les investir dans des domaines nouveaux.   
D’après le Tri simple, nous avons distingué  que les entrepreneurs 

algériens ont une Orientation Entrepreneuriale moyennement faible.  
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2-3 L’appréciation du degré d’engagement des entreprises algériennes 

dans la responsabilité sociale des entreprises (RSE) : interprétation de 
l’analyse univariée 
Tableau n°02 : L’appréciation du degré d’engagement des entreprises dans le 

domaine « Ressources humaines » 

RSE (DRH) 
Les entrepreneurs 

Algériens 

Res_rh143 73 ,3% 

Res_rh244 70% 

Res_rh345 40% 

Res_rh446 70% 

Res_rh547 60% 

Res_rh648 80% 

Res_rh749 63,3% 

Source : Réalisé par les auteurs 
 

Premièrement, pour 70 % des entrepreneurs algériens, les 
préoccupations des employés sont prises en compte, et 73,3% des dirigeants 
enquêtés accordent une importance à l’amélioration des conditions de 

travail.  Les dirigeants algériens souhaitent améliorer les conditions de 
travail de leurs salariés pour renforcer la performance de leur entreprise. 
Deuxièmement, seulement 40% des entreprises accordent de l’importance à 

la participation des employés aux décisions stratégiques. Alors l’importance 

de la participation est donnée pour la participation au capital et pas à la 
participation dans la prise de décisions, selon l’entretien direct avec les 

entrepreneurs,  les décisions sont presque toujours prises par le dirigeant. Le 
reste des employés sont dans l’entreprise seulement pour exécuter les 
                                                 
43 « Dans notre entreprise les conditions de travail sont agréables »  
44 « La prise en compte des préoccupations des employés est importante » 
45 « Les employés participent aux décisions stratégiques ». 
46 « La politique de rémunération est motivante ». 
47 « La productivité du personnel est largement expliquée par la configuration du système 

de motivation » 
48 « L’investissement dans le domaine de santé et de sécurité est important » 
49 « Nous menons un suivi précis de la réduction des taux d’accidents de travail » 
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ordres. En effet,  ils n’ont pas un savoir faire pour aider à trouver une 

décision efficace à l’entreprise. (Selon quelques dirigeants algériens) 
Ensuite, pour 70 % des entreprises, la politique de rémunération est 

considérée comme étant motivante, alors que 60% des entreprises déclarent 
leur conformité sur la cohérence entre la productivité du personnel et la 
configuration du système de rémunération. Enfin, 63,3% des entrepreneurs 
algériens sont fortement d’accord avec la réduction des taux d’accidents de 
travail, d’où ces entreprises appliquent d’une manière stricte les normes de 

sécurité.  
Tableau n°03 : L’appréciation du degré d’engagement des entreprises dans le 

domaine « engagement social » 
RSE (DSocial) Les entrepreneurs algériens 

Res_soc150 37% 

Res_soc251 20% 

Res_soc352 83,3% 

Source : Réalisé par les auteurs 
 

37% des entrepreneurs algériens sont plutôt d’accord en ce qui 

concerne l’implication de l’entreprise à des causes d’intérêt général,  

uniquement 20% des répondants déclare que le budget alloué est important 
pour la société ; pour le reste ce budget n’est pas important. 83,3% des 

entreprises donnent beaucoup d’importance (commerciale, financière ou 
technique) aux parties prenantes qui désirent contribuer à des causes d’intérêt 

général. 
 
 
 
 

                                                 
50 « Notre entreprise est impliquée dans la recherche de solutions des problèmes de la 

communauté locale » 
51 « Le budget qui  est attribue à des causes d’intérêt général est important » 
52  « Nous accordons un appui aux parties prenantes qui désirent contribuer à l’intérêt 

général » 
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Tableau n°04 : Degré d’engagement des entreprises dans le domaine 

de l’environnement 
RSE (DEnv) Les entrepreneurs algériens 

Res_env153 77% 

Res_env254 36% 

Res_env355 70% 

Res_env456 67% 

Source : Réalisé par les auteurs 

 
77% des entrepreneurs algériens enquêtés sont fortement d’accord 

avec la nécessité de la protection de l’environnement, ce dernier peut 

constituer un facteur de réussite pour toute entreprise qui cherche la 
durabilité. Mais 36% d’entre eux, considèrent que l’engagement 

environnemental encourage la clientèle d’être fidèle à ses produits.  Ils sont 

tout à fait d’accord que le client présente un rôle majeur pour inciter les 

entreprises à atteindre la performance environnementale mais, ils n’ont pas 

assez de budget, d’informations, de temps, de  compétences afin de 
s’engager dans des pratiques  environnementales.  

Nous observons que 70 % des entreprises sont fortement d’accord 

envers l’intégration des normes environnementales nationales et 

internationales, d’où 08 entreprises enquêtées appliquent ces normes. 67% 
des dirigeants algériens favorisent le recyclage des déchets. Cette opération 
permet dans un coté de réduire l’effet de ces déchets sur l’environnement, et 

d’un autre coté de garder un autre bénéfice suite à ce traitement.  
 
 
 

                                                 
53  « La mise en place d’une politique de la protection de l’environnement est nécessaire » 
54 « Notre engagement environnemental encourage la clientèle d’être fidèle à nos 

produits» 
55 « Il est nécessaire d’intégrer des normes environnementales nationales et 

internationales » 
56 « Nous favorisons le recyclage des déchets »   
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Tableau n°05 : Degré d’engagement des entreprises dans le domaine 
 « client-fournisseur » 

RSE (Dclient-fournisseur) Les entrepreneurs algériens 
Res_cf157 83% 
Res_cf258 63,3% 
Res_cf359 60% 
Res_cf460 83% 

Source : Réalisé par les auteurs 
Premièrement, 83 % des entrepreneurs algériens, avancent que les 

clients sont largement satisfaits par la qualité des produits.  Cela est dû, au 
fait que, ces entrepreneurs travaillent  pour améliorer la qualité des produits 
offert aux consommateurs car la qualité présente  aujourd’hui, un atout pour 
conquérir  le marché et faire face aux concurrents.  Deuxièmement,  63,3% 
des entreprises sont tout à fait d’accord que, la clientèle est pour la plupart 

fidèle à ses produits.  Le reste des dirigeants  justifient l’infidélité des 

clients à ses produits par l’existence de plusieurs produits locaux et 

internationaux dans le marché.  La part de marché de 60% entreprises 
algériennes est en croissance.  

Concernant le travail des enfants  la totalité des entreprises 
algériennes ne sont pas d’accord avec le recrutement des enfants. Pour 
63,3% des dirigeants enquêtés, le personnel a le droit de se syndiquer.  Par 
ailleurs, les entreprises respectent la loi qui donne le personnel le droit de se 
syndiquer.   

 
 
 
 
 

                                                 
57 « Les clients sont largement satisfaits par la qualité des produits » 
58 « La clientèle est pour la plupart fidèle à nos produits » 
59 « La part de  marché de l’entreprise est en croissance » 
60 « L’intégration des facteurs environnementaux dans la chaine d’approvisionnement  est 

importante » 
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Tableau n°06 : Degré d’engagement des entreprises dans le domaine 
« Droit de l’homme » 

RSE (Ddroit de l’homme)  Les entrepreneurs algériens 
Res_dh161 100% 
Res_dh262 63,3% 
Res_dh363 67 
Res_dh464 63,3% 
Res_dh565 50% 

Source : Réalisé par les auteurs 

Nous observons  pour 67% des entrepreneurs algériens  sont plutôt 
d’accord pour le recrutement des femmes, alors pour 63,3% d’entre eux,  

les femmes doivent occuper des postes clés et stratégiques dans l’entreprise. 

