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 تقديم اجمللة
 

، تصدر عن كلية جمانية هي جملة علمية دولية حمكمة نصف سنوية "االسرتاتيجية والتنمية  "جملة 
اجلزائر. تفتح فضاء  -العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري جبامعة عبد احلميد بن ابديس، مستغامن

املتسمة ابجلودة واألصالة العلمية لمسامهة أبعماهلم لجلميع أصحاب القدرات العلمية يف اجلزائر وخارجها 
 .اليت مل يسبق نشرهااإلجنليزية و  وألعربية تني: احدى اللغإب ررةاحملو 

األصيلة من طرف الباحثني واألساتذة وطلبة الدكتوراه  ةدف اجمللة إىل نشر البحوث العلميهت
وذلك هبدف تعميم نشر املعرفة واإلطالع على البحوث اجلديدة واجلادة وربط التواصل بني الباحثني كما 

عرب إصداراهتا  كن من الباحثنيدراسات ألكرب عدد ممهتدف اجمللة إىل إاتحة اإلطالع على البحوث وال
 :ةجملاالت التاليهتتم ابوهي  املطبوعة وااللكرتونية.

 ؛االقتصاد، االقتصاد القياسي واملالية 

 ؛اإلدارة واحملاسبة ،األعمال 

 ؛احملاسبة 

 ؛إدارة األعمال واإلدارة الدولية 

 ؛التسويق 

 ؛السلوك التنظيمي وإدارة املوارد البشرية 

 ؛السرتاتيجية واإلدارةا 

 ؛السياحة والرتفيه وإدارة الفنادق 

 ؛العالقات الصناعية 

 اقتصاد إسالمي. 

 

 
 

 ، اجلزائر 27000 -امعة مستغامنجبجملة االسرتاتيجية والتنمية، كلية العلوم االقتصادية المراسالت واالشتراك: 
 strg.devp@univ-mosta.dz الربيد اإللكرتوين: /   421145 45 00213   الفاكس:

 http://rsd.univ-mosta.dz   املوقع اإللكرتوين ابللغة اإلجنليزية:

 http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276   :الرابط على املنصة االلكرتونية الوزارية

mailto:strg.devp@univ-mosta.dz
http://rsd.univ-mosta.dz/
http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276
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 دليل املؤلف

 :تقديم المقاالت -1
" االطالع على مجلة االستراتيجية والتنميةندعو املؤلفني الراغبني يف نشر مقاالهتم يف "

 للمؤلفني" و"دليل للمؤلفني" ملساحتنا احملجوزة على منصة اجملالت العلمية اجلزائرية:األقسام: "تعليمات 
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276 

. ميكن القيام Wordبصيغة  ASJPاملؤلفون مدعوون لتقدمي أوراقهم البحثية عن طريق املنصة 
 :ASJPبذلك عن طريق النقر على األيقونة إرسال املقالة على يسار الشاشة يف رابط املنصة 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276 

 لـ"جملة اإلسرتاتيجية والتنمية":كلمة مرور /  مستخدماسم إذا كان لدى املؤلفني 
Aller à la connexion  

 هل حتتاج إىل اسم مستخدم / كلمة مرور؟
Aller à l'inscription 

 مطلوب التسجيل والدخول لتقدمي املقاالت عرب اإلنرتنت وللتحقق من وضعية املقاالتمالحظة: 
 :المبادئ التوجيهية للمؤلف - 2

 بعناية؛ندعو املؤلفني إىل قراءة ومتابعة هذه التوصيات  •
 يتم تقدميها وفًقا هلذه التوصيات. حيق لرئيس التحرير إعادة األوراق البحثية اليت مل •

 عملية تقييم المقال: - 3
 : ولىاأل ة. الخطو 3-1

يتم فحص املقال بشكل سري على مستوى جلنة القراءة للمجلة، اليت جتتمع ابنتظام وتتدخل يف 
كان القرار مرحلة ما قبل التقييم. حيث تقدم قرارا أبهلية املقاالت قبل إرساهلا إىل احملررين املساعدين. إذا  

سلبيا فسيتم رفض املقال على املنصة مع اعالم صاحب املقال بسبب الرفض. ميكن للمؤلف إعادة إرساله 
 مع األخذ بعني االعتبار التوصيات املقدمة.

  :الخطوة الثانية. 3-2
النشر(، عدادها وفق قالب اجمللة ووفق شروط إيف احلالة اليت تكون فيها املقالة مؤهلة للتقييم )مت 

 إثنني سيتم إرساهلا يف حالة مشفرة للمحرر املساعد ذي االختصاص، والذي بدوره سيقدمه إىل مراجعني

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276
https://www.asjp.cerist.dz/en/login
https://www.asjp.cerist.dz/en/login
https://www.asjp.cerist.dz/en/login
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مسؤولية حتكيم الورقة البحثية وفًقا الستمارة تقييم موحدة متوفرة على املنصة . سيتوىل املراجعني يف شبكته
ASJP  .بشكل إلزامي 
أيًضا تقييم املقالة إذا رغب يف ذلك. توفر سكراترية اجمللة الواجهة ميكن للمحرر املساعد املرتبط : مالحظة

 بني مؤلفي املقاالت واحملررين املساعدين.
 
نح فرتة تقييم مدهتا : فترة تقييم المقاالت -4 يوًما، ولكن يستغرق املراجعون مدة متتد لشهرين يف  30متم

 إلرسال نتائج التقييم إىل أمانة اجمللة.املتوسط 
فعندما يتلقى مشروع املقال رأاي إجيابيا وآخر سلبيا، يمطلب إجراء تقييم اثلث : حالة تقييم المقاالت -5

 من مراجع آخر، مع مراعاة أصله، وطنيا أو أجنبيا.
 :إعداد المقال -6 

لتسريع عملية نشر املقاالت يف "جملة االسرتاتيجية والتنمية"، ندعو املؤلفني الستخدام منوذج 
 " إلدراج مقاالهتم.تعليمات للمؤلفيتوفر قالب للمؤلفني يف قسم "اجمللة. 

"، حيث ميكنهم الوصول إىل هذا الفضاء عن تعليمات للمؤلفميكن للمؤلفني تنزيل القالب من قسم "
 طريق زايرة:

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276 

 " على اجلانب األيسر من الشاشة.تعليمات للمؤلفمث النقر على "
 االطالع على ملف دليل المؤلف: -7

يتم حتميل ملف مضغوط، وهو توجيه لصاحب املقال  "دليل المؤلف" ابلضغط على أيقونة
يوضح طريقة إرسال املقال، كما يتضمن حقوق املؤلف اخلاص ابجمللة ويتضمن أيضا خطاب تعهد ميضي 

 عليها صاحب املقال توضح أن امللكية الفكرية تعود للمجلة فقط.
 :المقال رسالإ -8

حتميله، واإلطالع على دليل املؤلف، يتم الضغط على بعد إعداد املقال وفق لقالب اجمللة الذي مت 
. تظهر استمارة للملء تتضمن خمتلف البياانت اخلاصة ابملقال وابملؤلفني: لغة "إرسال مقال" أيقونة

املقال؛ عنوان املقال؛ امللخص؛ كلمات مفتاحية؛ االسم الكامل للمؤلف؛ مؤسسة االنتماء؛ االمييل 
 رتاح مراجعني.)وميكن إضافة مؤلف اثن(؛ اق

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276
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 "إرسال مقال"بعد ملء كل البياانت وحتميل ملف املقال على املنصة، يتم الضغط على أيقونة: 
 املوجودة أسفل استمارة املعلومات.

 إشعار باستالم مقال: -9
يف حالة جناح عملية إرسال املقال على املنصة تظهر رسالة على الشاشة تبني ذلك. ويف مرحلة 

املؤلف املرسل على إمييله الشخصي إشعار بتقدمي مقال، وإشعار للمؤلف الثاين على إمييله موالية يستلم 
 لتأكيد اشرتاكه يف املقال.

إذا تبني أن املقال ال حيرتم قالب اجمللة وشروط النشر فسيتم إشعار املؤلف إشعار برفض المقال:  -10
 برفض املقال.

 متابعة وضعية المقال على المنصة: -11
للمؤلف الدخول على حسابه يف املنصة ومتابعة وضعية مقاله مرحلة مبرحلة وذلك ابلضغط  ميكن

سيظهر جدول حيمل تفاصيل  "المقاالت المرسلة" مث الضغط على أيقونة: "المقاالت" على أيقونة:
 احل:املقال من: عنوان؛ اتريخ اإلرسال؛ اسم اجمللة؛ التفاصيل؛ احلالة. وهذه األخرية متر على عدة مر 

 : قبول أو رفض التحكيم1املرحلة  -
 : مقال يف انتظار املراجعة2املرحلة  -
 : اسناد املقال للمراجعني3املرحلة  -
 : قرار املراجعني بقبول املقال أول رفضه أو طلب التعديل 4املرحلة  -

 :سياسة االنتحال -12
يتم قبول أي خرق هلذه تشكل السرقة العلمية، جبميع أشكاهلا سلوًكا غري أخالقي للمجلة. وال 

  .القاعدة. ولن يتم قبول أي مقال آخر للمؤلف الذي قام ابالنتحال من خالل املراجعة اليت أجريناها
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 11 بوشارب خالد )جامعة بومرداس( دراسة حالة وحدة أغذية األنعام بالمسيلة القرار اإلنتاجي
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مخاطر تقلب عوائد مؤشرات األسواق المالية )دراسة قياسية 
خاصة  2018إلى سبتمبر  2014للبيانات يومية من سبتمبر 
 (.Dax 30بمؤشر بورصة فرانكفورت 

 53 (2أعراب جازية )جامعة البليدة 

نحو نظام جبائي بيئي جزائري فعال باالعتماد على التطبيقات 
 71 مصباح )المركز الجامعي ميلة(حراق  الدولية للجباية البيئية

نمذجة تقلبات أسعار النفط باستخدام نماذج االنحدار الذاتي 
المشروطة بعدم ثبات التباين دراسة حالة سعر نفط برنت للفترة 

 (2019جويلية  -1990)جانفي 
 91 عماد غزازي )جامعة المدية(

أيّــــة العملة االفتراضية البيتكوين ومعنويات المستثمرين، 
ــة؟ ـــ ــــالقـ  عــ

 )جامعة غرداية( نعاس صالح الدين
 112 )جامعة غرداية( بن سانية عبد الرحمان
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 ،محاولة لبناء نموذج البرمجة الخطية متعددة األهداف التخاذ القرار اإلنتاجي
 بالمسيلة وحدة أغذية األنعامدراسة حالة 

An attempt to build a goals programming model for productive 

decision taking, Case study: cattle food unit in M'Sila 
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 :ملخص
تعد مناذج الربجمة اخلطية متعددة األهداف من أكثر النماذج الرايضية احلديثة استخداما يف حل 

أهداف معينة، و مسائل اختاذ القرارات، فهي أسلوب كمي يساعد على اختاذ القرار من أجل حتقيق هدف أ
على حتقيقها يف صورة  األهداف والقيود اليت حتد من القدرةو هلدف أحبيث يكون من املستطاع التعبري عن ا

  حتليل كمي.
األهداف وحله ابستخدام متعددة اخلطية  الربجمة منوذجحماولة بناء و ه الدراسةهذه  من الغرض

راسة . هذه الداليت تساهم يف اختاذ القرار قي املؤسسات الصناعية حديد تشكيلة اإلنتاج املثلىلت  QMبرجمية
تعترب إحدى أهم املؤسسات  هذه املؤسسة اليت ،2016سنة خالل وحدة أغذية األنعام ابملسيلة طبقت يف 

 .جمال إنتاج أغذية األنعام يف املنطقة اليت تنشط يف
 رايضي، اختاذ القرار.برجمة خطية، أهداف متعددة، منوذج كلمات مفتاحية: 

 .JEL: C 02 ،C 44 ،L 23 اتتصنيف

Abstract: 
The linear programming models are considered as one of the most usefull 

modern mathematical paterns to solve decisions taking issues, it is a 

quantitative method that help to take rational decision in order to achieve a 

certain goal or goals as well as to limit the ability to achieve it in a form of 

quantitative analysis.  
__________________________________________ 
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The aim of this study is trying to build a goals programming sample and 

to solve it by using the software of quantitative methods (QM) to streamline 

the perfect productive  variety which contribute in taking the decision in the 

industrial institutions. This work took place in cattle feed unit in M'sila during 

2016. This institution is considered as one of the most important institutions 

concerning cattle feed production in the region. 

Keywords: Linear programming; Multiple goals; Mathematical model; Taking the 

decision. 

Jel Classification Codes: C 02, C 44, L 23. 

  :مقدمة .1
اليت حتتوي على هدف واحد مثل تدنية التكاليف  نماذجيعاب على الربجمة اخلطية أهنا تستخدم حلل ال

تعظيم األرابح. لكن بعد ذلك أثبتت التجربة أن املؤسسات ال تسعى لتحقيق هدف واحد فقط، وإمنا  وأ
غوط اليت تفرضها وكذا واقع هي جمربة على حتقيق عدة أهداف، فمتطلبات احلياة العملية والظروف والض

املؤسسة وظروفها الداخلية، كل ذلك جعل املؤسسة تسعى إىل حتقيق عدة أهداف اقتصادية وغري اقتصادية 
يف آن واحد مثل ذلك ترغب كل مؤسسة يف نفس الوقت إىل تعظيم األرابح، تدنية التكاليف، تلبية الطلبات. 

، الذي األهدافمتعددة أخرى يطلق عليها الربجمة اخلطية ق هذا الواقع دفع الباحثني إىل التفكري يف طر 
 كالمها.  ونوعية أ ويشمل عدة متغريات سواء كانت كمية أ

يعترب أسلوب الربجمة اخلطية متعددة األهداف من األساليب الكمية املهمة اليت تستخدم يف اختاذ 
تاج، كما تستعمل يف حل مشكالت األمثلية ، خاصة مبا يتعلق مبجال اإلنالصناعية القرارات الفعالة ابملؤسسة

يف التخطيط والرقابة، وخاصة يف حالة تعدد أهداف املؤسسة، وتعد تقنيات الربجمة اخلطية متعددة األهداف 
من بني أهم األساليب الكمية املستعملة يف اختاذ القرار الذي يرتكز على ترشيد توزيع موارد املؤسسة املتاحة، 

الواقع العملي وجعله يف شكل برانمج رايضي يعكس خمتلف القيود اليت حتد من  وذلك من خالل منذجة
قدرات املؤسسة، سواء من حيث مواردها املادية وطاقاهتا البشرية ومصادرها التمويلية املتاحة، هبدف الوصول 

 إىل حتقيق أهداف املؤسسة يف ظل حمدودية مواردها املتاحة.
 التايل: وغة اإلشكالية الرئيسية على النحعلى ما سبق ميكن طرح وصيا بناء 

 ؟اتخاذ القرار اإلنتاجيكيف يتم بناء نموذج البرمجة الخطية متعددة األهداف للمساهمة في عملية 
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 يف النقاط التالية: الدراسةميكن إبراز أمهية : الدراسةأهمية 
 ،إىل التخلي عن  مما أدى تعقد عملية اختاذ القرارات يف املؤسسة االقتصادية اليت أصبحت تواجهها

 األساليب القدمية واالستنجاد أبدوات متكن من الوصول للقرار املناسب لوضعيات جد معقدة.
  الربجمة اخلطية متعددة األهداف كأحد األساليب العلمية الرايضية على مستوى منوذج إن استخدام

ا رفع فعالية وحتسني نظام اإلنتاج دة من شأهنيالوحدات االقتصادية مبا فيها اإلنتاجية، يعد كتقنية جد
 والذي ينعكس ابإلجياب على األهداف املتعددة للمؤسسة.

 اجلزائرية،  ات الصناعيةتقنية الربجمة اخلطية متعددة األهداف أسلواب جديدا على مستوى املؤسس رمبا متثل
فيها  ، واليت تغيباتاملؤسس جلمن شأنه أن يزيد من درجة أمهية هذا البحث على مستوى 

 استعماالت مثل هذه األساليب.
 فيما خيص حدود الدراسة فيمكن تلخيصها يف النقاط التالية:: الدراسةحدود 

  على استخدام تقنية واحدة فقط من تقنيات حبوث العمليات، وهي تقنية الربجمة اخلطية  بحثاليقتصر
 من املعلومات؛متعددة األهداف، ألننا نرى أهنا مناسبة ملوضوع البحث حسب ما توفر 

  ابملسيلة؛وحدة أغذية األنعام تقتصر الدراسة على احليز املكاين احملدد واملتمثل يف 
 ألهنا تعكس الوضعية احلديثة  2016-2014على معطيات املؤسسة خالل الفرتة دراستنا  اعتمدت

 للمؤسسة.
الواقع؛ الذي يشتمل على النمذجة الذي ميكن اعتماده يف دراسة مت االعتماد على منهج : الدراسةمنهج 

ميكن أن توصف ابلنسبية  ظواهر ميكن إخضاعها للمالحظة والتجربة وكذلك ميكن من إبراز وإظهار حقيقة
ألنه مالئم لفهم مكوانت وذلك ابالعتماد على مناذج افرتاضية ميكن أن ترد يف شكل صياغات رايضية، 

أجل إسقاط الدراسة على واقع املؤسسات اجلزائرية،  املوضوع وإخضاعه للدراسة الدقيقة وحتليل أبعاده. ومن
كنموذج، ابعتبارها أحد املؤسسات اإلنتاجية اهلامة اليت حتاول حتسني   ابملسيلةوحدة أغذية األنعام مت اختيار 

 آليات تسيريها.



 

 بوشارب خالد
 

14 

  مدخل للبرمجة الخطية متعددة األهداف: .2
يف ظهور فكرة  (Ferguson)ن وفرغيسو  (Cooper)اترخييا يرجع الفضل إىل كل من كوبر 

إبعداد جدول لألجور  1952برجمة األهداف، وذلك حينما عهدت إليهم شركة جينريال إلكرتيك يف عام 
للعاملني أبحد األقسام اإلنتاجية ابلشركة، على أن يراعي يف هذه األجور حتقيق عدد من األهداف منها أن 

لوظيفة، قيمة اخلدمة املتوقعة، مستوى املعيشة، التحفيز، تتناسب مع مستوى املسؤولية امللقاة على شاغل ا
املؤسسة، ازدايد اخلربة وغريها من األهداف. وهلذا فقد استطاعا أن يتوصال إىل منوذج رايضي يعمل على و من

 (.297، صفحة 1996)زين_الدين،  إىل أدىن حد ممكنختفيض اإلحنرافات عن جمموعة األهداف احملددة 
وأسلوب الربجمة ابألهداف املتعددة يطرق كل يوم أبوااب عديدة يف جماالت التطبيق  ومنذ ذلك احلني

العملي مثل ختطيط القوى العاملة، امليدان الفالحي، تقييم العقارات، وإدارة حافظة األوراق املالية. ومما 
ات اإللكرتونية يساعد على ازدايد هذه اجملاالت واحتماالت توسعها مستقبال، تطوير برامج خاصة للحاسب

 .(354، صفحة 2004)العبد،  ل برجمة األهداف بطريقة أكثر فعالية من وجهة النظر احلسابيةحلل مشاك
لقد ظهرت خالل السنوات املاضية العديد من احملاوالت إلعطاء فكرة عامة حول مفهوم وتعريف 

  )p579 ,Tamiz, Jones, & Romero, 1998(أين عرفها  ،1ابألهدافمنوذج الربجمة 
على أهنا "طريقة رايضية متيل إىل املرونة والواقعية يف حل املسائل القرارية املعقدة واليت أتخذ بعني االعتبار 

أبن "منوذج برجمة (AOUNI, 1998, p24)  عدة أهداف والعديد من املتغريات والقيود"، كما عرفها
دفعة واحدة، ويكون ذلك حتت إطار  ذلك النموذج الذي أيخذ بعني اإلعتبار عدة أهدافو األهداف ه

فإن "منوذج الربجمة (Lee, 1972, p23)  إختيار احلل األمثل من بني احللول املمكنة." أما حسب
ابألهداف يعترب إحدى طرق التسيري العلمي األول املوجه حلل مسائل القرار ذات الطابع متعدد األهداف." 

الذي يعترب إمتداد لنموذج الربجمة اخلطية أبنه عبارة عن منوذج بصفة عامة ميكن تعريف منوذج برجمة األهداف 
رايضي يقوم ابلبحث عن احلل الذي حيقق جمموعة من األهداف يف آن واحد عن طريق ختفيض بقدر 

 اإلمكان جمموع اإلحنرافات بني القيم احلقيقية والقيم املستهدفة.
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 :دة أغذية األنعام بالمسيلةتطبيق نموذج البرمجة الخطية متعددة األهداف في وح .3
 يف املتخصصة األوىل قتصاديةاال العمومية املؤسسات منغذية األنعام ابملسيلة وحدة أ عتربت
 طرف من اإلنتاج قطاع يشهدها اليت الشديدة املنافسة رغم أنه حيث ،ابملنطقةأغذية األنعام  صناعة

 املؤسسات من الكثري عكس املنافسة، هذه أمام الصمود ت الوحدةاستطاع دفق اخلواص، املستثمرين
 اإلطارات بذلتها اليت اجلهود تلك عن السؤال يطرح ما وهذا اإلغالق، مصريها كان اليت العمومية
 استقطاب جمال يف وخاصة العملي، النشاط وأ التسيري مستوى على سواء والعاملني وحدةلل املسرية

 القرارات تلك عن السؤال إىل ذلك يقود كما تقدم، ألي الفقري العمود ابعتبارها املؤهلة الكفاءات
 يف السوق. املؤسسة بقاء يف الكبري األثر هلا كان  واليت ،وحدةال قيادة اختذهتا اليت احلامسة واإلجنازات

، وابتداء GIZAمن طرف الشركة اإليطالية  1982كانت بداية إجناز مشروع هذه الوحدة سنة 

 1985واد األولية مبخازهنا، ومت تدشني املؤسسة رمسيا يف جوان بدأت ابستقبال امل 1984من فيفري 

، ويقدر رأس مال 1985دج، وبدأت العملية اإلنتاجية يف جويلية  100.000.000برأمسال قدره 

 دج. 238.690.000حاليا بـ الوحدة 

 في وحدة أغذية األنعام بالمسيلة مراحل العملية اإلنتاجية 1.3

 منتجات الوحدة:  1.1.3
 موردا وتعترب الطلب، حسب جا إلنتاب مو قت يفه ،قيتسويي جاإنت عباط لوحدةا نشاط يكتسب

  سنواي.زبون  2000إذ أن هناك أكثر من  ،الصغرية واملتوسطة ةجيااإلنت تاؤسسامل نمد يدللع
 متثل خمرجات املؤسسة املنتجات األساسية املتمثلة يف أغذية األنعام أبنواعها ومنتجات أخرى فرعية

منتج، وتتلخص أهم منتجات  46حسب خصوصية الطلب، إذ يقدر عدد منتجات املؤسسة حبوايل 
 األنواع التالية:املؤسسة اخلاضعة للتسويق يف 

و غذاء هناية النم ،CROISSANCEو غذاء النم ،DEMARRAGEو غذاء بداية النم
FINITION، 2غذاء الصوص األول PFP 1، 3غذاء الصوص الثاين PFP 2، ء مرحلة التبييض غذا
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 OVINE، غذاء تسمني األغنام VACHE B17غذاء بقري  ،PONTE NORMALEالعادي 

ENGRAISSEMENT. 

 المواد األولية للوحدة:  2.1.3
 :4اإلنتاجية للوحدة فيما يليتتلخص أهم املواد األولية املستخدمة يف العملية 

  :الذرى المواد األساسيةMAIS الشعري ،ORGEبذور الصوجا ، TOURTEAUX DE 

SOJAخملفات الطحني ، ISSUES DE MEUNERIES ملح ،SEL احلجر الكلسي ،
CALCAIRE فوسفات ،PHOSPHATE. 

  المركبات الجزئيةMICRO-COMPS : مركب معدين ضد اخلوف ANTI-

STRESS5CMV6 ، مركب معدين لألغنام والبقر املنتج للحومB/O CMV،  مركب معدين للبقر
، مركب 8CMV DCPمركب معدين لدجاج اإلستهالك خالل البداية والنمو ، 7V/L CMV احللوب

، مركب CMV FINITION ENZYMEمولد لإلنزميات و اإلستهالك يف هناية النم معدين لدجاج
 .PONTE ENZYME، إنزمي الدجاج البيوض CMV PONTEمعدين للدجاج البيوض 

 الدورة اإلنتاجية للوحدة:  3.1.3

 نالحظ أن:( 01الشكل ) لوحدة أغذية األنعام ابملسيلة ةمن الدورة اإلنتاجي

خمزن، وهي عبارة عن خمازن  28عددها  (Les stylosوجود خمازن جبوار الورشة على شكل أقالم ) -

خمزن خاص ابلطحني )خملفات الطحني + الصوجا(  14مرت، مقسمة إىل  20أولية، ابرتفاع حوايل 

 خمزن خاص ابحلبوب )ذرى + شعري(؛ 14و
 مرت مربع تتم فيها جل مراحل اإلنتاج؛ 6.000وجود ورشة واحدة تقدر مساحتها حبوايل  -
خمزن، وهي عبارة عن خمازن  28وجود خمازن داخل الورشة على شكل أقالم متوسطة احلجم عددها  -

 خمزن 12وخمزن للمواد األولية كبرية احلجم  16أمتار، مقسمة إىل  10موجهة لإلنتاج املباشر، ابرتفاع 
 للمركبات املعدنية.
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كل مراحل العملية اإلنتاجية مرتبطة ببعضها البعض وأي خلل يف أحد املراحل يؤثر بشكل مباشر على  -
 ؛العملية اإلنتاجية

املواد: احلجر الكلسي، خملفات الطحني، والفوسفات تدخل ضمن مكوانت كل منتجات الوحدة خالل  -

 .2016سنة 
 وحدة أغذية األنعام بالمسيلةب: دورة اإلنتاج 1الشكل  -

 واثئق دائرة اإلستغالل.ابالعتماد على  الباحثمن إعداد  المصدر: -
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 ابإلضافة إىل ذلك:
تعترب املرحلة الثالثة أهم مرحلة يف العملية اإلنتاجية كوهنا تتم فيها أخذ الكميات بدقة وبسرية، وهنا  -

 يكمن سر جناح الوحدة على الصعيد احمللي؛
تني الرابعة واخلامسة ببعضهما وختتلفان يف أن األوىل يتم فيها خلط املقادير من املكوانت ترتبط املرحل -

 كبرية احلجم مع املكوانت صغرية احلجم أما الثانية فيتم فيها خلط هاته املركبات مع املركبات املعدنية.
وتدوير املنتجات،  هناك مرحلة إضافية سادسة تسمى مبرحلة الضغط، حيث يتم فيها القيام بعملية ضغط -

 مل يتم طلبها كثريا لذلك سنقوم إبمهاهلا يف دراستنا. 2016لكنها تتم وفقا لطلب الزابئن، وخالل سنة 

 :بناء النموذج الرياضي لوحدة األغذية األنعام بالمسيلة 2.3

 متعددة األهداف:فرضيات تطبيق نموذج البرمجة  1.2.3
 :على الشكل التايلوضع جمموعة من الفرضيات  منوذج الرايضي جيبأي لكي نستطيع صياغة 

 أوال: فرضية تحديد أهداف المؤسسة
فاملؤسسة خالل فرتة معينة . تعترب دالة اهلدف يف الربجمة اخلطية أحد أهم املتغريات املكونة للنموذج

موارد قد تسعى لتعظيم األرابح، وتقليل التكاليف، تعظيم املبيعات، استغالل أمثل للهلا عدة أهداف، 
ويف مثل هذه احلاالت فإن أشهر النماذج املستخدمة حلل املسائل متعددة األهداف هي  املتاحة ... إخل،

وهي خمتلف النماذج والطرق اليت يلجأ إليها متخذ القرار يف احلاالت اليت ال  النماذج غري القابلة لإلحالل.
حمل هدف آخر، وحلل مثل هذه املسائل ميكنه الرتتيب املسبق هلذه األهداف وال يستطيع إحالل هدف 

 Procédure d'Orientation نستخدم العديد من النماذج أشهرها منوذج إجراء التوجه التدرجيي

Progressive (P.O.P يتمثل هذا النموذج يف صياغة منوذج الربجمة اخلطية واهلدف املراد حتقيقه ويف )
إحدى طرق الربجمة اخلطية املعروفة، والوصول يف األخري كل مرة خيتلف اهلدف، ويتم احلل عندئذ ابستعمال 

 األهداف على األوزان النسبية ملختلف تائج. ويتخذ القرار النهائي بناءلصياغة جدول تلخص فيه كافة الن
  .(207، صفحة 2006)فالتة، 
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ة إىل ويف دراستنا هذه نالحظ أن املؤسسة تسعى إىل تعظيم كال من الربح ورقم األعمال، ابإلضاف
يدخالن يف مجيع منتجات  اموذلك بسبب كوهن استغالل كال من خملفات الطحني والفوسفاتتعظيم 
 زادت كمية الوحدات املنتجة واملباعة.  استغالهلما ، أي كلما زادالوحدة

 ميكن حتديد منتجات املؤسسة حمل الدراسة يف اجلدول التايل:: ثانيا: فرضية المنتجات
 وحدةجات ال: ترميز منت1 الجدول

 الكمية المنتجة رمز المنتج المنتج
 DEMARRAGE  A 1Xوبداية النمإلستهالك يف ادجاج غذاء 

 CROISSANCE B 2Xوالنمإلستهالك خالل ادجاج غذاء 

 FINITION C 3Xوهناية النمإلستهالك يف ادجاج غذاء 

 PFP 1 D 4Xغذاء الصوص 

 PFP 2 E 5Xغذاء الصوص 

 PONTE NORMALE F 6X غذاء الدجاج البيوض

 VACHE B17 G 7Xغذاء بقري  

 OVINS ENGRAISSEMENT H 8Xغذاء تسمني األغنام 

 .واثئق مصلحة املبيعاتابالعتماد على  باحثالمن إعداد المصدر: 
 فرضية وحدات القياسثالثا: 

 ؛(ق) القنطارنفرض أن وحدة قياس الكميات املنتجة هي  -
 ؛لكيلوغرام )كغ(مقاسة ابواملركبات اجلزئية د األولية واامل نفرض أن كمية املوارد من -
 ابلقنطاراملوارد من الطاقة اإلنتاجية القصوى، الكميات املطلوبة مقاسة هي األخرى  تنفرض أن كميا -

 ؛(ق)
 اجلزائري )دج(. نفرض أن وحدة قياس سعر البيع والربح املعتمدة هي الدينار -
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 :لوحدة األغذية األنعام بالمسيلة صياغة النموذج الرياضي 2.2.3
 وحدةالصياغة الرياضية ألهداف الأوال: 
 هدف تعظيم الربح: 

 يف اجلدول التايل: 2016ميكن تلخيص كمية اإلنتاج املتوقعة والفعلية واإليرادات واألرابح لسنة 
 2016لسنة  واألرباح اإليراداتقيمة و  والفعلية توقعةكمية اإلنتاج الم  :2 الجدول

كمية اإلنتاج  نتاجاإل
 (ق) توقعةالم

كمية اإلنتاج 
 (ق) الفعلية

سعر الوحدة 
 )دج(

اإليرادات الفعلية 
 )دج(

ربح الوحدة 
 )دج(

A 2.800 660 4.693 3.097.380 224,43 

B 20.800 7.380 4.362 32.191.560 228,12 

C 10.400 8.510 4.094 34.839.940 226,78 

D 7.000 2.600 4.056 10.545.600 253,70 

E 10.000 10.000 3.766 37.660.000 265,83 

F 16.000 13.090 3.794 49.663.460 251,28 

G 10.000 3.380 3.450 11.661.000 289,14 

H 100.000 90.220 2.441 220.227.020 342,80 

 - 399.885.950 - 135.840 177.000 المجموع

 .اثئق دائرة اإلدارة واملاليةو ابالعتماد على الباحث من إعداد المصدر: 
 وه 2Xربح الوحدة من ، دج 224,43وه 1X: ربح الوحدة من ما يلي انليتضح  2من اجلدول 
ربح ، و دج 253,70 وه 4Xربح الوحدة من ، دج 226,78 وه 3Xربح الوحدة من ، دج 228,12
و ه 7Xحدة من دج، ربح الو  251,28و ه 6X، ربح الوحدة من دج 256,83 وه 5Xالوحدة من 
 دج. 342,80و ه 8Xربح الوحدة من و دج،  289,14

إىل دالة اهلدف واليت متثل هدف املؤسسة يف تعظيم أرابحها، فإن دالة  1Zإذا ما مت إعطاء الرمز 
 اهلدف ميكن التعبري عنها رايضيا كالتايل:

  876543211 80,34214,28928,25183,25670,25378,22612,22843,224 XXXXXXXXZMax  
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  تعظيم رقم األعمالهدف: 
إىل دالة اهلدف واليت  2Zمت إعطاء الرمز وما إذا  2اجلدول  على معطياتبنفس الطريقة وابالعتماد 

 متثل هدف املؤسسة يف تعظيم إيراداهتا، فإن دالة اهلدف ميكن التعبري عنها رايضيا كالتايل: 

876543212 441.2450.3794.3766.3056.4094.4362.4693.4)( XXXXXXXXZMax  

 ( هدف تعظيم استغالل مخلفات الطحينISSUES DE MEUNERIES:) 
 2016تهلكة من خملفات الطحني والفوسفات للوحدة خالل سنة ميكن تلخيص الكميات املس

 يف اجلدول التايل:
 2016: الكميات المستهلكة لمخلفات الطحين والفوسفات خالل سنة 3الجدول 

 المجموع الفوسفات  مخلفات الطحين                     الكمية                  المادة
 26.850,5 1.566,5 25.284 الكميات المستهلكة )كغ(

 ابالعتماد على واثئق دائرة اإلدارة واملالية. من إعداد الباحثالمصدر: 
فإن مقدار مسامهة الكيلوغرام الواحد مبا أن مادة خملفات الطحني تدخل يف مجيع منتجات الوحدة 

 من هاته املادة يف إنتاج الوحدة الواحدة من منتجات الوحدة حيسب كالتايل:
 كغ/ق  0,18=  135.840÷  25.284لكيلوغرام يف إنتاج القنطار = مقدار مسامهة ا

، استغالل خملفات الطحنيإىل دالة اهلدف واليت متثل هدف املؤسسة يف تعظيم  3Zإذا ما مت إعطاء الرمز 
 فإن دالة اهلدف ميكن التعبري عنها رايضيا كالتايل: 

876543213 18,018,018,018,018,018,018,018,0)( XXXXXXXXZMax  

 هدف تعظيم استغالل الفوسفات (PHOSPHATE:) 
فإن مقدار مسامهة الكيلوغرام الواحد من هاته  3اجلدول  بنفس الطريقة وابالعتماد على معطيات

 املادة يف إنتاج الوحدة الواحدة من منتجات الوحدة حيسب كالتايل:
 كغ/ق   0,011=  135.840÷  1.566,5مقدار مسامهة الكيلوغرام يف إنتاج القنطار = 
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، استغالل الفوسفاتإىل دالة اهلدف واليت متثل هدف املؤسسة يف تعظيم  4Zإذا ما مت إعطاء الرمز 
 فإن دالة اهلدف ميكن التعبري عنها رايضيا كالتايل: 

876543214 011,0011,0011,0011,0011,0011,0011,0011,0)( XXXXXXXXZMax  

 التكنولوجية لقيودثانيا: الصياغة الرياضية ل
  :دول التايل:ميكن تلخيص الكميات املتاحة واملستهلكة يف اجلقيود استغالل المواد األولية 

 2016: الكميات المتاحة والمستهلكة للمواد األولية خالل سنة 4الجدول 
 المادة

 الكمية

الذرى 
MAIS 

الصوجا 
SOJA 

الشعري 
ORGE 

امللح 
SEL 

 اجملموع

 110.144,25 485,25 67.505,2 11.077 31.076,8 الكميات املستهلكة )كغ(

 126.285,2 639,6 72.734,2 15.011,6 37.899,8 الكميات املتاحة )كغ(

 من إعداد الباحث ابالعتماد على واثئق دائرة اإلدارة واملالية.المصدر: 

 ( قيد استغالل الذرىMAIS:) 
. فإن مقدار A ،B ،C ،D ،E ،F ،Hمبا أن مادة الذرى تدخل يف منتجات الوحدة التالية: 
 لواحدة من املنتجات السابقة حيسب كالتايل:مسامهة الكيلوغرام الواحد من مادة الذرى يف إنتاج الوحدة ا

 كغ/ق   0,23=  132.460÷  3.1076,8مقدار مسامهة الكيلوغرام يف إنتاج القنطار = 
 ( قيد استغالل بذور الصوجاTOURTEAUX DE SOJA:) 

. فإن مقدار A ،B ،C ،D ،E ،F ،Hمبا أن مادة الصوجا تدخل يف منتجات الوحدة التالية: 
 من املنتجات السابقة حيسب كالتايل: ة الصوجا يف إنتاج الوحدةرام الواحد من مادمسامهة الكيلوغ

 كغ/ق   0,083=  132.460÷  11.077مقدار مسامهة الكيلوغرام يف إنتاج القنطار = 
 ( قيد استغالل الشعيرORGE:) 

لواحد . فقط فإن مقدار مسامهة الكيلوغرام اF ،G ،Hمبا أن مادة الشعري تدخل يف املنتجات: 
 من مادة الشعري يف إنتاج الوحدة الواحدة من املنتجات السابقة حيسب كالتايل:

 كغ/ق  0,63=  106.690÷  67.505,2مقدار مسامهة الكيلوغرام يف إنتاج القنطار = 
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 ( قيد استغالل الملحSEL:) 
حد من مادة . فقط فإن مقدار مسامهة الكيلوغرام الواG ،Hمبا أن مادة امللح تدخل يف املنتجني: 

  امللح يف إنتاج الوحدة الواحدة من املنتجني السابقني حيسب كالتايل:
 كغ/ق  0,0051=  93.600÷  485,25مقدار مسامهة الكيلوغرام يف إنتاج القنطار = 