33,4 % des entrepreneurs  déclarent que les hommes n’acceptent pas d’être 

dirigés par les femmes, ceci nous montre que l’égalité entre les hommes et 

les femmes est moyennement forte.  
50% des entreprises accordent l’importance à l’insertion 

professionnelle des personnes handicapées, ce qui nous montre que 
l’entreprise a un engagement envers la société.  Les PME  algériennes ont 
un niveau d’engagement en matière de RSE moyen. 

 

3- Tests des hypothèses et interprétation des résultats au niveau des 
PME algériennes  

La méthode d’analyse des données utilisée dans notre recherche est 

une méthode quantitative. En effet, la méthode de corrélation linéaire nous 
permettra d’analyser la corrélation entre deux variables mesurées avec des 

échelles métriques (échelle de 1 à 5). Aussi, cette méthode  nous permettra 
d’interpréter le sens de la corrélation. Si le coefficient de Pearson « r » est 
positif, la corrélation est positive.  Ainsi, la corrélation n’est pas validée que  

si sa significativité ne dépasse pas le niveau de risque d’erreur.  
                                                 
61 « Le nombre d’enfants qui travaillent dans l’entreprise est important » 
62 « Dans notre entreprise, le droit de se syndiquer est important » 
63 « Il y a une égalité dans notre  entreprise entre les hommes et les femmes » 
64 « La femme peut occuper des postes stratégiques dans notre entreprise » 
65 « Notre entreprise accorde une importance à l’insertion professionnelle des personnes 

handicapées » 
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Nous avons fait le croisement entre les variables selon la relation des 
hypothèses formulées  pour pouvoir tester nos hypothèses. 

Test Hypothèse : Une forte orientation entrepreneuriale est 
positivement corrélée avec la responsabilité sociale des entreprises. 

Nous avons prouvé dans la partie théorique que l’orientation 

entrepreneuriale présente une condition principale pour s’engager dans la 
responsabilité sociale.  Autrement dit, les PME qui ont une forte orientation 
entrepreneuriale, sont capables d’incorporer leurs activités de RSE dans 

leurs stratégies de croissance.  
Par la suite, nous allons essayer de vérifier si les entrepreneurs 

algériens sont orientés vers l’innovation, la proactivité et la prise de risque 

afin de réaliser la RSE. 
3-1 Le test de la sous hypothèse H1 : l’innovation est positivement 

reliée à la réalisation de RSE.  
D’après le tableau de Pearson, nous avons remarqué qu’il existe  

seize tests sur soixante douze   qui sont statiquement significatifs. Cela nous 
permet de dire que cette sous hypothèse est plutôt infirmée.                 

Néanmoins, il existe des corrélations  positives entre la variable de 
l’innovation (innov1) « mon entreprise met l’emphase sur la recherche et le 

développement (R&D) , les changements technologiques et l’innovation » 
et les variables de la Responsabilité Sociale :  (Rh6) «l’investissement dans 

le domaine de santé et de sécurité est important »  , (Soc1) « notre 
entreprise est impliquée dans la recherche de solutions des problèmes de la 
communauté locale », (Soc3) « nous accordons un appui aux parties 
prenantes qui désirent contribuer à l’intérêt général », (Env4) « nous 
favorisons le recyclage des déchets »  , (Dh3) « il y a une égalité dans notre  
entreprise entre les hommes et les femmes », (Dh2) « dans notre entreprise, 
le droit de se syndiquer est important », car le  coefficient de corrélation de 
Pearson « r » est positif  et la significativité  est < à 0,05. 

Nous pouvons dire à propos de cette première relation que 
l’entrepreneur algérien accorde de l’importance à la recherche et 

développement pour concrétiser les objectifs suivant :  
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- privilégier le recyclage des déchets ;  
- mieux investir dans le domaine de santé et de sécurité de l’employé ;  
- élaborer des bonnes relations avec les parties prenantes.  

Il existe des corrélations  positives entre la variable de l’innovation 
(innov2) « mon entreprise introduit plusieurs nouvelles lignes de produits 
ou services » et les variables de la Responsabilité Sociale :  (Rh2) « la prise 
en compte des préoccupations des employés est importante » ,   
(Rh6)« l’investissement dans le domaine de santé et de sécurité est 
important » ,   (Rh7) « nous menons un suivi précis de la réduction des taux 
d’accidents de travail », (Soc3) « nous accordons un appui aux parties 
prenantes qui désirent contribuer à l’intérêt général », (Env4) « nous 
favorisons le recyclage des déchets », (Cf4) « l’intégration des facteurs 

environnementaux dans la chaine d’approvisionnement  est importante »,  
(Dh2) « dans notre entreprise, le droit de se syndiquer est important »,  
(Dh3) « il y a une égalité dans notre  entreprise entre les hommes et les 
femmes ». Le  coefficient de corrélation de Pearson « r » est positif  et la 
significativité est  < à 0,05. 

Les  PME algériennes peuvent se donner des objectifs visant à 
améliorer la sécurité, la santé et le bien-être de leurs employés pour des 
raisons de rentabilité, d’innovation ou de responsabilité sociale. Certaines 

entreprises considèrent même le bien-être au travail comme un élément de 
leur stratégie organisationnelle en raison des liens entre la satisfaction au 
travail et le rendement.  Cependant, il existe peu d’entrepreneurs qui 

impliquent les parties prenantes et innovent au service de l’intérêt général. 

Toutefois, l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le 

travail,  et  le droit de se syndiquer deviennent des sujets importants dans la 
réflexion des entrepreneurs algériens, ce qui nécessite la création d’un 

nouveau mode de travail basé sur l’innovation.  
Il existe des corrélations  positives entre la variable de l’innovation 

(innov3) « mon entreprise change radicalement ses produits » et les 
variables de la Responsabilité sociale : (Rh4) « la politique de rémunération 
est motivante »,  (Soc3) « nous accordons un appui aux parties prenantes 
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qui désirent contribuer à l’intérêt général ».  Pour l’entrepreneur algérien, la 
gestion des rémunérations est une opération très nécessaire au sein de 
l’entreprise parce qu’elle constitue un moyen de motivation des employés 

ce qui entraine une augmentation de la productivité et/ou changement dans 
les produits. En effet, l’entrepreneur algérien insiste sur l’amélioration  des 

produits et favorise les employés à créer afin d’obtenir des produits de 

qualité. C’est pour cette raison que la politique de rémunération est 

motivante. Pour l’entrepreneur algérien, la démarche RSE invite 
l’entreprise à se tourner vers ses parties prenantes, à dialoguer avec elles 

afin d’intégrer pleinement leurs attentes dans la stratégie globale de 

l’entreprise. 
Malgré ces liens statiquement significatifs, il reste plusieurs relations 

non corrélées entre l’orientation entrepreneuriale et la responsabilité 

sociale.   
L’environnement économique algérien  est de plus en plus 

mondialisé et concurrentiel, et dans un tel contexte, il parait indispensable 
pour les entreprises algériennes de dynamiser leurs efforts de R&D et 
d’innovation. Cet effort leur permet d’améliorer leur compétitivité, de 

développer de nouveaux marchés, de réaliser la responsabilité sociale ou 
tout simplement  de survivre. Malheureusement, les entrepreneurs algériens  
n’innovent pas assez. D’après le contact direct avec eux, les principales 

raisons  de ce retard par rapport à d’autres pays voisins est :  
- un accès difficile au financement ; 
- une trop faible collaboration avec les laboratoires de recherche 

universitaires ; 
- leur faible internationalisation.   