 ميكن تكوين قيود استغالل املواد األولية رايضيا كالتايل: السابقة املعطياتمن 
8,899.3723,023,023,023,023,023,023,0            1القيد  8654321  XXXXXXX 
6,011.15083,0083,0083,0083,0083,0083,0083,0  2القيد  8654321  XXXXXXX 
2,734.7263,063,063,0                                                3القيد  876  XXX 
6,6390051,00051,0                                                           4القيد  87  XX 
  قيود استغالل المركبات الجزئيةMICRO-COMPS :كن تلخيصها يف اجلدول التايل:مي 

 2016: الكميات المتاحة والمستهلكة للمركبات الجزئية خالل سنة 5الجدول 
 
 
 

 من إعداد الباحث ابالعتماد على واثئق دائرة اإلدارة واملالية.المصدر: 
  قيد استغاللCMV DCP: يدخل و مبا أن املركب املعدين لدجاج اإلستهالك خالل البداية والنم

. فإن مقدار مسامهة الكيلوغرام الواحد من هذا املركب A ،B ،D ،Eمنتجات الوحدة التالية: يف 
 يف إنتاج الوحدة الواحدة من املنتجات السابقة حيسب كالتايل: 

 كغ/ق  0,01=  20.640÷  214,7مقدار مسامهة الكيلوغرام يف إنتاج القنطار = 
  رام لباقي املركبات كما يلي:بنفس الطريقة ميكن حساب مقدار مسامهة الكيلوغ

  قيد استغاللCMV FINITION ENZYME : 
 كغ/ق   0,01=  8.510÷  87,4مقدار مسامهة الكيلوغرام يف إنتاج القنطار = 



 

 بوشارب خالد
 

24 

  قيد استغاللCMV PONTE : 
 كغ/ق   0,0021=  13.090÷  28,5مقدار مسامهة الكيلوغرام يف إنتاج القنطار = 

  قيد استغاللCMV ANTI-STRESS:  
 كغ/ق   0,0096=  660÷  6,4مقدار مسامهة الكيلوغرام يف إنتاج القنطار = 

  قيد استغاللPONTE ENZYME : 
 كغ/ق   0,01=  13.090÷  141,5مقدار مسامهة الكيلوغرام يف إنتاج القنطار = 

  قيد استغاللB/O CMV : 
 كغ/ق   0,0099=  90.220÷  899,6مقدار مسامهة الكيلوغرام يف إنتاج القنطار = 

  قيد استغاللV/L  CMV:  
 كغ/ق   0,01=  3.380÷  34مقدار مسامهة الكيلوغرام يف إنتاج القنطار = 

 من املعطيات السابقة ميكن تكوين قيود استغالل املركبات اجلزئية رايضيا كالتايل:     
2,25601,001,001,001,0                      5القيد  5421  XXXX 
4,10301,0                                                                6القيد  3 X 
340021,0                                                                7القيد  6 X 
2,110096,0                                                              8القيد  1 X 
2,14801,0                                                               9القيد  6 X 
2,9680099,0                                                         10القيد  8 X 
4,4801,0                                                               11القيد  7 X 

  :)هي تلك القيود اليت تعرب عن الكمية املنتجة يف شكل طلبيات واليت على قيود الطلب )السوق
أساسها تتم العملية اإلنتاجية، وابلتايل فإن قيود الطلب تكون حسب الكميات املطلوبة )املتوقعة( 

 واملبينة يف اجلدول التايل: 2016لسنة 
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 لى منتجات الوحدة: كميات الطلب ع6الجدول 
 
 

 ابالعتماد على مصلحة املبيعات. من إعداد الباحثالمصدر: 

 من هذه املعطيات ميكن تكوين قيود الطلب رايضيا كالتايل:
800.21                                          12القيد  X 
800.202                                         13القيد  X 
400.103                                         14القيد  X  
000.74                                           15القيد  X 
000.105                                         16القيد  X  
000.166                                         17القيد  X  
000.107                                         18القيد  X 
000.1008                                       19القيد  X  

هذا يعين إضافة عملية اإلنتاجية، الأهنا تبدأ و وحيث أن املؤسسة تكون إما يف حالة عدم إنتاج أ
,,,,,,,0للربانمج اخلطي قيود ال سلبية املتغريات أي:  87654321 XXXXXXXX 

لوحدة أغذية األنعام ابملسيلة اخلطي الرايضي فإن النموذج  2016سبق حتليله لسنة  من خالل ما
 ميثل كالتايل:

  876543211 80,34214,28928,25183,25670,25378,22612,22843,224 XXXXXXXXZMax 

876543212 441.2450.3794.3766.3056.4094.4362.4693.4)( XXXXXXXXZMax   
876543213 18,018,018,018,018,018,018,018,0)( XXXXXXXXZMax  

876543214 011,0011,0011,0011,0011,0011,0011,0011,0)( XXXXXXXXZMax  

8,899.3723,023,023,023,023,023,023,0            1 القيد 8654321  XXXXXXX 
6,011.15083,0083,0083,0083,0083,0083,0083,0    2القيد  8654321  XXXXXXX 
2,734.7263,063,063,0                                                 3القيد  876  XXX 
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6,6390051,00051,0                                                             4القيد  87  XX 
2,25601,001,001,001,0                                     5القيد  5421  XXXX 
4,10301,0                                                                                 6القيد  3 X 
340021,0                                                                                7القيد  6 X 
2,110096,0                                                                               8القيد  1 X 
2,14801,0                                                                               9القيد  6 X 
2,9680099,0                                                                         10القيد  8 X 
4,4801,0                                                                               11القيد  7 X 
800.21                                                                                     12القيد  X 
800.202                                                                                   13القيد  X 
400.103                                                                                   14القيد  X  
000.74                                                                                      15القيد  X 
000.105                                                                                    16القيد  X  
000.166                                                                                    17القيد  X  
000.107                                                                                   18القيد  X 
000.1008                                                                                 19القيد  X  

,,,,,,,0                               شرط ال سلبية املتغريات         87654321 XXXXXXXX 
 حل النموذج: 3.3

نرمز ابلرمز 
aX  للحل األمثل املتوصل إليه يف حالة البحث عن حتقيق أقصى ربح دون االهتمام

ابألهداف األخرى، ونرمز ابلرمز 
bX  للحل األمثل يف حالة البحث عن أقصى رقم أعمال دون االهتمام

ببقية األهداف األخرى، وابلرمز 
cX  ملخلفات الطحني، يف حالة البحث عن أقصى استغالل للحل األمثل

وابلرمز 
dX .للحل األمثل يف حالة البحث عن أقصى استغالل للفوسفات   

وكانت النتائج مدونة   QMحبل النموذج الرايضي ابستخدام برجمية  قمناللبحث عن احلل األمثل 
 يف اجلدول التايل:
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 األمثل في حالة تعظيم الربح: جدول الحل 7الجدول 
 
 
 
 

 

 

 .QM جميةابالعتماد على بر  اد الباحثمن إعد المصدر:

 :كيفية اختيار الحل

 على ما سبق ميكن إعداد جدول النتائج التايل: بناء
 لوحدة أغذية األنعام بالمسيلة: جدول النتائج لحل النموذج الرياضي 8الجدول 

 (4Z)  (3Z)  (2Z) (1Z) ـدافاأله         
 الحــــلول

522,665.1 254.27 2,333.020.450 46.800.450 
aX 

1.665,522 27.254 0460.105.90 31,024.166.46 
bX 

1.665,522 27.254 0460.105.90 31,024.166.46 
cX 

1.665,522 27.254 0460.105.90 31,024.166.46 
dX 

0 0 8,566.085.10 69,425.634 
i )المدى( 

522,665.1 27.254 3,508.584.457 73,630.324.46 
iX  المتوسط(

 الحسابي(
 من إعداد الباحث. :المصدر

أن يقارن خمتلف األهداف ابملتوسط جيب  8اجلدول على نتائج  وبناءة على متخذ القرار يف املؤسس
 التايل: واحلسايب على النح

 . 1X ،(2Z) > 2X ،(3Z)  3X ،(4Z)  4X (1Zفإن: ) aXابلنسبة للحل 
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رفضه إال عند املرور و أكرب من املتوسط )الربح(، وال ميكن قبوله أ واحد فإن مقياسنقول أنه عند هذا احلل 
 مبختلف احللول.

 < (1Zفإن: ) bXابلنسبة للحل 
1X ،(2Z) < 

2X ،(3Z)  3X ،(4Z)  4X. 

 .(رقم األعمالأكرب من املتوسط ) واحد قياسم هناكعند هذا احلل 
 < (1Z) فإن: cXابلنسبة للحل 

1X ،(2Z) < 
2X ،(3Z)  3X ،(4Z)  4X. 

 .(رقم األعمالأكرب من املتوسط ) واحد مقياس هناكعند هذا احلل 
 < (1Z) فإن: dXحل ابلنسبة لل

1X ،(2Z) < 
2X ،(3Z)  3X ،(4Z)  4X. 

 .(رقم األعمالأكرب من املتوسط ) واحد مقياس هناكعند هذا احلل 
أقل من املتوسط ورقم األعمال  نالحظ أن احللول الثاين، الثالث، والرابع متشاهبة، حيث أن الربح

 أكرب من املتوسط، أما ابقي األهداف فهي مساوية للمتوسط.
أما عند احلل األول فنجد أن الربح أكرب من املتوسط ورقم األعمال أقل من املتوسط، أما ابقي 

 :األهداف فهي مساوية للمتوسط، وعليه فإن املؤسسة جمربة على اختيار صنفني من تشكيلة اإلنتاج
   .aXأي تشكيلة اإلنتاج  1Zاألول  دفالصنف األول ميثل اهل

 .bX ،cX ،dXأي تشكيالت اإلنتاج  4Z، و2Z ،3Z الصنف الثاين ميثل األهداف
 Eابلنسبة للصنف األول، وعدم إنتاج املنتج  Aإال أن اإلختالف بينهما يكمن يف عدم إنتاج املنتج 

مسريي املؤسسة والقائمني على إعداد خطط اإلنتاج اعتماد تشكيلة ابلنسبة للصنف الثاين، وعليه نقرتح على 
 واملمثلة يف: aXاإلنتاج 

)798.97,840.4,13,813.12,000.01,000.7,340.01,620.8,0(: 87654321  XXXXXXXXX a

 مبعىن أن:
إلستهالك خالل ادجاج غذاء  قنطار من 8.620 جتعل املؤسسة تقوم إبنتاج aXتشكيلة اإلنتاج 

اية هنإلستهالك يف ادجاج غذاء قنطار من  10.340و CROISSANCEوالنم
غذاء الصوص قنطار من  10.000و PFP 1غذاء الصوص قنطار  7.000و FINITIONوالنم

PFP 2 غذاء الدجاج البيوض قنطار من  12.813,13وPONTE NORMALE 4.840و 
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 OVINSغذاء تسمني األغنام قنطار من  97.798و VACHE B17غذاء بقري  قنطار من 

ENGRAISSEMENT وبداية النمستهالك يف إلادجاج غذاء ، مع عدم إنتاج 
DEMARRAGE :لتحقيق 

 دج. 46.800.450أقصى ربح قدره  -

 دج. 2,333.020.450أقصى رقم أعمال قدره  -

 .كغ  254.27مبقدار  ملخلفات الطحنيأقصى استغالل  -

 .كغ  522,665.1أقصى استغالل للفوسفات مبقدار  -
  :وذلك بسبب

 ؛Aأكرب من ربح املنتج  Eربح املنتج  -

حسب ما أسفر عليه  E، حيث أن عدم إنتاج املنتج Eعدم فقدان الزابئن وذلك عن طريق إنتاج املنتج  -
وابلتايل ستفقد املؤسسة عدة  Eسيؤدي إىل عزوف الزابئن املهتمني ابملنتج  bX ،cX ،dX ولاحلل

 موارد مالية. 
 خاتمة: .4

ة بناء منوذج وتطبيق أحد األساليب الكمية لبحوث العمليات على مستوى تناول موضوع الدراس
املؤسسة الصناعية، وهو منوذج الربجمة اخلطية متعددة األهداف من أجل اختاذ القرار اإلنتاجي، أي حماولة 

يار حتديد تشكيلة اإلنتاج املثلى اليت تساهم يف حتقيق جمموعة من األهداف يف آن واحد، وترك حرية االخت
يف األخري للمؤسسة ومسرييها، ألهنم األدرى بظروفها احلقيقية من غريهم. تكمن صعوبة تطبيق هذا النموذج 
يف مراعاة شروط تطبيقها من جهة وصعوبة حتديد األهداف من جهة أخرى، وهذا ما يفرض مجع أكرب عدد 

 ممكن من املعلومات لنجاح إستعمال هذه التقنية.
 توضيح النتائج املتوصل إليها يف الوحدة حمل الدراسة كما يلي:ميكن : نتائج الدراسة
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ال  أن املؤسسةكانت نسبة اإلنتاج الكلية للمؤسسة ضعيفة مقارنة ابلربانمج املقرتح، أي ميكن القول  -
تستغل الطاقة اإلنتاجية الكلية املتاحة والسبب يف ذلك يعود ابلدرجة األوىل إىل حمدودية املوارد األولية 

 احة املستعملة يف العملية اإلنتاجية؛املت
نسبة استغالل املواد األولية من طرف الربانمج الرايضي املقرتح كانت أحسن من النسبة اليت حققتها  -

املؤسسة حمل الدراسة، ويرجع ذلك ابلدرجة األوىل إىل إلغاء الدعم من طرف الدولة على منتجات 
 مقارنة مبؤسسات القطاع اخلاص؛ الوحدة، مما تسبب يف ارتفاع أسعار منتجاهتا

مكننا النموذج الرايضي املقرتح الذي وضعناه من احلصول على زايدة يف قيمة األرابح واإليرادات  -

على التوايل، عن األرابح واإليرادات اليت حققتها املؤسسة حمل  % 12,5و % 10,7السنوية بنسبة 

مج املقرتح يف حتسني إيرادات وأرابح املؤسسة ، وهبذا ميكن مالحظة فعالية الربان2016الدراسة لسنة 
 يف آن واحد؛

غياب نظام التحليل اإلنتاجي، الذي ميكن املؤسسة من فهم ومعاجلة خمتلف مشاكل اإلنتاج وذلك  -
بتفعيل عالقة املؤسسة مع حميطها اخلارجي، من خالل اختيار األدوات الكمية املناسبة الختاذ القرار 

 اإلنتاجي األمثل؛
اإلهتمام بتقارير النشاط اإلنتاجي اخلاص بكل قسم إنتاجي واملتعلقة بتحليل اإلحنرافات وحتديد عدم  -

 أسباهبا؛
 :التوصيات والمقترحات

على ضوء النتائج املتوصل إليها سابقا ميكننا تقدمي بعض املقرتحات والتوصيات لعل من شأهنا 
 حمل الدراسة، واملتمثلة يف اآليت: املسامهة يف اختاذ القرار اإلنتاجي الفعال يف املؤسسة

تتخلى املؤسسة حمل الدراسة عن برانمج اإلنتاج احلايل، وتتبع الربانمج اخلطي املقرتح الذي يسمح  -
 بتحقيق جمموعة من األهداف املتعارضة يف آن واحد، وذلك طبقا لنتائج الدراسة التطبيقية؛
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داف وغريها من الطرق الكمية، خصوصا حبوث االهتمام ابدخال تقنية الربجمة اخلطية متعددة األه -
العمليات مع توظيف إطارات سامية متخصصة، ابإلضافة إىل ربط املؤسسة مع اجلامعة لتقدمي حلول 

 ملشاكلها؛
التفكري جداي يف جلب جتهيزات حديثة، خصوصا وأن مثل هذه اآلالت القدمية حتتاج إىل الكثري من  -

 املتكررة، وهو ما يسبب استهالكا كبريا لقطع الغيار؛ عمليات الصيانة وذلك بسبب األعطاب
االستفادة مما توفره التكنولوجيا من وسائل حديثة حبيث يلعب احلاسوب دورا أساسيا يف عملية اإلنتاج  -

واإلشراف على كل العمليات، خبالف اآلالت القدمية املوجودة اآلن يف املؤسسة حمل الدراسة، والتخلي 
 اليدوي؛على أسلوب اإلنتاج 
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 :الهوامش. 6

 ددة األهداف.ختتلف تسمية برجمة األهداف ابختالف املفكرين، حيث يطلق عليها الربجمة ابألهداف املتعددة وأحياان الربجمة متع -1
 يستخدم يف الفرتة العمرية من األسبوع األول إىل غاية األسبوع الثامن. -2
 يستخدم يف الفرتة العمرية من األسبوع الثامن إىل غاية األسبوع الثامن عشر. -3
 (.2014-2015-2016) مت أخذ معطيات ثالث سنوات -4
5-  CMV  هي إختصار للجملةCompsante Minéral Vitaminés .)واليت تعين مركب معدين محيين )فيتاميين 
6-  B/O  هي إختصار للكلمتنيBOVINS  وهي تعين البقر املنتج للحوم وكلمةOVINS تعين األغنام. 
7-  V/L  هي إختصار لكلمةVACHE LAITIERE .وهي تعين البقر احللوب 
8-  DCP  هي إختصار للجملةCroissance Poulet Démarrage ء البداية والنمو.وهي تعين غذا 
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  (CAMELS) محددات األمان المصرفي باستخدام نظام التصنيف األمريكي كاملز
 -(2017 -2009دراسة حالة النظام المصرفي الجزائري للفترة )-

Determinants Of Banking Safety  Using  The American Classification 

System (CAMELS) :Case Study Of The Algerian Banking System For 

The Period (2009-2017) 
  2عبد القادر سرير، 1محمد إليفي
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 05/01/2020اتريخ النشر:               07/11/2019اتريخ القبول:                 30/08/2019اتريخ االستالم: 
 

 : ملخص
حتديد حمددات األمان املصريف يف النظام املصريف اجلزائري من منظور نظام إىل  هتدف هذه الدراسة
 .مصرف 14من  تتكونعينة ل (2017-2009خالل الفرتة ) (CAMELS)التصنيف األمريكي كاملز 

ابنل املوافق منوذج  لتقدير stata.15أسلوب التحليل ابلنسب املالية واالستعانة بربانمج  ابستخدامو 
 .لدارستنا
أن حمددات األمان املصريف يف اجلزائر تتوافق مع نظام التقييم املصريف توصلنا من خالل دراستنا إىل و 
 وجودة األصولاملال رأس  كفاية)من عالقة طردية بني كل  ، حيث يوجد(CAELكايل )األمريكي  

 بني العائد على حقوق امللكية األمان املصريف  ، وعالقة عكسية ماالسيولة( مع األمان املصريفو 
 املال.كفاية رأس   ،السيولة ،الرحبية ،نظام التصنيف األمريكي كاملز األمان املصريف،كلمات مفتاحية: 

 JEL: C23 ،G21 ،G 32 اتتصنيف

Abstract:  

This study aims to determine the determinants of banking safety in the 

Algerian banking system from the perspective of the American  
__________________________________________ 
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Classification system (CAMELS) during the period (2009-2017) for a sample 

of 14 Banks, and using the method of analysis of financial rations and use of 

STATA.15 program to estimate the Panel model corresponding to our study. 

In our study, we determined that the limits of banking safety in Algeria 

are in the line with the American Banking Assessment system (CAEL), 

where there is a direct Relationship between (capital adequacy and asset 

quality and liquidity) with banking safety and an inverse Relationship 

between return on equity and banking safety. 

Keywords: Banking Safety, American classification system (CAMELS), 

Profitability, Liquidity, Capital Adequacy. 

JEL Classification Codes: C23, G21, G 32 

  :مقدمة .1
من خالل وظيفة الوساطة  ،بصفتها جتار مع الغريتعمل املصارف التجارية يف ظل القوانني املصرفية 

املالية جبذب الودائع واستثمارها يف خمتلف التوظيفات، هذه الصفة أرغمت املشرع استنادا إىل جلنة ابزل 
للرقابة املصرفية إىل تشديد الرقابة عليها، نظرا ألن هذه وظيفة تتولد عنها العديد من املخاطر سواء من انحية 

ملختلفة من جانب األصول، أو من جانب اخلصوم من زاوية عدم قدرهتا )املصارف( على الوفاء التوظيفات ا
 مبسحوابت املودعني.

ويندرج تشديد الرقابة على املصارف التجارية ضمن القوانني املصرفية استنادا إىل مقررات جلنة ابزل 
 اإلحاطة واحلذر من املخاطر املصرفية، ضمن حتقيق ما يعرف ابألمان املصريف استنادا إىل مضمونه الذي يعين

يرتبط ابلعديد من  - الذي ميثل أحد أركان العمل املصريف إضافة إىل الرحبية والسيولة -هذا املصطلح 
هي: مؤشرات يف ستة CAMELS احملددات أو العوامل املؤثرة فيه، أدرجها نظام التصنيف األمريكي كاملز

(، خماطر حساسية L(، السيولة )E(، الرحبية )M(، اإلدارة )A) (، جودة األصولCرأس املال ) ةكفاي
 .(Sالسوق )

ضمن اإلصالحات  -وابلرجوع إىل واقع النظام املصريف اجلزائري جند أن املشرع اجلزائري حاول 
ومرورا مبختلف تعديالته  1990أفريل  14املؤرخ يف  10-90املصرفية ابتداء من قانون النقد والقرض 
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حاول تكيف نشاط املصارف اجلزائرية للعمل ضمن آليات وقواعد اقتصاد السوق،  -2003يل السيما تعد
اليت تقضي أبن يصبح املصرف التجاري مرغما على املوازنة بني ركائز العمل املصريف، خاصة  األخذ واإلحاطة 

هي  ام :التايلسؤال الرئيسي وعليه ميكننا طرح ال مبختلف حمددات األمان املصريف يف البيئة املصرفية اجلزائرية،
على مستوى النظام  CAMELSمحددات األمان المصرفي وفق نظام التصنيف األمريكي كاملز 

 ؟(2017-2009المصرفي الجزائري للفترة )
 بعد طرح السؤال الرئيسي فإن الفرضية الرئيسية لبحثنا تتمثل يف: :الفرضيات

حمددات األمان املصريف يف  تبيان على CAMELSيساعد نظام التصنيف الرقايب األمريكي كاملز 
 :الفرعية التاليةالفرضيات البيئة اجلزائرية واستنادا إىل هذه الفرضية الرئيسية ميكننا إعطاء 

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني األمان املصريف وكفاية رأس املال؛ -
 األصول؛توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني األمان املصريف وجودة  -
 ؛توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني األمان املصريف اإلدارة -
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني األمان املصريف الرحبية؛ -
 ؛توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني األمان املصريف والسيولة -
 السوق.توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني األمان املصريف وحساسية  -

 :أهداف البحث
مفهوم دقيق لألمان املصريف نظرا الختالف الباحثني  إىل حماولة إعطاء هندف من خالل هذا البحث

يف حتديد مفهومه، مع إيضاح خمتلف حمددات األمان املصريف من منظور نظام التصنيف األمريكي كاملز 
CAMELS  (2017-2009)مع إسقاط ذلك على النظام املصريف اجلزائري خالل الفرتة. 
 منهج البحث:

على السؤال الرئيسي واختبار صحة الفرضيات،  لإلجابةمنا  نظرا لطبيعة موضوع البحث وحماولة
االستقرائي عن  البحث، واملنهجعلى املنهج االستنباطي هبدف وصف وحتليل خمتلف أبعاد  سنعتمدفإننا 
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حمددات األمان املصريف يف النظام وأدوات االقتصاد القياسي لتقدير أثر  طريق استخدام األدوات اإلحصائية
 اجلزائري.املصريف 

  يمفاهيم أساسية لألمان المصرف .2
 :مفهوم األمان المصرفي 1.2

يعد األمان املصريف أحد املصطلحات اليت تشكل أحد ركائز العمل املصريف الثالثة وهي )السيولة، 
الرحبية، واألمان املصريف(، وقد عملت جلنة ابزل للرقابة املصرفية يف خمتلف تعديالهتا إىل حماولة حتقيقه السيما 

 تغطية اخلسائر على املمتلك املال رأسة مبدى قدر ضمن تعديالت كفاية رأس املال، وهلذا عرفته هذه اللجنة 
، أي أن األمان يعين قدرة رأس املال املمتلك (85، صفحة 2011)بوعبديل،  األصول إمجايل من احملتملة

املوزع يف امتصاص أو ما يعرف حبقوق امللكية املمثلة يف كل من رأس املال املمتلك واالحتياطات واألرابح غري 
خسائر األصول غري املتوقعة هبدف محاية أموال الدائنني وعلى رأسهم املودعني، وعليه تعطى عالقة اآلمان 

 :(57، صفحة 2008)هبية مصباح،  املصريف ابلعالقة التالية
 حقوق امللكية

إمجايل املوجودات = (𝑩𝑺)(01.....)  األمان املصريف 

وهذا املصطلح يرتبط ارتباطا وثيقا ابلسيولة والرحبية كما ذكران سابقا، فمن منظور السيولة يعين قدرة 
ما يعين  ،(32، صفحة 2019)بلغامل،  املصرف على الوفاء ابلتزاماته املختلفة على رأسها التزامات املودعني

بعث الثقة فيهم يوميا أو دوراي أثناء رغبتهم يف سحب ودائعهم، وهنا أيخذ مفهوم  اليسر املايل، أما من 
زاوية الرحبية فتعين قدرة املصرف على حتقيق أرابح صافية من خالل توظيفاته املختلفة يف ظل مستوايت 

يعين عدم املغاالة يف التوزيعات على مالك  امللكية مامقبولة من املخاطرة مع تدعيم هذه األرابح حبقوق 
املصرف وهو ما يهدف يف النهاية إىل تقوية حقوق امللكية ملواجهة اخلسائر غري املتوقعة حلماية أموال 

  املودعني، أي أن:
 العائد على إمجايل األصول
العائد على حقوق امللكية = (𝑩𝑺)(02.....)  األمان املصريف 

 حيث أن:
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 النتيجة الصافية (ROA) =إمجايل األصولالعائد على 
 (3.....) إمجايل األصول

 النتيجة الصافية (ROE) =العائد على حقوق امللكية 
 حقوق امللكية

(.....4) 

  :(CAMELS)نظام التصنيف األمريكي كاملز  2.2

، صفحة 2005)مالك الراشد،  هو عبارة عن مؤشر سريع اإلملام حبقيقة املوقف املايل ألي مصرف
نظام على إجراء التحليل الشامل لألوضاع املصرفية، من خالل التأكد من سالمة ال هذا يعمل، و (03

األصول والعمليات املصرفية أثناء جوالت التفتيش امليدانية، اليت يتم من خـالهلا الكشـف عن قـدرة اإلدارة 
-2014)إليفي،  ( معايري هي06، ويتكون هذا النظام من ستة )رهتاعلى حتمـل املخاطـر وأسلوب إدا

 :(132-131، الصفحات 2013

يصنف هذا املعيار على أساس مستوى جودة رأس املال  :(Capital adequacy) كفاية رأس المال -
والوضع املايل، حجم األصول املتعثرة ابلنسبة إلمجايل رأس املال، مسارات وتطورات األنشطة احمللية واإلقليمية 

ل إىل أسواق رأس املال، رأس املال، الدخو  املتعددة، تطور شبكة العمل والفروع، أداء األرابح ودورها يف منو
 خسائر القروض ومدى تركز املخاطر وارتباطها ابألنشطة غري التقليدية؛صصات خمية كفا
حجم كل من د إىل دراسة  يتم تصنيف جودة األصول ابالستنا :(Asset quality) جودة األصول -

وشدة األصول املتعثرة ابلنسبة إلمجايل رأس املال، حجم واجتاهات آجال تسديد القروض اليت فات موعد 
املقرتضني ذوي  إعادة جدولتها، الرتكزات االئتمانية الكبرية وخماطر املقرتض الوحيد أو تسديدها وإجراءات

العالقة، حجم ومعاملة اإلدارة لقروض املوظفني، فعالية إدارة حمفظة القروض ابلنظر إىل االسرتاتيجيات 
قانونية املتعلقة ابالئتمان )مطالبات والسياسات واإلجراءات والضوابط والتعليمات النافذة، النشاطات ال

مالحقة املقرتضني...إخل( ، مستوى املخصصات املكونة ملواجهة خسائر القروض واالئتمان املتعثر، أساليب و 
 إدارة األصول األخرى مثل االستثمار ابألوراق املالية، األصول الثابتة، الكمبياالت وغريها؛

يستند تصنيف اإلدارة إىل دراسة العوامل املتمحورة يف فهم  :(Management quality) اإلدارة -
املخاطر املالزمة للنشاطات املصرفية  والبيئية واالقتصادية السائدة، األداء املايل للمصرف ابلنظر إىل نوعية 
األصول وكفاءة رأس املال واألرابح والسيولة، تطوير وتنفيذ اخلطط والسياسات واإلجراءات والضوابط يف 
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يع جماالت العمل الرئيسة، قوة ومالءمة وظيفة وأعمال املراجعة الداخلية واخلارجية، االلتزام بتشريعات مج
وأنظمة املصرف املركزي سارية املفعول، االجتاهات حنو تغليب املصلحة العامة للمصرف، االلتزام ابلنصوص 

، تطبيق مبادئ اكتساب اخلربة واملهارات القانونية ووجود تفاعل بني جملس اإلدارة واهليئة العامة للمسامهني
مراعاة الدقة يف التقارير والبياانت املالية وتوفري برامج تدريبية ي، التجاوب الوظيفية مع مراعاة اإلحالل الوظيف

 للموارد البشرية واستقطاب فعال هلا وأهنا تعمل بدرجة عالية من اجلودة؛
من خالل حتديد نسبة العائد إىل  يةية معيار الرحبتقاس فعال :(Earning Management) الربحية -

متوسط األصول كنقطة البداية، ابإلضافة إىل دراسة وحتليل العوامل املتضمنة كل من مدى كفاية األرابح 
، نوعية وتركيب عناصر الدخل الصايف مبا يف ذلك أتثري الضرائب، اخلسائر، تدعيم كفاية رأس املالملواجهة 

العناصر املختلفة للدخل الصايف، مدى االعتماد على البنود االستثنائية أو عمليات األوراق حجم واجتاهات 
املالية واألنشطة ذات املخاطر العالية أو املصادر غري التقليدية للدخل، فعالية إعداد املوازنة والرقابة على بنود 

 ؛حساب النتائج وكفاية املخصصات واالحتياطيات اخلاصة خبسائر القروض
 السائلة املتاحةهذا املعيار دراسة حجم ومصادر األموال يف  ينبغي :(Liquidity position)السيولة  -

لتلبية التزامات املصرف اليومية، مدى تقلب الودائع والطلب على القروض، مدى مالئمة تواريخ استحقاق 
ياجات السيولة، مدى مالئمة األصول واخلصوم، مدى االعتماد على اإلقراض ما بني املصارف لتلبية احت

 عمليات اإلدارة للتخطيط والرقابة واإلشراف؛
تستعمل يف هذا املعيار مؤشرا  :(Sensitivity to market risks) الحساسية لمخاطر السوق -

 الفائدة سعر يف املعاكسة للتغريات املال املصرف ورأس حساسية إيرادات درجةخاصة مبفاهيم السوق منها 
 .وغريها للمتاجرة هبااحملتفظ  غري يف األدوات نشاطات املصرف تعقيد الصرف، درجة وسعر
 :محددات األمان المصرفي 3.2

تتفق معظم الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع األمان املصريف إىل أن حمدداته ترتكز يف معايري 
نظام التصنيف األمريكي كاملز ما عدا معيار اإلدارة لصعوبة قياسه كميا، ميكن اإلشارة إىل بعض هذه 

 يلي:  الدراسات يف ما
عيسى العابدي هدفت هذه الدراسة إىل حتديد  حسين علي خريوش وخالد عبد العال الزعيب وحممددراسة  -

العوامل املؤثرة على درجة األمان املصريف لدى البنوك األردنية ،ومت مجع بياانت عينة الدراسة عن طريق القوائم 
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املالية للبنوك ابإلضافة إىل تقرير الصادرة عن طريق البنك املركزي األردين والتقارير الصادرة عن هيئة األوراق 
وقد أظهرت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة موجبة ذات داللة  ،(2002-1992لية خالل الفرتة )ملاا

 االستثمار كماإحصائية بني األمان املصريف وكل من معدل العائد على حقوق امللكية ومعدل العائد عل 
خلصت الدراسة إىل وجود عالقة سالبة ذات داللة إحصائية بني درجة األمان املصريف وكل من خماطر السيولة 

خلصت الدراسة إىل جمموعة من التوصيات اليت من شأهنا  االئتمان كماوخماطر  وخماطر تدين رأس املال،
، 2004)عبد العال و خريوش،  ارإبراز أمهية األمان املصريف للجهات العينة يف جمال التمويل واالستثم

 ؛(77-59الصفحات 
 ,Benston, G., Irnivneومن أجل احملافظة على درجة األمان املصريف فقد توصلت كل من دراسة   -

P. and Rosenfeld, J.   هيكل رأس مال المصرف، حتت عنوان 2000سنة  Bank capital 

structure  ودراسةSakuragawa, M.,  هيكل رأس مال ابلبنك حتت عنوان  2002سنةBank’ 

Capital Structure،  إىل ضرورة االلتزام ابلقوانني املنظمة لكل من السيولة القانونية والسيولة التجارية
إلجبارية ، والنسب اخلاصة مبنح االئتمان والنسب اخلاصة مبنح ابألرصدة النقدية واالحتياطات القانونية وا

كما اهتمت تلك الدراسات بتنمية حجم أموال املصرف وذلك بزايدة كل من االحتياطات اليت تضاف إىل 
رأس مال مثل االحتياطي اإلجباري و االحتياط االختياري مما يعز قدرة البنك التجاري على امتصاص 

  ية، إضافة  إىل كسب ثقة املودعني؛الصدمات واهلزات املالية واخلسائر اليت قد تتعرض هلا املصارف التجار 
حتت عنوان العوامل املؤثرة على درجة األمان املصريف  املنعم حسن إجبارة، الدراجي عبددراسة حسن أمحد   -

 السيولة)خماطر من خالل معرفة مدى أتثري كل من  العامة وذلكدراسة تطبيقية على املصارف التجارية الليبية 
 .يفل املؤثرة على درجة األمان املصر واالئتمان رأس املال( على درجة األمان املصريف ابعتبارها من أهم العوام

 -العوامل املؤثرة على درجة األمان املصريف اجلزائري دراسة محزة بلغامل، بلعزوز بن علي، حتت العنوان   -
عالقة موجبة ذات داللة إحصائية إىل وجود نتائج اجلزء التطبيقي وأشارت ، (2015-2003دراسة قياسية )

سالبة ذات داللة إحصائية بني األمان املصريف وخماطر السيولة  األصول وعالقة بني األمان املصريف ومرودية
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املتعدد وذلك ابستخدام منوذج االحندار يف ذلك على طريقة املربعات الصغرى  معتمدا الودائعومعدل منو 
إىل أن خمتلف الدراسات السالفة الذكر أعطت حمددات األمان املصريف من جانبها التطبيقي وأمهلت  ونظرا

اجلانب النظري، سنحاول ابستخدام أسلوب التحليل املايل ابلنسب املالية إبراز خمتلف حمددات األمان 
 املصريف كما يلي: 

 لدينا حماسبيا:
   اخلصومإمجايل -النتيجة الصافية = إمجايل األصول  

  = الودائع –األصول الثابتة+ القروض واالستثمارات+ النقدية   (05حقوق امللكية.....)- 
 :( على إمجايل األصول جند05املعادلة )طريف وبقسمة 

 الودائع
إمجايل األصول

−
النقدية

إمجايل األصول
+

القروض واالستثمارات
إمجايل األصول

+
األصول الثابتة
إمجايل األصول

=
النتيجة الصافية
 إمجايل األصول

 

 حقوق امللكية
إمجايل األصول

−                      

:  𝑥1  وإذا رمزان لـ:
األصول الثابتة
:  𝑥2،  إمجايل األصول

القروض واالستثمارات
: 𝑥3،  إمجايل األصول

النقدية والشبه النقدية
:  𝑥4،  إمجايل األصول

الودائع
 .إمجايل األصول

𝑅𝑂𝐴 فإن: (03)و  (01) املعادلة رقموابلنظر إىل  = 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 − 𝑥4 − 𝐵𝑆  
 ( جند:04( و )02وانطالقا من املعادلتني )

𝑅𝑂𝐸 𝐵𝑆 = 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 − 𝑥4 − 𝐵𝑆 
   ⟹ 𝑹𝑶𝑬 𝑩𝑺 + 𝑩𝑺 = 𝒙𝟏 + 𝒙𝟐 + 𝒙𝟑 − 𝒙𝟒 

⟹ 𝑩𝑺(𝟏 + 𝑹𝑶𝑬) = 𝒙𝟏 + 𝒙𝟐 + 𝒙𝟑 − 𝒙𝟒 
⟹ 𝐵𝑆 =

𝑥1+𝑥2+𝑥3−𝑥4

(1+𝑅𝑂𝐸)
                                          

 :ومن خالل املعادلة األخرية ميكننا إعطاء حمددات األمان املصريف ضمن اجلدول التايل
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 العوامل المؤثرة على األمان المصرفي :1الجدول 
 المفهوم العالقة المحدد

 طردية األصول الثابتة /إمجايل األصول
ذه النسبة هاملصرف فكلما زادت لرأس مال تعين التجسيد الفعلي 

 .ودعنيازدادت إمكانية املصرف ملواجهة اخلسائر ومحاية امل

إمجايل / القروض  واالستثمارات
 األصول

  .إزدايد هذه النسبة تعين زايدة رحبية املصرف والعكس صحيح طردية

 .متثل قدرة املصرف على مواجهة االلتزامات اليومية والدورية  طردية إمجايل األصول /النقدية  
 .إن ارتفاع هذه النسبة تعطي تؤدي إىل زايدة األمان املصريف  طردية إمجايل األصول/ رأس املال املمتلك 

 العائد على حقوق امللكية
 
 
 
 
 
 
 

 عكسية
أن تشكل عامال سلبيا على ميكن ت رأس املال املوزعة آمكافألن 

 .درجة األمان املصريف
 من إعداد الباحثنيالمصدر: 

، كاملز  التصـــــــــــــنيف األمريكينظام ال تتوافق مع من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن هذه احملددات 
وهي كفاية رأس  ت( مؤشـــــــرا04)يتضـــــــمن  ، الذيCAELتتوافق مع نظام التصـــــــنيف األمريكي كايل بل 

 فلم تشكل جزءا من النظام.السوق  اإلدارة وحساسيةاملال، جودة األصول، الرحبية ووضعية السيولة، أما 
 قياس محددات األمان المصرفي .3

لذا ، صريف يف النظام املصريف اجلزائريحمددات األمان املمضمون هذا اجلزء يف البحث عن  يتمحور
 .خنترب به فرضيات البحثبناء منوذج قياسي  سنحاول

 عينة ومتغيرات الدراسة: 3.1
جانفي  11بتاريخ  خاص 14ومصارف عمومية  6مصرف منها  20يتكون النظام املصريف من 

املتمثل يف جمتمع الدراسة  مصرفا من( 14)ه مت االعتماد على عينة متكونة من أربعة عشر غري أن ،2017
و  مصارف عمومية( 06)ستة حيث مشلت هذه الدراسة على أعاله،  جمموع املصارف العمومية واخلاصة

ابلنسب املالية تتلخص متغريات الدراسة يف اجلدول وابستخدام أسلوب التحليل ( مصارف خاصة، 08)
  :التايل
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 : متغيرات الدراسة2الجدول  
 نظام التصنيف كاملز النسبة المتغير

𝑦 حقوق امللكية 
إمجايل األصول املرجحة ابملخاطر

 
   

-  

𝑥1 
(رأس املال األساسي+رأس املال املساند)

[%12.5 × [املخاطر االئتمانية+)خماطر السوق+املخاطر التشغيلية)
 C 

𝑥2 

 
 إمجايل القروض الصافية

 إمجايل األصول
 

A 

𝑥3 
[ (1-جمموع القروض يف السنة)ن-جمموع القروض يف السنة)ن( ]

[ (1-جمموع القروض يف السنة )ن ]
 

𝑥4  
 الفوائد املدينة
 جمموع الودائع 

 

M 

𝑥5 
 تكاليف التشغيل
 جمموع الودائع 

 

𝑥6 
  النتيجة الصافية
  حقوق امللكية

 
E 

𝑥7 
  التنيجة الصافية
 جمموع الودائع 

 

𝑥8 
  إمجايل النقد يف الصندوق

  إمجايل الودائع  
 

L 𝑥9 
  إمجايل القرض
  إمجايل الودائع

 

𝑥10 
   األصول السائلة
  إمجال األصول
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𝑥11 
  الفوائد املدينة
  الفوائد الدائنة 

 

 
 الالال

S      

 

 إعداد الباحثني ن: مالمصدر

 المصرفي الجزائري: النظام فياألمان المصرفي نتائج محددات  اختبار 2.3
 نتائج مخرجات النموذج ح: يوض3الجدول 

 نموذج التأثيرات العشوائية نموذج التأثيرات الثابتة نموذج األثر التجميعي التفسيريةالمتغيرات 

1X 
0.137 

 (0.000) 

0.129 

 (0.000) 

0.137 

(0.000) 

2X 1.253 

 (0.000) 

1.303 

  (0.000) 

1.253 

 (0.000) 

3X -0.001 

 (0.632) 

-0.0002 

(0.554) 

-0.0001 

 (0.631) 

4X -2.017 

 (0.525) 

9.239 

(0.368) 

-2.017 

(0.524) 

5X 2.094 

 (0.076) 

1.818 

(0.476) 

2.094 

 (0.073) 

6X -0.250 

 (0.132) 

-0.157 

 (0.463) 

-0.250 

  (0.129) 

7X -0.020 

(0.921) 

-0.024 

(0.914) 

-0.020 

 (0.920) 

8X  -0.018 

(0.790) 

-0.089 

(0.420) 

-0.018 

 (0.790) 

9X 0.002 

(0.854) 

-0.0002 

 (0.983) 

0.002 

 (0.854) 

10X 0.828 

(0.000) 

0.815 

 (0.001) 

0.828 

 (0.000) 

11X -0.004 

(0.874) 

-0.020 

(0.499) 

-0.004 

 (0.874) 

 0.836- (cالثابت )

(0.000) 

-0.882 

(0.000) 

-0.836 

(0.000) 

Number of 
obsevation 126  126 126 

R-squared 0.8845 0.8898 - 
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Adjusted R-
squared 0.8733 0.8636 - 

Prob (F-Stat) 0.0000 0.0000 0.0000 

 ( 1)أنظر امللحق  stata 15برانمج  نتائج تخمرجا :المصدر
من أجل اختبار النموذج املالئم لدراستنا وللمفاضلة بني النماذج الثالثة املتمثلة يف كل من: النموذج 

 Fixed Effect modelمنوذج التأثريات الثابتة ،  Model (OLS) Pooled Régressionالتجميعي

 :سنقوم إبجراء االختبارات التالية، Fixed Effect modelومنوذج التأثريات العشوائية 

بني النموذج  ةللمفاضل العشوائية:اختبار المفاضلة بين نموذج االنحدار التجميعي ونموذج التأثيرات  -
حيث تصاغ فرضية ، Breusch and Paganابختبار التجميعي ومنوذج التأثريات العشوائية نستعني 

 هذا االختبار كما يلي:

{
𝑯𝟎: ال يوجد أتثريات عشوائية(منوذج جتميعي)
𝑯𝟏:                    يوجد أتثريات عشوائية

 

 النموذجني:واجلدول التايل يبني نتائج اختبار املفاضلة بني 
 Breusch and Pagan نتائج اختبار :4الجدول 

0.00 chibar2(01) 

1.0000 Prob > chibar2 

 ( 2)أنظر امللحق  Stat.15ابالعتماد على خمرجات نتائج المصدر:
وابلتايل فهي غري دالة إحصائيا، ، %5أكرب من   Prob > chibar2نالحظ من خالل اجلدول أن قيمة

 األفضل. العدم اليت تشري إىل عدم وجود أتثريات عشوائية، أي أن النموذج التجميعي هووعليه نقبل فرضية 
بني هاذين  ةللمفاضل العشوائية:اختبار المفاضلة بين نموذج التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات  -

 حيث: Hausman testالنموذجني نستخدم اختبار 

{
𝑯𝟎:منوذج التأثريات العشوائية
𝑯𝟏:منوذج التأثريات الثابتة

 

 واجلدول التايل يبني نتائج اختبار املفاضلة بني النموذجني:
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 Hausman test نتائج اختبار :5الجدول 
3.47 chi2(10) 

0.9681 Prob>chi2 

 (3)أنظر امللحق  Stat.15على خمرجات نتائج  دابالعتما المصدر:
، وابلتايل نقبل فرضية %5من خالل اجلدول يتبني أن القيمة االحتمالية لالختبار غري دالة إحصائيا عند 

 العدم، أي أن منوذج التأثريات العشوائية هو األحسن مقارنة بنموذج التأثريات الثابتة.
من وجود أاثر  قللتحق الثابتة:اختبار المفاضلة بين نموذج االنحدار التجميعي ونموذج التأثيرات  -

 فردية نستعني ابختبار فيشر املقيد حيث:

{
𝑯𝟎: ال يوجد أتثريات اثبتة(منوذج جتميعي)
𝑯𝟏:                       يوجد أتثريات اثبتة

 

 %5غري دالة إحصائيا عند مستوى معنوية  F=0.37يتضح أن قيمة  Stata.15من خالل نتائج خمرجات 
وابلتايل نقبل فرضية العدم اليت تشري إىل عدم وجود  (،Prob = 0.975>0.05 ألن قيمة االحتمال)

 أتثريات اثبتة النموذج.
دراساتنا هو النموذج  ومن خالل املفاضلة النماذج الثالثة السالفة الذكر نستنتج أن النموذج األنسب لتقدير

  التجميعي.
( ال يعاين من التجميعيوعليه قبل األخذ بنتائج التقدير البد من التأكد من أن منوذج األحسن )منوذج 

مشاكل قياسية، وذلك من خالل التأكد من خلو النموذج من مشاكل االرتباط الذايت لألخطاء وخلو 
 جودة صالحية النموذج التباين أيالنموذج من مشكلة عدم ثبات 

: يقيس االرتباط الذايت لألخطاء درجة االرتباط بني القيم لنفس املتغرية الذاتي لألخطاءاختبار االرتباط -
خالل فرتة زمنية حمددة وليس بني متغري أو أكثر، وميكن معرفة هل هناك ارتباط ذايت بني متغريات الدراسة 

، للكشف عن وجود أو عدم (239، صفحة 2018 )محزة، Wooldridgeاملستقلة ابستخدام اختبار 
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وجود ارتباط ذايت لألخطاء، حيث يف حالة وجود املعنوية اإلحصائية هلذا االختبار يعين ذلك وجود ارتباط 
 ذايت ألخطاء

Wooldridge test for autocorrelation in panel data 

H0: no first order autocorrelation 

    F(  1,      13) =     33.401 

           Prob > F =      0.0001 

  Stat.15على خمرجات نتائج  دابالعتما المصدر:
وابلتايل  0.05أظهرت نتائج اختبار الكشف عن مشكلة االرتباط الذايت أن القيمة االحتمالية أقل من 

 رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة بوجود مشكلة ارتباط ذايت 
متكون من كلمتني Heteroskedasticityان مصطلح عدم جتانس التباين عدم تجانس التباين:اختبار -
أي التباعد أو االنتشار، حيث تعترب (scedastivity)أي خمتلف وغري متساوي، وكلمة (Hetero)مها

متغرياهتا عن بقية جمموعة املتغريات غري متجانسة التباين إذا كان هناك جمموعة فرعية )املصارف( ختتلف يف 
اجملموعات األخرى، فظاهرة عدم جتانس التباين تؤثر يف تقديرات تباين مقدرات النموذج وأن االختبارات 

 املستخدمة تصبح يف هذه احلالة غري واقعية وال ميكن االعتماد عليها.
xttest3 

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity 

in fixed effect regression model 

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i 

chi2 (14)  =   13001.78 

Prob>chi2 =      0.0000 

  Stat.15على خمرجات نتائج  دابالعتما المصدر:

،  5هي أقل من  Prob > Fمن خالل نتائج اختبار جتانس التباين نالحظ أن قيمة املعنوية اإلحصائية 
الصفرية ونقبل الفرضية البديلة ، وعليه ميكن القول أن النموذج األثر الثابت يعاين وابلتايل نرفض الفرضية 
 من مشكلة عدم التباين

خالل نتائج اختبارات السابقة نالحظ أن منوذج التأثريات الثابتة  ن: مالنتائجالنموذج المقدر وتحليل -
يعاين من مشاكل إحصائية)وجود االرتباط الذايت لألخطاء، عدم التباين ، وابلتايل سوف نعاجل هاته املشاكل 

 panels corrected standardابستخدام طريقة تصحيح األخطاء يف بياانت السالسل الزمنية املقطعية 

errors (PCSE (HOECHLE 5-4، الصفحات). 

يف املصارف اجلزائرية  خالل الفرتة  حمددات األمان املصريفوعليه فإن طريقة التقدير املستخدمة لدراسة 
، اليت أتخذ بعني panels corrected standard errors (PCSE)( هي طريقة 2009-2017)
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االعتبار مشكلة االرتباط الذايت لألخطاء وعدم جتانس التباين ، كما ان هذه الطرقة تعد من أهم األساليب 
 & BECK) املقطعية اليت تكون فيها عدد املشاهدات قليلة  الزمنيةاملستخدمة يف البياانت السالسل 

KATZ, 1995)ايلي:موالنتائج موضح ك 
xtpcse y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 

Linear regression, correlated panels corrected standard errors (PCSEs) 

Group variable:   ind                           Number of obs     =        126 

Time variable:    YEAR                          Number of groups  =         14 

Panels:           correlated (balanced)         Obs per group: 

Autocorrelation:  no autocorrelation                          min =          9 

                                                              avg =          9 

                                                              max =          9 

Estimated covariances      =       105          R-squared         =     0.8845 

Estimated autocorrelations =         0          Wald chi2(11)     =     213.63 

Estimated coefficients     =        12          Prob > chi2       =     0.0000 

------------------------------------------------------------------------------ 

            |           Panel-corrected 

           y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

          x1 |   .1377066    .037205     3.70   0.000     .0647862     .210627 

          x2 |   1.253664   .1594869     7.86   0.000     .9410754    1.566253 

          x3 |   -.000155   .0001246    -1.24   0.214    -.0003992    .0000893 

          x4 |   -2.01748   3.125022    -0.65   0.519    -8.142411     4.10745 

          x5 |   2.094201   1.113194     1.88   0.060    -.0876196    4.276022 

          x6 |  -.2506383   .1230704    -2.04   0.042    -.4918519   -.0094248 

          x7 |  -.0207843   .4882395    -0.04   0.966    -.9777161    .9361476 

          x8 |  -.0182146   .0560154    -0.33   0.745    -.1280027    .0915735 

          x9 |   .0021006   .0032866     0.64   0.523    -.0043411    .0085422 

         x10 |   .8282705   .1783813     4.64   0.000     .4786496    1.177891 

         x11 |   -.004229   .0191633    -0.22   0.825    -.0417883    .0333303 

       _cons |  -.8365534   .1904381    -4.39   0.000    -1.209805   -.4633015 

------------------------------------------------------------------------------ 

 المصرفي الجزائري: النظام فياألمان المصرفي  دراسة محدداتتحليل نتائج النموذج  3.3
 واملعطى كمايلي:stata من برانمج  انطالقا من نتائج االحندار املتعدد األمثل الذي مت استخراجه

𝑦 = −0.83 + 0.13𝑥1 + 1.25𝑥2 − 0.0001𝑥3 − 2.017𝑥4 + 2.09𝑥5 − 0.25𝑥6 − 0.02𝑥7

− 0.018𝑥8 + 0.002𝑥9 + 0.82𝑥10 − 0.004𝑥11 
توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني كفاية رأس املال أنه  تظهر معادلة االحندار املتعدد على

 عند ربط اجلانب النظري ابجلانب التطبيقي نؤكد على صحة هذه الفرضية املصريف وعليهودرجة األمان 
من خالل نتائج النموذج املتوصل إليه واليت تشري على أنه كلما ارتفعت كفاية رأس املال بوحدة  الفرعية األوىل

، و أكدته  وهذا ما بينته جلنة ابزل يف مجيع تعديالهتا وحدة 0,13ب واحدة يرتفع األمان املصريف اجلزائري
 ،  (185-165، الصفحات 2014)عياش و البهلول، مثل  نتائج بعض الدراسات

جودة األصول واملتمثلة يف القروض الصافية/إمجايل بني ما موجب معنويةويتجلى كذلك أنه هناك عالقة طردية 
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معنوية ويتجلى كذلك أنه هناك عالقة عكسية ،أي أن الفرضية الثاين صحيحة  صريفواألمان امل األصول
حتقيق األمان املصريف يف الوحدات رغم الدور الذي يؤديه رأس املال يف ، واألمان املصريف ROEبني الرحبية ما

األمان يقدر بوحدة واحدة يقابلها اخنفاض يف مؤشر ROEحيث ارتفاع رحبية رأس املال املصرفية اجلزائرية، 
ويفسر ذلك حسب النظرية املالية أن ارتفاع قيمة األرابح املوزعة يؤدي إىل اخنفاض األرابح احملتجزة  0,25 بـ

، 2016)عمي السعيد، مثل وهو ما أكدته دراسة  األمان املصريفالذي يدعم  املصرفواليت تضم إىل رأمسال 
درجة األمان ومنه فإن مكافآت رأس املال املوزعة ممكن أن تشكل عامال سلبيا على  ،(188صفحة 
املتعدد أنه توجد عالقة طردية بني السيولة ودرجة األمان  االحندارويتبني أيضا من خالل معادلة ،املصريف

 وحدة..0,82يؤدي إىل زايدة األمان املصريف ب  %1املصريف، أن زايدة السيولة 

 خاتمة: .4
املصريف ابستخدام نظام التصنيف  حمددات األمانيعطي تقاطع اجلانبني النظري والتطبيقي حول 

 جمموعة من النتائج ميكن إجازها يف النقاط التالية: األمريكي كاملزالرقايب 
( وهي: كفاية رأس املال، CAELالتقييم املصريف كايل ) معايري نظامتتمثل حمددات األمان املصريف ضمن -

جودة األصول، الرحبية ووضعية السيولة، ويالحظ أن اإلدارة فلم تشكل جزءا من النظام ألنه من الصعب 
أبنه أداة مكملة لنظام التصنيف الرقايب كاملز وإبمكانه عمل تقييم إدارة املصرف مبوثوقية عالية، الذي يتميز 

دد، على عكس نظام التصنيف الرقايب كاملز الذي يقوم على تقييم موحد للمصارف جمتمعة يف اتريخ حم
 التقييم يف اتريخ التفتيش مما يصعب من عمل تقييم شامل للمصارف يف اتريخ موحد.

األمان املصريف يرتبط بعالقة طردية مع كل من كفاية رأس املال، جودة األصول والسيولة، مايعين أن األمان -
 بقدرة املصريف على إدارة املخاطر املرتبطة جباب األصولاملصريف يرتبط إرتباط وثيقا 

ألن ارتفاع قيمة األرابح  امللكية وذلكيرتبط األمان املصريف يف اجلزائر بعالقة عكسية مع العائد على حقوق -
املوزعة يؤدي إىل اخنفاض األرابح احملتجزة واليت تضم إىل رأمسال املصرف الذي يدعم األمان املصريف، ومنه 

 إن مكافآت رأس املال املوزعة ممكن أن تشكل عامال سلبيا على درجة األمان املصريف.ف
قدرة التحليل املايل ابلنسب  نظرا لعدماليتأثر األمان املصريف يف اجلزائر مبعياري اإلدارة وحساسية السوق -

املالية على استخراج نسب مالية معربة عن معيار اإلدارة، أما فيما خيص معيار حساسية السوق جند أن 
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 الفائدة. السوق كالسعراملصارف اجلزائرية غري حساسة لتغريات احلادثة يف أسعار 
  التوصيات:

خاصة فيما يتعلق مبعياري  3على تطبيق معايري جلنة ابزل ينبغي على املصارف اجلزائرية إلسراع اباللتزام  -
 ؛كفاية رأس املال والسيولة

يتعني على املصارف اجلزائرية السيما فيما يتعلق مبحفظة القروض انتهاج طرق فعالة للتمييز بني العمالء -
 اجليدين وغري اجليدين لتقليص حجم القروض املتعثرة؛

صارف على أساس الرقابة املكتبية، على بنك اجلزائر تطوير نظام حياكي يستحسن لزايدة فعالية تصنيف امل-
 ؛نظام التقييم املصريف كايل

رأس املال خاصة  الصافية لتقويةيتعني على املصارف اجلزائرية اقتطاع جزء معترب من األرابح السنوية -
ل للمصارف واملؤسسات املالية العاملة األساسي منه، وزايدة احتمالية االلتزام مبتطلبات احلد األدىن لرأس املا

 يف اجلزائر يف حالة رفعه مستقبال من طرف بنك اجلزائر.
 . قائمة المراجع:5
- 03(. األساليب الوقائية ودورها يف حتقيق األمان املصريف من منظور جلنة ابزل 2019محزة بلغامل. ) -

اإلقتصادية والتجارية والعلوم التسيري. جامعة حسيبة بن دراسة حالة النظام املصريف اجلزائري ، كلية العلوم 
 بوعلي ابلشلف، الشلف.

(. دور التنظيم اإلحرتازي يف حتقيق اإلستقرار املصريف ودعم تنافسية دراسة 2016محزة عمي السعيد. ) -
 ة .)أطروحة دكتوراه(. كلية العلوم اإلقتصادية: جامعة ورقل 2013-2003حالة اجلزائر خالل الفرتة 

(. أساليب تدنئة خماطر التعثر املصريف يف الدول النامية مع دراسة حالة 2013-2014حممد إليفي. ) -
اجلزائر)أطروحة دكتوراه(. كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي ابلشلف، 

 الشلف.
لى درجة أمان البنوك التجارية العاملة يف فلسطني (. العوامل املؤثرة ع2008حممود مصباح هبية مصباح. ) -

 (. فلسطني.دراية حتليلية )رسالة ماجستري، كلية التجارة،قسم إدارة أعمال
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دراسة -العوامل املؤثرة على درجة األمان املصريف اجلزائري ،(2019) ،بلعزوز بن علي، محزة بلغامل -
 ؛244-219،ص ص (01) 10مخيس مليانة جملة اإلقتصاد اجلديد ،جامعة  ،(2015-2003قياسية)

–إختبار أتثري بعض العوامل على هيكل رأس البنوك اجلزائرية اخلاصة  ،(2018) ،جياليل التومي محزة -
 19جملة االقتصاد اجلديد، جامعة مخيس مليانة، اجمللد  ،(2014-2009دراسة تطبيقية خالل الفرتة )

 ؛239، ص(2)العدد 
 ،جة األمان املصريف األردينر (. العوامل املؤثرة على د2004عبد العال، ) خالدحسين علي و خريوش  -

 ؛77-59،ص ص (2) 18 السعودية، اجمللد جملة جامعة امللك عبد العزيز،
حمددات كفاية رأس املال وأثرها على درجة األمان ، (2014ماهر عياش، ) و حممد عبد الغاين البهلول -

 ؛185-165ص (.01) 36 اجمللد، األردن ،املصارف السورية. جملة تشريناملصريف دراسة تطبيقية على 
-1990سياسة رأس مال يف املصارف اجلزائرية قبل وبعد اإلصالحات  ،(2011) ،أحالم بوعبديل -

،جامعة الواحات للبحوث والدرسات ، 2006-1987دراسة حالة بنك القرض الشعيب اجلزائري 
 ؛85،ص (02)، العدد3غرداية، اجمللد 

كأدوات حديثة للرقابة   CAELو  CAMELS(. مقارنة بني معيارين 2005أمحد مالك الراشد. ) -
 (.35) ، السودان،املصرفية. جملة املصريف

-DHOECHLE .Robust Standard Errors for Panel Regressions with LIQoss-

Sectional Dependence, The Stata Journal, Number ii  ، p:4-5 .  

-N BECK و ،J KATZ ( .1995 .) What to do (and not to do) with Time-series Cross-

section data, American Political Science Review .Vol.89  ( No.3 

 :مالحق. 6
 (والعشوائيةالثابتة منوذج التجميعي منوذج التأثريات )الثالثة اذج ابنل متقدير الن ل: ميث1ملحق 

 نموذج التجميعي -
reg y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 

Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       126 

-------------+----------------------------------   F(11, 114)      =     79.36 

Model |  16.3840263        11  1.48945694   Prob > F        =    0.0000 

Residual |  2.13967192       114  .018769052   R-squared       =    0.8845 

-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.8733 

Total |  18.5236983       125  .148189586   Root MSE        =      .137 

------------------------------------------------------------------------------ 

y  |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

x1 |   .1377066   .0274214     5.02   0.000     .0833851    .1920282 

x2 |   1.253664   .1102848    11.37   0.000     1.035191    1.472137 

x3 |   -.000155   .0003225    -0.48   0.632    -.0007939    .0004839 

x4 |   -2.01748   3.166987    -0.64   0.525    -8.291257    4.256296 

x5 |   2.094201   1.169913     1.79   0.076    -.2233873     4.41179 

x6 |  -.2506383   .1652712    -1.52   0.132    -.5780393    .0767626 

x7 |  -.0207843   .2078115    -0.10   0.921    -.4324573    .3908887 
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x8 |  -.0182146   .0683701    -0.27   0.790    -.1536552     .117226 

x9 |   .0021006   .0113796     0.18   0.854    -.0204422    .0246434 

x10|   .8282705   .1974326     4.20   0.000      .437158    1.219383 

x11|   -.004229   .0266682    -0.16   0.874    -.0570585    .0486006 

cons|  -.8365534   .1763121    -4.74   0.000    -1.185826   -.4872806 

------------------------------------------------------------------------------ 

 نموذج التأثيرات الثابتة-

xtreg y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11,fe 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        126 

Group variable: ind                             Number of groups  =         14 

R-sq:                                           Obs per group: 

     within  = 0.7654                                         min =          9 

     between = 0.9301                                         avg =        9.0 

     overall = 0.8526                                         max =          9 

                                                F(11,101)         =      29.96 

corr(u_i, Xb)  = 0.0594                         Prob > F          =     0.0000 

------------------------------------------------------------------------------ 

           y |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

          x1 |   .1291241   .0327157     3.95   0.000     .0642249    .1940234 

          x2 |   1.303772   .1457973     8.94   0.000      1.01455    1.592995 

          x3 |  -.0002057   .0003465    -0.59   0.554    -.0008932    .0004817 

          x4 |   9.239404    10.2155     0.90   0.368     -11.0254    29.50421 

          x5 |   1.818216   2.542834     0.72   0.476    -3.226082    6.862513 

          x6 |  -.1575136   .2137654    -0.74   0.463    -.5815666    .2665395 

          x7 |  -.0247479   .2298766    -0.11   0.914    -.4807613    .4312655 

          x8 |  -.0897558   .1109272    -0.81   0.420    -.3098055    .1302938 

          x9 |  -.0002652   .0124693    -0.02   0.983    -.0250009    .0244705 

         x10 |   .8153487   .2414385     3.38   0.001     .3363997    1.294298 

         x11 |  -.0209783   .0309515    -0.68   0.499    -.0823777    .0404211 

       _cons |  -.8828492   .2069408    -4.27   0.000    -1.293364   -.4723344 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .07684651 

     sigma_e |  .14217856 

         rho |  .22608564   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0: F(13, 101) = 0.37                     Prob > F = 0.9755 

 وذج التأثيرات العشوائية من-
xtreg y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11,re 

Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        126 

Group variable: ind                             Number of groups  =         14 

R-sq:                                           Obs per group: 

     within  = 0.7608                                         min =          9 

     between = 0.9945                                         avg =        9.0 

     overall = 0.8845                                         max =          9 

                                                Wald chi2(11)     =     872.93 

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0000 

------------------------------------------------------------------------------ 

           y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

          x1 |   .1377066   .0274214     5.02   0.000     .0839617    .1914516 

          x2 |   1.253664   .1102848    11.37   0.000      1.03751    1.469818 

          x3 |   -.000155   .0003225    -0.48   0.631    -.0007871    .0004771 

          x4 |   -2.01748   3.166987    -0.64   0.524    -8.224661      4.1897 

          x5 |   2.094201   1.169913     1.79   0.073     -.198786    4.387189 

          x6 |  -.2506383   .1652712    -1.52   0.129    -.5745639    .0732872 

          x7 |  -.0207843   .2078115    -0.10   0.920    -.4280873    .3865188 

          x8 |  -.0182146   .0683701    -0.27   0.790    -.1522175    .1157883 

          x9 |   .0021006   .0113796     0.18   0.854     -.020203    .0244041 

         x10 |   .8282705   .1974326     4.20   0.000     .4413096    1.215231 

         x11 |   -.004229   .0266682    -0.16   0.874    -.0564978    .0480399 

       _cons |  -.8365534   .1763121    -4.74   0.000    -1.182119   -.4909881 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |          0 

     sigma_e |  .14217856 

         rho |          0   (fraction of variance due to u_i) 
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------------------------------------------------------------------------------ 

 Breusch and Paganالمفاضلة بين النموذج العشوائي والنموذج التجميعي:   اختبارنتائج :2ملحق 
xttest0 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        y[ind,t] = Xb + u[ind] + e[ind,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     sd = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                       y |   .1481896        .384954 

                       e |   .0202147       .1421786 

                       u |          0              0 

        Test:   Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =     0.00 

                          Prob > chibar2 =   1.0000 

 :للمفاضلة بين النموذج العشوائي والنموذج الثابت Hausman test نتائج اختبار:3ملحق 
Hausman fe re 

Note: the rank of the differenced variance matrix (10) does not equal the number of coefficients 

being tested 

        (11); be sure this is what you expect, or there may be problems computing the test.  

Examine the output 

        of your estimators for anything unexpected and possibly consider scaling your variables 

so that the 

        coefficients are on a similar scale. 

                 ---- Coefficients ---- 

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 

             |       fe           re         Difference          S.E. 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

          x1 |    .1291241     .1377066       -.0085825        .0178434 

          x2 |    1.303772     1.253664        .0501084        .0953631 

          x3 |   -.0002057     -.000155       -.0000508        .0001268 

          x4 |    9.239404     -2.01748        11.25688         9.71219 

          x5 |    1.818216     2.094201       -.2759858        2.257721 

          x6 |   -.1575136    -.2506383        .0931248        .1355768 

          x7 |   -.0247479    -.0207843       -.0039636        .0982733 

          x8 |   -.0897558    -.0182146       -.0715412         .087352 

          x9 |   -.0002652     .0021006       -.0023657        .0050979 

         x10 |    .8153487     .8282705       -.0129218        .1389708 

         x11 |   -.0209783     -.004229       -.0167493        .0157098 

------------------------------------------------------------------------------ 

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

                 chi2(10) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                          =        3.47 

                Prob>chi2 =      0.9681 
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إلى  2014بيانات يومية من سبتمبر لمخاطر تقلب عوائد مؤشرات األسواق المالية )دراسة قياسية ل

 (.Dax 30كفورت نخاصة بمؤشر بورصة فرا 2018سبتمبر 

Risk of stock market index volatility returns (econometric study of 

daily data from September 2014 to Septembre 2018 for the Frankfurt 

stock exchange index Dax 30). 

 

  أعراب جازية
ARAB Djazia 

 arab_djazia@hotmail.fr )اجلزائر( -02بليدة –طالبة سنة اثلثة دكتوراه ل.م.د جامعة لونيسي علي 
 

 05/01/2020اتريخ النشر:               01/11/2019اتريخ القبول:                 15/08/2019اتريخ االستالم: 
 

 : ملخص
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Abstract:  

The objective of investors interest in analyzing the volatility of the 

returns of financial market indicators is to make their investment decisions. 

As the Dax30 index of the Frankfurt Stock Exchange is volatile and highly 

risky a suitable statistical model has been constructed by sampling a daily 

time series extending from 01/09/2014 to 01/10/2018 was sampled with a 

total of 1036 views.  

The GARCH model which takes price fluctuations during trading 

periods, takes into account the effect of random error distribution on the 

accuracy of the model. The GARCH-M model was used to indicate that there 

is a positive correlation between the risk and return from this indicator which 

helps the investor to know the nature of risk and volatility when forcasting. 

Keywords: Returns, Risk, Stylized facts, DAX30, GARCH-M Model. 

JEL Classification Codes: C32 ،C39،G14. 

 مقدمة:  .1
األوضاع حتظى أسواق األوراق املالية ابألمهية الكبرية يف اقتصادايت الدول فهي مرآة حقيقية تعكس 

واألوراق املالية املالية واألداء االقتصادي هلا كما أهنا متتاز بصفة عدم التأكد ألن أسعار األسهم والسندات 
 األخرى معرضة للتغرير املستمر من فرتة إىل أخرى ،عادة ما يفضل املستثمرين األوراق املالية األقل خطورة

فاملخاطرة انجتة عن االختالف النسيب بني العائد احملقق مستقبال ، العوامل األخرى خاصة العائد ثباتعند 
والعائد املتوقع قبل ذلك وهو ما يعرف إحصائيا ابلتشتت أو احنراف القيم احلقيقية عن املتوقعة ،فإدارة 
االستثمار وختصيص األصول لدى احملفظة االستثمارية يساعدان يف عملية اختاذ القرار يف ظل املخاطرة ومن 

 The Expected Utility Theory املنفعة املتوقعة ني أهم النظرايت اليت اهتمت بذلك جند نظريةب

(EUT) اليت قدمها كل من Ramsey (1931) ،Dc Finetti (1937) وMorgenstern (1944) 

 النظرية املالية احلديثة مثل هذه النظرية مهدت لظهور العديد من النماذج األخرى خاصة تلك اليت مست
،يوجد العديد حدد من خالل حساب التباين بني أن خطر احملفظة يتالذي  Markowitz (1952) منوذج

 Young ومنوذج Konno & Yamazaki (1991)  كنموذج  اليت أيدت نفس الفكرة مناذج أخرى من

(1998) .  
من املؤشرات من تعترب بورصة فرانكفورت األملانية من بني أهم البورصات األوروبية اليت تضم جمموعة 

 Deutscher Aktien Index الذي يعد من املؤشرات القيادية فيها وهو اختصار ل Dax30 بينها مؤشر



 

إلى سبتمبر  2014بتمبر مخاطر تقلب عوائد مؤشرات األسواق المالية )دراسة قياسية للبيانات يومية من س
 (DAX30خاصة بمؤشر بورصة فرانكفورت  2018

 

55 

أكرب الشركات األملانية ،ميتاز بنسبة خماطرة عالية عند التداول األمر الذي جيعل متخذ قرار  30 يتكون من
ويقصد مبخاطر حمفظة االستثمار أهنا درجة  االعتباراالستثمار أن أيخذ كل من العائد املتوقع واملخاطرة بعني 

تقلب العائد الناتج عن جمموع االستثمارات املكونة لتلك احملفظة ،ومن أجل توضيح العالقة بني املخاطرة 
 الذي اقرتحه GARCH والعائد املتوقع هلذا املؤشر سنتطرق يف هذه الورقة البحثية لتطبيق منوذج

Bollerslev (1986) أما منوذج،ل قياس تقلبات العوائد املالية من أج GARCH-M الذي طوره 
Engle ;Lilien &  Robins (1987) طر مت استعماله للتأكد من وجود أو عدم وجود عالقة بني خما

الذي قام بتوضيح فكرة أن  Eun Pyo Hong (1991) بدراسة السوق والعوائد املتوقعة ،وذلك استعانة  
ألن مجيع معامالت االرتباط الذايت موجبة  ARMA هلذا النموذج حياكي سلوك منوذجسلوك االرتباط الذايت 

وابلتايل فهو النموذج املالئم لنمذجة أتثريات معامل املخاطرة  GARCH-M وفقا لقيود معلمات منوذج
 أن منوذج Enrico Capobianco (1995) املتعلق بعوائد األسهم خالل فرتة التقلبات ،كما بنير 

GARCH-M هو الالئق لبياانت عوائد األسواق املالية ذلك بعد تطبيق حماكاة لنموذج التقلب العشوائي 
 ومناذج التقلب العشوائي ،أما دراسة  ARCH ثنائي التكافؤ واألخذ بعني االعتبار العالقة بني مناذج

Iulian Panait & all (2012) دات املنخفضة لسبعة فقاموا مبقارنة بنية تقلبات الرتددات العالية والرتد
-1997) شركات رومانية متداولة يف بورصة بوخارست وثالثة مؤشرات متعلقة بنفس البورصة يف الفرتة

الذي أظهر فعاليته يف الرتددات العالية وضعفه يف أتكيد فرضية  GARCH-M ابستخدام منوذج (2012
هل توجد  التالية:اإلشكالية طرح  كننامي كلذلأن زايدة التقلب يؤدي إىل زايدة العائدات املستقبلية. وفقا 

ولإلجابة على هذه اإلشكالية مت االعتماد  لبورصة فرانكفورت؟ Dax30 عالقة بني املخاطرة والعائد يف مؤشر
 للفرتة من Dax30على املنهج القياسي أبخذ سلسلة من املشاهدات اليومية ألسعار إقفال مؤشر 

مشاهدة بعد حذف أايم العطل ومت حتويل هذه  1036 مبجموع 01/10/2018 إىل 01/09/2014
مؤشر، من خالهلا ميكن توضيح العالقة املوجودة بني العائد واملخاطرة لدى  العوائد، اليت السلسلة إىل سلسلة

 .وآخر تطبيقيذلك قمنا بتقسيم هذه الورقة البحثية إىل جانبني جانب نظري  ولتوضيح
 الجانب النظري .2

يعد التقلب واحد من أهم العوامل األساسية املعتمد عليها يف صنع القرار االستثماري على مستوى 
هذا أو هبوطا خالل فرتة زمنية معينة احملافظ املالية بسبب تغريه الدائم الناتج عن حترك األسعار إما صعودا 
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التقلب عادة ما يكون متعلق ابلسالسل املالية اليت تتغري وفق الزمن واليت حتتاج منذجتها إىل مناذج االحندار 
 .GARCHالذايت املعممة واملشروطة بعدم جتانس التباين 

 :لمخاطرة(ا -نماذج تخصيص األصول المالية )العائد 1.2
يتم األخذ بعني االعتبار كل من  من أجل التخصيص األمثل لألوراق املالية يف احملفظة جيب أن

إىل  تدنيتها، ابإلضافةالتباين الذي يقيس املخاطر اليت يسعى املستثمر إىل و املتوسط الذي يقيس لنا العائد 
بني أهم النظرايت املتعلقة بذلك  املتغريات، ومنالتباين املشرتك وهو مقياس اجتاه التطور املشرتك للعديد من 

 :جند
 إىل كل من  The Expected Utility Theory تعود أصول نظرية :EUT املتوقعةنظرية املنفعة  -

Gabriel Cramer (1728) و Daniel Bernoulli (1738)  فكان حمتواها بسيط يدور حول إمكانية
اختاذ قرار التضحية ابملنفعة احلالية مقابل توقع منفعة أكرب يف املستقبل حتت مبدأ ترتيب األولوايت والبدائل 

كما تنص هذه النظرية على أن صانع القرار خيتار بني ،(40، صفحة 2017)خياري،  حسب املخاطر
التوقعات اليت فيها خماطر )التوقعات الغري مؤكدة( مقارنة بقيم املنفعة املتوقعة ،ويعد شكل منحىن  املنفعة 

 . (15، صفحة 2011)اببكر،   Risk اجتاه املخاطرةمهما يف حتديد إحساس متخذ القرار 
كيفية اختيار احملفظة املالية حيث  1952 سنة Markowitz قدم :Markowitz نظرية ماركويتز -

ابستخدام مؤشرين أساسيني مها العوائد  Mean-Varianceاعتمد على عملية حتسني متوسط التباين 
 .Christiano & all, 2006, p)  واملتمثلة يف متوسط العائد واملخاطرة اليت مت قياسها بتغرير العائد املتوقعة

املنفعة احلدية للعائد على االستثمار ،فالبديل االستثماري  أساس فرضيات النظرية فهي تقوم علىالأما (01
له توزيع احتمايل متعلق بفرتة االحتفاظ ابلعوائد املتوقعة كما أن تقدير املخاطر من طرف املستثمرين يكون 
على أساس تغيري العوائد فهؤالء املستثمرون هلم سلوك عقالين فهم يفضلون تعظيم العوائد عند نفس مستوى 

املخاطرة أو أهنم خيتارون املخاطر اليت تكون أقل عند نفس مستوى العوائد ،أما تعظيم العوائد لفرتة من 
 سنة  ROY ، يف حني أن(27، صفحة 2009)طييب،  واحدة تفسر ابملنفعة احلدية املتناقصة للثروة

لذلك يتوجب حتديد احلد األدىن لرأس املال املقبول  املخاطرةافرتض أن املستثمر سيتجه إىل عدم  1952
بتطوير  1959 عام Markowitz العالقة بني املخاطرة والعائد لذلك قام ،هذه الطريقة تسمح بتحديد

 ألن سالسل املالية غري مستقرة وال تتبع التوزيع الطبيعي. semi-variance واقرتح شبه التباين ROY هنج
(Benheddi, 2007, p. 01) 
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منوذج استثماري  Konno Yamazaki )1991( اقرتح :K) Y)-Konno Yamazaki نظرية -
هذا االحنراف ، Markowitzجديد يعتمد على استخدام متوسط االحنراف املطلق كبديل للتباين يف منوذج 

ميثل  القيمة املطلقة املتوقعة لفرق املتغري العشوائي ومتوسطه أي معدل الفرق املطلق بني العوائد املمكنة 
،ويتميرز هذا النموذج عن غريه  (50، صفحة 2017)خياري،  للمحفظة االستثمارية والعائد املتوقع منها

 املتغري للحد من عدد األصول يف احملفظة االستثمارية كما يعني احلد األقصى هلذه األصول T يف استعمال
2T+2 ف T كما ، هو عدد الفرتات الزمنية على افرتاض عدم وجود حد أقصى لالستثمار يف األصل

عملية حتسني تسمح أبن يكون معدل االحنرافات املطلقة متحررة من فرضية التوزيع الطبيعي األمر الذي بسط 
 الربامج اخلطية.