3-2 Le test de la sous hypothèse H2 : la pro activité est positivement 
reliée avec la responsabilité sociale. 

D’après le tableau de Pearson, nous avons remarqué qu’il existe  dix 

huit tests sur soixante douze   qui sont statiquement significatifs. Cela nous 
permet de dire que cette sous hypothèse est plutôt infirmée. 
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Il existe des corrélations entre la variable de la proactivité (proact1) 
et les variables de la RSE. Ces relations sont positivement significatives, car 
tous les  coefficients de corrélation de Pearson « r » sont  positifs  et la 
significativité  est < à 0,05. 

La relation entre (proact1) « mon entreprise entreprend des actions 
auxquelles les concurrents répliquent » et  (Rh4) « la politique de 
rémunération est motivante »,  (soc3) « nous accordons un appui aux parties 
prenantes qui désirent contribuer à l’intérêt général »,  (Env1) « la mise en 
place d’une politique de la protection de l’environnement est nécessaire », 
(Env2) « notre engagement environnemental encourage la clientèle d’être 

fidèle à nos produits»,  (Cf4) « l’intégration des facteurs environnementaux 

dans la chaine d’approvisionnement  est importante », (Dh3) « il y a une 
égalité dans  notre  entreprise entre les hommes et les femmes » peut 
s’expliquer comme suit : l’entrepreneur algérien  fournit des efforts afin 

d’acquérir une part de marché importante et entreprend des  nouvelles 

actions. Parmi ces efforts : établir une bonne relation avec les parties 
prenantes, motiver les employés par la rémunération, intégrer des valeurs 
environnementales dans l’entreprise et assurer l’égalité de traitement entre 

les hommes et les femmes. 
Il y a une relation entre la deuxième dimension de l’orientation 

entrepreneuriale (proact2) « mon entreprise est souvent première à 
introduire de nouveaux produits, des nouvelles techniques ou 
technologiques, des méthodes de production », et les variables de la 
responsabilité sociale :  (Soc3) « le budget qui est attribue à des causes 
d’intérêt général est important », (Env2) « notre engagement 
environnemental encourage la clientèle d’être fidèle à nos 

produits/services », (Dh2) « dans notre entreprise, le droit de se syndiquer 
est important ».   L’objectif de l’entrepreneur algérien est de maintenir la 

position de leadership sur le marché. Quelques entrepreneurs mettent en 
œuvre des initiatives de responsabilité sociale à travers un comportement 

proactif. 
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Il existe une corrélation statiquement significative entre la troisième 
dimension de l’orientation entrepreneuriale (proact3) « mon entreprise 
adopte une position très compétitive visant à réduire la compétition. » et les 
différentes variables de la responsabilité sociale :  (Rh4) « la politique de 
rémunération est motivante » , (soc3) « nous accordons un appui aux parties 
prenantes qui désirent contribuer à l’intérêt général », (env3)  « il est 
nécessaire d’intégrer des normes environnementales nationale et 

internationale »,  (Cf1) « les clients sont largement satisfaits par la qualité 
des produits », (Cf3) « la part de  marché de l’entreprise est en croissance »,  
(Cf4) « l’intégration des facteurs environnementaux dans la chaine 

d’approvisionnement  est importante »,  (Dh2) « dans notre entreprise, le 
droit de se syndiquer est important », (Dh3) « il y a une égalité dans notre  
entreprise entre les hommes et les femmes ». Vu l’importance  de la 

motivation pécuniaire des employés, la bonne relation avec les différents 
partis prenants,  l’intégration des normes environnementales, l’amélioration 

de condition de travail à l’intérieur de l’entreprise,  quelques entrepreneurs 

algériens adoptent  une position compétitive et proactive visant à réduire la 
compétition.  

À partir du tableau de corrélations de Pearson, nous concluons que   
les PME algériennes n’ont pas un comportement proactif élevé  ce qui ne 
permet pas de réaliser la stratégie de la RSE.   

 

3-3 Le test de la sous hypothèse H3 : la propension à la prise de risques 
des dirigeants est positivement reliée avec la responsabilité sociale.  

D’après le tableau de Pearson, nous avons  discerné qu’il existe  

quinze  tests sur soixante douze   qui sont statiquement significatifs. Cela 
nous permet de dire que cette sous hypothèse est plutôt infirmée. Alors, que 
notre deuxième hypothèse est partiellement infirmée. 

Il y a une corrélation positive entre la variable (risque1) « mon 
entreprise favorise les projets à hauts risques. Susceptible de rapporter un 
grand retour sur investissement »  et  les variables de la responsabilité 
sociale: (Cf3) « la part de  marché de l’entreprise est en croissance », (Dh5) 
« notre entreprise accorde une importance à l’insertion professionnelle des 
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personnes handicapées ». Quelques entrepreneurs prennent des risques en 
accordant une importance à l’insertion professionnelle des personnes 

handicapées.  
Ainsi, il y a une relation entre ces variables (risque2) « mon 

entreprise adopte typiquement une posture agressive et audacieuse pour 
maximiser l’exploitation  des opportunités potentielles » et (Dh5) « notre 
entreprise accorde une importance à l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées », (Env2) « notre engagement environnemental 
encourage la clientèle d’être fidèle à nos produits / services ».  

Le coefficient de corrélation « r » est positif  la  significativité est  
inférieure à 0,05 . Il y a donc, une corrélation positive entre la  variable: 
(risque3) « je crois qu’à cause de la nature de l’environnement d’affaires, 

des actions à grandes portées sont nécessaires pour atteindre les objectifs  
de mon entreprise » et les différentes variables de la RSE :  (DH2) « dans 
notre entreprise, le droit de se syndiquer est important »,  (DH3) « il y a une 
égalité dans notre  entreprise entre les hommes et les femmes », (DH4) « la 
femme peut occuper des postes stratégiques dans notre entreprise »  
(DH5)« notre entreprise accorde une importance à l’insertion 

professionnelle des personnes handicapées », (RH6) « l’investissement 

dans le domaine de santé et de sécurité est important », (RH7) « nous 
menons un suivi précis de la réduction des taux d’accidents de travail », 
(SOC1) « notre entreprise est impliquée dans la recherche des solutions des 
problèmes de la communauté locale » ,  (SOC2) « le budget qui est attribue 
à des causes d’intérêt général est important »,  (SOC3) « nous accordons un 
appui aux parties prenantes qui désirent contribuer à l’intérêt général », 
(CF4) « l’intégration des facteurs environnementaux dans la chaine 

d’approvisionnement  est importante ». Afin de concrétiser des pratiques 
sociales telles que : l’égalité du traitement, l’amélioration du bien être de la 

société et le soutien de ressources humaines, les dirigeants algériens doivent 
prendre des  risques et des ’initiatives. Les risques sont inévitables et les 
entreprises algériennes ont l'obligation morale et légale afin d’élaborer un 

plan de gestion du risque pour les activités de la responsabilité sociale.  
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Malgré les significations de certaines relations entre la variable de la 
troisième dimension de l’OE et les variables de la RSE, mais il ne suffit pas 

de dire que cette sous hypothèse est confirmée car il existe plusieurs tests 
qui ne sont pas statiquement significatifs.   