يعتمد هذا النموذج على ختصيص أصول احملفظة للبياانت التارخيية وهو أول  :Young )1998( نظرية -
 .V.Puelz, 2001, p) 1998 سنة Minimax (MM)من قام بتطبيق منوذج أصغر القيم العظمى 

مقارنتا ابلنماذج األخرى يف حالة ما إذا كانت أسعار األصول ال تتبع التوزيع  هذا النموذج له مزااي،(05
يف حالة ما إذا كانت بياانت العائد منحرفة أو إذا  Markowitz الطبيعي ،كما يعترب أفضل من منوذج

 كان احلل األمثل للمحفظة حيتوي على العديد من متغريات القرار.  
 :GARCHتقدير التقلب والمخاطر باستعمال نماذج  2.2

 تتميرز السالسل املالية عن ابقي السالسل الزمنية مبجموعة من اخلصائص:
 عدم التأكد: فعائدات السالسل املالية متقلبة وفق فرتات زمنية خمتلفة مما يعطيها صفة التغرير الزمين -

Time-Varying Volatility. 
متثيل هذه العائدات غالبا ما تظهر غري  إن:  Fat tails ذات ذيل مسيكعائدات األصول املالية  -

مع افرتاض منذجة هذا النوع من  مما يتناقض Leptokurtoses وهلا تفرطح زائد  Skewness متناظرة
 Student ما تتبع توزيعفهي عادة  ،(Saltoglu, 2017, p. 03) الطبيعي السالسل أهنا تتبع التوزيع

 .GED امللتوي أو التوزيع العام لألخطاء Studentأو
االرتباط الذايت لتقلبات العوائد هي إحدى مميزات  : إنVolatility Clustering جتمع التقلبات -

أن التقلبات  Mandelbrot الحظ البعض، فقدالسالسل املالية فمعدالت العائد غري مستقلة عن بعضها 
تتبعها تقلبات كبرية أخرى والتقلبات الصغرية تتبعها تقلبات صغرية أخرى مما يدل على استمرار الكبرية 

  (Cont, 2005, p. 03) التغريات السابقة للفرتة الزمنية احلالية.
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د أن تدفق املعلومات ارتفاع معدالت التقلب يف فرتات عدم التداول: من خصائص السالسل املالية جن -
فرتة عدم لومات املرتاكمة اليت تتدفق يف يف األسواق املالية ليست متماثلة خالل فرتات زمنية معينة ،فاملع

التداول )أايم العطل( هي أكثر املعلومات اليت مت مجعها يف فرتة التداول ،هذا الفارق سينعكس على أسعار 
  (Saltoglu, 2017, p. 04) .ا أبثر الرافعة املاليةوهي ما تعرف أيض احملددة يف هذه الفرتات

 وفقا هلذه اخلصائص مت اقرتاح العديد من النماذج هبدف التنبؤ ابلتقلبات ،ففي بداية األمر مت استخدام مناذج
ARIMA لBox & Jenkins (1976)   إال أهنا استندت على فرضيات خاطئة فهي ال تعتمد على

 Panait) األمر الذي حال دون الوصول إىل نتائج صحيحة، املذكورة سابقاخصائص السالسل الزمنية املالية 

& Slavescu, 2012, p. 56) قرب يف منذجة تقلبات مث ظهرت النماذج املشروطة بعدم جتانس اليت كانت األ
 عوائد األصول املالية من أمهها جند:

معلومات   مبا أن التباين يف سالسل األصول املالية تتغرير عرب الزمن بشرط وجود قيم أو: ARCH مناذج -
االحندار  تعرف بنماذجاليت ابقرتاح مناذج أتخذ بعني االعتبار هذا التغرير وهي  Engle (1982) سابقة ،قام

 ARCH (Autoregressive Conditional الذايت املشروط بعدم جتانس التباين

Heteroscedastic) ة عرب الزمن بسبب وجود بعض  الذي َيعتمد فيه على مربع األخطاء السابقة واملتغرير
وتكتب ،  Mispecificatication القيم الشاذة يف السلسلة وعدم تالؤم البياانت مع سوء املواصفات

 (Akigray, 1989, p. 58) :كما يلي ARCH معادلة
𝑦𝑡 𝐼𝑡−1⁄ = 𝜇 + 𝑎𝑡 … (01) 

σt وتباين 0 فاألخطاء تتبع التوزيع املستقل واملتماثل مبتوسط
2  

𝑎𝑡 ↝ 𝑖𝑖𝑑 (0, 𝜎𝑡
2)                    

   كاآليت ARCH(1) تكتب معادلة
     𝜎𝑡

2 = 𝛼0 + 𝛼1𝜇𝑡−1
2 … 0 حيث   (02) < 𝛼1 < 1  

 The أما معادلة املتوسط، The conditional variance equation  وتسمى أيضا مبعادلة التباين
conditional mean equation فهي متثل 𝜇 ( 01من املعادلة رقم.) 

يف التقدير جمموعة من الصعوابت  واجه النموذج لكن هذابطريقة املعقولية العظمى ، ARCH يتم تقدير
𝑝) ملا ARCH(p) العتبار أن لذلك اجتهت بعض الدراسات >  سيكون من األحسن تطبيق منوذج (3

GARCH(1,1) لتفادي حجم p الكبري واحلفاظ على درجة احلرية. 
كتعميم  Bollerslev )1986( اقرتحه ARCH  هذا النموذج هو امتداد ل :GARCH منوذج -



 

إلى سبتمبر  2014بتمبر مخاطر تقلب عوائد مؤشرات األسواق المالية )دراسة قياسية للبيانات يومية من س
 (DAX30خاصة بمؤشر بورصة فرانكفورت  2018

 

59 

يعتمد على التباين ومربع  Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic له
 (Panait & Slavescu, 2012, p. 61) :أخطاء القيم السابقة وفق املعادلة التالية

𝑦𝑡 ∕ 𝐼𝑡−1 = 𝜇 + 𝑎𝑡. . . (01)     
𝜎𝑡

2 = 𝛼0 + 𝛼1𝜇𝑡−1
2 + 𝛿1𝜎𝑡−1

2 … (03)  𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻(1,1) 
إذ يتم  Maximum Liklihoodلتقدير معلمات هذا النموذج نستعمل طريقة املعقولية العظمى 

كايف  GARCH (1,1) منوذج النموذج، عملياالتوزيع العشوائي خلطأ  حتديد هذه الدالة ابالعتماد على
 لقياس تقلبات العوائد املالية.

Robins ,Lilien Engle & )1987( اقرتح هذا النموذج من طرف  :M-GARCHمنوذج  -

 خيترب إذا كان من املمكن أتثري التباين على متوسط العوائد املستقبلية  GARCH هو أحد أصناف مناذج
(Reider, 2009, p. 13)، ومبا أن عالقة بني خماطر السوق والعوائد املتوقعة هلا أمهية كبرية يف النظرية املالية

بعني االعتبار وذلك إبدخال التقلب إىل معادلة  Risk Premium هذا النموذج أبخذ عالوة املخاطرةقام 
 ,Capobianco, 1995) :واليت تكتب معادلتها كاآليت The conditional mean equation املتوسط

p. 06) 

𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝛾𝜎𝑡−1
2 + 𝑎𝑡 …  متثل معادلة املتوسط           (04)

𝜎𝑡
2 = 𝛼0 + 𝛼1𝜇𝑡−1

2 + 𝛿1𝜎𝑡−1
2 …  التباينوهي متثل معادلة          (03)

GARCH(1,1)  . 
𝛾 إذا كان، Risk Permuim متثل عالوة املخاطرة  حيث ≠ فإن النموذج يشري إىل وجود ارتباط   0

نالحظ من خالل املعادالت السابقة أن النموذج يف التباين وابلتايل نقول أن العوائد مرتبطة أيضا ،
GARCH-M  هو يف األساس مزيج خطي بني منوذجGARCH ومعادلة التقلب املتضمن فيها. 

 الجانب التطبيقي .3
خالل  Dax30 يف هذا اجلانب سنتطرق لتحليل السلسلة املالية املتعلقة بسلسلة العوائد اليومية ملؤشر

مشاهدة ومت احلصول على سلسلة  1036 تتكون من 01/10/2018 إىل 01/09/2014 الفرتة الزمنية
 www.investing.com  من املوقع االلكرتوين Dax30أسعار إقفال مؤشر فرانكفورت األملاين 

 :Dax30 تعريف مؤشر 1.3
يف دراستنا إىل أحد  ارأتينا أن نتطرقعلى مستوى األورويب والدويل  األملانيةنظرا للمكانة االقتصادية 

file:///C:/Users/Kheli_000/Downloads/www.investing.com
file:///C:/Users/Kheli_000/Downloads/www.investing.com
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كفورت فهو كثر املؤشرات سيولة يف بورصة فرانمن بني أ Dax30 أهم مؤشراهتا يف السوق املايل، يعد مؤشر
بقيمة أساس تبلغ  1988 جانفي 01 يفللتداول املؤشر  مت طرح هذاأكرب الشركات األملانية ، 30يضم 

 Borsen-Zeitung (1959) وهو امتداد ملؤشر آخر كان يسمى (1987 ديسمرب 30 يف) 1000

(Sharp Trader) ،مؤشر كان Dax30 منذ نشأته فإدراج أي  30 شركة من أصل16 مستقرا نسبيا مع
من أسهم  %10 شركة فيه جيب أن تكون حتت معيار أساسي أال وهو بورصة فرانكفورت وما ال يقل عن

 الشركة جيب أن تكون حتت سلطة القطاع العام ابإلضافة إىل قواعد تداول أخرى. يتم حساب سعر مؤشر
Dax30  بشكل مما يعين أن الشركات ذات الرمسلة السوقية أعلى تؤثر يف سعره لرأس املال ابلقيمة املرجحة

حسابه ابستخدام طريقة التعومي احلر فهو يعتمد على عدد األسهم املتاحة متجاهال األسهم اليت  كبري، ويتم
وهو نظام حساب املعامالت  2006 املعتمد سنة extra ال ميكن شراؤها أو بيعها فعليا. وبفضل نظام

 15 أيضا كل Dax30 من عمليات التداول يف بورصة فرانكفورت يقوم حبساب %90 ة والذي يتوىلاملالي
 (Strategie-Bourse) اثنية.

 :دراسة استقرار السالسل المالية 2.3 
خالل  {𝑅𝑡} وسلسة العوائد {𝑝𝑡} سنقوم يف هذا اجلزء بتحليل استقرار كل من سلسلة األسعار

 ، ADF ابالستعانة مبجموعة االختبارات املتمثلة يف كل من 01/10/2018-01/09/2014 الفرتة

PP وkpss. 
فيما يلي سنقوم بعرض التمثيل البياين لسلسلة أسعار مؤشر  :{𝑝𝑡}  سلسلة أسعار املؤشر -

Dax30 أسعار اإلقفال اليومي وهي متثل سلسلة {𝑝𝑡}   كاآليتخالل الفرتة املذكورة سابقا 

 .{𝑝𝑡}: التمثيل البياني لسلسلة أسعار مؤشر 1الشكل 
 
 
 
 
 
 
 

 .Eviews09خمرجات برانمج  المصدر:
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غري مستقرة نظرا  DAX30 ملؤشر {𝑝𝑡} التمثيل البياين السابق يتضح لنا أن سلسلة أسعارمن 
للتغريات الواضحة يف أسعارها إما صعودا أو هبوطا ،فقد سجل هذا املؤشر مستوايت أسعار مرتاجحة من 

إىل أواخر الشهر أكتوبر من نفس السنة مث بدأ ابلصعود متأثرا ابجيابية املؤشرات  2014 سبتمربفاتح 
فقد كانت األسعار  2015 يف بداية سنةأما  ، 2014 الرئيسية مع حتقيق ثباات سعراي يف شهر ديسمرب

هنا مت تسجيل بعض التداوالت السلبية ، 2015 متذبذبة ضمن املستوى الصاعد إىل غاية هناية شهر ماي
-02-09 مبوجة تقلبات صاعدة إىل 2018 سنة وقد كانت بداية 11900 نظرا لثبات املستوى عند

واستعاد مقاومته يف جوان  2018 عادت للرتاجع فقد تعرض املؤشر هلبوط حاد يف شهر مارس مث 2018
 أين مت تسجيل هبوط سليب مؤكدا خروجه عن املسار الصاعد. 2018-09-07 من نفس السنة إىل

 kpssو ADF ،PP ولتأكد من استقرارية سلسلة األسعار نستعني ابختبارات جذر الوحدة
 :ة يف اجلدول التايلفكانت النتائج ملخص

 .{𝑝𝑡}:نتائج اختبارات استقرارية سلسلة أسعار مؤشر  1الجدول 

 اختبارات
 بعد الفرق األول قبل الفرق األول

 بجذر الوحدة باالتجاه العام بالثابت بجذر الوحدة باالتجاه العام بالثابت
ADF -0.8579 

(0.3443) 

-1.4061 

(0.5805) 

-2.5242 

(0.3162) 

-32.216 

(0.00***) 

-32.215 

(0.00***) 

-32.204 

(0.00***) 

PP -0.8668 

(03404) 

-1.3938 

(0.5866) 

-2.5606 

(0.2988) 

-32.220 

(0.00***) 

-32.220 

(0.00***) 

-32.208 

(0.00***) 

Kpss - 2.6045 0.3397 - 0.0531 0.0486 

 .%1*** االحصائية معنوية عند 
 .Eviews09خمرجات برانمج  المصدر:

خالل النتائج املتحصل عليها نالحظ أن سلسلة أسعار املؤشر غري مستقرة يف مستواها األصلي  من
ابلثابت ،االجتاه العام وجذر الوحدة أما بعد الفرق األول  kpssو ADF ،PP من اختبار عند تطبيق كل

 %1 عند مستوى توضح أن هذه السلسلة مستقرةل معنوية تصبح كل النتائج املتعلقة ابالختبارات السابقة
ليست مستقرة عند مستواها األصلي ولكن  Dax30 املتعلقة مبؤشر {𝑝𝑡}وابلتايل نستنتج أن سلسلة أسعار

 مستقرة عند الفرق األول.
 بسعر إقفال اليومي ابالستعانة Dax30 قيم عوائد مؤشر حسابمت  :{𝑅𝑡} سلسلة عوائد املؤشر -

𝑝𝑡 وفق العالقة التالية : 𝑅𝑡 = 𝑙𝑛 (
𝑝𝑡

𝑝𝑡−1
سعر  هو لوغريتم الليبريي لنسبة t ،أي أن العائد يف اليوم  (
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،ونتج عن السلسلة الزمنية  (𝑝𝑡−1) على سعر إقفاله يف اليوم السابق (𝑝𝑡) إقفال املؤشر يف نفس اليوم
 الشكل التايل: 01/10/2018-01/09/2004 خالل الفرتة Dax30لعوائد مؤشر 

 .{𝑅𝑡}: التمثيل البياني لسلسة عوائد المؤشر 2الشكل 

 

 

 

 

 

 

 .Eviews09خمرجات برانمج  المصدر:

نالحظ من خالل املنحىن أن هناك تغريات يف عوائد املؤشر )املمثلة ابللون األمحر( والبواقي اخلاصة 
ات نتج  عنها تقلبات صغرية اليت تظهر يف هبا )املمثلة ابلون األزرق( يف خمتلف الفرتات الزمنية ،هذه التغرير

يوم أي أن تقلبات صغرية تتبعها تقلبات صغرية أخرى خالل فرتة زمنية معتربة ،أما  570 إىل 0 الفرتة من
رى يوم يظهر املنحى على شكل تقلبات كبرية تتبعها تقلبات كبرية أخ 1036 يوم إىل 571 يف املدة ما بني

 Volatility السالسل الزمنية املالية وهي ما تعرف بتجمع التقلباتهذه اخلاصية هي إحدى أهم خصائص 

Clusting ،لتأكد من استقرارية هذه السلسلة سنستعني ابختبارات جذر الوحدة ADF ،PP وkpss 
 :اليت كانت نتائجها ملخصة يف اجلدول املوايل

 .{𝑅𝑡} سلسلة عوائد المؤشر استقراريهنتائج اختبارات  :2لجدول ا

 اختبارات
 قبل الفرق األول

 بجذر الوحدة باالتجاه العام بالثابت
ADF -32.298 

(0.00***) 
-32.297 
(0.00***) 

-32.286 
(0.00***) 

PP 
-32.305 

(0.00***) 

-32.307 

(0.00***) 

-32.296 

(0.00***) 

Kpss - 0.0525 0.0449 

 .%1*** االحصائية معنوية عند 
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 .Eviews09خمرجات برانمج  المصدر:

 من النتائج السابقة يتضح لنا أن سلسلة العوائد مستقرة يف مستواها األصلي عند تطبيق اختبارات
ADF PP وkpss حبيث نالحظ أن prob=0 يف كل من ADF وPP  ابلثابت ،االجتاه العام وجبذر

السلسلة مستقرة ،إذا الوحدة مما يعين قبول الفرضية البديلة اليت تنص على عدم وجود جذر الوحدة أي أن 
مستقرة يف  {𝑅𝑡} غري مستقرة يف املستوى األصلي بينما سلسلة العوائد {𝑝𝑡}  نقول أن سلسلة األسعار

 خصائص السالسل املالية. وهي منمستواها األصلي 
 اختبار التوزيع الطبيعي: 3.3

،فمن  {𝑅𝑡} املؤشريعد هذا االختبار من اخلطوات اهلامة يف حتديد طبيعة توزيع سلسلة العوائد 
املعروف عن السالسل املالية أهنا حتتوي على ذيل مسيك وابلتايل فهي ال تتبع التوزيع الطبيعي وللتأكد من 

 ي:كما يل  Jack-Bera واختبار QQ-Plotذلك سنستعني ابلرسم البياين 
- tPlo-QQ: وهو خمطط Quantile-Quantile أو ما يعرف بtPlo-QQ   لتوضيح ،هي أداة بيانية

وفقا لذلك نقول أن السلسلة تتبع التوزيع   (Normalité test) مدى مالئمة توزيع معني لتوزيع نظري آخر
املتعلقة ابلنموذج  les quantilesالعينة تتساوى مع كميات  les quantiles الطبيعي إذا كانت كميات

 اليمني يكون توزيع السلسلة يتبع التوزيع الطبيعي".الطبيعي "كلما كانت النقاط أقرب من 
 التوزيع الطبيعي. الختبار QQ-Plot: 3الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .Eviews09خمرجات برانمج  المصدر:
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املنحىن، من خالل الرسم البياين نالحظ أن معظم النقاط تقع فوق خط املنتصف أي على يسار 
 سلسلة عوائد املؤشر ال تتبع التوزيع الطبيعي. نقول أن وعليه

ن السلسلة أاليت تنص على فرضية العدم  الطبيعي، حتثهو اختبار متعلق ابلتوزيع  :Bera-Jack اختبار  -
يلي  مرفوضة، وفيمافإن هذه الفرضية تصبح  كبريةفإذا كانت قيمة إحصائية االختبار  تتبع التوزيع الطبيعي 

كما   Jack-Bera توضح اإلحصائيات الوصفية ونتائج اختبار Eviews09 نتائج مستخرجة من برانمج
 يلي:

 لتوزيع الطبيعي.  Jack-Bera: نتائج اختبار 4الشكل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .Eviews09خمرجات برانمج  المصدر:
 (Mean=-0.00025) من خالل نتائج اإلحصاء الوصفي املتحصل عليها نالحظ أن املتوسط

موجب وهو ما  Skewness يف هذه احلالة يكون االلتواء  (Median=-0.00816)أكرب من الوسيط
وابلتايل نقول أن املنحىن غري متماثل بل  0 ختتلف عن اليت (0.360236) يظهر جليا يف القيمة الناجتة

إذا فهو يشري إىل  3 أكرب منقيمته  Kurtosis=5.4232 ينحرف إىل اليمني ،أما ابلنسبة ملعامل التفلطح
من خالل ما سبق نستنتج أن سلسلة العوائد ال تتبع التوزيع الطبيعي و leptokurtique أنه توزيع حاد

إذا نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة  prob=0 من خالل قيمة Jack-Bera وهو ما يؤكده اختبار
 ال تتبع التوزيع الطبيعي. Dax30 اليت تنص على أن سلسلة العوائد املتعلقة مبؤشر

 : ARCH وجود أثر اختبار 4.3
وفق  ARCH جيب أن نتأكد أوال من وجود أثر GARCH(p,q) هبدف الوصول إىل نتائج مناذج

 الفرضيات التالية:
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𝐻0: 𝜌1 = 𝜌2 = ⋯ = 𝜌𝑚 = 0 
  𝐻1: ∃ 𝜌𝜅 ≠ 0   /1 < 𝜅 < 𝑚 

 املوضحة كاآليت:حتصلنا على النتائج  Eviews 09 وابستعمال برانمج 
 .ARCH: نتائج اختبار ألثر 3الجدول 

 
 
 

 .Eviews09: خمرجات برانمج المصدر
𝑝𝑟𝑜𝑏 𝐶ℎ𝑖 مبا أن − 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒(1) = نرفض فرضية العدم  %5 أقل من مستوى املعنوية 0

 ألثرونقبل الفرضية البديلة أي أن تباين األخطاء ليس اثبتا عرب الزمن وأن بواقي هذا النموذج ختضع 
ARCH.     

لتحديد   GARCH(1,1) حمققة ميكن يف هذه احلالة تقدير منوذج ARCH مبا أن جتمع التقلبات وأثر 
 حجم تقلبات املؤشر.

 واختيار النموذج األفضل:  GARCHتقدير نماذج  5.3
وفق عدة  GARCH(1,1) مبراعاة عدم إتباع هذه السلسلة لتوزيع الطبيعي سنقوم بتقدير منوذج

امللتوي كما هو  GED و توزيع GED امللتوي ،توزيع Student ،توزيع Student منها توزيعتوزيعات 
 موضح يف اجلدول التايل:

 : إختيار النموذج األفضل باستعمال المعايير المالئمة.4الجدول 
 Akaike Schwartz Hannan-Quinn Log likelihood التوزيع/المعيار

Student -6.2814 -6.2575 -6.2724 3252.532 

Student 3250.917 6.2730- 6.2611- 6.2803- الملتوي 

GED -6.2907 -6.2668 -6.2816 3257.296 

GED 3254.921 6.2807- 6.2689- 6.2880- الملتوي 

 .Eviews09نتائج متحصل عليها من برانمج  المصدر:
 Schwartz و Akaike من خالل نتائج اجلدول السابق نقوم ابختيار أقل قيمة لكل من معيار

وفقا لذلك نستنتج أن أفضل منوذج هو  Log likelihood ،وأكرب قيمة ملعيار Hannan-Quinn و
 . GED العام لألخطاء توزيعالالذي تكون فيه البواقي تتبع 
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اليت كانت نتائجه  GARCH(1,1) بعني االعتبار مت تقدير منوذج GED بعد أخذ توزيع
 التالية:ملخصة يف املعادلة 

 
 
 
 
 
 

سالب ومعنوي عند مستوى  (0.000688-) ابلنسبة ملعادلة املتوسط نالحظ أن احلد الثابت
سالب وضعيف ،أما ابلنسبة ملعادلة  Dax30مما يدل على أن متوسط سلسلة عوائد مؤشر  %05 املعنوية

فكرة أن العوائد مرتبطة ويعزز  ARCH التباين فنالحظ أن معامل مربع األخطاء معنوي مما يؤكد وجود أثر
موجبان  GARCH(1,1) فيما بينها مع اختالف التباين ،كما أن شرط االستقرارية حمقق فمعامال منوذج

𝛼1 حيث: 1 وجمموعهما أقل من + 𝛿1 = 0.06724 + 0.9272 = 0.9944 < 1 
يستعمل هذا النموذج لتحديد طبيعة املخاطرة عند االستثمار : GARCH-M تقدير منوذج -

 وكانت نتائج تقدير كما يلي: Dax30 يف مؤشر
 

 
 
 
 
 

 املقدرة ابلقيمة  𝛾نالحظ أن معامل املخاطرة The mean equation من نتائج معادلة املتوسط
مما يدل على أنه توجد عالقة بني املخاطرة والعائد املتوقع يف مؤشر  (0 معنوية )ختتلف عن 0.325931

أن سلسلة عوائد املؤشر مرتبطة بشكل كما نالحظ أهنا موجبة وهذا يدل على  Dax30 بورصة فرانكفورت
 The variance ،كما أن املعامالت املتعلقة مبعادلة التباين %32.59 بنسبةإجيايب مع تقلباهتا و ذلك 

equation واملتمثلة يف كل من α1  و𝛿1 كانت نتائجهما تستويف الشرط األساسي أال وهو 𝛼1 +
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𝛿1 < 𝛼1 حيث 1 = 𝛿1 و  0.1081 = 𝛼1وابلتايل فإن  0.8769 + 𝛿1 = 0.985 <

لتعديل متوسط العائد ،مبعين أن التقلبات الشرطية هي الرجوع إىل  reverting مما يعين وجود تراجع 1
 .Dax30معلومات سابقة املتعلقة مبشاهدات السالسل الزمنية اخلاصة مبؤشر 

  اختبار البواقي المعيارية: 6.3
يف حتليل العالقة بني املخاطرة والعوائد نتجه  GARCH-M مدى مالئمة منوذجلغرض التحقق من 
 إلجراء االختبارات التالية:

ن أجل م: Box-Ljung التحقق من االرتباط الذايت واالرتباط الذايت اجلزئي ابستعمال إحصائية
 Ljung-Box  نستعني إبحصائية GARCH-M البواقي املعيارية لنموذج اتالتأكد من استقاللية مربع

الفرضية البديلة فهي تنص على أن البواقي غري  مستقلة، أمااليت تنص فرضية العدم فيها أن البواقي  (1976)
 مستقلة حيث أن:

𝑄κ
∗ = n(n + 2) ∑

ρ̂κ
2

n−κ
36
κ=1 = 1034(1036) ∑

ρ̂κ
2

1034−κ
36
κ=1 = 31.295      

𝜒(𝜅−𝑝−𝑞): القيمة اجلدولية هي
2 = 𝜒(5%,36)

2 =  اجلدولية،وابلتايل نالحظ أن القيمة  55.75
𝜒(5%,36)

2 = 𝑄κ أكرب من القيمة احملسوبة 55.75
∗ = إذا نقبل فرضية العدم اليت تنص  31.295

 البواقي مستقلة فيما بينها. اتعلى أن مربع
واليت : لسلسلة البواقي ARCH  من أجل الكشف عن أثر LM-ARCH حساب إحصائية

 كانت نتائجها موضحة يف اجلدول التايل:
 لسلسلة البواقي المعيارية.  ARCH: أثر 5الجدول 

 
 
 
 

 .Eviews09: خمرجات برانمج المصدر
أكرب  = (p-val) 0.7451 البواقي املعيارية نالحظ أن قيمة اتملربع ARCH من نتائج اختبار أثر

 ARCH احلالة نقبل فرضية العدم اليت تنص على عدم وجود أثر يف هذه (%5) 0.05 من مستوى املعنوية
فعال وميكن االعتماد عليه يف  GARCH-Mالقول أن منوذج  وابلتايل ميكننامما يعين أن هذا األثر قد زال 



 

 أعراب جازية
 

68 

 أيضا. ARCH اختاذ القرار فقد جنح يف إزالة االرتباط الذايت بني مربعات األخطاء كما قام إبزالة أثر

 خاتمة: .4
العائد ومستوى املخاطرة ،األمر الذي جعل  تغرييعتمد اختاذ القرار االستثماري يف احملفظة املالية على 

ذجة وحتليل العالقة بينهما أبخذ بعني االعتبار أهم اخلصائص معظم االستثماريني واالقتصاديني يسعون إىل من
اليت تتميز هبا السالسل املالية عن ابقي السالسل الزمنية كالتغري الزمين وجتمع التقلبات ،بناءا على ذلك مت 

 النماذج املشروطة بعدم جتانس التباين لتقدير عوائد األصول املالية فالتقلب املعرب عنه ابلتباين اللجوء إىل
املشروط مهم جدا يف إدارة املخاطر من خالل تسهيل عملية حساب القيمة املعرضة للخطر يف املركز املايل 

 يف توضيح العالقة بني املخاطرة )التقلب( والعوائد فقد أثبتت جناعتها GARCH-M،أما ابلنسبة لنماذج 
بتطبيق هذا النموذج على مؤشر و فهي تقوم ابلتعبري عن عالوة املخاطرة كدالة خطية حلجم اخلطر احلايل ،

Dax30  كانت نتائج تدل على وجود أثر ARCH  مسح لنا بتقدير منوذجالذي GARCH(1,1)  فقد
𝛼1 معنوية وجمموعهما حيقق الشرط االستقالليةأهنا التباين املعامالت املتعلقة مبعادلة  ظهرت + 𝛿1 < 1  

 GARCH-M يعترب أفضل منوذج لتوقع سلوك تقلب هذا املؤشر، أما فيما خيص نتائج تطبيق منوذج فهو
مما يدل على وجود ارتباط  𝛾 بني املخاطرة والعائد املتوقع من خالل معنوية إجيابية وجود عالقة فكانت تؤكد

 على العموم ميكن استخالص أهم النتائج يف النقاط التالية: و ، سلسلة البياانت مع تقلباهتا بني
مستقرة عند الفرق األول بينما سلسلة العوائد مستقرة يف  Dax30 سعار إقفال مؤشرإن سلسلة ا -

 مستواها األصلي.
 Akaike  ،Schwartz ،Hanan-Quinn وفقا لنتائج املعايري املستعملة يف النموذج واملتمثلة يف -
 .GEDالعام لألخطاء  توزيعالفإن توزيع أخطاء سلسلة العوائد يتبع  Log likelihoodو
 هو النموذج املالئم لتقدير تقلبات مؤشر GED ذو أخطاء تتبع توزيع GARCH(1 ,1) منوذج -

Dax30 ث حيقق شرط االستقاللية يحب 𝛼1 + 𝛿1 = 0.9944 < 1 . 
 عالقة بني املخاطرة والعائد املتوقع حيث قدر معامل املخاطرة بيوضح وجود  GARCH-M منوذج -

𝛾 = فكلما ارتفعت نسبة املخاطرة ارتفعت معها نسبة العائد  مما يدل على وجود عالقة اجيابية 0.3259
  .%32 املتوقع ملؤشر ب نسبة

املخاطرة األمر الذي االعتبار أن يهتم ابلتقلب العوائد مع أخذه بعني  Dax30 إذا على املستثمر يف مؤشر
 ساعده كثريا يف معرفة طبيعة التقلب من أجل تقدير العائد املتوقع.سي
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 البيئيةنحو نظام جبائي بيئي جزائري فعال باالعتماد على التطبيقات الدولية للجباية  
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 ملخص:
اجلباية اخلضراء يف السياسة اجلبائية ادخال بعد ان تصميم نظام جبائي بيئي فعال يقوم على مقاربة 

من منطلق أن اجلباية البيئية أضحت من بني أهم األدوات االقتصادية املستعملة يف التطبيقات الدولية لتحقيق 
 على املستوى اجلزئي.االلتزام البيئي للمؤسسة على املستوى الكلي و مفهوم النمو األخضر 

اعطاء بعض مع  ،توضيح أهم املمارسات الدولية احلديثة للجباية البيئية اىلالورقة البحثية هذه هتدف 
لتطبيقات الدولية شأهنا أتهيل النظام اجلبائي اجلزائري بيئيا ابالستفادة من أحسن ا من العملية اليتاملقرتحات 
 .مستوى اجلباية البيئية ىاملوجودة عل

 تصاريح التلوث، ، السياسة اجلبائية، النمو األخضراجلباية البيئية : يةكلمات مفتاح
 JEL: H22,H23 اتتصنيف

Abstract:   

 Designing an effective eco tax system based on the approach of 

introducing green tax policy in to tax system has become one of the most 

important economic tools used in international applications to achieve the 

concept of green growth at the macro level and the enterprise environmental 

commitment of the at the micro level. 

This paper aims at clarifying the most recent international practices of 

eco tax and giving some practical suggestions to rehabilitate the Algerian  
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tax system by taking advantage of the best international applications 

available. 