Généralement, nous pouvons citer que  l’entrepreneur algérien est 

prudent, méfiant et avisé. Cette méfiance le conduit à imiter les actions des 
autres même si elles peuvent se révéler inefficaces. Cela signifie qu’il n’est 

pas assez audacieux mais capable de saisir une bonne décision grâce à la 
contingence des futurs.  Le chef algérien agit dans l’incertitude,  il fait face 

à des évènements contingents, comme les initiatives imprévues des 
pouvoirs publics, et/ou les décisions des entrepreneurs.  Un des 
entrepreneurs dit : « je sais que je peux gagner plus prochainement si je suis 
prudent ».  L’objectif de l’entrepreneur algérien est de faire survire 

l’entreprise qu’il dirige, en effet, cette contrainte de survie l’oblige à 

imaginer le futur et à le prévoir. 
Selon la littérature, l’entrepreneur est un individu qui se caractérise 

par ces capacités à maîtriser l’incertitude et à la prise de risque pour 

engendrer un profit économique et social. 
Donc, dans ce cas, l’entrepreneur algérien n’est pas capable de 

prendre des risques qui font partie de son activité, ceci ne lui permet pas 
d’intégrer des pratiques de RSE.  

 
Notre hypothèse est plutôt infirmée. Nous déduisons que 

l’entrepreneur algérien ne possède pas un esprit d’innovation qui lui facilite 

l’intégration des pratiques RSE.  Nous remarquons ainsi que les PME 

algériennes sont moyennement proactives et cela ne permet pas de réaliser 
la RSE.  

 
4- L’interprétation des résultats de l’analyse factorielle 

Au cours de notre recherche empirique nous avons utilisé la méthode de 
l’Analyse en Composantes Principales (ACP). Cette dernière est une technique 

exploratoire permettant de résumer et d’expliquer  les corrélations entre les 
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variables à l’aide d’un nombre réduits de facteurs.  Ces derniers résument 

l’essentiel de l’information. 
L’indice KMO de 0,640 peut être qualifié de bien.  Il nous indique que 

les corrélations entre les items sont de bonne qualité.  Le  test de sphéricité de 
Bartlett est significatif.  Donc, nous rejetons l’hypothèse nulle qui signifie que 

toutes les variables sont indépendantes les unes des autres. Nous pouvons donc 
poursuivre l'analyse. Ces deux résultats nous indiquent que la solution 
factorielle est acceptable.  

L’analyse en composantes principales nous a permis d’identifier 

quatre facteurs qui expliquent plus que 50% de la variance. Cependant, 
nous avons nommé uniquement deux axes dans le contexte algérien.  

- l’effet de l’Orientation Entrepreneuriale sur la réalisation de 
l’engagement social ; 

- Dépendance Orientation Entrepreneuriale-besoin d’accomplissement 

et RSE. 
La projection des points individus sur l’axe 1 et l’axe 2 nous a 

permis d’identifier le lien entre l’orientation entrepreneuriale (pro activité et 
prise de risque), le besoin d’accomplissement et l’engagement social (RSE).  
 
Conclusion :  

Les principales perspectives de recherche qui apparaissent à l’issue de 

cette recherche sont :  
- Il est nécessaire d’encourager l’entrepreneuriat et faciliter la croissance 

rapide des PME innovantes qui  sont des moyens efficaces de réduire la 
pauvreté, de créer des emplois, d’accroître la productivité à travers les 

revenus qu'elles distribuent, permettant ainsi une amélioration du niveau 
de vie des pays en développement ; 

- Il est nécessaire de faciliter l’accès des PME algériennes aux 

financements, à l’innovation, à la technologie, et aux marchés 

internationaux ;  
- Il est nécessaire de favoriser l’entrepreneuriat féminin dans le contexte 

algérien  et les différentes pratiques de gestion durables dans les PME.  
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- Il est nécessaire  de simplifier, d’assouplir et de diminuer les contraintes 
réglementaires et administratives. ainsi, que alléger la charge fiscale qui 
pèse sur l’activité entrepreneuriale ;  

- Il nous semble que le plus important c’est de changer profondément  
les mentalités des algériens en général et des décideurs économiques 
et politiques en particulier à l’égard de la nécessité de 

l’entrepreneuriat. Vouloir enseigner l’entrepreneuriat dans les classes 
secondaires présente un objectif courageux et pertinent. En effet, cet 
objectif est une condition fondamentale du changement de mentalité 
souhaitée. Cela sera réalisable et possible qu’avec une très forte 

volonté politique, alimentée par une conscience aigüe des problèmes 
qui freinent, voire bloquent, la nécessaire adaptation des structures et 
des règles qui gouvernent le fonctionnement de l’Algérie aux exigences 

d'un environnement complexe et en profonde mutation. 
 
Références bibliographiques : 
Ouvrages: 
1. Courrent J.-M. et Spence M. Chapitre 5 « Orientation entrepreneuriale et 

engagement des PME dans des logiques de développement durable » p. 
113 in « Entrepreneuriat, développement durable et territoire. 
Approches contextualisées », Sous la direction de Guillouzo R., Edition 
Hachette Supérieur, 2014. 

2. Mayrfoer, U, « Marketing », éd.  Bréal. (Google books) 2006. 
3. Madoui, M, « éthique islamique et esprit d’entreprise. L’impact de la 

religion sur la rationalité de l’entreprise : enquête sur les entrepreneurs 
algériens », document de travail GRIOT, Paris, France. 2003. 

4. OSEO « RSE, source de compétitivité pour les PME », Edition la 
documentation française, n°22. 2012 

5. Quairel-Lanoizelée, « la responsabilité sociale d'entreprise » éd, la 
découverte 5/5/       2007. 

 
 



Mme. ARABECHE Zina 
Pr. TABETI Habib 

L’orientation entrepreneuriale des dirigeants et la 

responsabilité sociale des entreprises -Application 
aux PME algériennes 

 

63 
 

Articles :  
6. Adeoti , J., « Small enterprise promotion and sustainable development : 

an attempt at integration », Journal of Developmental Entrepreneurship, 
vol. 5, no 1, 2000. 

7. Berger. D. S,  « RSE, responsabilité sociétale des entreprises, levier de 
croissance  pour  la PME ? », Regards  croisés, synthèse IGPDE, 2012. 

8. Berger. D. S,  « Rentabilité et pratiques de RSE en milieu PME premiers 
résultats d’une étude française », Revue Management et Avenir, 
n°15commission Européenne 2002. 

9. Covin et Slevin, “Adherence To Plans, Risk Taking, And Environment 
As Predictors Of Firm Growth”, The Journal of High Technology 
Management Research Volume 9, Issue 2, Autumn 1998. 

10. Fleury. A, « RSE, responsabilité sociétale des entreprises, levier de 
croissance  pour  la PME ? » Regards  croisés, synthèse IGPDE, 2012. 