Keywords: eco-tax, Tax Policy, Green Growth, Pollution Permits 

JEL Classification Codes: H22, H23 

 مقدمة:  .1
ع لتحقيق التأهيل البيئي للمؤسسة نطاق واس املستعملة علىن بني أهم األدوات تعد اجلباية البيئية م

، كالقرض الضريبياألدوات االقتصادية يركز على الضرائب وخمتلف األشكال الفنية األخرى  هذا النوع من
األخرى لتشجيع املؤسسة على  والمحفزات الضريبيةالخضراء نظام االهتالك المتناقص على التجهيزات 

اليت تدمج  وابلتايل منح أفضلية للمؤسسات، وانتهاج سلوك مسؤول جتاه البيئة، النظيفةاعتماد الممارسات 
هي احدى املسؤوليات األساسية للنظام اجلبائي البيئي الفعال الذي من ميزاته اعطاء االعتبارات البيئية و 

 ؛األفضلية اجلبائية للمؤسسات اليت تعتمد على املمارسات الصديقة للبيئة
 بحث :اشكالية ال

 سوف نطرح االشكالية التالية للبحث : ورقة البحثيةانطالقا من هذه الرؤية األولية لل
كيف يمكن تصميم نظام جبائي بيئي جزائري فعال باالستفادة من الممارسات الدولية الحديثة    

األسئلة اىل يتفرع عن هذا السؤال الرئيس ؟ انطالقا من واقع حال الجباية البيئية الجزائرية للجباية البيئية 
  التالية:الفرعية 
 ماهي أهم التجارب الدولية يف اجلباية البيئية؟ -
 أين وصلت جتربة اجلباية البيئية يف اجلزائر؟ -
 كيف ميكن االستفادة من جتربة الدول الرائدة يف اجلباية البيئية؟ -
 اجلزائري للحد من التلوث البيئي؟ماهي أهم التحدايت اليت تنتظر النظام اجلبائي  -

 االطار الزماني والمكاني  للبحث :
 ( على 2018-2010الفرتة )تقوم هذه الدراسة على تقييم جتربة اجلباية اخلضراء يف اجلزائر خالل 

أساس االحصائيات اليت حصلنا عليها من مديرية التوقعات ورسم السياسات بوزارة املالية، اضافة اىل بعض 
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 .(2018اىل  2010املؤشرات االحصائية اخلاصة ابجلباية البيئية يف االحتاد األورويب لسنوات )
 الموضوع : اختيارأهمية وأسباب 

تعد اجلباية البيئية )اجلباية اخلضراء( من أهم املقارابت الدولية املستعملة حلماية البيئة فهي وسيلة 
األسباب الرئيسة اليت  مما جعلها أحد أهم ،البيئي للمؤسسة االلتزامو  النمو األخضرأهداف حتقيق  متكن من

اهتمامنا ابلدراسات اجلبائية سواء ذات الطابع األكادميي اضافة اىل دفعت الباحث اىل تناول هذا املوضوع 
حماولة الباحث حماكاة جتارب الدول الرائدة اليت قطعت أشواطا كبرية يف أتهيل مع أو ذات الطابع التقين 

 ؛اجلبائية مبا يتالئم واملمارسات االقتصادية النظيفة نظمها
 أهداف الدراسة :

 نتطلع يف هذه الدراسة اىل حتقيق األهداف التالية :
  ؛ادات اجلباية العادية يف اجلزائرتقييم مردودية ) حصيلة ( ايرادات اجلباية البيئية ومقارنتها ابير 
  ؛التعرف على بعض املمارسات والتطبيقات الدولية احلديثة للجباية البيئية 
 ؛جبائي بيئي فعال لبحث يف متطلبات التحول اىل نظاما 
 اجلزائري.التطبيقات الدولية للجباية البيئية وتطبيقها على النظام الضرييب  استلهام بعض الدروس من 

  الدراسة : يةمنهج
نسبة التحصيل الضرييب نعتمد يف ورقتنا البحثية على منهج حتليل مؤشرات اجلباية البيئية عن طريق 

بيئي اىل امجايل اجلباية العادية، كما نعتمد على منهج دراسة احلالة وذلك ابلوقوف على واقع حال اجلباية ال
 .دولية الستلهام بعض الدروس منهاالبيئية اجلزائرية واالطالع على بعض املمارسات اجلبائية البيئية ال

 الجباية البيئية  مفاهيم عن.2
 .السياق التاريخي للجباية البيئية :1.2

إذ يعود ظهور أول معاملها إىل نظرية اآلاثر اخلارجية ، إن االهتمام بقضااي جباية البيئة حديث نسبيا
 إىل فرض ضرائب على املؤسسات يف ى، الذي دع1920سنة  (ARTUR  PIGOU) ر بيجوثألر 

 les)وعليه تدعى الضرائب البيئية ابسم، االنبعااثت اليت ترتكها هذه املؤسسات شكل تعويضات مقابل آاثر
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taxes pigouviennes ) ،يدفع ثالملو  العامليباية البيئية إىل املبدأ يستند أساس فرض اجل 
pollueur payeur ، طرف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  من1972ألول مرة سنة الذي ظهر

(OCDE) (16، صفحة 2014)عامر،  متهيدا الرساء معامل االقتصاد العاملي األخضر. 
  تعـريف وأهداف الجباية البيئية:.2.2

تعرف اجلباية البيئية أبهنا" تلك الضرائب والرسوم املفروضة من املشرع اجلبائي هبدف التعويض على 
ضريبة وفرض  الضريبة على املنتوجات اليت يصاحب إنتاجها تلوث بيئي بفرضالضرر الذي يسببه امللوث 

أي عند النقطة اليت  إن سعر الضريبة حيدد وفق املستوى املعياري للتلوث ،"املصاحبة لالنتاجعلى النفاايت 
يتعادل فيها كلفة الضرر احلدي الذي يسببه امللوث مع التكاليف احلدية ملكافحة التلوث، وعليه فان الضريبة 

 .(13، صفحة 2016، )حسين أو تكلفة إزالة الضرر ،جيب أن تساوي تكلفة تفادي الضرر
املسامهة يف إزالة ) هتدف اجلباية البيئية إىل حتقيق جمموعة من األهداف ميكن ذكر بعضها فيما يلي: 
املسامهة يف تطبيق مبدأ تغرمي  ،ة جديدةإجياد مصادر مالي، ق تنمية سريعة قائمة على بيئة نظيفةيحتق،التلوث
 .(28، صفحة 2015)ابدر،  لصاحل املنتوجات األنظفواملنتجني تغيري سلوك املستهلكني ،امللوث
 أدوات الجبـاية البيئية. 3.2

  :(output tax) الضريبة على المنتجات.1.3.2
يقصد هبذا الشكل من الضرائب قيام احلكومة بفرض ضريبة قيمية ونوعية على خمتلف الوحدات 

اليت تصاحب إنتاجها أو نشاطها تلوث البيئة، وذلك يهدف ختفيض حجم اإلنتاج، ومن مث اإلنتاجية 
  .ختفيض حجم امللواثت الناجتة  إىل املستوايت املقبولة اجتماعيا

  : EMISSION TAXضريبة النفايات واالنبعاثات.2.3.2
أهنا متارس دور األسعار كما ،  على خملفات النشاط اإلنتاجي للوحدات االقتصاديةتفرض هذه الرسوم 

اجتة عن تشغيل املشروعات السوقية للتكلفة اخلارجية للتلوث، فهي تعكس قيمة اآلاثر اخلارجية السلبية الن
 .(55، صفحة 2018)كيالين،  امللوثة
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 نظام الدفع والرد: .3.3.2
 ة خسائر التلوث على هو نظام قائم على فكرة فرض رسوم ضريبية على املتسببني يف التلوث ملقابل
عمليات من شأهنا عالج  أن يتم رد هذه الرسوم لدافعها يف حالة قيامهم إبعادة تدوير املواد امللوثة أو إجراء

 لص من امللواثت بطريقة مشروعةالتلوث، وابلتايل فان هذا األسلوب حيفز املتسببني يف التلوث على التخ
   .(111، صفحة 2016)فرغلي، 
  تصاريح التلوث القابلة للتداول:.4.3.2
إن تصاريح التلوث القابلة للتداول تقوم على أساس حتديد مستوى معياري للتلوث وحتديد مقدار  

لالنبعااثت اليت حيدثها امللوثون، من خالل إنشاء سوق خاص بشهادات حقوق التلوث، فكرة السوق قائمة 
ك يف إطار إصدار على أساس ضمان عدم ختطي امللوثني للمستوى املعياري الذي حتدده السلطات، ويتم ذل

  .(07، صفحة 2016)قحطاين،  تصاريح التلوث القابلة للتداول
 تشخيص وتحليل الجباية البيئية في الجزائر  .3

 :الجباية البيئية في الجزائر ايرادات تحليل .1.3
( حيث انتقلت من 2018 -2000عرفت ايرادات اجلباية البيئية تطورا ملحوظا يف فرتة الدراسة )

مليون دينار سنة   70314.92لرتتفع اىل  ماقيمته  2010مليون دينار سنة  35093.67ماقيمته 
 75222.89لتحقق  2018مث سجلت أعلى ارتفاع هلا سنة  %50أي بزايدة تصل تقريبا اىل  2015

وميكن أن تعزى هذه الزايدة اىل جمموعة من األسباب أمهها ، % تقريبا55دينار أي بزايدة قدرها  مليون
الزايدة املتتالية يف قيمة الرسم على املنتوجات ،ضم الرسم على املركبات اجلديدة اىل صنف الضرائب البيئية )

الزايدة املتتالية يف  ،الزيوت والشحوم املزيتة لرسم علىالزايدة املتتالية يف قيمة ا،البرتولية املطبقة على الوقود 
 . (5، صفحة 2019)زيكارة،  (اخل…م على االطارات املطاطية اجلديدةقيمة الرس
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 الوحدة مليون دج  ( في الجزائر2018 -2000تطور ايرادات الجباية البيئية للفترة ) :1الجدول 
 مبالغ الجباية البيئية السنوات مبالغ الجباية البيئية السنوات 

2010 35093.67 2015 70314.92 

2011 43858.67 2016 72219.19 

2012 94530.96 2017 73399.44 

2013 68536.06 2018 75222.89 

2014 69942.71 2019 ----------- 

 

 2018، مديرية التوقعات ورسم السياسات بوزارة املالية المصدر:
 (2018 -2010تطور ايرادات الجباية البيئية في الجزائر ) :1الشكل 

 
 
 
 
 

 
 

 01من اعداد الباحث ابالعتماد على معطيات اجلدول  المصدر:
 الجباية العادية : بإيراداتتحليل فعالية ايرادات الجباية البيئية مقارنة .2.3

 ما بنيللفرتة املمتدة  ايرادات اجلباية البيئيةيتضح أن  02من خالل املعطيات الواردة يف اجلدول 
اذ على طول فرتة الدراسة مل تتجاوز نسبة اجلباية البيئية اىل امجايل اجلباية ، ( متواضعة2018 اىل 2010)

فسجلت سنة أما أضعف نسبة ،وهي النسبة القصوى   2012% املسجلة سنة  3.38العادية نسبة 
، %2.68املقدرة   2017 النسبة الضعيفة املسجلة كذلك سنة اضافة اىل %2.35واملقدرة ب  2018

، 2019)راوية،  اجلباية العادية هو إبمجايلة يف ضعف نسبة اجلباية البيئية مقارنة يمن بني األسباب الرئيس
 : (4صفحة 
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الرسوم البيئية اخلاصة ابالنبعااثت املسؤولة عن االحتباس احلراري خصوصا  إدخال الكثري منعدم  -
(2CO) ؛اذ ال توجد حلد اآلن أية دراسة حتدد النشاطات املسؤولة عن غازات االحتباس احلراري 
يرتتب  عدم وجود أية مدونة أو بطاقية لدى ادارة الضرائب عن املؤسسات امللتزمة بيئيا من غري امللتزمة -

 ؛لتزمة بيئيااملؤسسة امتيازات جبائية للمعن هذه البطاقية منح 
 ؛عدم وجود تنظيم هيكلي لدى االدارة اجلبائية خيتص جبباية البيئة -
اليت ميكن  اجلبائية التحفيزاتعدم إقرار منط االهتالك املعجل ومعوانت االستثمار اليت تعترب من أحسن  -

أن تنطوي عليها الضرائب االيكولوجية، حيث أن هذه احلوافز هلا فاعلية خاصة يف حتفيز املؤسسات 
 ؛التجهيزات املنخفضة ملستوى التلوث البيئيو  على اقتناء التكنولوجيا

تفرض ابلتناسب مع حجم  (cfc2, nox,co 2so,)غياب كلي لنظام ضرييب بيئي خاص مبلواثت اهلواء  -
 ؛اثت هذه امللواثت يف اهلواءانبعا

من الرسم على القيمة املضافة أو فرضها  لتجهيزات اخلضراء من اجل اعفائهاغياب مدونة خاصة اب -
 ؛عليها مبعدل منخفض سواء عند االسترياد أو عند بيعها يف السوق احمللي

 ؛ها على غرار الضريبة على الضوضاءغياب الكثري من الرسوم البيئية املتعارف علي -
 غري امللتزمة بيئيا  أرابح الشركات ابلنسبة للمؤسسات عدم اقرار معدالت مرتفعة خاصة ابلضريبة على -

  ( 2018 -2010: نسبة الجباية البيئية الى اجمالي الجباية العادية في الجزائر للفترة ) 2الجدول 
 الوحدة مليون دج

 العاديةالى نسبة الجباية البيئية  الجباية العادية الجباية البيئية السنوات
2010 35093.67 1.297.940 2.70% 

2011 43858.67 1.527.090 2.87% 

2012 64530.96 1.908.570 3.38% 

2013 68536.06 2.031.010 3.37% 

2014 69942.71 2.091.450 3.34% 

2015 70314.92 2.354.640 2.98% 

2016 72219.19 2.422.900 2.98% 

2017 73399.44 2.736.230 2.68% 

2018 75222.89 3.190.330 2.35% 

 2018،مديرية التوقعات ورسم السياسات بوزارة املالية المصدر:
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 (2018 -2010) نسبة الجباية البيئية الى الجباية العادية :2الشكل 

 
 
 
 
 

 
 02من اعداد الباحث ابالعتماد على اجلدول المصدر:

 (:2018 -2010هيكل وبنية الجباية البيئية في الجزائر للفترة ) تحليل.3.3
تتشكل بنية اجلباية البيئية يف اجلزائر من العديد من الرسوم البيئية سوف نذكر فقط الرسوم البيئية 

( اليت نذكرها حبسب األمهية يف التحصيل  2018اىل  2010األكثر حتصيال خالل فرتة الدراسة املمتدة بني )
د، الرسم على الوقو ، الرسم على الوكالء، يدةالرسم على السيارات اجلدوهي ) 03نتجة من اجلدول املست

الرسم  ،ختزين النفاايت الصناعية مالرسم التكميلي على عدة،الرسم على الطاق،الرسم على الزيوت النفطية
الرسم التحفيزي على عدم ،الصناعيملياه القذرة ذات املصدر الرسم التكميلي على اي، املرتبط ابلتلوث املائ

)تقرير املديرية العامة  (الرسم على االطارات املطاطية اجلديدة، ختزين النفاايت املرتبطة ابألنشطة العالجية
 (12، صفحة DGPP ،2019للتوقعات والسياسات 

  (2018 -2015الفترة ) خاللتحصيال يوضح الرسوم البيئية األكثر  3لجدول ا

 لوحدة مليون دجا

 2018 2017 2016 2015 الرسم

 4.99 4.81 4.77 4.55 الرسم التكميلي على املياه القذرة

 4100 4000 3996 3980 الرسم على الوقود

 1980 1950 1914 1900 الرسم على الزيوت النفطية

 266 250 245 244 الرسم التحفيزي على عدم ختزين نفاايت صناعية
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 2018، مديرية التوقعات ورسم السياسات بوزارة املالية :المصدر

 – 2015يتضح أن الرسوم البيئية األكثر حتصيال خالل الفرتة ) 03 من خالل احصائيات اجلدول
% من امجايل 76.51 هما نسبت 2018( هي الرسم على السيارات اجلديدة حيث شكل سنة 2018

مث ، 2018% من امجايل اجلباية البيئية سنة 12.82يليها الرسم على الوكالء مبا ميثل نسبة ، اجلباية البيئية
% 2.63مسجال نسبة  ، مث الرسم على الزيوت النفطية2018% سنة 5.45نسبة الرسم على الوقود ب

 (8، صفحة DGPP ،2019)تقرير املديرية العامة للتوقعات والسياسات  2018سنة 
 2018الرسوم البيئية األكثر تحصيال سنة  :3الشكل 

 
 
 
 
 
 

 
 

 03من اعداد الباحث ابالعتماد على اجلدول  المصدر:

 1.99 1.94 1.90 1.88 الجالتحفيزي على عدم ختزين نفاايت الع الرسم

 70 50 46 44 الرسم املرتبط ابلتلوث املائي

 1.88 1.77 1.70 1.66 الرسم على االطارات املطاطية اجلديدة

 57554.03 55960.92 54909.82 53156.83 الرسم على السيارات اجلديدة

 1600 1580 1550 1532 الرسم على الطاقة

 9644 9600 9550 9450 الرسم على الوكالء

 75222.89 73399.44 72219.19 70314.92 جمموع اجلباية البيئية



 

 حراق مصباح
 

80 

 (2018 – 2015الرسوم البيئية األكثر تحصيال في الفترة ) :4الشكل 
 
 
 
 

 03من اعداد الباحث ابالعتماد على اجلدول رقم  المصدر :

 
 03:من اعداد الباحث ابالعتماد على اجلدول المصدر

 بعض الممارسات الدولية  للجباية البيئية .4
 تجربة الواليات المتحدة األمريكية:.1.4

األداة املفضلة يف الوالايت (،TRADABLE PERMITS)تعترب الرخص القابلة للتداول  
املتحدة األمريكية، حيث حتتل فيه مكاان ابرزا يف برامج محاية البيئة، وتستخدم معظمها يف مكافحة 

وضع حد أقصى لالنبعااثت (IMF, 2019) بطريقتنياالنبعااثت امللوثة للهواء، يتم تصميم نظام الرخص 
الكلية، يسمح حبق التبادل التجاري بقدر معني من االنبعااثت وهو النظام املعروف ابسم نظام "وضع احلد 

-crédit –based)النظام القائم على الرصيد  وطريقة(CAP-AND - TRAD)األقصى واإلجيار 

system)،بتخفيض االنبعااثت دون ابلرصيد عندما يثبت الشخص أنه قام  رحيث يسمح فيه اإلجتا
 الوالايت املتحدة األمريكية ترتاوح الربامج الناجحة للرخص القابلة للتداول بني برامج تطبق يف،مستوى معني

وميكن تفسري  ،املناطقعدد ضئيل من  مقصورة على منطقة جغرافية واحدة، أو يف كافة أحناء البالد، وبرامج
على أساس املفاضلة بني رفع الكفاءة الذي قد يسفر عنه التوسع يف سوق الرخص وخطر خلق نقاط  ذلك

  ؛ساخنة بيئية، أي أماكن يرتكز فيها التلوث البيئي من جراء زايدة االجتار ابلرخص
بعملية حفظ الرصيد مسحت معظم أنظمة الرخص القابلة للتداول يف الوالايت املتحدة األمريكية 

(banking) ،وهو ما حيدث عندما يقوم محلة الرخص بتخفيض االنبعااثت إىل ما دون املستوى املطلوب ،
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وحفظ الرصيد الفائض الستخدامه، أو بيعه يف املستقبل، ويبدوا هذا الطابع املرن مهما بشكل خاص يف 
ا يف حالة البنزين اخلايل من الرصاص، وميكن احلاالت اليت يتم فيها ختفيض امللواثت على مراحل زمنية كم

أن يؤدي ختفيض االنبعااثت إىل ما دون املستوى املطلوب يف املراحل األوىل من الربانمج ،عندما تكون 
 (IMF, 2019) .االنبعااثت يف أعلى مستوايهتا إىل زايدة املنافع اليت تعود على البيئة

  (Bonus-malusالمكافأة ) -: نظام الرسم التجربة الفرنسية .2.4

من السيارات اليت تصدر انبعااثت  ابتداءتلويثا، وذلك  على املركبات األكثر (Malus)فرض رسوم 
أورو للسيارات اليت  eurostat, 2019( "200(، تقدر قيمة هذه الرسوم حسب السلم التايل:2coلغاز 

 2coأورو للسيارات اليت تصدر انبعااثت   750،كلم/2coغ( من  160إىل  156) 2coتصدر انبعااثت 
غ( 245إىل  196) 2coأورو للسيارات اليت تصدر انبعااثت   1600،كلم/2coغ( من  195إىل  161)

 اهلدف كلم/2coغ( من  245)أكثر من  2coأورو للسيارات اليت تصدر انبعااثت  2600،كلم/2coمن 
  2co غ/كلم من 130إىل متوسط انبعثات يقدر بـ  2coهو ختفيض انبعااثت   (Malus)من هذا الرسوم 

ميول من الرسوم  (Bonus)للمكافأة  نظام اءنشامقابل ، جتسيدا لتحقيق اهلدف املنشود السيارات اخلضراء
( أورو للسيارات األقل تلويثا حسب سلم خاص 100،700ترتاوح قيمة املكافأت بني ) (Malus)السابقة 

إىل  2co  (116أورو للسيارات اليت تصدر غاز 100 ةمكافأ» يلي:كما 2coيتناسب وانبعااثت غاز 
غ( من  115إىل  96)  2coأورو للسيارات اليت تصدر غاز 500 مكافأة، كلم2coغ( من 125

2co/2أورو للسيارات اليت تصدر غاز 700 مكافأة ،كلمco   2غ( من 95)أقل منco/  .كلم 

 (2SO)فرض رسم على انبعاثات ثاني اوكسيد الكبريت :ية السويدالتجربة .3.4
أن تستعمل  للطن علىأورو  4500(، مبقدار2SO)فرض رسم على انبعااثت اثين اوكسيد الكربيت 

 إيرادات هذا الرسم يف بعث الطاقات املتجددة.
 ضريبة على الطاقة الكهربائيةفرض : التجربة االلمانية .4.4

ني استخدام الطاقة لدى إيراداهتا يف حتسجزء من ستخدم يفرض ضريبة على الطاقة الكهرابئية، 
 يف حني يذهب اجلزء املتبقي إىل تنمية الطاقات املتجددة. املؤسسات،
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 تحليل ودراسة ايرادات الجباية البيئية في االتحاد األوروبي .5
 الجباية البيئية في االتحاد األوروبي :تطور ايرادات .1.5

تعترب جتربة دول االحتاد األورويب يف جمال اجلباية البيئية منوذجا حيتذى به حيث انتهج االحتاد اسرتاتيجية 
يف  مما ترجالسياسة البيئية ابلسياسة اجلبائية البيئية عن طريق توفري كل التدابري االقتصادية واملالية وهو ربط 

اجلباية البيئية داخل فضاء االحتاد األورويب خصوصا وأن مبالغ مالية معتربة من ايرادات  إليراداتملعتربة الزايدة ا
نالحظ أن  04ول رقم ، من خالل اجلد(eurostat, 2019) األضرار البيئية إلزالةاجلباية البيئية ختصص 

 2018اىل غاية سنة  2000من سنة  االحتاد األورويب يف تزايد مستمرايرادات اجلباية البيئية داخل 
مليون  252114.47اليت شهدت اخنفاضا( حيث انتقل التحصيل من  2009و 2001) ابستثناء سنيت 

 2000حيث كانت الزايدة مابني سنة  2018مليون أورو سنة  371555.03 اىل  2000أورو سنة 
 .مليون أورو  119440.56  هما قيمت 2018وسنة 

 (2018 -2000تطور ايرادات الجباية البيئية في االتحاد األوروبي من ) :4الجدول 
 الوحدة : مليون أورو

 ايرادات الجباية البيئية السنوات ايرادات الجباية البيئية السنوات
2000 252114.47 2010 304062.99 

2001 225166.25 2011 317126.96 

2002 264376.85 2012 327510.87 

2003 270714.52 2013 332668.05 

2004 281973.57 2014 344118.88 

2005 288411.7 2015 360145.98 

2006 296509.11 2016 364780.16 

2007 304512.47 2017 368796.24 

2008 297951.3 2018 371555.03 

2009 289845.99   

 املكتب االحصائي األورويب متوفر على املوقع: من اعداد الباحث ابالعتماد على المصدر 
Ec.europa.eu/eurostat/ statistic/environmental-tax - eu 



 

 لبيئيةنحو نظام جبائي بيئي جزائري فعال باالعتماد على التطبيقات الدولية للجباية ا
 

83 

 (2018 -2000: تطور ايرادات الجباية البيئية في االتحاد األوروبي للفترة )5الشكل 
 

 05املصدر : من اعداد الباحث ابالعتماد على معطيات اجلدول رقم 
 

 
 05الباحث ابالعتماد على اجلدول رقم  : من اعدادالمصدر

 
 04من اعداد الباحث ابالعتماد على اجلدول  المصدر:

 األوروبي:تحليل بنية وهيكل الجباية البيئية في االتحاد .2.5
يف املرتبة األوىل تليها يف املرتبة الثانية  جباية الطاقةإن اجلباية البيئية يف اإلحتاد األورويب قائمة على 

ارتفعت حصيلة (eurostat, 2018)  الضرائب على التلوثمث أييت يف املرتبة الثالثة ، على النقلالضرائب 
 2010،حيث ارتفعت من سنة 2018اىل سنة  2010الضرائب على الطاقة بشكل كبري من سنة 

 52320.3قدرها  أي بزايدة، 2018مليون اورو سنة  285920.30مليون اورو اىل233600من
حيث ارتفعت من ،2018اىل سنة  2010لنقل من سنة حصيلة الضرائب على ا كما ارتفعت،مليون اورو

أي بزايدة قدرها ، 2018مليون اورو سنة  75200.54مليون اورو اىل  60500.14من  2010سنة 
حيث سجلت  ابلنسبة حلصيلة الضرائب على التلوث شهدت زايدة طفيفة جدا ،مليون اورو 14700.4

مليون  10434.19 هما قيمت 2018لتسجل سنة ، مليون اورو 9962.85 هما قيمت  2010سنة 
 .مليون اورو 471.34أن الزايدة صغرية جدا قدرت ب ما يعينوهو ، اورو

 (2018 – 2010بنية وهيكل الجباية البيئية في االتحاد األوروبي للفترة ) :5الجدول 
 الوحدة : مليون أورو

 جمموع الرسوم البيئية ضرائب التلوث الضرائب على النقل الضرائب على الطاقة السنوات
2010 233600 60500.14 9962.85 304062.99 

2011 243400 61900 11826.96 317126.96 

2012 253800 62400 11310.87 327510.87 

2013 255900 64800.20 11968.67 332668.87 
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2014 270400 65500.44 8218 344118.88 

2015 277880.39 69999.77 12265.82 360145.98 

2016 279690.15 70400.62 14689.39 364780.16 

2017 283466.87 73159.84 12169.53 368796.24 

2018 285920.30 75200.54 10434.19 371555.03 

 من اعداد الباحث ابالعتماد على املكتب االحصائي األورويب متوفر على املوقع :المصدر
Ec.europa.eu/eurostat/ statistic/environmental-tax - eu 

 (2018 -2010)بنية وهيكل جباية البيئة في االتحاد األوروبي للفترة  :6الشكل 
 

06 

 
 
 
 

 05من اعداد الباحث ابالعتماد على اجلدول  المصدر:

 األوروبي:الضرائب البيئية األكثر تحصيال في االتحاد .3.5
، حبيث (eurostat, 2019) متثل اجلباية البيئية من الطاقة النسبة الكربى من إمجايل اجلباية البيئية

نسبة قدرت ب مثلت  ، فهيإيرادات الضرائب البيئية طوال فرتة الدراسة (3/4ثالثة أرباع )متثل تقريبا 
% سنة 76.67وبلغت نسبة ، 2017% سنة  76.86يف حني مثلت نسبة ، 2018% سنة  76.95
% وعليه فان الضرائب على الطاقة هي املصدر 77.15 هما نسبت 2015يف حني بلغت سنة ، 2016

 تلي الضرائب على الطاقة الضرائب على النقل  اذ سجلت، االحتاد األورويبباية البيئية يف الرئيسي حلصيلة اجل
غري بعيدة عن ، %19.83نسبة  2017حني سجلت سنة  %، يف 20.23 هما نسبت  2018سنة 

، %19.43 هما نسبت 2015%، يف حني بلغت سنة 19.29واملقدرة ب  2016النسبة املسجلة سنة 
تشمل عدة انواع من الضرائب مثل الضرائب املفروضة على استخراج املواد أما الضرائب على التلوث واليت 

الضرائب ، الضرائب على الضجيج، (، الضرائب على املياهSO2 ,NOX) الضرائب على االنبعااثت ، اخلام
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 هما نسبت 2017، يف حني سجلت سنة 2018% سنة 2.80 هما نسبتمثلت ، وغريها على النفاايت
غري بعيدة عن النسبة %، 4.02الضرائب على التلوث  نسبة  فقد سجلت  2016أما سنة ، 19.83%

  .% 3.40واملقدرة ب  2015املسجلة سنة 
 (2018، 2015الضرائب البيئية األكثر تحصيال في االتحاد األوروبي سنوات ) :6الجدول 

 % الوحدة:
 2018 2017 2016 2015 الرسوم البيئية

 %76.95 %76.86 %76.67 %77.15 الضرائب على الطاقة

 %20.23 %19.83 %19.29 %19.43 الضرائب على النقل

 %2.80 %3.29 %4.02 %3.40 الضرائب على التلوث

 : من اعداد الباحث ابالعتماد على املكتب االحصائي األورويب متوفر على املوقع المصدر
Ec.europa.eu/eurostat/ statistic/environmental-tax – eu 

 في االتحاد األوروبي 2018نسب الضرائب البيئية األكثر تحصيال سنة  :7الشكل 

 
 
 

 
 
 

 06من اعداد الباحث ابالعتماد على بياانت اجلدول  :المصدر
  بعض الدروس المستخلصة من التجارب البيئية الدولية :.6

جتارب الدول الرائدة يف الضرائب البيئية اليت ميكن االستعانة  لصة منمن بني أهم الدروس املستخ
 ما يلي:األبعاد البيئية يف السياسات والتشريعات اجلبائية  إبدخالهبا يف أتهيل نظامنا الضرييب اجلزائري 

 هألنالرئيسي املشرتك يف كافة إصالحات الضريبة االيكولوجية،هو العنصر  2coإن استحداث ضرائب  -
بدقة فان الضرائب تفرض على  هز الغالب ضمن غازات االحتباس احلراري، لكن نظرا لصعوبة قياسهو الغا
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تتباين  املعدالت الضريبية و  احملتوى التقديري من الكربون يف املنتجات  اليت تعترب مصدرا النبعاث هذا الغاز،
 (eurostat, 2018) ؛السويدو  وان كانت أعلى املعدالت هي تلك املطبقة يف النرويج

ففي معظم احلاالت ترمي   إن إقرار الضرائب البيئية مل يكن هدفها الرئيسي هو توليد إيرادات ضخمة،   -
إىل حتقيق هدف مزدوج، يتمثل يف حتسني الظروف البيئية واستخدام األموال احملققة لتخفيف حدة التشوهات 

 ؛(222، صفحة 2017)كحالن، ائب األخرى اليت أحدثتها الضر 
ألنه يف حالة عدم وجود  ،رييب بني خمتلف البلدانلتنسيق الضابإن إقرار الضرائب البيئية جيب أن يتسم  - 

جتانس ضرييب بيئي قد تؤدي الضرائب البيئية إىل اإلضرار ابملنافسة الدولية، وهو ما حدث للنرويج اليت أتثرت 
 ؛تناقص االستثمارات يف قطاع النفطكثريا جراء ضريبتها على الكربون اليت أدت إىل 

السيما األمر املتعلق بتحديد سعر الضريبة اليت  ،أن يتسم ابلدراسة املعمقةإن إقرار الضرائب البيئية جيب  -
جيب أن حيدد وفق املستوى املعياري للتلوث، إال أن األدوات املستخدمة يف تسعري التلوث ميكن أن يكتنفها 
بعض الصعوابت واملشاكل، من حيث أن احلكومة قد ال تعرف مسبقا السعر احلقيقي الذي سيحقق الكمية 

املعلومات، والبياانت الدقيقة عن التكلفة املصاحبة لإلنتاج يف نتيجة غياب لبيئي املستهدفة من التلوث ا
  ؛خمتلف الوحدات االقتصادية

اجلبائية اليت ميكن  التحفيزاتإن إقرار منط االهتالك املعجل ومعوانت االستثمار يعد من أحسن وأسهل  -  
هلا فاعلية خاصة يف حتفيز املؤسسات على  أن تنطوي عليها الضرائب االيكولوجية، حيث أن هذه احلوافز

التجهيزات املنخفضة ملستوى التلوث البيئي ومعاجلة أضراره، لذى يتعني إدخال تعديالت و  اقتناء التكنولوجيا
 ؛على النظم اجلبائية يف هذا اجملال بصورة ميكن من معاجلة املشكلة البيئية

اية أبسعار منخفضة تشجيعا لألفراد واملؤسسات على إن إقرار الضرائب البيئية جيب أن يكون يف البد -
التماشي معها دون ردود أفعال سلبية منهم، خاصة يف ظل اخنفاض الوعي الضرييب من جهة، وصعوبة تقدير 

 ؛(289، صفحة 2015)شقطاين،  تكاليف التلوث من جهة اثنية
فرض ضريبة على أرابح الشركات مبعدل منخفض ابلنسبة للمؤسسات اليت تقدم خدمات بيئية، واعتماد  -

معدل خمفض على األرابح اليت يعاد استثمارها يف اجملال البيئي يسمى معدل األرابح البيئية على غرار معدل 
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 ؛(123، صفحة 2011)حراق،  األرابح املعاد استثمارها 
تفرض ابلتناسب مع حجم ( cfc2, nox,co 2so,)تصميم نظام ضرييب بيئي خاص مبلواثت اهلواء  -

 ؛انبعااثت هذه امللواثت يف اهلواء
 وكذا ،ابلسكان املكتظةالسيارات للمدن  فرض ضرائب على الضوضاء مثل أتسيس رسوم على دخول -

 ؛وغريها، املالعب الرايضية، األسواق الشعبية، قاعات احلفالت يف الضوضاء، احملالت املتسببة
من الرسم على القيمة املضافة أو فرضها  لتجهيزات اخلضراء من اجل اعفائهاأتسيس مدونة خاصة اب -

 ؛مبعدل منخفض سواء عند االسترياد أو عند بيعها يف السوق احمللي
(، مثل 2COن غازات االحتباس احلراري خصوصا )إدخال رسوم بيئية خاصة ابالنبعااثت املسؤولة ع -

وجعل كلفة البطاقة الرمادية أو (، Bonus-malus )نظامتلك املتعلقة ابلسيارات كالتجربة الفرنسية 
 ؛جتسيدا ملفهوم السيارات اخلضراء CO2وقيمة انبعااثت ، قسيمة السيارات تتحدد ابألحصنة اجلبائية

قائم على فكرة فرض رسوم  ضريبية على املتسببني يف التلوث  ملقابلة  تطبيق نظام الدفع والرد هو نظام -
خسائر التلوث احملتملة، على أن يتم رد هذه الرسوم لدافعها يف حالة قيامهم إبعادة تدوير املواد امللوثة أو 

التخلص عمليات من شأهنا عالج التلوث، وابلتايل فان هذا األسلوب حيفز املتسببني يف التلوث على  إجراء
 (eurostat, 2019) من امللواثت بطريقة مشروعة

العمل آبلية تصاريح التلوث القابلة للتداول اليت تقوم على أساس حتديد مستوى معياري للتلوث وحتديد  -
 ؛مقدار لالنبعااثت اليت حيدثها امللوثون، من خالل إنشاء سوق خاص بشهادات حقوق التلوث

انشاء مديرية مركزية على مستوى املديرية العامة للضرائب خاصة ابجلباية البيئية مهمتها تصميم نظام  -
 ؛جبائي بيئي فعال تكون هي املسؤولة على منح خمتلف االمتيازات اجلبائية للمؤسسات الصديقة للبيئة

أتسيس بطاقية وطنية خاصة ابلغش اجلبائي البيئي تدون فيها أمساء الشركات اليت تقوم مبخالفات بيئية  - 
 ؛خطرية من الدرجة الثالثة من أجل فرض نظام عقايب صارم على املمارسات اخلطرية املضرة ابلبيئة

، املؤسسة ملتزمة بيئيا قسيمة خضراء تفيد أبن، استحداث قسيمات بيئية تسلم من طرف ادارة الضرائب -
لثالثة محراء تسلم على أن تكون القسيمة ا، وقسيمة صفراء تكون مبثابة انذار للمؤسسة لبداية انتهاكها للبيئة
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نتائجها حرمان املؤسسة من كافة االمتيازات الضريبية اليت  حترتم املعايري البيئية تكون منمل  للمؤسسات اليت
 مينحها التشريع اجلبائي .

  اتمة:خ.7
احملافظة و  تعترب اجلباية البيئية إحدى أهم األدوات املستخدمة يف حتقيق التأهيل البيئي للمؤسسات

إذ أصبحت من أهم املقارابت الدولية املستخدمة يف رسم السياسات البيئية، ملا هلا من األهداف ، على البيئة
ضمان بيئة سليمة، توجيه االستهالك وتغيير سلوك المستهلكين، إيجاد مصادر تمويلية جديدة،  "

 " تحقيق النمو األخضرتوجيه وتخصيص الموارد على نحو أكفأ، تحقيق االلتزام البيئي للمؤسسات، 
خصوصا  التلوث على اجلزائر تعديل نظامها اجلبائي مبا يسمح ابستيعاب التطبيقات اجلديدة لضرائبحيتم مما 

% 2.35 هما نسبت 2017و 2018يف ظل االيرادات الضعيفة للجباية البيئية اذ سجلت سنيت 
من امجايل اجلباية العادية على التوايل وهي نسب ضعيفة جدا تستلزم القيام ببعض التدابري  %2.68و

ايل الدعم امليات التالية ) الذي مير عرب تطبيق التوص جبائي بيئي فعالالضرورية من أجل التحول اىل نظام 
املرافقة اجلبائية للمؤسسات اخلضراء اعتماد االهتالك املعجل " املتناقص "  واجلبائي للمؤسسات اخلضراء،

الرتقيم اجلبائي البيئي للمواد والتجهيزات، تشكيل فرق حبث  ،اعتماد نظام الدفع والردللتجهيزات النظيفة، 
العمل بنظام االمتيازات اجلبائية للمؤسسة امللتزمة  ،يالبيئاد نظام خاص ابلغش اجلبائي جبائية بيئية، اعتم

 ءسوا البيئيةكل ضريبية خاصة ابجلباية استحداث هيا  ،صاريح التلوث القابلة للتداولبيئيا، العمل بسوق ت
من التوصيات الضرورية مل (، وغريها يف املديرايت الوالئية للضرائب أو على مستوى املديرية العامة للضرائب

 يتسع اجملال لذكرها بسبب حمدودية الورقة البحثية شكال.
 

 قائمة المراجع :.8
 (، الضرائب االيكولوجية، مركز البحوث والدراسات، السعودية.2016امحد فرغلي، )

 االشعاع، األردن.(، السياسات العمومية ملواجهة التلوث، دار 2018امحد كيالين، )
 (، اقتصادايت البيئة، دار األهرام، مصر.2015األنوس ابدر، )

 (، اجلباية البيئية ضوابط وأهداف، منشأة املعارف، األردن.2017بدر الدين كحالن، )
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 (، دراسات بيئية، دار املعارف، مصر.2016بشري قحطاين، )
 مصر. (، عامل اجلباية البئية، دار املعارف،2016فهد حسين، )
 (، أساسيات اجلباية البيئية،املؤسسة اجلامعية للدراسات، لبنان.2014حممود عامر، )
وزارة املالية، العدد  ،، نشرية املديرية العامة للضرائببنية اجلباية العادية يف اجلزائر (، حتليل2019)مصطفى زيكارة،

 .5صفحة ، 90
، 89وزارة املالية(، العدد(، قراءة يف التحصيل الضرييب،نشرية املديرية العامة للضرائب)2019عبد الرمحان راوية، )

 .4صفحة 
 الضرائب البيئية، وزارة املالية، اجلزائر.DGPP( ،2019،)تقرير املديرية العامة للتوقعات والسياسات 

 (، حنو عامل اجلباية اخلضراء، املنهل، األردن.2015، )منذر شقطاين
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 االنحدار الذاتي المشروطة بعدم ثبات التباين باستخدام نماذج البرنت نمذجة تقلبات أسعار نفط
 (2019جويلية  -1990للفترة )جانفي 

Brent Oil prices fluctuations modeling using self-regression models 

conditional on the heterogeneity of the variance of the ARCH errors 
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 :ملخص
وذلك ابستخدام املفاضلة بني مناذج  ة تقلبات أسعار النفط،هدفت هذه الدراسة إىل حماولة منذج

تدة من شهر االحندار الذايت املشروطة بعدم ثبات التباين لسلسلة شهرية ألسعار نفط برنت خالل الفرتة املم
 .2019لسنة  لألشهر املتبقية ، وحماولة التنبؤ أبسعاره2019شهر جويلية إىل غاية  1990جانفي 
متيزت ابلتذبذب الكبري وعدم االستقرار  (النفط( الربنتإىل أن سلسلة أسعار  وتوصلت الدراسة 

 ARIMA نوعطيلة فرتة الدراسة، وأن النموذج األمثل املتوصل إليه لتمثيل بياانت السلسلة هو من 
)1( ARCH- )0,1,1(،  2019املتوقعة لألشهر األخرية من سنة  أن متوسط أسعار نفط الربنت اكم 

ميكن القول أن أسعار النفط مازالت تتأثر  وابلتايل دوالر للربميل، 63.83اثبتة يف حدود ستكون شبه 
  . 2014ابلصدمة النفطية لسنة 

مناذج االحندار الذايت املشروطة بعدم ثبات  ،الصدمة النفطية ،الربنت ،أسعار النفطكلمات مفتاحية: 
 .التباين
 .JEL: Q47 ،Q41، Q430، C53 اتتصنيف

Abstract: 

This study is an attempt to model oil price fluctuations using the  
__________________________________________ 

 rezaziimad@gmail.comيميل: ، اإلعماد غزازي: المؤلف المرسل
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differentiations between self-regression models conditional on the 

heterogeneity of the variance of the ARCH errors of monthly time series of 

Brent crude prices between (Jan 1990- July 2019) for the sake of forecasting 

the oil price in 2019.   

The study concluded that oil price (Brent) time series is criticized by a 

great slippage and instability during the study period. The optimal model to 

represent the time series is the type ARIMA (1,1,0) -ARCH (1). The expected 

Brent Crude prices for the late months of 2019 will average 63.83 $. 

Therefore, oil prices are still affected by the oil shock of 2014.  

Keywords: oil price; brent; oil shock; arch. 

JEL Classification Codes: Q47, Q41, Q430, C53. 

 مقدمة:  .1
لتكوين الناتج ودعم التنمية  رئيسيايعد النفط سلعة أساسية يف االقتصاد العاملي، حيث متثل مصدرا 

دية، لذلك تعترب أسعار النفط أحد أكثر العوامل أتثريا يف االقتصاد الكلي للبلدان املختلفة، حيث االقتصا
تؤدي تذبذابت هذه األسعار أو ما يعرف ابلصدمات النفطية إىل إحداث آاثر اجيابية وسلبية على املتغريات 

 عامة.االقتصادية الكلية كالنمو االقتصادي، التضخم، سعر الصرف وامليزانية ال
ونظرا لزايدة أمهية التعرف على اجتاه حركة أسعار النفط يف املستقبل، والتحكم فيها ووضع السياسات 

تزايد االهتمام مبوضوع التنبؤ ابستخدام خمتلف األساليب اإلحصائية االقتصادية املناسبة ملواجهة تقلباهتا 
اذج احلديثة املستخدمة يف هذا اجملال جند مناذج والتنبؤ هبا، ومن أهم النم والكمية لدراسة مثل هذه التقلبات

      .(ARCH) االحندار الذايت املشروطة بعدم جتانس تباين األخطاء
 : إشكالية الدراسة 1.1

للفرتة )جانفي استقرار أسعار نفط الربنت ما مدى انطالقا مما سبق تتبلور إشكالية الدراسة فيما يلي: 
 (؟ 2019جويلية -1990

 الدراسة: فرضيات 2.1
 التالية: اتارأتينا وضع الفرضيالدراسة  على إشكاليةلإلجابة 
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توقع اخنفاض األسعار ، مما يؤدي إىل حدوث صدمات نفطية و احلاد تتميز أسعار نفط الربنت ابلتقلب-
 ؛مستقبال

نفط هي أفضل منوذج يسمح بنمذجة تقلبات أسعار  ثبات التباينمناذج االحندار الذايت املشروطة بعدم -
 . تنبؤ هبا مستقبال( وال2019 جويلية-1990 جانفي)برنت للفرتة 

  هدف الدراسة: 3.1
جويلية -1990يتجلى هدف هذه الدراسة يف حماولة منذجة سعر نفط برنت خالل الفرتة )جانفي 

األسعار مع التنبؤ هبذه  ثبات التباين،( ابستخدام املفاضلة بني مناذج االحندار الذايت املشروطة بعدم 2019
 .2019 خالل األشهر املتبقية لسنة

منوذج قياسي  واقرتاح حماولة بناءسعر نفط الربنت و معرفة مدى استقرار كما هتدف الدراسة إىل 
، وما يصاحب ذلك نظرا للتقلبات والتذبذابت اليت تعرفها السوق النفطية ألسعار نفط الربنت صاحل للتنبؤ

 ابألسعار.جها من خالل التنبؤ ميكن جتنبها أو عال من صدمات نفطية
  منهجية الدراسة: 4.1

، حيث نقوم بوصف التحليلياملطروحة نستخدم املنهج الوصفي  جل اإلجابة على اإلشكاليةأمن 
، مث التحليل الكمي املشتمل على األساليب القياسية احلديثة لنمذجة تقلبات تقلباهتا النفط وحمددات أسعار

 .Eviews 9 برانمجلتنبؤ به، وذلك ببناء منوذج قياسي اعتمادا على أسعار نفط برنت وحماولة ا
 الدراسات السابقة: 5.1

 :فيما يلي وضوع البحثأهم الدراسات السابقة اليت تعرضت ملميكن تلخيص 
( قامت هذه الدراسة بنمذجة أسعار البرتول ابستخدام مناذج ذات 2014دراسة )ساهد، مكيديش، -

 .2014للتنبؤ أبسعار البرتول خالل اثين عشر شهرا لسنة  (ARFIMAالذاكرة الطويلة )
 لنماذج الفعلي الوقت يف التنبؤ دقة إىل الدراسة أشارت (Robays, ,Van Manescu 2014) دراسة-

 لذلك تقييمها، مت اليت النماذج مجيع أداء يف استقرار عدم إىل الدراسة وتوصلت الربنت، نفط أبسعار التنبؤ



 

 عماد غزازي
 

94 

 )Robays, Van & Manescu للربنت. الفصلية اخلام النفط أبسعار للتنبؤ تنبؤي مزيج قةطري اقرتاح مت

)2014 
( اهتمت الدراسة ببناء منوذج للتنبؤ أبسعار خام األوبك يف ظل األزمة 2017دراسة )قريسي، جماين، -

الدراسة إىل أن النموذج األمثل للتنبؤ ، وتوصلت GARCH( ابستخدام منوذج 2016-2014النفطية )
 حيث حيقق أكرب معقولية عظمى. TGARCH (2.2)أبسعار البرتول هو منوذج 

حاولت الدراسة التنبؤ أبسعار النفط ابستخدام مناذج (: Chaido Dritsaki, 2018)دراسة -
ARIMA-GARCH  هو (، وتوصلت الدراسة إىل النموذج األمثل للتنبؤ 2017-1997)للفرتة

)1,2( GARCH- (33,0,14) ARIMA. )14 p. 2018, Chaido,( 
 ألسعار تنبؤ نتائج أفضل يوفر الذي النموذج حتديد إىل الدراسة هدفت (:James Xin, 2018) دراسة-

 إىل الدراسة وتوصلت (،2017-2009) للفرتة (SVR) الزمنية السالسل مناذج خالل من اخلام النفط
 األوراق سوق مثل األخرى والتجارية االقتصادية الزمنية السالسل ببياانت للتنبؤ البحث نتائج تعميم إمكانية
 .)p. 2018, james, Xin 25( املالية.

ابستخدام  2018اهتمت الدراسة ابلتنبؤ أبسعار النفط اجلزائري سنة  (2019دراسة )جاب هللا، -
وتوصلت الدراسة إىل أن أسعار النفط ستبقى مرتفعة رغم استمرار  ،ARIMA الزمنية ومناذجالسالسل 

 .رة يف ذلك ابلعوامل اجليوسياسيةاألزمات االقتصادية العاملية، متأث
 الربنتدراسة احلالية املتمثلة يف التنبؤ أبسعار نفط من خالل الدراسات السابقة يتضح لنا مسامهة ال 

بقة ثبات التباين، يف حني جند أن معظم الدراسات السامناذج االحندار الذايت املشروطة بعدم مناذج ابستخدام 
 .archGمناذج أخرى مثل استخدمت أو  بلند ركزت على منذجة سعر نفط صحاري

 هيكل الدراسة: 6.1
حمورين: يتضمن احملور األول  تقسيم الدراسة إىلمن أجل اإلجابة على إشكالية وفرضية الدراسة، مت 

والعوامل املؤثرة على  اعهاإلطار النظري ألسعار النفط، وذلك من خالل التطرق إىل ماهية أسعار النفط، أنوا
جويلية -1990 )جانفييف حني يعاجل احملور الثاين دراسة قياسية لنمذجة سعر نفط برنت للفرتة  ،اتقلباهت

2019.) 
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 لنفطاإلطار النظري ألسعار ا. 2
للتنمية حيتل النفط املركز األول من حيث األمهية بني مجيع مصادر الطاقة، حيث كان عصبا حيواي 

 .لدول املنتجة له واملستهلكة أيضالاالقتصادية 
 ماهية أسعار النفط 1.2

أي  Oleumأي صخر،  Petrهي ابألصل كلمة التينية وتعين:  (Petrolume)إن كلمة النفط 
، والنفط مادة بسيطة ومركبة، فهو مادة بسيطة ألنه يتكون كيماواي من عنصرين فقط زيت الصخرزيت، أي 

مها اهلدروجني والكربون، وهو بنفس الوقت مادة مركبة ألن مشتقاته ختتلف ابختالف الرتكيب اجلزئي لكل 
 (20، صفحة 2018)عمراين،  منها.

قيمة املادة أو السلعة معربا عنها ابلنقود، حيث أن مقدار ومستوى " :أنه يعرف سعر النفط علىو 
أسعار النفط خيضع ويتأثر بصورة متباينة لقوى فعل العوامل االقتصادية، السياسية أو طبيعة السوق السائدة 

 (87، صفحة 2016)بن الزين و قرونة،  ."يف عرضه أو يف طلبه أو االثنني
كما يعرف سعر النفط اخلام على أنه: "قيمة السلعة النفطية معربا عنها بوحدة نقدية يف زمان ومكان 
معينني ومعلومني، وأن العالقة بني سعر النفط وقيمته ليست متساوية واثبتة دائما، بل يف كثري من األحيان 

بطبيعة السلعة وكيفية استغالهلا واستهالكها. وبذلك عالقة غري متكافئة نتيجة ارتباط السعر بعوامل متعلقة 
ميثل سعر النفط اخلام القيمة النقدية لربميل النفط اخلام معربا عنه ابلدوالر األمريكي عرب فرتات تطور الصناعة 

 (137، صفحة 2013)غالب عمر، النفطية. 

 أنواع أسعار النفط: 2.2
 أنواع كثرية من أسعار النفط، إال أننا سنقتصر على ذكر أمهها استخداما:توجد 

 ؛لشركات النفطية يف السوق النفطية: يقصد به أسعار النفط املعلنة رمسيا من قبل االسعر المعلن-
: هو عبارة عن السعر املتفق عليه فيه السوق مطروح منه احلسومات السعر المتحقق )سعر السوق(-

 ؛املختلفة اليت مينحها البائع للمشرتيوالتسهيالت 
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ملتحقق، : هو عبارة عن سعر البرتول اخلام، والذي يقل عن السعر املعلن ويزيد عن السعر اسعر اإلشارة-
 (23، صفحة 2000)الرومي،  ؛أي أنه سعر متوسط بينهما

فوراي  آنيا أوبني األطراف العارضة واملشرتية البرتولية املتبادلة : وهو سعر الوحدة السعر اآلني أو الفوري-
 ؛يف السوق البرتولية احلرة

أي هو قيمة الوحدة ، نفط اخلام على أساس سعر مكوانته: يقصد به سعر الربميل من الالسعر المرجعي-
املنتجات النفطية  النفطية اخلام يف زمن معلوم وبوحدات نقدية معلومة وحمددة على أساس متوسط أسعار

املتفق عليها مطروحا منها كلفة التكرير للوحدة النفطية املعلومة وهامش ربح التكرير وكذلك كلفة نقل النفط 
 من ميناء املشرتي إىل ميناء البائع، والصايف من ذلك هو مقدار السعر املرجعي للنفط اخلام.

 املتعاملني على اختيار أنواع حمددة تكون ونظرا لوجود أنواع خمتلفة من النفط فقد مت االتفاق بني
وعلى أساسها يتم زايدة أو خفض قيمة السلع البرتولية، وعلى مستوى العامل مت اختيار  ،للجودة امبثابة معيار 

 (2، صفحة 2013)املصرفية،  كون مرجعا عامليا للتسعري:يل خام مزيج برنت
حقال خمتلفا يف منطقيت برنت ونينيان يف  15يتكون من مزيج نفطي من  (Brent): نتبر مزيج خام -

ألف برميل يوميا. ويستخدم خام برنت كمعيار لتسعري  500تنتجان حنو و  ،حبر الشمال )اململكة املتحدة(
فة احللوة املثالية يعترب من النفوط اخلفي واإلفريقية كما األوروبية النفط العاملي خاصة يف األسواق إنتاجثلثي 

 إلنتاج البنزين ووقود التدفئة.
نوعا من النفوط  160للمساعدة يف تسعري  Brentوتستخدم اخلامات القياسية مثل برنت 

 ويتم تسعري هذه اخلامات بناءا على مدى اختالفها عن اخلامات القياسية. ،املختلفة
 محددات تقلبات أسعار النفط 3.2

داي وفقا لقوى العرض والطلب يف السوق العاملية، غري أن ذلك ال يعين تتحدد أسعار النفط اقتصا
وفيما يلي عرض ألهم العوامل  أخرى. استقرار أسعار النفط، فقد تتأثر هذه األخرية بعوامل غري اقتصادية

 املؤثرة على أسعار النفط.
رض والطلب لصاحل أحدمها إن اختالف التوازن بني الع اختالل التوازن بين العرض والطلب العالميين: -
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 .ن السعريؤثر يف اخنفاض أو ارتفاع سعر النفط، فاخنفاض املعروض يف ظل تزايد الطلب يرفع م
 85.5وحبسب إحصاءات اهليئات العاملية، فإن حجم عرض النفط اخلام يف العامل بلغ يف جممله 

مبقدار نصف مليون برميل  فط )أوبك(مليون برميل يوميا مبا يف ذلك زايدة إنتاج منظمة الدول املصدرة للن
 سنةمليون برميل يوميا ل 88با إىل ، أما حجم الطلب فقد يصل تقري2007يوميا ابتداء من أول نوفمرب 

)بوعوينة و هاشم،  وابلتايل الضغط على األسعار. ،الطلبيوضح صعوبة املوازنة بني العرض و مما  ،2009
يعتمد الطلب النفطي اعتمادا كبريا على معدل النمو االقتصادي العاملي،  يف حني .(124، صفحة 2017

  درجة التقدم الصناعي، أسعار املنتجات البرتولية املكررة، االستقرار السياسي يف العامل.
سوق النفطية التعاقدات يف الارتفاع ترتب عن حيث  :زيادة نشاط المضاربة في األسواق اآلجلة للنفط -

هالك العاملي من اإلنتاج الفعلي واالست كمياتيف   زايدةمن سنة إىل أخرى حتقيق عوائد مرتفعة نسبيا  لغرض
 . الضغط على األسعار يف النفط مما تسبب 

زمات االقتصادية اليت حتدث يف االقتصاد تعد األسواق النفطية حساسة لأل :األزمات االقتصادية العالمية -
نتيجة لتداعيات أزمة  2008وعلى سبيل املثال أتثرت أسعار النفط ابألزمة املالية العاملية لسنة العاملي، 

 ف منأضعمما ر ذلك على تراجع معدالت النمو يف كل اقتصادايت العامل، ثأو  ،الرهون العقارية األمريكية
 أسعاره. تراجعاخنفاض الطلب على النفط و  وابلتايل ،قوة االستثمار العاملي

نتجة للنفط إىل ارتفاع األسعار املدول اليف  االضطراابت السياسية تؤدي والمناخية: الجيوسياسية ظروفال-
مما يؤثر على ، آاثر سلبية على املنشآت النفطية إىلتؤدي الكوارث الطبيعية كما   من خالل اخنفاض العرض،

 .الذي ينعكس يف ارتفاع األسعار األمر، النفطعرض 
 النفط ومختلف الصدمات النفطيةتطور أسعار  4.2

إىل  1970لقد تعرضت أسعار النفط يف األسواق الدولية إىل العديد من األزمات وذلك من سنة   
، فبعد االستقرار النسيب ألسعار النفط خالل ستينات القرن املاضي والذي فرضه غياب املنافسة 2014

  أوائل السبعينات يف العديد من األزمات.سوق النفط العاملية دخلت األسعار النفطية يف عموما يف
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حيث شهدت نقالت نوعية يف  1973بدأت مع حرب أكتوبر سنة  :1973األزمة النفطية األوىل -
، 2008)بودرامة،  دوالر. 12,5أسعار البرتول يف األسواق العاملية، حيث وصل سعر الربميل ألول مرة 

 (6صفحة 
وأطلق على هذه األزمة اسم أزمة تصحيح األسعار البرتولية وتقييم الربميل بقيمته احلقيقية اليت 

قررت املنظمة زايدة أسعار البرتول من جانب  1973يف سنة  ثكانت متدنية إىل مستوايت قياسية، حي
فع األسعار النفطية دوالر للربميل أي ر  12إىل  1973دوالر للربميل الواحد يف أكتوبر  3واحد لتقفز من 

 .%400بنسبة 
خالل النصف الثاين من فرتة الثمانينات حدث انكماش يف الطلب العاملي على  :1986األزمة النفطية -

الطاقة مع زايدة املعروض من البرتول مما أدى إىل حدوث اهنيار يف أسعار النفط، حيث وصلت هذه األسعار 
 (23، صفحة 2012)زغيب،  .1986إىل أدىن مستوى يف سنة

ارتفاعا متواصال حيث ارتفعت من  2008 -2003لقد شهدت أسعار النفط خالل الفرتة    
، %27.1اي مبعدل سنوي بلغ 2008دوالر للربميل عام  94.1، إىل 2003دوالر للربميل عام 28.2

 .ت يف الوالايت املتحدة، الصنيوذلك نتيجة لزايدة الطلب العاملي على النفط وابلذا
 80من  أسعار نفط الربنت، برتاجع حدثت تغريات مفاجئة يف أسعار البرتول 2014مع هناية سنة 

. 2015دوالر يف يناير  50 نما دو مث إىل  2014ديسمرب دوالر ابلنسبة للربميل الواحد يف  60إىل 
فضال عن الظروف اجليوسياسية، وترتب على طلب من ال أكربالعرض العاملي على حنو ويعزى ذلك إىل تزايد 

 ، وخاصة ابلنسبة للدولالسلع واخلدمات فيه وعلى حركةانعكاسات عديدة على االقتصاد العاملي  ذلك
لتحقيق التنمية  والسياسات االقتصاديةعلى عوائد النفط يف رسم خططها اإلمنائية  واليت تعتمداملصدرة للنفط 

 . االقتصادية
  



 

 ت التبايننمذجة تقلبات أسعار النفط باستخدام نماذج االنحدار الذاتي المشروطة بعدم ثبا
 (2019ويلية ج -1990دراسة حالة سعر نفط برنت للفترة )جانفي 

 

99 

 (2019جويلية  -1990قياسية لنمذجة تقلب سعر نفط برنت للفترة )جانفي  . دراسة3
 :((Brentدراسة طبيعة السلسلة الشهرية ألسعار النفط  1.3

 (:(Brentطبيعة ومصادر بيانات السلسلة الشهرية ألسعار النفط  1.1.3
 355ونة من( مك(Brentبرنت نفط خدام سلسلة شهرية ملتوسط أسعار يف هذه الدراسة سيتم است

مقاسة ابلدوالر للربميل، وقد مت احلصول  2019وجويلية 1990مشاهدة خالل الفرتة املمتدة ما بني جانفي 
 www.eia.govعلى هذه البياانت من املوقع اإللكرتوين للوكالة الدولية للطاقة:

 الرسم البياني لسلسلة أسعار النفط: 2.1.3
تتميز ابلتذبذب الكبري وعدم  ((Brentالربنت نفط م البياين يتضح أن سلسلة أسعار خالل الرسمن 

االستقرار طيلة فرتة الدراسة، حيث نالحظ أن هناك اخنفاضات حادة يف أسعار النفط خاصة يف أواخر سنة 
إىل  1990خالل الفرتة  ا، كما يتضح أن منحىن أسعار النفط كان متزايد2014وأواخر سنة  2008

 مما يشري إىل إمكانية وجود مركبة االجتاه العام يف السلسلة. ،2008غاية 
 ((Brent: منحنى سلسلة أسعار نفط البرنت 1الشكل 
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 Eviews 9خمرجات برانمجمن إعداد الباحث اعتمادا على  المصدر:

 (:(Brentال نفطر دراسة وصفية لبيانات السلسلة الزمنية ألسعا 2.3
ميثل اجلدول التايل نتائج اإلحصاءات الوصفية لسلسلة أسعار النفط ابستخدام أهم مقاييس اإلحصاء 

 الوصفي:
 ((Brent: اإلحصاءات الوصفية للسلة أسعار نفط 1الجدول 

Obsevations Mean Median Minimum Maximum Std. Dev 

355 48.95 38.21 9.82 132.72 33.05 

 Eviews 9اعتمادا على نتائج برانمج  من إعداد الباحثدر: المص

http://www.eia.gov/
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، دوالر للربميل 48.95نالحظ أن متوسط السلسلة الزمنية ألسعار النفط هو  1 اجلدولمن خالل 
دوالر  9.82 كما سجلت يف هذه الفرتة أدىن قيمة لسعر النفط بقيمة  ،38.21وبقيمة وسيطية تقدر ب 

يالحظ دوالر للربميل، و 132.72 ب 2008يف جويلية سجلت ى قيمة وأعل ،1998للربميل يف ديسمرب 
 .33.05وهذا ما يوضحه االحنراف املعياري الذي قدر ب  ،تشتت واضح للقيم حول وسطها

 (Box-Jenkins)نمذجة أسعار النفط وفقا لمنهجية بوكس جينكنز 3.3
ل حتليل السالسل الزمنية، من قدما هذا األسلوب يف جما أول G.Jenkinsو  G.Boxيعترب العاملان

تقوم منهجية بوكس  يف خمتلف اجملاالت االقتصادية وغري االقتصادية. تطبيق هذه النماذج كيفيةوقد بينا  
، مرحلة تقدير املعلمات اخلاصة ابلنموذج ،مراحل أساسية تتمثل يف: مرحلة حتديد النموذج على أربعة جينكنز

 نبؤ.مرحلة التو  مرحلة اختبار جودة النموذج
 :lprice دراسة االستقرارية لسلسلة لوغاريتم أسعار النفط 1.3.3

 ابلكشف عن مدى وجود مركبة املومسية ابستخدام سنقومlpriceقبل دراسة استقرارية السلسلة 
"، حبيث سنقوم ابختبار F-testالذي يعتمد على اختبار فيشر " ANOVAاختبار حتليل التباين 

 الفرضيتني التاليتني:
𝐻0.ال يوجد أتثري مومسي على السلسلة الزمنية : 
𝐻1.يوجد أتثري مومسي على السلسلة الزمنية : 

أكرب من  (Prob=1.000)نالحظ من خالل نتائج اجلدول أدانه، أن قيمة احتمال اختبار فيشر 
 .lpriceوابلتايل نقبل فرضية العدم اليت تنص على عدم وجود أتثري مومسي على السلسلة  0.05

 ANOVA: اختبار تحليل التباين 2الجدول 
 
 
 
 

 Eviews 9برانمج تخمرجا المصدر:
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الذي يعتمد على تقدير Buys-Ballotسنستخدم اختبار lpriceللكشف عن شكل السلسلة 
σمنذجة االحنراف املعياري على املتوسطات وفق املعادلة التايل:  = 𝑎 + 𝑏�̅� :حبيث تكون 

�̂�سلسلة جدائية إذا كان  > 0.1 
�̂�سلسلة جتميعية إذا كان  < 0.5 

 الكشف عن شكل السلسلة Buys-Ballot: اختبار 3الجدول 
 
 
 

 Eviews 9برانمج تخمرجا المصدر:

�̂�نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن  < تتخذ الشكل  lpriceوابلتايل فإن السلسلة 0.5
 التجميعي.

معدة هلذا الغرض، ولدراسة استقرارية سلسلة  لدراسة استقرارية السالسل الزمنية توجد عدة اختبارات
،  Dickey Fuller Augementé نستخدم اختبار ديكي فولر (lprice) لوغاريتم أسعار النفط

 :يتاالختبار موضحة يف اجلدول اآل ستقرارية، ونتائج هذاالالذي يعد من بني أهم اختبارات او 
 lpriceالنفط لسلسة لوغاريتم أسعار  ADF : نتائج اختبار4الجدول 

 (dlprice) عند الفرق األول (lprice) عند المستوى المعلمات 
t-Stat Prob t-Stat Prob 

النموذج 
 السادس

 0.0000 14.2639- 0.2407 2.6917- جذر الوحدة

 0.8787 0.1526- 0.0354 2.1114 االجتاه العام

 0.6912 0.3975 0.0075 2.6913 الثابت

النموذج 
 الخامس

 0.0000 14.2878- 0.7470 0.2110 الوحدة جذر

 0.5936 0.5340 0.0828 1.7394 الثابت

 0.0000 14.2832- 0.4465 1.6684- اجلذر األحادي النموذج الرابع

 Eviews 9اعتمادا على نتائج برانمج  إعداد الباحثمن المصدر: 
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 :(lprice)دراسة االستقرارية للسلسلة  1.1.3.3
 Prob) جند أن قيمة احتمال مركبة االجتاه العام 2من اجلدول ادس من خالل نتائج النموذج الس

البديلة اليت تنص على وجود مركبة  وهذا ما يقودان إىل قبول فرضية ،0.05أقل من وهي ، (0.0354  =
وجود سنخترب يف اخلطوة الثانية فرضية  ADFوحسب منهجية اختبار، (lprice)االجتاه العام يف السلسلة 

أكرب من  (Prob = 0.2407) قيمة االحتمال  نالحظ أن، حيث على نفس النموذججذر الوحدة 
غري  (lprice)اليت تقضي بوجود جذر الوحدة، وبذلك تكون السلسلة  الصفريةأي قبول الفرضية ، 0.05

 وأفضل طريقة جلعلها مستقرة نستخدم طريقة الفروقات.، TS-DSمستقرة من نوع 
 (Dlprice): لسلسلةدراسة االستقرارية ل 2.1.3.3

 =Prob) أن قيمة احتمال مركبة االجتاه العام 2يف اجلدول  نالحظ ابلنسبة للنموذج السادس

بعدم وجود االجتاه العام يف  وهذا ما يقودان إىل قبول الفرض الصفري القاضي 0.05من  أكرب (0.8787
 فيه فرضية وجود احلد الثابت، والذي خنترب من نفس اجلدول، ، ويف النموذج اخلامس(dlprice)السلسلة 

وابلتايل قبول الفرض الصفري الذي ينص على عدم ، 0.05أكرب من  (Prob= 0.5936) نالحظ أن:
أن قيمة احتمال إحصائية  2وجود احلد الثابت. أما ابلنسبة للنموذج الرابع، فنالحظ من خالل اجلدول 

ومنه  ،لذي ينص على وجود جذر الوحدةري اوابلتايل رفض الفرض الصف ،0.05ديكي فولر أقل من 
 مستقرة عند الفرق األول. (lprice) السلسلة ADFحسب اختبار 

 وتقديره: ARIMA(p,q)التعرف على النموذج 2.3.3
ودالة  ACانطالقا من بيان دالة االرتباط الذايت  ARIMA(p,q)يف البداية يتم استخراج النموذج 

على  MAو ARللنموذجني  qو p وذلك بتحديد قيم، (dlprice) للسلسلة PACاالرتباط اجلزئي 
بينها اعتمادا على  واملفاضلة، (dlprice)الرتتيب، واجلدول التايل يوضح النماذج املرشحة لنمذجة السلسلة 

 .Schwarzو Akaikeمعنوية املعامالت املقدرة وأقل قيمة للمعيارين 
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 dlpriceالسلسلة : المقارنة بين النماذج المرشحة لنمذجة 5الجدول 
 معنوية المعلمات Akaike Schwarz النماذج المرشحة
ARMA(1,0) -2.0310 -2.0091 معنوية 
ARMA (1,1) -2.0268 -1.9940 غير معنوية 

 Eviews 9برانمج  خمرجاتاعتمادا على  من إعداد الباحثالمصدر: 
 هو من الشكل (dlprice)أن النموذج املناسب لنمذجة السلسلة  3نالحظ من خالل اجلدول 

ARIMA(1,0). 
 dlpriceللسلسلة  ARIMA(1,0)تقدير النموذج  :6الجدول 

 
 
 
 
 

  Eviews 9خمرجات برانمج المصدر:

 ميكن كتابة معادلة النموذج املقبول كما يلي: 4من خالل اجلدول 
𝑑𝑙𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒𝑡 = 0.266410𝑑𝑙𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒t−1 

 دراسة صالحية النموذج:  3.3.3
وهي مرحلة  ،بعد التعرف على النموذج أنيت إىل املرحلة املوالية من مراحل منهجية بوكس جينكنز

  اختبار البواقي للنموذج املختار.
 مرحلة اختبار البواقي: 1.3.3.3

-Ljung)نستعني ابالختبار اإلحصائي (bruit blanc)للتأكد من البواقي من أهنا تشويش أبيض 

Box) ، 5راسة املعنوية الكلية ملعامالت دالة االرتباط الذايت، ومن خالل نتائج اجلدول يستعمل لد الذيو 
مالت اومنه نرفض فرضية العدم اليت تنص على أن كل مع ،0.05أقل من  Prob=0.028 نالحظ أن

 االرتباط الذايت للبواقي تساوي إىل الصفر.
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 لبواقي النموذج المقدر Ljung-Box: نتائج اختبار 7 جدولال
Prob Q-Stat  

0.028 48.927 Ljung-Box 

 Eviews 9برانمج  خمرجاتاعتمادا على  من إعداد الباحثالمصدر: 
 اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي: 2.3.3.3

 : اختبارات التوزيع الطبيعي للبواقي2الشكل 
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Series: Residuals

Sample 1990M02 2019M07

Observations 354

Mean       0.002286

Median   0.010454

Maximum  0.424724

Minimum -0.265655

Std. Dev.   0.087237

Skewness   0.030743

Kurtosis   4.632750

Jarque-Bera  39.37739

Probability  0.000000

 
 Eviews 9 خمرجات برانمجالمصدر: 

 والذي يتضح منه أن إحصائية االختبار قيمتها، (Jarque-Bera) اختبار نتائج 2الشكل يظهر 
JB=39.37  بقيمة احتمالية(probability=0.0000) يتم  0.05، ومبا أن القيمة االحتمالية أقل من

 رفض فرضية التوزيع الطبيعي للبواقي.
 :ARCHاختبار أثر  3.3.3.3

بتوزيع  Rn*2تساوي اليت  LMنة إحصائية الذي يقوم على مقار  ARCHسيتم استخدام اختبار 
Chi-Square  عندp  يتاالختبار موضحة يف اجلدول اآل ، ونتائج هذا%5درجة حرية ومستوى معنوية: 

 ARCH: نتائج اختبار أثر 8الجدول 
 
 
 
 
 
 

  Eviews 9 خمرجات برانمج المصدر:
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فإنه يتم رفض  0.05أقل من  (Prob.Chi-Square(1) = 0.0001) أن قيمة االحتمال مبا
 .ARCH وقبول الفرضية البديلة اليت تقر بوجود أثر  H0فرضية العدم

 ,ARIMA(1واليت دلت على أن بواقي تقدير النموذج ، من خالل النتائج السابقة املتوصل إليها

مناذج أهنا غري خطية، األمر الذي يدفعنا إىل اقرتاح  وال أتخذ توزيعا طبيعيا أي ،ليست تشويش أبيض (0
خاصة تتعامل مع هذا النوع من التقلبات، وهذه النماذج تعرف بنماذج االحندار الذايت املشروطة بعدم ثبات 

 واهلدف منها منذجة سلوك التباين املشروط. ARCH،تباين األخطاء 
 ARCHاقتراح نموذج االنحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس تباين األخطاء  4.3

 المالئم وتشخيصه: ARCHتحديد نموذج  1.4.3
 ،ARCH (1) ،ARCH (2)من أجل اختيار النموذج املالئم قمنا بتقدير النماذج التالية: 

ARCH (3) GARCH (1,1)، EGARCH (1,1)، TGARCH (1,1)،  وابالعتماد على عدة
نموذج معنوية املعامالت(، اتضح أبن النموذج املقبول لتمثيل التباين الشرطي هو ال ، AIC،BICمعايري )

ARCH(1)  أيAR(1) مع خطأ ARCH(1). 
dlogprixt = εt + ϕ

1
dlogprixt−1 

εt = Zt√α0 + α1εt−1
2   

 AR(1)-ARCH(1) : نتائج تقدير النموذج9الجدول 
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هذا النموذج ابعتبار أن مجيع أعاله، ميكن قبول  7من خالل النتائج املتحصل عليها من اجلدول 
معنوية إحصائيا، أي أهنا ختتلف معنواي عن الصفر عند  ARIMA (1, 0)-ARCH(1) معامل النموذج

 أعاله ميكن استخراج النتائج التالية: دول، ومن اجل5%مستوى 
𝛼1 = 0,362198 <  مستقرة. ARCH (1)وابلتايل الشرط حمقق من أجل أن تكون السريورة ، 1

𝛼0 = 0,004962 >  وابلتايل التباين الشرطي موجب وحمدود.، 0
 كما يلي:  ARIMA (1, 0)-ARCH(1)وتكتب معادلة النموذج 

𝑑𝑙𝑜𝑔𝑝𝑟𝑖𝑥𝑡 = 𝜀𝑡 + 0,219919𝑑𝑙𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒𝑡−1 

ℎ𝑡 = 0,004962 + 0,362198𝜀𝑡−1
2 𝜀𝑡/𝜀𝑡−1~ 𝑁(0, ℎ𝑡) 

 .dlpriceني بواقي النموذج املقدر وبواقي السلسلة األصلية أدانه يبني مقارنة ب 3 والشكل
 dlprice: المقارنة بين بواقي النموذج المقدر وبواقي السلسلة 3الشكل 
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 Eviews 9 خمرجات برانمجالمصدر: 

 تشخيص النموذج: 2.4.3
 ARIMA (1, 0)-ARCH(1)ذج اختبار معنوية معامالت االرتباط الذاتي لبواقي النمو  1.2.4.3

 :(Ljung-Box)باستخدام اختبار 
 لبواقي النموذج المقدر (Ljung-Box): نتائج اختبار 10الجدول 

Prob Q-Stat  

0.059 45.409 Ljung-Box 

 EViews 9برانمج  خمرجاتاعتمادا على  من إعداد الباحثالمصدر: 
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الت دالة االرتباط الذايت ونالحظ من خالل نتائج يستعمل هذا االختبار لدراسة املعنوية الكلية ملعام
يتم قبول فرضية ومنه  0.05وهي أكرب من  0.059هذا االختبار أن قيمة االحتمال املقابلة تساوي إىل 

 العدم اليت تنص على أن كل معامالت االرتباط الذايت للبواقي تساوي إىل الصفر.
 اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي: 2.2.4.3

 : اختبارات التوزيع الطبيعي للبواقي4ل الشك

0

10

20

30

40

50

-3 -2 -1 0 1 2 3 4

Series: Standardized Residuals

Sample 1990M02 2019M07

Observations 354

Mean       0.028965

Median   0.129376

Maximum  3.825155

Minimum -3.259580

Std. Dev.   1.000995

Skewness  -0.296124

Kurtosis   3.684447

Jarque-Bera  12.08359

Probability  0.002377

 
 Eviews 9 برانمج تخمرجا المصدر:

 والذي يتضح منه أن إحصائية االختبار قيمتها (Jarque-Bera)نتائج اختبار  4الشكل يظهر 
JB=12.08  قدرها بقيمة احتمالية(probability=0.0023)0.05ية أقل من ، ومبا أن القيمة االحتمال 

 يتم رفض فرضية التوزيع الطبيعي للبواقي.
 :GARCHاختبار أثر  3.2.4.3

 من خالل اجلدول اآليت: GARCHميكن توضيح هاختبار 
 ARCH: نتائج اختبار أثر 11الجدول 
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وهذا ما  ،0.05أكرب من  (Obs*R-Squared) إحصائيةيبني اجلدول أعاله أن قيمة احتمال 
 .GARCHواحلكم بعدم وجود أثر  ،0Hيقودان إىل قبول الفرضية العدمية 

 (نفط: منحنى التباين الشرطي لألخطاء )تقلبات أسعار ال5الشكل 

 Eviews 9 خمرجات برانمج المصدر:
تعترب غري اثبتة من فرتة إىل  نفطعار المن خالل الشكل البياين أعاله يظهر جليا أن تقلبات أس

 وأن التباين الشرطي ألخطاء النموذج غري اثبت ويتغري بتغري الزمن. ،أخرى
إن املعنوية اجليدة ملعامل النموذج املقدر، ابإلضافة إىل االختبارات التشخيصية هي نتائج ميكن أن 

 lprice نفطاريتم سلسلة أسعار التعطينا نظرة إحصائية حول جناعة النموذج املختار لنمذجة لوغ
 .ARMA (1, 0)-ARCH(1)بنموذج

-ARIMA(1,1,0)باستخدام النموذج (pricef)  التنبؤ بمتوسط أسعار النفط الشهرية 5.3

ARCH(1) 
، وهذا 2019القيم املتنبأ هبا ألسعار النفط من شهر أوت إىل غاية ديسمرب  10بني اجلدولي

نالحظ  6والشكل 10 ومن خالل نتائج اجلدول ،ARIMA(1,1,0)-ARCH(1)ابستخدام النموذج 
ستكون شبه اثبتة يف  2019شهر األخرية من سنة أل( املتوقعة لBrent) أن متوسط أسعار نفط الربنت

نفط مازالت تتأثر ابالخنفاض األخري اليت الدوالر للربميل، وابلتايل ميكن القول أن أسعار  63.83حدود 
 .2014شهدته منذ أواخر سنة 
 )الوحدة: دوالر للربميل(   : التنبؤ بمتوسط أسعار نفط البرنت الشهرية11الجدول 

 األشهر 2019أوت  2019سبتمبر  2019أكتوبر  2019نوفمبر  2019ديسمبر 

63.83572 63.83588 63.83657 63.83975 63.85421 
املتوسط الشهري 

 لسعر النفط
 EViews 9ج برانمج اعتمادا على نتائ من إعداد الباحثالمصدر: 
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 مع فترات الثقة 2019: الرسم البياني للقيم التنبؤية ألسعار النفط لألشهر األخيرة من سنة 6الشكل 

 
 Eviews 9 خمرجات برانمجالمصدر: 

 خاتمة: .4
ابستخدام مناذج االحندار الذايت املشروطة سعت هذه الدراسة إىل منذجة تقلبات أسعار نفط الربنت 

بعد الدراسة النظرية وحتليل ، و Eviews 9 اإلحصائيابالستعانة مبخرجات الربانمج تباين ثبات البعدم 
 تلخيص نتائج البحث يف النقاط التالية: ميكننا للدراسةاجلانب التطبيقي 

ابلتذبذب الكبري وعدم االستقرار طيلة  (الربنت(سلسلة أسعار النفط متيزت صحة الفرضية األوىل حيث -
ويعزى ذلك إىل عوامل اقتصادية  كاختالل  ،2019إىل غاية جويلية  1990ملمتدة من جانفي ا فرتة الدراسة

. وهذه العوامل واملناخية الظروف اجليوسياسية، فضال عن ظروف العرض والطلب العامليني واألزمات املالية
 ؛ة تغيريهااألجل اليت من الصعوب طويلةتغريها يف األجل القصري، وليست عوامل هيكلية  ابإلمكان

ابستخدام مناذج االحندار الذايت املشروطة الربنت نفط أسعار سلسلة لتمثيل التباين الشرطي ل النموذج املالئم-
 ؛ARIMA(1,1,0)-ARCH(1)تباين األخطاء هو من الشكل:ثبات بعدم 

يف  تةشبه اثبستكون  2019مزيج برنت الشهرية املتوقعة لألشهر األخرية من سنة  متوسط أسعار نفط-
استمرار وتعترب هذه األسعار منخفضة مما يدل على  ،ARCHمنوذج حسب  دوالر للربميل 63.83حدود 

، حيث أن املستوايت املرتفعة اليت سجلتها 2014صدمة النفطية منذ منتصف سنة أتثر أسعار النفط ابل
لعرض النفطي وارتفاع ( سامهت يف تدهورها نتيجة ارتفاع ا2014-2000أسعار نفط الربنت خالل الفرتة )

 الطلب النفطي.
 التالية: االقرتاحاتوبناء على النتائج املتوصل إليها ميكن تقدمي 
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استخدام عدة مناذج خطية وغري خطية واملفاضلة  يتوجبيف ظل تقلبات أسعار النفط يف األسواق العاملية، -
 ت أسعار النفط ومن مث التنبؤ هبا. بينها، وابلتايل التوصل إىل أفضل النماذج اليت ميكنها منذجة تقلبا

، أسعار النفطضرورة الرتكيز على استخدام مناذج التنبؤ احلديثة يف خمتلف الدراسات اليت هتتم بنمذجة -
فة إعطاء نتائج دقيقة ملتخذي القرار ورامسي السياسات االقتصادية يف البلدان املختلنظرا لقدرهتا على وذلك 

 ورسم السياسات املالئمة ملواجهتها. ،ت احملليةاثرها على االقتصادايط وآملواجهة تقلبات أسعار النف
 . قائمة المراجع:5

Chaido, d. (2018). The performance of hybrid ARIMA GARCH modeling 

and forcasting oil price. International journal of energy ecinomics and 

policy , 8(3), pp. 14-21. 