11. Jenkins H. , “A Business Opportunity Model Of Corporate Social 

Responsibility For Small- And Medium-Sized Enterprises”, Business 

Ethics: A European Review, vol. 18, n° 1. 2009. 
12. Ferrari. R, « RSE, responsabilité sociétale des entreprises, levier de 

croissance  pour  la PME ? », Regards  croisés, synthèse IGPDE. 2012. 
13. Fisher K., et al. « Applying asset-based community development as a 

strategy for CSR: a Canadian perspective on a win–win for stakeholders 
and SMEs » Business Ethics: A European Review, Vol. 18, n° 1, , 2009. 

14. Hattabou A. et Louitri A.  « Développement durable et management des 
PME : une analyse en termes de proximité. Illustration par un cas du 
secteur Textile- Habillement », Revue Management & Avenir, Vol. 3, 
n° 43, 2011. 

15. Hofer et Bygrave, « The Microfoundations Of Entrepreneurship », 
Entrepreneurship Theory and Practice 23. 1999. 

16. Ireland R., Covin J., Kuratko D. « Conceptualizing Corporate 
Entrepreneurship Strategy», Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 
33, Issue 1, January 2009. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10478310
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10478310
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10478310/9/2
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=UByvxJ0AAAAJ&citation_for_view=UByvxJ0AAAAJ:roLk4NBRz8UC


Mme. ARABECHE Zina 
Pr. TABETI Habib 

L’orientation entrepreneuriale des dirigeants et la 

responsabilité sociale des entreprises -Application 
aux PME algériennes 

 

64 
 

17. Labelle F. et St-Pierre J.,  « La conjugaison des facteurs contextuels, 
organisationnels et individuels comme déterminants de la sensibilité des 
PME au sujet du développement durable », Revue Internationale de 
PME, Vol. 28, n°1, 2015. 

18. Lumpkin et Dess, « Clarifying the entrepreneurial orientation construct 
and linking it to performance » Academy of management Review, 1996. 

19. Miller, D. et P.H. Friesen, « Innovation in conservative and 
entrepreneurial firms: two models of strategic momentum », Strategic 
Management Journal, vol. 3, no 1, 1982. 

20. Miller, “revisited: A reflection on EO research and some suggestions for 

the future » Entrepreneurship Theory and Practice, 2011 - Wiley Online 
Library, 1983. 

21. Meyer, G. D., Neck, H.M. and Meeks, M.D.”The Entrepreneurship U 

Strategic Management Inter- ˝ face”. In Hitt, M.A., Ireland, R.D., Camp, 

S.M. and Sexton, D.L. (eds.) 2002. Strategic Entrepreneurship. Oxford 
Blackwell. 2002. 

22. Spence , M.et al ," Développement durable et PME dans les pays 
émergents : Entre pro activité, opportunisme et compromis", , Journal of 
Small Business and Entrepreneurship  vol 22  Source Issue: 3. 2009 

23. Stevenson et Jarillo, « A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial 
Management », Strategic Management Journal, Vol. 11, 1990 

24. Schaltegger S. et Wagner M., « Sustainable Entrepreneurship and 
Sustainability Innovation: Categories and interactions », Business 
Strategy and the Environment, Vol. 20, n°4, .2011 

25. Wiklund et Shepherd, , « Knowledge Based Resources, Entrepreneurial 
Orientation, and the Performance of Small and Medium-Sized 
Businesses” STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL · n24. 2003 

 

Communications : 
26. Acha, N. , «  Accompagnement de l’Orientation entrepreneuriale par un 

management entrepreneurial : Une approche par les ressources. » , XXII 
conférence internationale de Management Stratégique (AIMS), 2013 

http://amr.aom.org/content/21/1/135.short
http://amr.aom.org/content/21/1/135.short
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6520.2011.00457.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6520.2011.00457.x/full


Mme. ARABECHE Zina 
Pr. TABETI Habib 

L’orientation entrepreneuriale des dirigeants et la 

responsabilité sociale des entreprises -Application 
aux PME algériennes 

 

65 
 

27. Aka K. J. et Labelle F. « La responsabilité sociétale des petites et 
moyennes entreprises ou La RSPME : une analyse de la littérature des 
dix dernières années », actes du Congrès de l’ASAC, Regina, Canada, 

2010. 
28. Bargues. E,  « l’influence des configurations des petites entreprises sur 

leurs pratiques de socialisation », 10me congrès international 
francophone en entrepreneuriat et PME, 2010. 

29. Boncler. J, « L’économie solidaire : une nouvelle forme 
d’entrepreneuriat ? », 5ème Congrès International De L’académie De 

L’entrepreneuriat, AE, Sherbrooke, 2007 
30. Delpuech, C,  « Quels sont les facteurs favorisant l’’intégration de 

démarches RSE dans les PME ? », 4ème Congrès RIODD « La RSE : 
Une nouvelle régulation du capitalisme ? » Approches 
pluridisciplinaires des pratiques et enjeux des démarches 
organisationnelles socialement et environnementalement responsables, 
2008. 

31. Fayolle, A, et Cherchem, N, «  culture d’entreprise , profil du dirigeant 

et orientation entrepreneuriale des PME : Un modèle théorique » , 10ème 

congrès international Francophone sur l’entrepreneuriat et la PME, 

Bordeaux. France, 2010. 
32. Gribaa, F, et al, « Un modèle exploratoire de l’intention 

environnementale des dirigeants de PME/PMI tunisiennes » 10 ème 
congrès international Francophone en Entrepreneuriat et PME. 
CIFEPME, 2010. 

33. Messeghem, K.  «  Peut-on concilier logiques managérial et  
entrepreneuriale en PME ? » XIème conférence de l’association 

Internationale de Mangement Stratégique 13-14-15 Juin 2001. 
34. Spence , M. Biwole, V. O . et J. Ben Boubaker Gherib, « une étude 

exploratoire du degré d’engagement des PME dans le développement 

durable », Actes des Xème journées scientifiques du réseau  
entrepreneuriat de l’AUF, Antananarivo, 23-26 mai. 2007. 



Mme. ARABECHE Zina 
Pr. TABETI Habib 

L’orientation entrepreneuriale des dirigeants et la 

responsabilité sociale des entreprises -Application 
aux PME algériennes 

 

66 
 

35. Quaniaux Hélène, «  contraintes et opportunités de l’engagement des 

PME dans des démarches de responsabilité sociale », séminaire 
« entreprise et société »,  Lyon. 2007. 

 

Memoires:  
36. Zina Arabeche, «  L’approche culturelle et la gestion intégrale de la 

qualité : application au secteur agroalimentaire algérien », mémoire du 
magister, Faculté des Sciences Economiques et Gestion de Tunis, 
université de Tunis el Manar. Tunisie. 2011. 

 
 
 



BENALI Amina 
Principaux facteurs qui influencent la participation 
féminine  aux activités agricoles et non agricoles à 

l’ouest algérien : Application du model Probit 

 

67 
 

Principaux facteurs qui influencent la participation féminine  aux 
activités agricoles et non agricoles à l’ouest algérien :  

Application du model Probit 
 

BENALI Amina 
Maitre assistante “A”, univ. de Béchar. 

amina22benaliste@yahoo.fr 
 

Résumé : 
Cet article est un effort pour explorer les déterminants de la 

participation des femmes  dans les activités agricoles et non agricoles. Les 
données de l'enquête recueillies auprès de 678 femmes  rurales vivant à 
l’ouest algérien. Un modèle "Probit" a été utilisé pour estimer la 
contribution de chaque déterminant sur la participation des femmes rurales 
aux activités agricoles et non agricoles. 