Manescu, C., & Van Robays, I. (2014). Forcasting the Brent oil price: 

addressingtime-variation in forcast performance. St.Luis. 
Xin james, H. (2018). Crude oil prices forcasting: time series vs. SVR. 

International inforamation management association , 27(2), pp. 25-42. 

أثر تغريات أسعار البرتول على بعض املتغريات االقتصادية الكلية، حالة اجلزائر (. 2018سفيان عمراين. )
 مكتبة الوفاء القانونية، االسكندرية، مصر. ( دراسة حتليلية وقياسية.2015-2000الفرتة )

 الدار اجلماهريية ليبيا. لنفط العريب اخلام.منظمة األوبك وأسعار ا(. 2000نواف الرومي. )
(. أثر تطور أسعار النفط على السياسة املالية للجزائر خالل الفرتة 2016محزة بن الزين، و وليد قرونة. )

 .90-85، الصفحات  اجمللة اجلزائرية للدراسات احملاسبية واملالية. 2000-2015

ر النفط على املستوى العاملي والتحليل االحصائي (. دراسة تذبذابت أسعا2013فوزية غالب عمر. )
 .173-134الصفحات  ،34، العدد9اجمللد ، جامعة البصرة. 2009-2000للسلسلة الزمنية 

(. العالقة بني أسعار النفط وبعض املتغريات االقتصادية الكلية يف 2017مولود بوعوينة، و مجال هاشم. )
، الصفحات 2، العدد3، اجمللد  الرايدة القتصادايت االعمالجملة اجلزائر )مقاربة حتليلية وصفية(. 

117-133. 
 الكويت: معهد الدراسات املصرفية. اضاءات.(. 2013معهد الدراسات املصرفية. )
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 :المالحق. قائمة 6
 (2019ويلية ج-1990ي خالل الفترة )جانف ((Brentلمتوسط أسعار النفط مزيج برنت  القيم الشهرية: 1ملحق ال

 

 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

1990 21,25 19,81 18,39 16,61 16,35 15,1 17,17 27,17 34,9 36,02 33,07 28,27 

1991 23,57 19,54 19,08 19,18 19,19 18,17 19,4 19,77 20,5 22,21 21,11 18,41 

1992 18,16 18,05 17,63 18,92 19,89 21,16 20,24 19,74 720,2 20,26 19,21 18,14 

1993 17,39 18,47 18,79 18,67 18,51 17,65 16,78 16,7 16,01 16,61 15,2 13,73 

1994 14,29 13,8 13,82 15,23 16,19 16,76 17,6 16,89 15,9 16,49 17,19 15,93 

1995 16,55 17,11 17,01 18,65 18,35 17,31 15,85 16,1 16,7 16,11 16,86 17,93 

1996 8517, 18 19,85 20,9 19,15 18,46 19,57 20,51 22,63 24,16 22,76 23,78 

1997 23,54 20,85 19,13 17,56 19,02 17,58 18,46 18,6 18,46 19,87 19,17 17,18 

1998 15,19 14,07 13,1 13,53 14,36 12,21 12,08 11,91 13,34 12,7 11,04 9,82 

1999 11,11 10,27 12,51 15,29 15,23 8615, 19,08 20,22 22,54 22 24,58 25,47 

2000 25,51 27,78 27,49 22,76 27,74 29,8 28,68 30,2 33,14 30,96 32,55 25,66 

2001 25,62 27,5 24,5 25,66 28,31 27,85 24,61 25,68 25,62 20,54 18,8 18,71 

2002 19,42 20,28 23,7 25,73 25,35 24,08 25,74 26,65 28,4 27,54 24,34 28,33 

2003 31,18 32,77 30,61 25 25,86 27,65 28,35 29,89 27,11 29,61 28,75 29,81 

2004 31,28 30,86 33,63 33,59 37,57 35,18 38,22 42,74 43,2 49,78 43,11 39,6 

2005 44,51 45,48 53,1 51,88 48,65 54,35 57,52 63,98 62,91 58,54 55,24 56,86 

2006 62,99 60,21 0662, 70,26 69,78 68,56 73,67 73,23 61,96 57,81 58,76 62,47 

2007 53,68 57,56 62,05 67,49 67,21 71,05 76,93 70,76 77,17 82,34 92,41 90,93 

2008 92,18 94,99 103,64 109,07 122,8 132,32 132,72 113,24 97,23 71,58 52,45 39,95 

2009 43,44 43,32 46,54 50,18 57,3 6168, 64,44 72,51 67,65 72,77 76,66 74,46 

2010 76,17 73,75 78,83 84,82 75,95 74,76 75,58 77,04 77,84 82,67 85,28 91,45 

2011 96,52 103,72 114,64 123,26 114,99 113,83 116,97 110,22 112,83 109,55 110,77 107,87 

2012 110,69 119,33 125,45 119,75 110,34 95,16 ,62102 113,36 112,86 111,71 109,06 109,49 

2013 112,96 116,05 108,47 102,25 102,56 102,92 107,93 111,28 111,6 109,08 107,79 110,76 

2014 108,12 108,9 107,48 107,76 109,54 111,8 106,77 101,61 97,09 87,43 79,44 62,34 

2015 47,76 58,1 55,89 59,52 64,08 61,48 5656, 46,52 47,62 48,43 44,27 38,01 

2016 30,7 32,18 38,21 41,58 46,74 48,25 44,95 45,84 46,57 49,52 44,73 53,31 

2017 54,58 54,87 51,59 52,31 50,33 46,37 48,48 51,7 56,15 57,51 62,71 64,37 

2018 69,08 65,32 66,02 72,11 76,98 74,41 74,25 72,53 78,89 81,03 7564, 57,36 

2019 59,41 63,96 66,14 71,23 71,32 64,22 63,92 ----- ----- ----- ------- ------- 
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Virtual Currency of Bitcoin and Investor Sentiment, Any relationship? 
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Abstract:  

The currency of Bitcoin is a new breed of electronic currency systems 

based on electronic encryption, thus revolutionizing the world of business 

and finance, As well as an unprecedented technological shift in financial 

trading, This study is testing the short and long term relationship between 

Investor Sentiment and Bitcoin Price, through Using the use of monthly data 

during for the period from 2012-2019, applied the ARCH and ARDL model, 

The results showed that the Investor sentiment play a crucial role in the 

predictability of Bitcoin price changes. 
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1
KPSS    PP   ADF   

 
t t  t 

0.463000 0.195994 -2.862406 -50.90374 -2.862406 -50.89840 Bitcoin 

EViews10.

ARCH

Heteroskedasticity Test: ARCH 

F-statistic 442.0604  

Prob. F 0.0000  

Obs*R-squared 380.3638  

Prob. Chi-Square(1) 0.0000  

EViews10.
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 :ملخص
أتثري الرضا، والثقة، والكلمة املنقولة على نية  قي ِّمي  هتدف هذه الدراسة إىل اقرتاح منوذج مفاهيمي 

 تم لتقييم نية الشراء يف اجلزائر.  (IPMA)أداء -الشراء. هتدف الدراسة أيًضا إىل تطبيق حتليل خريطة أمهية
 (PLS)مجع البياانت ابالعتماد على استبانة حبثية. استخدمت هذه الدراسة طريقة املرب عات الصغرى اجلزئي ة 

الرضا ي ؤثِّر إجيابًيا على الثقة والكلمة املنقولة، بينما  نم الختبار فرضي ات النموذج املفاهيمي. ت ظهر النتائج أ
ا على الكلمة املنقولة ونية الشراء. الكلمة املنقولة ت ؤثِّر إجيابًيا على ال ي ؤثِّر على نية الشراء. الثقة ت ؤثِّر إجيابيً 

مستوى من األمهية واألداء  لديها لكلمة املنقولةا نم أ IPMAت ظهر نتائج  ،نية الشراءابلنسبة لنية الشراء. 
  أعلى من الرضا والثقة. ت قدِّم نتائج الدراسة اآلاثر النظرية واإلداري ة، وتوصياٍت للبحوث املستقبلي ة.

 أداء.-الرضا، الثقة، الكلمة املنقولة، نية الشراء، حتليل خريطة أمهيةكلمات مفتاحية: 
 JEL  :M31 اتتصنيف

Abstract: 

This study aims to propose a conceptual model that evaluates the impact 

of satisfaction, trust, and word of mouth on purchase intention. It also aims 

to apply the importance-performance map analysis (IPMA) to evaluate 

purchase intention in Algeria. Data were collected through a research survey. 

This study used partial least squares (PLS) structural equation modeling to  
__________________________________________ 
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examine the hypotheses of the conceptual model. The results show that 

satisfaction positively affects trust and word of mouth, while it does not affect 

purchase intention. Trust positively affects word of mouth and purchase 

intention. Word of mouth positively affects purchase intention. For purchase 

intention, the results of IPMA show that word of mouth has a higher level of 

importance and performance than satisfaction and trust. The results of this 

study provide theoretical and managerial implications, and recommendations 

for future research.  

Keywords: Satisfaction; Trust; Word of mouth; Purchase intention; 

Importance-performance map analysis (IPMA). 

JEL Classification Codes: M31. 

 : . مقدمة1
تسعى الشركات ف. (Kamran-Disfani et al., 2017) اِّهَتمم الباحثون وامل مارِّسون بوالء الزبون

 ,.Schirmer et al)وهدف هنائي لكل شركة  م هِّممةالذي ي عترب اسرتاتيجي ة –إىل حتقيق والء الزبون 

نية  نم إ. (Kamran-Disfani et al., 2017)من أجل زايدة حجم املبيعات واإليرادات  –(2018
ت عترب دراسة نية الشراء من و . (Rauyruen and Miller, 2007)الشراء هي شكل من أشكال الوالء 

اأهم املواضيع يف حبوث التسويق  هلذا . (Aggarwal et al., 2019)خطوة سابقة لسلوك الشراء  أَلهنم
 ,.Prentice et al)اقرتحت الدراسات السابقة مناذج مفاهيمية ت ربز نية الشراء كم ركمب م ستهَدف هنائي 

2019; Park et al., 2019; Nga and Tuan, 2019; Martins et al., 2019; Lim and 

Goh, 2019; Chin et al., 2019; Bianchi et al., 2019; Arora et al., 2019) حيث .
عرمفت هذه النماذج العديد من العوامل اليت ت ؤدِّي إىل نية الشراء، ومن أمهها: الرضا، والثقة، والكلمة املنقولة 

(Mainardes and Cardoso, 2019; Yoon and Lee, 2019; Liu et al., 2019; Javed 

et al., 2019; Farzin and Fattahi, 2018; Ali et al., 2018a)هذه العوامل  نم . ابلرغم من أ
دت، استثمرت الرضا، والثقة، والكلمة املنقولة، ونية  ت  قد  دراستها بشكل واسع، دراسات قليلة، إن و جِّ

الشراء يف منوذج واحد، خاصة يف اجلزائر. وابلتايل، تقرتح هذه الدراسة منوذًجا مفاهيمًي يوضح طبيعة العالقة 
لمة املنقولة ت ؤثِّر بطريقة مباشرة على نية الك نم بني الرضا، والثقة، والكلمة املنقولة، ونية الشراء. حيث أ
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وأيًضا الشراء؛ الرضا والثقة ي ؤثِّران بطريقة مباشرة وغري مباشرة على نية الشراء عن طريق الكلمة املنقولة؛ 
لى للرضا، والثقة، والكلمة املنقولة أتثريًا م هِّمًّا ع نم على الثقة. إذا أظهرت النتائج أبطريقة مباشرة الرضا ي ؤثِّر 
بة من أجل تطويره جيب على املسو ِّقني العمل على وضع اسرتاتيجي  فإنم نية الشراء،  الرضا  ات تسويقية مناسِّ

 والثقة والكلمة املنقولة، واليت بدورها ت ؤدِّي إىل حتسني نية الشراء.

طريقة املرب عات الصغرى اجلزئي ة هي َمنهج إحصائي ي ستخدم يف حتليل مناذج من جهة أخرى، 
. وعلى الرغم من استخدامه الواسع يف حبوث (Sarstedt et al., 2019) القات م عَقدة بني م رَكمباتلع

لتمديد نتائج النموذج اهليكلي. وابلتايل، ومن أجل ملئ هذه  IPMAالتسويق، يتجاهل الباحثون استخدام 
وتقدمي صورة واضحة للنتائج لتقييم نية الشراء  IPMA الَفجوة البحثية، هتدف هذه الدراسة إىل تطبيق

إىل حتديد املتغريات امل هِّممة للمتغري امل ستهَدف  ةاملتحصل عليها من طريقة املرب عات الصغرى اجلزئي ة. ابإلضاف
 .(Ringle and Sarstedt, 2016) على أداء كل متغري ومؤشراته IPMA التابع، يكشف

لنية الشراء: أواًل، ختترب هذه الدراسة العالقة بني الرضا، ت قدِّم هذه الدراسة مسامهتني للمراجع األدبية 
هذه الدراسة هي األوىل  نم ، فإؤل ِّفوالثقة، والكلمة املنقولة وأتثريهم على نية الشراء. اثنًيا، حبسب عِّلم امل  

لتايل: أواًل، لتقييم نية الشراء يف اجلزائر. وقد ت  تنظيم بقية الورقة على النحو ا IPMA من نوعها اليت ت طبق
الدراسة. اثلثًا، عرض  َمنهجيمةمراجعة األدبيات املتعلقة مبتغريات الدراسة واقرتاح الفرضي ات. اثنًيا، شرح 

 النتائج. رابًعا وأخريًا، م ناقشة النتائج، وحدود الدراسة، واألفاق املستقبلي ة للبحث.

  المراجع األدبية وفرضيّات الدراسة: .2
 :الرضا 1.2

 Gurcan et al., 2019; Akroush and) املراجع األدبية للتسويق اهتماما كبريًا للرضات ويل 

Mahadin, 2019) . َنم ، وزايدة األداء (Cakici et al., 2019)الستمرار العالقات  م هِّم  ه عامٌل ألِّ
(Whitaker et al., 2019) وجناح الشركات ،(Tseng, 2019) يَنت ج الرضا من املقارنة بني التوقع .

. ي ؤدِّي الرضا إىل الوالء، وإعادة الشراء، والكلمة املنقولة (Boonlertvanich, 2019)واخلِّربة الفعلية 
ه حالة عاطفية ملستهلك أنم الرضا على  Palmatier et al. (2006) ي عر ِّف. (Thakur, 2019)اإلجيابيمة 
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راسات السابقة الرضا كسابق لكٍل من الثقة، والكلمة املنقولة، ونية الشراء. على ُت َاه عالقة. اقرتحت الد
عالقة إجيابيمة  (2017)حبيب  منيجل وبنسبيل املثال، يف سياق امل نتجات ذات االستهالك الواسع، وجد 

الرضا لديه أتثرٌي إجيايٌب على  أنم  Boonlertvanich (2019) بني الرضا والثقة. ويف القطاع املصريف، اقرتح
الرضا  أنم على  ُتريبي ة أدِّل ة Erkmen and Hancer (2019) الثقة. ويف سياق اخلدمات املطَعمية، قدم

 أنم  Harun et al. (2019) سابٌق إجيايٌب للثقة. من جهة أخرى، ويف نطاق اخلدمات البنكية، وجد
عالقة  Ahmadi (2019) اإلجيابيمة. ويف قطاع الطريان، وجداسرتجاع الرضا ي ؤدِّي إىل الكلمة املنقولة 

 Choi and Kandampully من الرضا إىل الكلمة املنقولة. ويف سياق اخلدمات الفندقية، اقرتح إجيابيمة

 Park etالرضا ي ؤثِّر إجيابًيا على الكلمة املنقولة. إضافة إىل ذلك، ويف ميدان الرايضة، أكمد  أنم  (2019)

al. (2019)  الرضا على احلدث الرايضي ي ؤثِّر إجيابًيا وبطريقة مباشرة على نية املشاهدين يف إعادة شراء  أنم
 أنم  Ali et al. (2018a)التذاكر مستقباًل حلضور احلدث الرايضي. ويف سياق م نتجات احلالل، أظهر 

 .Peng et alالزايدة يف مستوى الرضا ت ؤدِّي إىل الزايدة يف مستوى نية الشراء. ويف سياق املطاعم، ي شري 

اه املطاعم الفاخرة. ووفًقا هلذه النتائج السابقة  أنم إىل  (2019) الرضا لديه ارتباٌط م هِّم  مع النوااي السلوكية ُت 
 لية:من خمتلف امليادين، يتم  طرح الفرضي ات التا

 . الرضا ي ؤثِّر إجيابًيا على الثقة.1ف
 . الرضا ي ؤثِّر إجيابًيا على الكلمة املنقولة.2ف
 . الرضا ي ؤثِّر إجيابًيا على نية الشراء.3ف

 الثقة: 2.2
 Liu et al., 2019; Hollebeek and) ت  دراسة الثقة بشكل واسع يف حبوث التسويق

Macky, 2019; Han et al., 2019; Erkmen and Hancer, 2019; Choi, 2019; 

Busser and Shulga, 2019; Boonlertvanich, 2019; Biedenbach et al., 2019) .
، وتَتشكل عند احلصول على (Pandey et al., 2019)الثقة هي عامٌل م هِّم  يف حتقيق تعامالت انجحة 

للثقة عالقة وطيدة  أنم ظهر الدراسات السابقة . ت  (Omoregie et al., 2019)أفضل السلع واخلدمات 
 Tran andمع الكلمة املنقولة ونية الشراء. على سبيل املثال، يف سياق البيع ابلتجزئة عرب اإلنرتنت، أظهر 
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Strutton (2019)  دٌِّد رئيسٌي للكلمة املنقولة. ويف سياق الفنادق اخلضراء، أظهر أنم  Wang الثقة ُم 

et al. (2018)  ه ك لما زاد مستوى الثقة عند الزابئن، ك لما زادت نياهتم يف ن صح األخرين ابلفنادق أنم
أتثريًا إجيابًيا للثقة على  Jain et al. (2018) الصديقة للبيئة. ويف سياق وسائل التواصل االجتماعي، اقرتح

اه  أنم  Liu et al. (2019) الكلمة املنقولة. يف نفس السياق، ويف ميدان التجارة االلكرتونية، أظهر الثقة ُت 
اه أعضاء املوقع م رتبِّطة ارتباًطا إجيابًيا بنية الشراء. ويف ُمالت البيع ابلتجزئة، أكمد  املوقع والثقة ُت 

Mainardes and Cardoso (2019)  الثقة هي سابٌق م هِّم  يف حتديد نية الشراء. ويف سياق امل نتجات  أنم
الثقة يف العالمة التجارية ت ؤثِّر إجيابًيا على نية الشراء. الزابئن  أنم  Javed et al. (2019) اإللكرتونية. وجد

الذين لديهم مستوى عاٍل من الثقة، يقولون كلمات إجيابيمة حول امل نتجات ويرغبون يف شرائها، وهذا ي ؤدِّي 
 إىل طرح الفرضي ات التالية:

 املنقولة.. الثقة ت ؤثِّر إجيابًيا على الكلمة 4ف
 . الثقة ت ؤثِّر إجيابًيا على نية الشراء.5ف

 الكلمة المنقولة: 3.2
 عليها الباحثون يف جمال التسويق ركمزت عترب الكلمة املنقولة ونية الشراء من العناصر األساسية اليت 

(Mukerjee and Shaikh, 2019; Mahadin and Akroush, 2019; Kim et al., 2019; 

Dowell et al., 2019; Chung and Lee, 2019; Bujisic et al., 2019; Brunner et 

al., 2019; An et al., 2019) ا ب عدان م هِّممان يف قياس والء الزبون  ;Sundermann, 2018). ومه 

Garnefeld et al., 2011; Vázquez-Carrasco and Foxall, 2006; Gruen et al., 

 ;Yamaguchi et al., 2018)ل الزابئن للمعلومات حول امل نتجات . الكلمة املنقولة هي تباد(2006

Tang, 2018) ؛ نية الشراء هي رغبة الزابئن يف شراء امل نتجات(Prentice et al., 2019; Reimer 

and Benkenstein, 2018) اختربت العديد من الدراسات التطبيقية طبيعة العالقة بني الكلمة املنقولة .
 ,Prasad et al., 2019; Liang et al., 2018; Farzin and Fattahi)ونية الشراء 

2018; Shin et al., 2017; Kudeshia and Kumar, 2017; Chiu et al., 2016) ؛ ووجدوا
ه من املتوقع فإنم الكلمة املنقولة هي سابٌق إجيايٌب لنية الشراء. استناًدا على املراجع األدبية املذكورة أعاله،  أنم 
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 للكلمة املنقولة أتثريًا إجيابًيا م هِّمًّا على نية الشراء. وابلتايل، يتم  طرح الفرضي ة التالية: أنم 
 . الكلمة املنقولة ت ؤثِّر إجيابًيا على نية الشراء.6ف

 .. نموذج الدراسة1الشكل 

 
 .من إعداد الباحثالمصدر: 

  ة:َمنهجي  ال .3
 :العينة وجمع البيانات 1.3

ت  مجع البياانت عن طريق استبانة و ز ِّعت على عينة عشوائية من زابئن املالبس لوالية تلمسان الذين 
متتجاوز أعمارهم سبعة عشر سنة.  املتعلِّقة ت االستبانة إىل قسمني: تضمن القسم األول األسئلة ق س ِّ

 220استبانة، ت  اسرتجاع  251 بعد توزيع ابملتغريات َُمل الدراسة؛ تضمن القسم الثاين األسئلة الشمخصي ة.
لربانمج  "Student"استبانة مملوءة وصاحلة للمعاجلة. استخدمت الدراسة احلالية النسخة اجملانية 

SmartPLS مشاهدة  100تايل، ت  االعتماد على مشاهدة كأقصى حد. وابل 100؛ واليت تسمح ابختبار
 .IPMAمشاهدة من أجل اختبار النموذج وإثبات فعالية  220من أصل 

 :القياس 2.3
 مجيع العباراتمجيع العبارات امل ستخَدمة يف االستبانة ت  اقتباسها من الدراسات السابقة. ت  قياس 

ت  قياس الرضا والثقة  موافق بشدة. "7"إىل  غري موافق بشدة "1"يرتاوح من  سلم ليكرت ستخداماب

 6 ف 1 ف

 3 ف

 5 ف

 2 ف

 4 ف

 كلمة املنقولةال نية الشراء

 ثقةال

 رضاال 
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. ت  قياس الكلمة املنقولة ونية الشراء ابستخدام De Wulf et al. (2001) ابستخدام عباراٍت م قتبسٍة من
 .Zeithaml et al. (1996)عباراٍت م قتبسٍة من 

 النتائج: .4
من املشاركني  %42كانوا إاناًث. حوايل   %51من املشاركني كانوا ذكوراً، و %49ت ظهر النتائج أنم 

املشاركني  أغلبيمةسنة.  40كانوا فوق  %7سنة؛  40و 26كانوا بني  %42سنة؛  25و 18كانوا بني 
كان لديهم مستوى جامعي، والبقية كان لديهم مستوى اثنوي أو متوسط.   %83كانوا ع ْزاًب. حوايل   (68%)

كان لديهم دخل   %20دج أو أقل؛  18000خل شهري يـ َقدمر بـ كان لديهم د  %70من امجايل املشاركني، 
 أغلبيمةدج أو أكثر.  40001كان لديهم دخل شهري يـ َقدمر بـ  %10دج؛  40000و 18001شهري بني 
 %21كانوا يعيشون يف احلضر، بينما   %79كانوا موظفني. فيما خيص منطقة اإلقامة،   (%46)املشاركني 

 كانوا يعيشون يف الريف.
 :تقييم نموذج القياس 1.4

استخدمت هذه الدراسة طريقة املرب عات الصغرى اجلزئي ة الختبار الفرضي ات. ت  اختيار طريقة املرب عات 
غر حجم العينة متوفر  IPMA. اثنًيا، َمنهج (Sarstedt et al., 2017) الصغرى اجلزئي ة لسببني: أواًل، صِّ

. اعتمدت الدراسة احلالية على (Völckner et al., 2010)فقط يف طريقة املرب عات الصغرى اجلزئي ة 
 .(Ringle et al., 2015)لتقييم منوذج القياس والنموذج اهليكلي  SmartPLS 3برانمج 

العبارات كانت ، وهذا ي شري إىل أنم موثوقية 0.87و 0.65كانت ترتاوح بني   تشبعات العباراتمجيع 
، واليت ُتاوزت 0.85و 0.77للمتغريات املدروسة بني  املوثوقية امل ركمبة(. تراوحت قَِّيم 1 قلحَ مقبولة )انظ ر امل  

متوسط التباين  ت قَِّيمُتاوز (. 1 اجلدول) (Ali et al., 2018b) 0.7احلد األدىن املوصي به واملَقدمر بـ 
ذر اجلِّ أنم  2. ي ظهر اجلدول (Hair et al., 2019) 0.5املقبول  احلد األدىن للمتغريات املدروسة املفسر

من  ( جلميع امل ركمبات املدروسة أعلىالعناصر الق طرِّية ابخلط العريض) الرتبيعي ملتوسط التباين املفسر
 .(Fornell and Larcker, 1981) مما يشري إىل أتسيس صحة التمايزاالرتباطات املشرتكة بينهم، 
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 .متوسط التباين المفسرو  الموثوقية الُمرك بة :1جدول 
 متوسط التباين المفسر الموثوقية الُمرك بة 
 0.60 0.82 الرضا

 0.66 0.85 الثقة

 0.53 0.77 الكلمة املنقولة

 0.69 0.82 نية الشراء

 .SmartPLS 3خمرجات برانمج المصدر: 
 .صحة التمايز :2 جدول

 نية الشراء المنقولة الكلمة الثقة الرضا 
    0.77 الرضا

   0.81 0.65 الثقة

  0.73 0.42 0.43 الكلمة املنقولة

 0.83 0.63 0.48 0.43 نية الشراء

 .SmartPLS 3خمرجات برانمج  المصدر:

 :تقييم النموذج الهيكلي 2.4
 %42، وهذا ي شري إىل أنم الرضا يشرح 0.42للثقة هو  (2R) معامل التحديدأنم  3ي ظهر اجلدول 

 %22، وهذا ي شري إىل أنم الرضا والثقة يشرحان 0.22للكلمة املنقولة هي  2Rمن التباين يف الثقة؛ قيمة 
، وهذا ي شري إىل أنم الثقة والكلمة املنقولة 0.46لنية الشراء هي  2Rمن التباين يف الكلمة املنقولة؛ قيمة 

هي أكرب  من  (2Q)أنم مجيع قَِّيم األمهية التنبؤية  3من التباين يف نية الشراء. ي ظهر اجلدول  %46يشرحان 
( أنم الرضا ي ؤثِّر إجيابًيا على 4 ؛ وابلتايل، النموذج لديه أمهية تنبؤية. ت ظهر نتائج النموذج اهليكلي )اجلدول0

الرضا ال ي ؤثِّر على نية الشراء؛ الثقة ت ؤثِّر إجيابًيا على الكلمة الثقة؛ الرضا ي ؤثِّر إجيابًيا على الكلمة املنقولة؛ 
املنقولة؛ الثقة ت ؤثِّر إجيابًيا على نية الشراء؛ الكلمة املنقولة ت ؤثِّر إجيابًيا على نية الشراء. وابلتايل، ت  رفض 

 (.2)الشكل  6، وف5، وف4، وف2، وف1وقبول الفرضي ات ف 3الفرضي ة ف
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2) لتحديدمعامل ا :3جدول 
R)  واألهمية التنبؤية(

2
Q). 

 2
R 

2
Q 

 0.25 0.42 الثقة

 0.09 0.22 الكلمة املنقولة

 0.27 0.46 نية الشراء

 .SmartPLS 3خمرجات برانمج  المصدر:
 نتائج النموذج الهيكلي. :4جدول 

 معامل المسار العالقة
 ***0.65 الثقة ← الرضا :1ف

 *0.28 الكلمة املنقولة ← الرضا :2ف

 0.06 نية الشراء ← الرضا :3ف

 *0.24 الكلمة املنقولة ←الثقة  :4ف

 *0.22 نية الشراء ←الثقة  :5ف

 ***0.52 نية الشراء ←الكلمة املنقولة  :6ف

*  ؛أمهية معامالت املسارلتقييم  (bootstrapping with 5000 resamples)طريقة البوتسرتاب ت  استخدام  مالحظة:

p < 0.05، *** p < 0.001. 
 .SmartPLS 3خمرجات برانمج  المصدر:

 .نتائج النموذج الهيكلي. 2الشكل 
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0.52*** 

 

0.06 

0.22* 

0.28* 

0.24* 

 

 نية الشراء
2R  =0.46 

 كلمة املنقولةال
2R  =220. 

 ثقةال
2R  =0.42 

 رضاال 

 *p < 0.05** ،* p < 0.001 
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 .SmartPLS 3خمرجات برانمج المصدر: 

3.4 IPMA  ُاترك بعلى مستوى الم: 
هي  IPMA .1نية الشراء وسوابقه امل َبينة يف الشكل  ركمبللم   IPMAطبقت هذه الدراسة َمنهج 

أداة ت ستخدم يف متديد النتائج املتحَصل عليها من مناذج املعادالت اهليكلي ة )طريقة املرب عات الصغرى اجلزئي ة( 
ات ركمبعلى امل   IPMA. يكشف 100إىل  0ات املدروسة على سلم من ركمبوذلك من خالل قياس أداء امل  

امل ديرين  IPMAاملستهَدف النهائي. وابلتايل، يساعد  ركمباليت لديها أمهية عالية وأداء منخفض ابلنسبة للم  
 .(Ringle and Sarstedt, 2016)ات اليت تتطلب تطويرًا وحتسيًنا ركمبواملسو ِّقني يف حتديد امل  

ات األخرى ركمبمن امل   (0.63)ت ظهر النتائج أنم الكلمة املنقولة لديها مستوى من األمهية أعلى 
املستهَدف:  ركمبإىل أنم الكلمة املنقولة هي السابق الذي لديه أقوى أتثري على امل  (. وهذا ي شري 3)الشكل 

. فيما خيص األداء، ت ظهر النتائج أنم الكلمة املنقولة (0.4)مث الثقة  (0.47)نية الشراء، ويلي ذلك الرضا 
. وهذا يعين أنم زايدة (77.14)مث الرضا  (78.84)، ت تبع ابلثقة (80.97)لديها أعلى مستوى من األداء 

 0.63سوف ي ؤدِّي إىل زايدة أداء نية الشراء بـ  81.97إىل  80.97وحدة واحدة يف أداء الكلمة املنقولة من 
 .76.41إىل  75.78وحدة من 

 ات.رك بمستوى المُ على لنية الشراء  IPMA: 3 شكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .SmartPLS 3خمرجات برانمج  المصدر:

. اخلط العمودي Ringle and Sarstedt (2016)أداء كما اقرتحه -مالحظة: قام الباحث إبضافة خطني على خريطة أمهية

الثقة الرضا

الكلمة املنقولة

75
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ي  ؛ اخلط ا(0.5)ميثل املتوسط احلسايب لقَِّيم األمهية 
 .(78.98) ميثل املتوسط احلسايب لقَِّيم األداء أل فقِّ

4.4 IPMA على مستوى الُمؤِشرات: 
رات؛ ركمبعلى مستوى امل   ليس فقط IPMAميكن للباحثني تطبيق  ات بل أيًضا على مستوى املؤشِّ

 ,Ringle and Sarstedt)ات ركمبوذلك من أجل احلصول على معلومات ُمَددة على كيفية حتسني أداء امل  

رات. عندما ن ركز على م   IPMAنتائج  4. ي ظهر الشكل (2016 الكلمة املنقولة،  ركمبعلى مستوى املؤشِّ
ر كم  1. زايدة وحدة واحدة يف أداء كم3وكم 2لديه مستوى من األمهية واألداء أعلى من كم 1جند أنم املؤشِّ

(. وعندما 5)جدول  0.257، واليت تساوي 1سوف ي ؤدِّي إىل زايدة أداء الكلمة املنقولة بـقِّيَمة أمهية كم
ر ر ركمبن ركز على م   لديه  2، بينما ر2ور 1لديه مستوى من األمهية أعلى من ر 3الرضا، جند أنم املؤشِّ

ر ث ركمب. وعندما ن ركز على م  3ور 1مستوى من األداء أعلى من ر لديه مستوى من  2الثقة، جند أنم املؤشِّ
 .3لديهما مستوى من األداء أعلى من ث 2وث 1، بينما ث3وث 1األمهية أعلى من ث

 لنية الشراء على مستوى المؤِشرات. IPMAبيانات  :5جدول 

 أداء أهمية 
 71.83 0.146 1ر

 82.00 0.139 2ر

 77.67 0.186 3ر

 81.33 0.111 1ث

 81.33 0.180 2ث

 72.50 0.114 3ث

 81.67 0.257 1كم

 81.17 0.186 2كم

 79.83 0.189 3كم

 78.81 0.167 قيمة املتوسط احلسايب

 .SmartPLS 3خمرجات برانمج  المصدر:
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 مستوى المؤِشرات.لنية الشراء على  IPMA: 4شكل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. اخلط العمودي Ringle and Sarstedt (2016)أداء كما اقرتحه -مالحظة: قام الباحث إبضافة خطني على خريطة أمهية
ي  ؛ اخلط ا(0.167)ميثل املتوسط احلسايب لقَِّيم األمهية 

 .(78.81)ميثل املتوسط احلسايب لقَِّيم األداء  أل فقِّ
 .SmartPLS 3خمرجات برانمج  المصدر:

 خاتمة: .5
اهلدف الرئيسي هلذه الدراسة هو اختبار كيف ي ؤثِّر الرضا، والثقة، والكلمة املنقولة على نية الشراء، 

الثقة والكلمة املنقولة. وتتفق هذه لنية الشراء. ت ظهر النتائج أنم الرضا ي ؤثِّر إجيابًيا على  IPMA وتطبيق
 ;Harun et al., 2019; Erkmen and Hancer, 2019) النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة

Choi and Kandampully, 2019; Boonlertvanich, 2019; Ahmadi, 2019) الرضا ال .
ليت ت ظهر أنم للرضا أتثريًا إجيابًيا على ي ؤثِّر يف نية الشراء. وهذه النتيجة ال تتفق مع نتائج البحوث السابقة ا

. ت شري هذه النتيجة (Peng et al., 2019; Park et al., 2019; Ali et al., 2018a)نية الشراء 
إىل أنم الرضا وحده ال يكفي لتحقيق نية الشراء. الثقة ت ؤثِّر إجيابًيا على الكلمة املنقولة ونية الشراء. وهذه 

 ;Wang et al., 2018; Tran and Strutton, 2019)ئج الدراسات السابقة النتيجة تتفق مع نتا

Mainardes and Cardoso, 2019; Liu et al., 2019; Javed et al., 2019; Jain et al., 

. الكلمة املنقولة ت ؤثِّر إجيابًيا على نية الشراء. وهذه النتيجة تتفق مع نتائج الدراسات السابقة (2018
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(Yoon and Lee, 2019; Prasad et al., 2019; Liang et al., 2018; Farzin and 

Fattahi, 2018; Shin et al., 2017; Kudeshia and Kumar, 2017) تقرتح هذه النتائج أنم .
الزايدة يف الرضا ت ؤدِّي إىل الزايدة يف الثقة والكلمة املنقولة، والذي بدوره ي ؤدِّي إىل الزايدة يف نية الشراء. 