Les résultats indiquent que l'âge de la femme à partir de 35 ans, la 
catégorie socio-professionnelle du chef de ménage (sauf la catégorie 
agriculteur)  et le nombre d’enfants (à partir de deux) ont un  impact négatif 

et significatif sur la participation des femmes dans les activités 
économiques. Considérant que, le niveau d’études a  une influence positive 

sur la participation des femmes dans les activités économiques. 
Les mots-clés: Les femmes rurales ; Les activités agricoles et non 
agricoles ; La participation féminine ; L’ouest algérien  
 

 :ملخص
الستكشاف العوامل احملددة ملشاركة املرأة يف األنشطة الزراعية وغري نسعى من خالل البحث 

 يغرب اجلزائر من الريفية  مرأةإ  678بيانات املسح مت مجعها منن أحيث  يف املناطق الريفية .لزراعيةا
االحتمالية لتقدير مسامهة كل احملددات على مشاركة املرأة الريفية يف األنشطة  لك منوذجذب واستخدم

 .الزراعية وغري الزراعية
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 لرب األسرة ختلفةاملتجتماعية االفئات وال ،نةس 5من ابتداء وتشري النتائج إىل أن عمر املرأة 
لى مشاركة املرأة يف عيكون هلا تأثري سليب وكبري و اكثر أ ثننيإطفال أعدد اليت هلا   )باستثناء فئة املزارعني)

لديها تأثري إجيايب على مشاركة املرأة يف  للمرأة الريفية يف حني أن مستوى التعليم .األنشطة االقتصادية
 .االقتصادية األنشطة
 .غرب اجلزائر الزراعية وغري الزراعية، املشاركة النسائية،نشطة األاملرأة الريفية، : مفتاحيةكلمات 

 
Introduction : 
             Les femmes rurales sont quotidiennement présentes dans la vie 
économique et sociale de leur environnement, soit par leur travail salarié ou 
d’autres travaux, principalement le travail de production domestique 

agricole et extra agricole. Elles combinent leurs efforts  pour participer au 
soutien économique de leurs ménages.  

Les femmes au monde rural  jouent un rôle crucial dans le 
développement agricole et rural. En Algérie, comme la plupart du monde, la 
femme rurale remplie des tâches fondamentales dans la production vivrière 
et constitue une part considérable  de la main d’œuvre agricole et para 

agricole. Elle est présente à tous les travaux de la production vivrière afin 
d’assurer la sécurité alimentaire  et  de maintenir le bien-être de son 
ménage. 

L’objectif de ce papier est d’extraire, à partir d’une enquête réalisée, 

les principaux déterminants de la contribution de la femme rurale aux 
activités agricoles et extra agricoles ; la première partie présente la 
méthodologie de la recherche effectuée. La deuxième traite les principaux 
déterminants à utiliser et la troisième partie examine le modèle 
économétrique traité. 

Le but principal de ce travail est de proposer un modèle 
économétrique qui permettra de quantifier les effets aux facteurs 
déterminants la participation féminine  aux zones rurales de l’ouest 

algérien. 
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1. Méthodologie de la recherche : 
L’enquête porte sur un échantillon de 678 femmes rurales et la 

collecte de données se fait par un entretien personnel avec la personne 
concernée.  
Plusieurs critères ont déterminé le choix des terrains sur lesquels  l’enquête 

devait se dérouler Il importait que chaque zone rurale choisie ait une 
population de quelque importance ; (le total des ménages ordinaires et 
collectifs de la commune choisie pour l’étude est entre 1000 et 5000 

habitants) ; 1 
Selon les statistiques d’ONS(2011), 70 % des ménages ordinaires et 

collectifs résident dans les agglomérations chefs-lieux, 16% dans les 
agglomérations secondaires et les 14 % restant dans la zone éparse (ZE)2.  

Sachant que sur 4055 agglomérations au niveau national, 3476 sont 
classées comme rurales par l’Office national des statistiques (ONS) dont 
2871 agglomérations (villages) ont une population de 1000 à 5000 
habitants. Est considérée une commune rurale, toute commune dont le taux 
d’urbanisation est inférieur à 50% et sa densité humaine inférieure à la 

moyenne de la densité de la région où elle se trouve (Nord, Hauts-Plateaux, 
Sud). 

L’étude se réalisera à l’ouest de l’Algérie (les communes des 

wilayas de BECHAR, TLEMCEN TIARET, SAIDA, SIDI BEL ABBES, 
MASCARA, ELBAYADH, NAAMA, AIN TEMOUCHENT 

                                                 
1 Une commune peut comporter une ou plusieurs agglomérations. L’agglomération ou se 
trouve le siège de l’APC est appelée Agglomération Chef-Lieu (ACL). Les autres 
agglomérations de la même commune sont appelées Agglomérations 
Secondaires (AS).Une fois toutes les agglomérations délimitées, le reste de la commune 
constitue le territoire épars ou Zone Eparse (ZE). (Définitions tirées de Collections 
Statistiques ONS n°80 Recensement générale de la Population et de l’Habitat 1998) 

2 ZE : C’est le territoire de la commune où l’habitat est dispersé. La zone éparse ne 
renferme pas d’agglomérations mais elle peut être composée de petits groupements 
d’habitat (moins de 100 constructions) appelés hameaux ou lieux dits selon le cas et 
de constructions (cas de certaines communes du sud).La zone éparse est cernée par 
les limites administratives de la commune. Définitions tirées de Collections 
Statistiques ONS n°80 Recensement générale de la Population et de l’Habitat 1998. 
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2. Présentation des principaux déterminants:  
              Plusieurs  facteurs peuvent être utilisés pour engendrer des 
disparités qu’on a repéré par les écarts entre les taux moyens de la 

participation de l’échantillon étudiée (comme montre les tableaux 1, 2, 3). 
Ces facteurs sont l’âge de la femme rurale, son niveau d’instruction, la taille 

de son ménage (le nombre d’enfants présent dans le ménage) et la catégorie 

socioprofessionnelle du chef de ménage. Tous ces facteurs ont été 
longtemps traités par des économistes et sociologues dans les pays 
développés  comme en France, par exemple, on trouve Singly (1983)3 et 
Stéfan Lollivier (1984).4 
            Le but de ce travail est de proposer un modèle qui permettra de 
quantifier les effets de ces facteurs à l’ouest algérien. Tandis qu’une simple 

analyse descriptive ne suffit pas à déterminer précisément l’effet spécifique 
de chaque facteur ;si on prend par exemple le taux de participation féminine 
selon l’âge , on ne trouve pas un effet considérable , mais dans le tableau 

N°02 , on observe que l’âge de la femme rurale et le nombre d’enfants 

présents dans le ménage constituent deux facteurs relativement liés entre 
eux . Dans ce cas, les tableaux croisés sont utilisables mais il ne séparent 
pas directement les effets. Et pour bien affiner notre travail, on pense à 
expérimenter le modèle   PRO  T    d’analyse des disparités. 
Ce modèle est déjà utilisé par plusieurs économistes, dans divers sujets liés 
aux questions de la participation aux activités agricoles.  
Et pour la mise en œuvre de ce modèle, on prend en compte les critères qui 
ont une influence notable sur la participation des femmes rurales aux 
activités agricoles et extra agricoles. 
Le modèle permet de déterminer l’effet de chaque variable entre elles, dont 

on a saisi : 
- L’âge de la femme rurale ; 

                                                 
3 Singly François. L'influence du travail professionnel de la femme sur le nombre 

d'enfants. In: Population, 30e année, n°3, 1975, pp. 611-616.          
4 Stefan Lollivier , l’activité des femmes mariées : un modèle d’analyse /les agents de 
l’état : effectifs et salaires année1983 à travers les comptes , revue économie et 
statistique , N° 167 juin 1984, pp3-15 
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- Le nombre d’enfant présent dans le ménage (de moins de 25 ans, 
c’est l’âge du plus jeune d’entre eux) ; 

- La catégorie socio-professionnelle du chef de ménage ; 
- Le niveau d’instruction de la femme rurale. 

La situation de référence choisit est obtenue par une sélection 
arbitraire d’une modalité des critères suivantes : 

- l’âge est entre 25 et 34 ans ; 
- le nombre d’enfants est nul; 
- la catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage est salariée; 
- le niveau d’instruction est nul. 

      

Schéma N°01 : les variables qui influent la participation féminine aux activités 
agricoles et non agricoles au sein des zones rurales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : établit par la chercheuse 
 

Le modèle permet de calculer de combien la prise en compte d’un 

effet spécifique modifie le taux d’activité moyen par rapport à cette 
situation de référence. 

La participation féminine 
aux activités agricoles et 
non agricoles au sein des 

zones rurales  

Le niveau 
d’instruction de 

la femme rurale 

La CSP du 
chef de 
ménage 

Le nombre 
d’enfant 

L’âge de la 

femme rurale  
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Les principaux facteurs influençant le taux de participation des femmes 
rurales aux activités agricoles et non agricoles sont: (comme le montre le 
schéma n°01). 

 

2.1. L’âge de la femme rurale :  
L’âge de la femme rurale a un effet très marqué. Le taux de 

participation féminine aux activités agricoles et non agricoles (aux zones 
rurales) est très faible avant 25 ans, il augmente de plus en plus jusqu’à 45 

ans puis il baisse progressivement. (Voir le schéma N°02). 
 

Schéma n° 02 : Le taux de participation des femmes rurales selon leurs âges  

 
Source : Les données de l’enquête (entre 15 avril 2014 et décembre 2014) 

 

2.2. Le nombre d’enfants présents dans le ménage :  
Le nombre d'enfants du ménage est aussi un facteur remarquable de 

variations importantes du taux de participation aux activités agricoles et non 
agricoles ; A l’âge équivalent, les mères d'un enfant exercent une activité 
comparable aux femmes sans enfant, mais la probabilité de travailler chute 
de près de 16 % lorsqu'on considère les mères de deux enfants, et encore 
davantage chez les mères de trois enfants et plus. Par conséquent la 
différenciation est très nette entre les femmes sans enfant ou qui n'ont qu'un 
seul enfant et les femmes rurales qui ont deux enfants ou plus. Enfin, parmi 
ceux-ci, le fait que le plus jeune enfant soit d'âge préscolaire favorise 
l'inactivité. (Comme l’indique le tableau suivant) 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 

Le taux d’activité(%) 



BENALI Amina 
Principaux facteurs qui influencent la participation 
féminine  aux activités agricoles et non agricoles à 

l’ouest algérien : Application du model Probit 

 

73 
 

Tableau 1 : Le taux d’activité des femmes rurales selon leurs âge 
 et le nombre d’enfant 

 

 

le nombre d'enfants 
T

otal 

Le taux 
 d’activité 

(%) 0 
 

en
fa

nt
 

1 
en

fa
nt

 

2 
 

en
fa

nt
s 

3 
 

en
fa

nt
s 

pl
us

 d
e 

3 
en

fa
nt

s 

l'â
ge

 d
e 

l'i
nt

er
vi

ew
ée

 

15 à 17 
ans 

66 1 0 0 0 67 9,88 

18 à 24 
ans 

45 39 4 0 0 88 12,98 

25 à 34 
ans 

26 28 8 4 0 66 9,73 

35 à 44 
ans 

51 84 32 26 18 211 31,12 

45à 54 
ans 

37 35 43 51 15 181 26,7 

plus de 
54 ans 

0 11 4 7 43 65 9,59 

Total 225 198 91 88 76 678 100 

Le taux 
d’activité (%) 

33,1 29,2 13,42 12,98 11,21 100,00 
 

 
Source : les données de l’enquête (entre 15avril 2014 et décembre 2014) 

 

Notons bien que le nombre d’enfant n’a aucune influence lorsqu’il 

n’est pas supérieur à un ; cette résultat est la même confirmée par plusieurs 
littératures dans le même sujet tel que : CHIURI, M. C(2004). (2004),  
CONNELLY, R. (1992),  DEL BOCA, D. (2002). 5  

                                                 
5 - CHIURI, M. C. (2004), « Quality and Demand of Child Care and Female Labour 

Supply in Italy», Labour, Vol. 14 No 1, pp. 97–118 ;  
- CONNELLY, R. (1992), « The Effect of Child Care Costs on Married Women’s 

Labor Force Participation », The Review of Economics and Statistics, Vol. 74 No 1, 
pp. 83–90.  
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2.3. La catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage :  
Les disparités sont minimes entre les femmes dont (voir le schéma 

N°03) : 
- Le père chef de ménage est soit sans profession ; 
- Le mari chef de ménage est artisan ; 
- Le mari chef de ménage est retraité. 

Le taux de participation est plus élevé chez les femmes dont le chef de 
ménage est agriculteur ou un exploitant agricole (la plupart d’entre elles ont 

un statut d’aide familiale).  
Schéma n° 03 : Le taux de participation selon la catégorie 

 socioprofessionnel du chef de ménage 

 
Source : les données de l’enquête (entre 15avril 2014 et décembre 2014) 

 

2.4. Le niveau d’instruction de la femme rurale:  
      Plus la femme rurale  a acquis un niveau d’étude élevé, plus sa 
probabilité d’activité est forte. La présence d’une spécialisation 

technique aux côtés d’un diplôme d’étude favorise la participation 

féminine aux activités agricoles et non agricoles. On remarque que 

                                                                                                                                      
  - DEL BOCA, D. (2002), « The Effect of Child Care and Part Time Opportunities on 

Participation and Fertility Decision in Italy », Journal of Population Economics, Vol. 
15, pp. 549–573. 
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l’effet du niveau d’instruction est perceptible.   Si on suit le tableau 

N°01, on observe qu’il y a une augmentation de taux de participation de 
30% par rapport à la situation de référence. 

Tableau 1 : Le taux d’activité des interviewée selon leurs âges  
et leur niveau d’étude. 

 

le niveau d'étude 

T
otal 

Le taux 
de 

participa
tion aux 
activités 

(%) 
sans 

instruction 

prim
aire 

m
oyenne 

secondaire 

universitaire 

l'âge de l'interview
ée 

15 à 17 ans 40 11 
1
0 

6 0 67 10 

18 à 24 ans 35 16 
1
0 

8 
1
9 

88 13 

25 à 34 ans 10 9 7 10 
3
0 

66 10 

35 à 44 ans 67 17 
4
8 

52 
2
7 

21
1 

31 

45à 54 ans 70 41 
1
8 

45 7 
18
1 

27 

plus de 54 ans 47 11 1 5 1 65 10 

Total (en effectifs) 
26
9 

10
5 

9
4 

12
6 

8
4 

67
8 

100 

Le taux de participation aux 
activités (%) 

40 15 1
4 

18,
8 

1
3 

10
0 

 
 

Source : Les données de l’enquête (entre 15avril 2014 et décembre 2014) 
 
3. Présentation du modèle d’analyse :  
            ans cet article, on a utilisé le modèle  PRO  T   dont on suppose que 

la participation féminine aux activités agricoles et extra agricoles est une 
fonction de : l’âge de la femme rurale, le nombre d’enfant, la catégorie 
socioprofessionnelle du chef de ménage et le niveau d’instruction de la 
femme rurale. 
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On peut écrire : l’ensemble des variables représentant les facteurs 
qui semblent a priori avoir une influence notable sur la participation des 
femmes rurales aux activités agricoles et non agricoles est : 
 

X1 : l’âge de la femme rurale : 

 
 
 
 
 
 
                   
                   
                    
                  
                   
                    

 
 
 
 
 

 

 

X2 : le nombre d’enfant : 

 
 
 
 
 
            
             
               
              

                       
 
 
 
 

 

 

X3 : la CSP du chef de ménage : 

 
 
 
 
 
 
 
                               
               
                  
            
             
                    
           

 
 
 
 
 
 

 

 

X4 : le niveau d’instruction de 

la femme rurale : 

 
 
 
 
 
                     
             
             
               
                   

 
 
 
 

 

 

           On dispose pour chaque femme rurale   de l’échantillon étudiée des 
valeurs (    ……        prise par l’âge, les valeurs  (    ……        prise 
par le nombre d’enfant ; …..    Et ainsi de suite. 
On suppose que chaque femme rurale ait la probabilité de participer aux 
activités agricoles et non agricoles avec un taux précis, donc on a : 
p (yi=1) =F (xi  ᶩ) 
i : est varié entre1 et 678 
P : est la probabilité de participation  
y : est une variable, qui pour chaque femme rurale prend la valeur 1 quand 

elle participe aux activités agricoles et non agricoles ; 
F : est la fonction de répartition de la loi normale et ou (xi  ᶩ) désigne la 

forme linéaire : 
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Si l’échantillon utilisé comporte n femmes rurales (n =678), et que 

les observations sont indépendantes, la probabilité d’obtenir les n 

participations s’écrit : 

           
   

   
   

   

          
   

    
 

 
L'estimation des (p + 1) coefficients    se fait par la méthode du 

maximum de vraisemblance : on retient les valeurs des coefficients    qui 

maximisent le membre de droite de l'équation ci-dessus.  
On suppose que  toutes les variables explicatives ont été mises sous forme 
dichotomique. Tout d'abord, les variables quantitatives, âge de la femme, le 
nombre d’enfant, ont été transformées en variables qualitatives par 

découpage en tranches. Ensuite, pour chaque caractéristique, une variable 
dichotomique a été associée à chaque modalité. 
Ainsi, pour la catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage, sept 
modalités ont été distinguées, auxquelles correspondent sept variables : la 
première vaut 1 si le chef de ménage est agriculteur, 0 dans le cas contraire; 
la seconde vaut 1 si le chef de ménage est commerçant, 0 dans le cas 
contraire; et ainsi de suite. 

L'ensemble des modalités non introduites, une par caractéristique, 
constitue une situation de référence, pour laquelle la probabilité d'être 
active est égale à F (l0). Si l'on change une modalité d'une caractéristique, 
modalité à laquelle correspondent la variable XJ, la probabilité devient F (l0 
+ lj). 
Les valeurs estimées des coefficients lj sont données dans le tableau 02. 
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Tableau 02 : Estimations de paramètres 

 
Participation aux 
activités agricoles 

Participation aux 
activités  non agricoles 

L’âge de l’interviewée :  
De 15 à 17 ans 1,038 1,010 
De 18 à 24 ans 0,470 0,961 
De 25 à 34 ans 0,055 0,696 

De 35 ans à 44 ans -0,358 0,110 
De 45 ans à 54 ans -0,519 0,028 

Plus de 54 ans -0,683 0,154 
Le nombre d’enfant   

0 enfant 0,641 1,059 
1 enfant 0,093 0,697 
2 enfants -0,569 0,190 
3 enfants 0,007 0,822 

Plus de 3 enfants -0,385 1,037 
Le niveau d’instruction  

Sans instruction -0,004 1,252 
Primaire 0,219 0,894 
Moyenne 0,311 0,797 

Secondaire 0,449 0,336 
universitaire 0,362 1,098 

Csp du chef de ménage  
Agriculteur ou exploitant 

agricole 
1,768 0,491 

Commerçant 0,317 -0,905 
Fonctionnaire 0,447 -0,459 

Artisan 0,272 -0,108 
Retraité -0,151 -0,274 

Sans profession 0,931 -0,636 
Source : les données de l’enquête (entre 15 avril 2014 et décembre 2014) 
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Globalement, la participation féminine aux activités agricoles a un 
effet positif  chez la femme rurale de 15 à 34 ans, qui n’a  pas d’enfant ,qui 
a un niveau d’étude et son chef de  ménage est agriculteur ; par contre chez 
la femme rurale de 35 ans ou plus , qu’elle a 2 enfants ou plus , qui n’a pas 

un niveau d’étude et son chef de ménage est un retraité ;  
Et la participation féminine aux activités non agricoles a un effet positif  
chez la femme rurale à tout âge et à toute les niveaux d’instructions et son 

chef de ménage est agriculteur ;  
 
Conclusion :  
         À la lumière de cette étude, nous constatons que l'influence de l'âge de 
la femme rurale sur la participation aux activités agricoles et non agricoles 
est minime entre 30 et 54 ans. Elle se fait progressivement sentir par la 
suite. 

Le nombre d'enfants n'a qu'une influence légère lorsqu'il n'est pas 
supérieur à un. Lorsqu'il atteint et dépasse trois, la participation féminine 
aux activités agricoles et non agricole diminue fortement  peut être due  aux 
besoins occasionnés par les maladies infantiles, aux charges d’éducation et 

de garderie.  
La recherche a également montré que le niveau d'instruction élevé de 

la femme rurale accroît sensiblement la contribution aux différentes 
activités : les femmes qui disposent d'un niveau d'étude élevé sont plus 
favorisées à participer aux activités agricoles et non agricoles par rapport 
aux femmes sans aucun diplôme.  

Cependant, l’effet de la catégorie socioprofessionnelle du chef de 

ménage, au demeurant assez faible, peut s'interpréter en termes de 
motivations, plus ou moins prononcées au regard du travail rémunéré, liées 
à la condition sociale.  

Ces différences résultent elles-mêmes de différences de goûts, ou de 
contraintes perçues ou d'opportunité d'exercer une activité d'aide familiale. 
Les épouses de travailleurs indépendants, retraités et cadres supérieurs 
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seront plus exigeantes que les femmes de cadres moyens, employés et 
ouvriers. 

Bien entendu, la liste des facteurs pris en compte n'est pas limitative 
et il est vraisemblable que de nombreux effets pertinents (non disponibles 
dans l'enquête) ont été omis dans cette analyse.  
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