هتدف إىل حتسني الرضا من أجل زايدة  فـَعماَلةب على املسو ِّقني أنم يضعوا برامج واسرتاتيجي ات تسويقية جي
ات ركمبعلى مستوى امل   IPMAإىل زايدة نية الشراء. ت ظهر نتائج  والل تني بدورمها ت ؤدِّاينالثقة والكلمة املنقولة، 

أنم الكلمة املنقولة لديها أعلى مستوى من األمهية واألداء، بينما الرضا والثقة لديهما أقل مستوى من األمهية 
واألداء. هذا ي شري إىل أنم الكلمة املنقولة هي األولوية األوىل للمسو ِّقني واملديرين، وأييت الرضا والثقة كأولوية 

اه حتسني أداء الكلمة  اثنية واثلثة، على التوايل. وابلتايل، جيب على املسو ِّقني توجيه اسرتاتيجي اهتم التسويقية ُت 
سابق للكلمة املنقولة  أوملاملنقولة من أجل زايدة أداء نية الشراء. وميكن القيام بذلك من خالل الرتكيز على 

رات أنم ر IPMAوهو الرضا. ت ظهر نتائج  ألمهية أعلى من لديه مستوى من ا 3للرضا على مستوى املؤشِّ
ر ر2ور 1، ومستوى من األداء يتوسط بني ر2ور 1ر الرضا،  ركمبي ؤدِّي إيل زايدة أداء م   3. زايدة أداء املؤشِّ

 ركمبالكلمة املنقولة، والذي بدوره ي ؤدِّي إىل زايدة أداء م   ركمبالرضا ي ؤدِّي إىل زايدة أداء م   ركمبوزايدة أداء م  
ر رنية الشراء. وابلتايل، جي )أان راٍض عن العالقة اليت لدي  3ب على املسو ِّقني أنم يولوا اهتماًما كبريًا للمؤشِّ

 مع هذا احملل( من خالل تقدمي عروض وخدمات تتماشى مع احتياجات وتوقعات الزابئن.
الدراسة يف النقاط التالية: أواًل، اعتمدت هذه الدراسة على عينة صغرية احلجم. ميكن  آفاقتتمثل 

كن  للبحوث املستقبلي ة اعتماد عينات كبرية احلجم. اثنًيا، أ جريت هذه الدراسة يف والية تلمسان، اجلزائر. مي 
من أجل تعميم النتائج. اثلثًا، اعتمدت الدراسة  اسة يف مناطق خمتلفةللبحوث املستقبلي ة اختبار منوذج الدر 

تملة. رابًعا، مل ختترب هذه احلالية ثالث سوابق لنية الشراء. مي كن للبحوث املستق بلي ة اعتماد سوابق أخرى ُم 
تملة على العالقات املوَضحة يف منوذج الدراسة. مي كن للبحوث املستقبلي ة  عد ِّلالدراسة التأثري امل   ملتغريات ُم 

كن للبح وث معاجلة هذه اإلشكالية. أخريًا، استثمرت الدراسة احلالية هذه العالقات يف جمال املالبس. مي 
 املستقبلي ة استثمارها يف جماالت أخرى.
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 Zeithaml et) الكلمة املنقولة

al., 1996) 

  

أان أقول أشياء إجيابيمة حول هذا احملل ألشخاص  1كم
 آخرين

0.77 

 0.65 أ وصي هبذا احملل لشخٍص يطلب نصيحيت 2كم

 0.75 هذا احمللأان أ شجع  األصدقاء للذهاب إىل  3كم
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 آثار تعزيز القدرة التنافسية على تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر 
The Effects of Enhancing Competitiveness on FDI Inflows in Algeria 
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 05/01/2020اتريخ النشر:               31/10/2019اتريخ القبول:                 29/08/2019اتريخ االستالم: 
 

 : ملخص
هتدف الدراسة إىل حتليل أداء االقتصاد اجلزائري يف مؤشرات التنافسية الدولية ومتطلبات رفع قدرته 

التنافسية، والبحث على وسائل متويل خارج قطاع احملروقات عن طريق جذب االستثمارات األجنبية 
املالية الالزمة لعمليات التنمية املباشرة، كون اجلزائر كغريها من الدول النامية تعاين من قصور املوارد 

 .االقتصادية نتيجة اعتمادها على احملروقات بشكل كبري
فقامت اجلزائر ابختاذ إجراءات وتدابري عديدة هبدف جذب االستثمارات اخلاصة، االحتفاظ هبا 

، انعكست واالستفادة منها لتحقيق منو شامل ومستدام. بتوفري مناخ استثماري وحتسني من قدرهتا التنافسية
  إليها.ابإلجياب يف تصنيفها يف التقارير العاملية للتنافسية وزايدة االستثمار األجنيب الوافد 

التنافسية العاملية، القدرة التنافسية، االستثمار األجنيب املباشر الوافد، ممارسة األعمال كلمات مفتاحية: 
 التجارية.

 .JEL: F18 ،F21 ،H11 اتتصنيف

Abstract:  

The study aims at analyzing the performance of the Algerian economy 

in the international competitiveness indicators and the requirements of 

increasing its competitiveness and searching for means of financing outside 

the hydrocarbons sector by attracting foreign direct investments. Algeria, like 

other developing countries, suffers from lack of financial resources necessary 
__________________________________________ 
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for economic development processes.  

Algeria has taken many measures and measures aimed at attracting, 

retaining and benefiting from foreign investments to achieve comprehensive 

and sustainable growth by providing investment climate and improving its 

competitiveness, reflected positively in its classification in international 

competitiveness reports and increased foreign investment.  

Keywords: Global Competitiveness; Competitiveness; Foreign direct 

investment: Inward; Doing business. 

JEL Classification Codes: F18, F21, H11 

 مقدمة:  .1
تعترب تنافسية الدول يف األسواق الدولية مفهوما معقدا ومتعدد اجلوانب، ويتداخل مع العديد من 
املفاهيم األخرى، منها الظواهر االقتصادية، االجتماعية والعوملة وغريها. فقد ازداد االهتمام ابلقدرة التنافسية 

ة للدول بوصفها أداة لتحقيق النمو املستدام والرفاه االجتماعي، واجلزائر كبقية الدول بذلت وأصبحت أولوي
جهود إلعادة هيكلة اقتصادها لتمكينها من اكتساب القدرة على املنافسة وتعزيز تنافسيتها االقتصادية بتوفري 

ة التنمية والتطوير واحلصول على بيئة أعمال مالئمة تكون جاذبة لالستثمارات األجنبية املباشرة، لدفع عجل
 التكنولوجيا احلديثة، واملهارات اإلدارية والتنظيمية، وتوفري املزيد من فرص العمل.

 اإلشكالية: سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية اإلجابة عن اإلشكالية اليت مفادها:
 األجنبية املباشرة؟ما مدى قدرة البيئة االقتصادية اجلزائرية على جذب االستثمارات  
 نود من خالل هذا البحث حتقيق ما يلي: البحث:أهداف 

 إبراز واقع تنافسية االقتصاد اجلزائري ومدى جذبه لالستثمار األجنيب املباشر؛-
 تشخيص وحتليل مناخ االستثمار يف اجلزائر؛  -
اجلزائري خبلق بيئة مالئمة تكون حماولة الوصول إىل نتائج ذات أمهية ابلنسبة لتطوير تنافسية االقتصاد -

 جاذبة لالستثمارات األجنبية املباشرة.
 مفاهيم عامة حول االستثمار األجنبي المباشر .2

تكتسب تدفقات رؤوس األموال الدولية أمهية ابلغة يف بروز العوملة على وجه أوسع وأمشل، وأهم ما 
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قدر ممكن من هذه التدفقات، ويعترب االستثمار مييز ذلك هو التنافس املشتد بني الدول الستقطاب أكرب 
  .األجنيب املباشر أحد أهم أشكال هذه التدفقات

 :مفهوم االستثمار األجنبي المباشر  1.2
 :لقد تعددت تعاريف االستثمار األجنيب املباشر بتعدد املنظمات الدولية لذلك سنكتفي إبجياز أمهها

 The International Bank for Reconstruction and حسب البنك الدويل -

Development (IBRD)  ،فإن االستثمار األجنيب املباشر هو:  (18، صفحة 2012)شلغوم
" القصد يف امتالك أصل من األصول لعدد من السنوات مع وجود القدرة على ممارسة أتثري يف تسيري 

 . "هذا األصل
)فاطمة و كرومي  International Monetary Fund (IMF)أما صندوق النقد الدويل -

فيعرفه كما يلي: " إن اهلدف من االستثمار األجنيب املباشر هو حيازة  (84، صفحة 2012سعيد، 
املستثمر من املصاحل )الفوائد( الدائمة يف املؤسسة اليت تقوم بنشاطاهتا يف ميدان اقتصادي خارج ميدان 

 ."أجل أن تكون له القدرة الفعلية على اختاذ القرارات يف إدارة هذه املؤسسة
 -Organisation for Economic Co أما ابلنسبة ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية -

operation and Development (OECD)  على (33، صفحة 2014)اجلبوري،  تعرفه  :
أنه االستثمار ألغراض بناء عالقات اقتصادية دائمة تسمح إبمكانية ممارسة أتثري فعال إداراي وذلك 

 :ابستخدام الوسائل األتية
 إما االستثمار عرب إنشاء مؤسسة جديدة، فرع...إخل؛ •
 ؛.%10املسامهة يف مؤسسة جديدة أو قائمة على أال تقل نسبة املسامهة عن  •
 .سنوات فأكثر( 5طويل املدى )إقراض  •
، 2014)اجلبوري،  World Trade Organization (WTO) أما منظمة التجارة العاملية -

عرفته أبنه:" نشاط حيدث عندما ميتلك مستثمر مقيم يف بلد ما )البلد األم( أصوال إنتاجية (33صفحة 
 ."بقصد إدارهتايف بلد أخر )البلد املضيف( 
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من خالل التعاريف السابقة ميكننا تعريف االستثمار األجنيب املباشر على أنه هو قيام فرد أو مؤسسة 
أجنبية ابالستثمار يف دولة أخرى ويكون له احلق إما ابملشاركة فقط، أو اإلدارة والتسيري كاملة من طرفه. 

ؤوس األموال من دولة إىل أخرى وحيدث عند امتالك وبعبارة أخرى فاالستثمار األجنيب املباشر هو هجرة ر 
شخص أو مؤسسة من دولة ما أصوال يف دولة أخرى، من أجل املشاركة أو إدارة هذه األصول )امللكية 
واختاذ القرار(، مع إمكانية استفادة الدول املضيفة من التكنولوجيا احلديثة، املهارات التسيريية املصاحبة لتلك 

الرفع من صادرات الدولة املضيفة وختفيف العجز يف ميزان مدفوعاهتا، والرفع من معدل  االستثمارات، مع
 منوها االقتصادي.

 أشكال االستثمار األجنبي المباشر 2.2
 أتخذ االستثمارات األجنبية املباشرة شكلني أساسيني مها:

 :االستثمارات األجنبية املباشرة اخلاصة 1.2.2
اليت ميتلكها األجانب ملكية كاملة، وقد ازدادت األمهية النسبية لتلك وتتمثل يف تلك املشروعات 

االستثمارات بشكل واضح خالل التسعينيات نتيجة لعمليات اخلصخصة يف الدول النامية، حيث أاتح هذا 
الوضع لألجانب الفرصة لشراء هذه الشركات. وتشري البياانت إىل تزايد عمليات اخلصخصة يف الدول النامية 

اء من انحية القيمة أو العدد، فضال عن تغري وجهة النظر يف الدول النامية إىل تلك االستثمارات. ذلك سو 
أن تلك االستثمارات قد أدت يف مرحلة اترخيية إىل استنزاف موارد الدول النامية يف إطار ما يسمى ابلنمط 

 قد اعتربها جمرد استثمارات جغرافية االستعماري لالستثمارات األجنبية املباشرة، حىت أن بعض االقتصاديني
)جنا،  .تعمل على حتويل الفائض االقتصادي من الدولة املضيفة إىل الدولة األم صاحبة تلك االستثمارات

 .(39، صفحة 2015
 :االستثمارات األجنبية المباشرة الثنائية 2.2.2

"هو الذي يشارك (48، صفحة 2003)قحف،  koldeاالستثمار املشرتك كما عرفـه كولدي   
فيه طرفان )أو شخصيتان معنويتان( أو أكثر من دولتيـن خمتلفتيـن بصفـة دائمـة، واملشاركـة هنـا ال تقتصر 

  ، واخلربة وبراءات االخرتاع والعالمات التجاريـة... إخل".على احلصة يف رأس املال بل متتد أيضا إىل اإلدارة
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وتتمثل يف تلك املشروعات اليت يشارك فيها املستثمر احمللي يف الدولة املضيفة املستثمر األجنيب يف ملكية 
املشروعات املقامة على أرضه، وابلتايل يشاركه يف اإلدارة. وقد يكون الشريك األجنيب مستثمرا خاصا أو 

ثمر اخلاص، وقد يكون الشريك احمللي حكومة دولة أجنبية أو منظمة دولية، وإن كان أيخذ غالبا شكل مست
فردا أو شركة خاصة أو حكومة الدولة املضيفة ذاهتا. وتفضل الشركات األجنبية اخلاصة أن يكون الشركاء 
احملليون أفرادا أو شركات خاصة، اعتقادا منهم أن املستثمر احمللي اخلاص أكثر استعدادا من موظفي احلكومة 

لية الالزمة اليت يتطلبها املشروع لعملياته اإلنتاجية، غري أنه يف بعض احلاالت لتوفري اخلربات واخلدمات احمل
تتطلب ضرورة أن يكون املستثمر احمللي حكومة الدولة املضيفة ذاهتا، خاصة يف جمال استغالل الثروات 

  الطبيعية.
 مفاهيم عامة حول التنافسية  .3

 لتنافسية: سنتطرق من خالل هذا العنصر إىل اإلطار النظري ل
  المنافسة:  1.3

حيث أن املنافسة هي حالة املزامحة بني شركتني أو اقتصادين من أجل كسب أكرب حصة سوقية 
ممكنة سواء أكان يف السوق احملمية أو يف السوق العاملية، وابلتايل خيرج أحد األطراف رابح والطرف اآلخر 

مؤشرات التنافسية، كما أن املنافسة هي وصف ( وتعترب شدة املنافسة أحد  (game sum-zeroخاسر
 : ، وهي(Pfeffer, 1994, p. 27) حلالة السوق، حيث يوجد أربعة أنواع للمنافسة

يتميز سوق املنافسة التامة بوجود عدد كبري من  Perfect Competition :املنافسة الكاملة •
للسلعة، وتنتج املنشآت سلعة متجانسة، ويوجد حرية للدخول إىل السوق واخلروج منها، املشرتين والبائعني 

 .وتتوفر املعلومات بشكل كامل للجميع
يوجد عدد كبري من املنتجني حبيث  :Monopolistic competition املنافسة االحتكارية •

 .يقدمون منتجات متشاهبة ويتنافسون من خالل طرق تروجيية
يتميز سوق املنافسة االحتكارية بوجود عدد كبري من املنشآت،  Oligopoly :القلةاحتكار  •

وتكون السلع متشاهبة ولكنها ليست متجانسة، ويوجد حرية يف الدخول إىل السوق واخلروج منها، ومنافسة 
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 .غري سعرية
منتج يعترب سوق سلعة ما سوق احتكار اتم يف حال وجود  :Pure Monopolyاالحتكار التام  •

 وحيد يف السوق، وعدم وجود بدائل للسلعة، ووجود عوائق متنع دخول منتجني جدد إىل السوق.
 التنافسية:  2.3

على أهنا مبجرد توصل املؤسسة إىل اكتشاف طرق جديدة "(Porter, 1993, p. 48) عرفها بورتر -
قبل املنافسني، حيث يكون مبقدورها جتسيد هذا االكتشاف ميدانياً، أكثر فعالية من تلك املستعملة من 

 ".ومبعىن آخر مبجرد إحداث عملية إبداع مبفهومه الواسع
الدرجة اليت ميكن " :(118، صفحة 2013)كاكي،  OECDحسب منظمة التعاون االقتصادي  -

وفقها ويف شروط سوق حرة وعادلة إنتاج السلع واخلدمات اليت تواجه أذواق األسواق الدولية يف الوقت 
 الذي حتافظ فيه على توسع الدخول احلقيقية للشعب على املدى الطويل". 

ىل األسواق تشرتك اغلب التعاريف السابقة يف نقاط مشرتكة تتمثل يف قدرة املؤسسات على النفاذ إ -
اخلارجية مبنتجات عالية اجلودة وأبقل التكاليف، مما يؤدي إىل الزايدة يف الناتج الداخلي اخلام، لذلك 
نستخلص أن "التنافسية هي قدرة احلكومات على توفري ظروف مالئمة تستطيع من خالهلا املؤسسات 

 العاملة يف إقليمها النفاذ مبنتجاهتا إىل األسواق اخلارجية ".
 :القدرة التنافسية 3.3

تكمن أمهية القدرة التنافسية كوهنا تعمل على توفري البيئة التنافسية املالئمة لتحقيق كفاءة يف ختصيص 
املوارد واسـتخدامها وتـشجيع اإلبداع واالبتكار ما يؤدي إىل حتسني وتعزيز اإلنتاجية واالرتقاء مبستوى نوعية 

)رابح،  مستوى معيـشة املستهلكني عن طريق ختفيض التكاليف واألسعاراإلنتاج ورفع مستوى األداء وحتسن 

2003).  
ولقد حدد تقرير التنافسية العاملية الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي تعريفا للقدرة التنافسية، 

 مستوايت املعيشة، حيث تعكس يتمثل يف قدرة االقتصاد الوطين على حتقيق مكاسب سريعة ومستدامة يف
القدرة التنافسية الصفات اهليكلية األساسية لكل اقتصاد وطين، وقد اعتمد هذا التقرير منوذجا لقياس القدرة 
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عوامل هيكلية أساسية مت حتديدها وبيـان كيفيـة قياسـها استنادا إىل العديد من  9التنافسية للدول يستند إىل 
   :قية القياسية، وتتمثل هذه العوامل فيما يليالدراسات النظرية والتطبي

 مدى انفتاح االقتصاد على التجارة الخارجية  تطور األسواق المالية  نوعية اإلدارة في قطاع األعمال 
 االستثمار األجنبي  نوعية البنية التحتية  مرونة سوق العمل 
 دور الحكومة في النشاط االقتصادي  نوعية التكنولوجيا   املؤسسات القضائية نوعية

 والسياسية

 :تنافسية الدول 4.3
على أهنا قدرة  (733، صفحة 2006، 14-13)مويزة، نوفمرب يعرفها معهد التنافسية الدولية  

 :البلد على أن
 :ينتج أكثر وأكفأ نسبيا، ويقصد ابلكفاءة •

 اإلنتاجية واستعمال املوارد مبا فيها التقنية والتنظيم؛تكلفة أقل: من خالل حتسينات يف  -
 ارتفاع اجلودة: وفقا ألفضل معلومات السوق وتقنيات اإلنتاج؛ -
املالءمة: وهي الصلة مع احلاجات العاملية، وليس فقط احمللية، يف املكان والزمان ونظم التوريد،  -

 .إلنتاج والتخزين واإلدارةابالستناد إىل معلومات حديثة عن السوق ومرونة كافية يف ا
أن يبيع أكثر من السلع املصنعة والتحول حنو السلع عالية التصنيع والتقنية وابلتايل ذات قيمة مضافة  •

عالية يف السوقني اخلارجي واحمللي، وابلتايل يتحصل على عوائد أكرب متمثلة يف دخل قومي أعلى للفرد، 
 .بشريةوذي منو مطرد، وهو أحد عناصر التنمية ال

أن يستقطب االستثمارات األجنبية املباشرة مبا يوفره البلد من بيئة مناسبة ومبا ترفعه االستثمارات  •
 األجنبية من املزااي التنافسية اليت تضاف إىل املزااي النسبية.

 .  القدرة التنافسية لالقتصاد الجزائري في استقطاب االستثمار األجنبي المباشر4
إن اجتذاب االستثمار األجنيب املباشر من طرف خمتلف الدول، له نتائج اجيابية على اقتصادايت 
الدول املضيفة، وهذه اآلاثر تربز بدورها يف الواقع العملي يف حتقيق األهداف املسطرة من طرف الدول 
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ر لالستثمار األجنيب من أجل استقطاب أكث املضيفة. لذلك تسعى الدول املضيفة لتحسني أدائها االقتصادي
 املباشر.

 :التنافسية العالمي ترتيب تنافسية االقتصاد الجزائري وفق مؤشر 1.4
  Global Competitiveness Indexمن تقرير التنافسية العاملية 2018 2017-متثل طبعة 

الضوء  4.0فارقة يف اتريخ السلسلة املمتد ألربعة عقود. حبيث يلقي مؤشر التنافسية العاملي اجلديد  حلظة
على جمموعة انشئة من حمركات اإلنتاجية والنمو طويل األجل يف ظل الثورة الصناعية الرابعة. كما يوفر بوصلة 

االسرتاتيجيات االقتصادية  ضرورية للغاية لصانعي السياسات وأصحاب املصاحل تساعدهم يف صياغة
ومواصلة التقدم. يقيس التقرير على حنو مماثل إلصدارات تقرير التنافسية العاملية السابقة القدرة التنافسية لـ 

دولة ويعتمد مؤشر التنافسية العاملية يف تقييمه لالقتصادايت على ثالث فئات من العوامل اليت تؤثر  137
 44مؤشرا. منها  98حمور تضم  12ؤسسية، والنجاعة، واإلبداع من خالل على التنافسية وهي العوامل امل

ميثل عده احملاور  1املتبقية مبنية على بياانت إحصائية. واجلدول  54مؤشر مبين على استبياانت بينما 
 Global Competitiveness Index 2017-2018 - Reports - World) اخلاصة ابجلزائر

Economic Forum ،2019): 
 

 2017/2018المؤشر العالمي للتنافسية  مكونات :1الجدول 
 137الترتيب/ القيمة مكونات المؤشر 137الترتيب/ القيمة مكونات المؤشر

-1مؤشر العالمي للتنافسية ال
 )األفضل(7

 129 3,6 كفاءة سوق السلع 86 4,1

المؤشر الفرعي: المتطلبات 
 األساسية

 133 3,3 كفاءة سوق العمل 82 4,4

 125 3,1 تطور السوق المالي 83 3,6 المؤسسات

 98 3,4 الجاهزية التقنية 93 3,6 البنية التحتية

 36 4,8 حجم السوق 71 4,6 بيئة االقتصاد الكلي
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 المصدر:
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-
2018/countryeconomy-profiles/#economy=DZA) consulté le 20/01/2019(  

سنة  86لتحتل املرتبة  2016يف  87نالحظ تقدم اجلزائر برتبة واحدة بعد أن كانت حتتل املرتبة 
 36تعزيز هذه الرتبة حجم السوق حيث احتلت املرتبة  . ومن نقاط القوة اليت سامهت يف2017-2018

عامليا، مما يثبت لنا توفر سوق حملية كبرية جيب استغالل إمكاانهتا وطاقاهتا، وكذلك بعض املؤشرات اليت 
 71حلت هبا يف املراتب املتوسطة كبيئة االقتصاد الكلي والصحة والتعليم االبتدائي حيث جاءت يف املرتبة 

 .لكل منهما
غري أن بعض املؤشرات ال تزال تؤثر بشكل سليب للغاية على تنافسية االقتصاد اجلزائري، خاصة تلك 

عامليا(، كفاءة سوق العمل )املرتبة  129اليت حتتل فيها مراكز يف ذيل القائمة، ككفاءة سوق السلع )املرتبة 
 .عامليا( 118عمال )املرتبة عامليا( وتطور بيئة األ 125عامليا(، تطور السوق املايل )املرتبة  133

 :أكثر العوامل اليت تعيق ممارسة األعمال التجارية يف اجلزائر 1.1.4
نالحظ من خالل دراسة تقرير التنافسية العاملي الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي 

أن أكثر العوامل اليت تعيق األعمال يف اجلزائر هي ابلرتتيب التنازيل: البريوقراطية احلكومية  2017/2018
(، 9,4السياسي )(، عدم االستقرار 11,8(، احلصول على التمويل )12,8(، الفساد )18,9غري الفّعالة )

(، القدرة غري الكافية على االبتكار 5,3(، القوانني الضريبية )6,1(، معدالت الضرائب )7,7التضخم )
(، أخالقيات العمل 4,4(، القوانني اليت حتكم العمالت األجنبية )4,5(، أنظمة العمل التقييدية )5,0)

(، بنية حتتية غري 3,9ري امُلتعّلمة بشكل كاف )(، القوى العاملة غ4,3السيئة يف القوى العاملة الوطنية )

 71 5,8 الصحة والتعليم االبتدائي
عوامل المؤشر الفرعي: 
 االبتكار والرقي

3,1 118 

معززات المؤشر الفرعي: 
 الكفاءة

 122 3,3 تطور بيئة األعمال 102 3,7

 104 2,9 االبتكار 92 4,0 التعليم العالي والتدريب

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/countryeconomy-profiles/#economy=DZA
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/countryeconomy-profiles/#economy=DZA
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 (. 0,2( وضعف الصحة العامة )0,2(، اجلرمية والسرقة )1,7(، عدم استقرار احلكومة )3,8كافية )
نستخلص من الشكل أن التحدي األول للحكومة هو إصالح اإلدارة وتبسيط اإلجراءات وحماربة 
البريوقراطية، اليت بدورها تؤدي إىل انتشار واستفحال ظاهرة الفساد الذي أييت يف املرتبة الثانية، كاستغالل 

حملسوبية واحملاابة، وتبادل املنافع املال العام، واستغالل الوظيفة العامة، والرشوة، واالختالس، وشيوع ظواهر ا
يف تعامل أفراد اجلهاز البريوقراطي مع املواطن، وعليه من األولوايت اليت جيب معاجلتها مشكلة الفساد الذي 
خيلف آاثرا مدمرة على االقتصاد اجلزائري لذلك فإن مكافحته تعترب حتداي رئيسيا، وأخريا صعوبة احلصول 

واجه املؤسسات صعوبة حصول على التمويل الالزم مما يعيق ترقيتها ما جعل ال تال تزعلى التمويل حيث 
منظومة املؤسسات يف اجلزائر تعمل وفقا لنماذج التسيري التقليدي ومبوارد مالية ضئيلة، وهذا راجع لضعف 

اقع إىل النظام البنكي وعدم موضوعية القيود الشروط اليت يفرضها لتمويل القطاع اخلاص، واليت متيل يف الو 
اجلانب القانوين أكثر من اجلانب االقتصادي، ضف إىل ذلك غياب ثقافة السوق املايل يف اجلزائر، ألن 
اللجوء إىل األسواق املالية عند احلاجة إىل التمويل، واالبتعاد عن التمويل البنكي، سوف يزيد من درجة 

ار يف خمتلف اجملاالت بعيدا عن شروط منح استقاللية املؤسسات ذات العجز املايل ومن مث إمكانية االستثم
 Global Competitiveness Index 2017-2018 - Reports) 1االئتمان البنكي. أنظر الشكل 

- World Economic Forum ،2019): 
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 : أكثر العوامل التي تعيق ممارسة األعمال التجارية في الجزائر1الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 المصدر: 
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-
2018/countryeconomy-profiles/#economy=DZA) consulté le 21/01/2019(  

مقارنة أكثر العوامل اليت تعيق ممارسة األعمال التجارية يف اجلزائر ومنطقة الشرق األوسط ومشال  2.1.4
 :افريقيا

 - Global Competitiveness Index 2017-2018 - Reports) 2من خالل الشكل 

World Economic Forum ،2019)  األفضل، نالحظ أن اجلزائر  7إىل  1وانطالقا من السلم من
متأخرة عن متوسط املؤشر العاملي للتنافسية لدول الشرق األوسط ومشال افريقيا يف تسعة حماور )املؤسسات، 
االبتكار، تطور بيئة األعمال، اجلاهزية التقنية، تطور السوق املايل، كفاءة سوق العمل، كفاءة سوق السلع، 

عليم العايل والتدريب والبنية التحتية( وحققت نفس النتيجة يف حمور الصحة والتعليم االبتدائي، وكان أدائها الت
 أحسن يف حمورين فقط ومها بيئة االقتصاد الكلي وحجم السوق.
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أكثر العوامل اليت تعيق ممارسة األعمال التجارية يف اجلزائر

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/countryeconomy-profiles/#economy=DZA
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/countryeconomy-profiles/#economy=DZA
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وسط مقارنة بين الجزائر ومنطقة الشرق األ-: أكثر المحاور التي يتألف منها المؤشر العالمي للتنافسية 2الشكل 
 2018-2017تقرير -وشمال افريقيا

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المصدر: 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-
2018/countryeconomy-profiles/#economy=DZA) consulté le 22/01/2019(  

 ياس أنظمة أنشطة األعمال وسهولة ممارستها في الجزائرق 2.4
: 2019سنعتمد يف حتليلنا االيت على تقرير ممارسة أنشطة األعمال املعنون بـ "ممارسة أنشطة األعمال 

التدريب من أجل اإلصالح" الذي تقدمه جمموعة البنك الدويل، حيث يقدم هذا التقرير مقاييس موضوعية 
مدن خمتارة داخل  اقتصادا )بينها اجلزائر(، وكذلك يف 190ألنظمة أنشطة األعمال وإنفاذها يف 

 المؤسسات :1المحور       

 

 
 

 البنية التحتية :2المحور       

 

 بيئة االقتصاد الكلي :3المحور       

 

 الصحة والتعليم   :4المحور 

 االبتدائي
 

 التعليم العالي والتدريب :5المحور       

 

 السلعكفاءة سوق  :6المحور       

 
 كفاءة سوق العمل :7المحور       

 

 تطور السوق المالي :8المحور       

 

 الجاهزية التقنية :9المحور       

 حجم السوق :10المحور       

 تطور بيئة األعمال :11المحور       

 

 االبتكار :12المحور       

 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/countryeconomy-profiles/#economy=DZA
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/countryeconomy-profiles/#economy=DZA
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االقتصادات، مرتكزا على عدد من املؤشرات اليت تتعلق ابألنظمة التجارية ومحاية حقوق امللكية اليت تقيس 
)سهولة ممارسة أنشطة األعمال في  2األنظمة اليت تعزز النشاط التجاري وتلك اليت تعوقها. واجلدول 

 :2019أنظمة أنشطة األعمال وسهولة ممارستها يف اجلزائر  نا قياسيظهر ل (2019الجزائر، 
 2019قياس أنظمة أنشطة األعمال وسهولة ممارستها في الجزائر  :2الجدول 

رُْتبة  المواضيع
2019 

نتيجة األداء لسهولة 
ممارسة أنشطة 

 2019األعمال 

نتيجة األداء لسهولة 
ممارسة أنشطة 

 2018األعمال 

مقياس التغيير في 
المسافة من الحّد األعلى 

 لألداء )نقطة ٪(
 + ↑ 2.06 47.59 49.65 157 العالمي

 + ↑ 0.21 77.86 78.07 150 بدء النشاط التجاري

 + ↑ 0.34 62.94 63.28 129 إستخراج تراخيص البناء

 + ↑ 9.02 60.56 69.58 106 الحصول على الكهرباء

 + ↑ 0.43 43.83 44.26 165 تسجيل الملكية

 .. 10.00 10.00 178 االئتمان الحصول على

 .. 35.00 35.00 168 حماية المستثمرين األقلية

 .. 53.91 53.91 156 دفع الضرائب

 + ↑ 10.69 27.74 38.43 173 التجارة عبر الحدود

 .. 54.78 54.78 112 إنفاذ العقود

 .. 49.24 49.24 76 تسوية حاالت االعسار

 تغيري مما جيعلها أكثر صعوبة يف القيام أبعمال جتارية.  = = القيام إبصالح األعمال مما جيعل من األسهل القيام أبعمال جتارية.

 المصدر: 
http://arabic.doingbusiness.org/ar/data/exploreeconomies/algeria#DB_sb 
)consulté le 03/01/  (2019  

" الصادر عن 2019متكنت اجلزائر من حتسني رتبة تصنيفها وفق تقرير " ممارسة أنشطة األعمال 
االقتصاد اجلزائري هذه ، وقد ارتقى 2018يف تقرير  166مراتب، بعدما احتلت املرتبة  9البنك الدويل بـ 
نقطة من املائة. ويعود ذلك إىل إصالحني يف جمايل احلصول على  49.65مسجال  157السنة إىل املرتبة 

http://arabic.doingbusiness.org/ar/data/exploreeconomies/algeria#DB_sb
http://arabic.doingbusiness.org/ar/data/exploreeconomies/algeria#DB_dwcp
http://arabic.doingbusiness.org/ar/data/exploreeconomies/algeria#DB_ge
http://arabic.doingbusiness.org/ar/data/exploreeconomies/algeria#DB_rp
http://arabic.doingbusiness.org/ar/data/exploreeconomies/algeria#DB_gc
http://arabic.doingbusiness.org/ar/data/exploreeconomies/algeria#DB_pi
http://arabic.doingbusiness.org/ar/data/exploreeconomies/algeria#DB_tax
http://arabic.doingbusiness.org/ar/data/exploreeconomies/algeria#DB_tab
http://arabic.doingbusiness.org/ar/data/exploreeconomies/algeria#DB_ec
http://arabic.doingbusiness.org/ar/data/exploreeconomies/algeria#DB_ri
http://arabic.doingbusiness.org/ar/data/exploreeconomies/algeria#DB_sb
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 27.74بنتيجة  173نقطة من املائة والتجارة عرب احلدود املرتبة  69.58بنتيجة  106الكهرابء املرتبة 
 150ر يف كل من بدء النشاط التجاري احتلت املرتبة نقطة من املائة. كما هناك حماور تقدمت فيهم اجلزائ

+، 0.21يف جمال احلصول على رخص البناء بتغري قدره 129+، يف حني احتلت املرتبة 2.06بتغري قدره 
 +.0.43يف تسجيل امللكية بتغري قدره  112واملرتبة 

 :قياس سهولة بدء النشاط التجاري في الجزائر 1.2.4
الذي يقوم برتتيب سهولة  (2019)سهولة ممارسة أنشطة األعمال يف اجلزائر،  3نالحظ من الشكل 

بدء النشاط التجاري على أساس مقياس نتائج األداء لبدء النشاط التجاري )وجيري حساب هذا املقياس 
نشاط التجاري( جملموعة من أبخذ املتوسط البسيط ملقياس نتائج األداء يف كل من مكوانت مؤشر بدء ال

الدول، أن اجلزائر سجلت أداء ضعيفا يف جمال بدء النشاط التجاري يتطلب تسريع وترية إصالحات األعمال 
 30( مقارنة بفرنسا اليت حتتل املرتبة 150بشكل كبري خالل العام املاضي، حبيث احتلت رتبة متأخرة )

، 109، مصر حلت يف املرتبة 92,99مبقياس قدره  34ة ، املغرب الذي حل يف املرتب93,27مبقياس قدره 
يف  82,00وكان أداء اجلزائر أقل من املتوسط اإلقليمي )إقليم الشرق األوسط ومشال افريقيا( الذي سجل 

 متقدما بذلك عن اجلزائر. 146مقياس نتائج األداء مؤشر بدء النشاط التجاري بينما حل لبنان يف املرتبة 
الرتبة ومقياس المسافة من الحّد األعلى  -النشاط التجاري في الجزائر واالقتصادات المقارنة : بدء 3الشكل 

 لألداء
 

 
 
 
 

 المصدر: 
http://arabic.doingbusiness.org/ar/data/exploreeconomies/algeria#DB_sb 
)consulté le 04/01/  (2019  

http://arabic.doingbusiness.org/ar/data/exploreeconomies/algeria#DB_sb


 

 ئر آثار تعزيز القدرة التنافسية على تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في الجزا
 

169 

 :تقييم تطور تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوافد في ظل األداء االقتصادي للجزائر 3.4
لتبلغ الذروة سنة  2007عرفت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافد ارتفاعا مهما منذ سنة 

% من إمجايل تدفقات االستثمار األجنيب املباشر لدول العامل، وبلغ 0.234بنسبة وصلت إىل  2009
منذ استقالل  مليون دوالر أمريكي، وتعد هذه الزايدة هي األكرب من نوعها 2754إمجايل هذه التدفقات 

مليون دوالر أمريكي يشري  -584لتسجل رقما سالبا قدره  2015اجلزائر، لتبدأ يف االخنفاض إىل غاية 
وهذا راجع ابألساس لرتاجع الثقة يف االقتصاد اجلزائري  Divestmentإىل ظاهرة سحب االستثمارات 

 2016، ليعيد االرتفاع بقوة سنيت نتيجة األداء الضعيف الناتج عن االخنفاض الكبري ألسعار احملروقات
مما يؤشر على عودة حركة االستثمار الوافد إىل االنتعاش من جديد. وهذا ما هو موضح يف اجلدول  2017و
3 (UNCTADstat ،2019)  :كاآليت 

 2017-2007: تطور تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوافد الفترة 3الجدول 
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات

االستثمار 
األجنبي 
المباشر: 

 الوافد

1 743 2 632 2 754 2 301 2 580 1 499 1 684 1 507 -584 1 635 1 203 

النسبة من 
إجمالي دول 

 العالم ٪
0.092 0.177 0.234 0.168 0.165 0.095 0.118 0.113 -0.030 0.088 0.084 

 القيمة ابملليون دوالر امريكي ابألسعار اجلارية
 المصدر: 

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx 
)consulté le 04/01/  (2019  

"تطور تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافد (UNCTADstat ،2019) 4يدعم الشكل 

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx
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للجزائر" ما تقدمنا به سابقا أن حتسن القدرة التنافسية للجزائر تنعكس ابإلجياب لتدفقات االستثمار 
التنافسية العاملي األجنيب، حبيث نالحظ زايدة هذه التدفقات مع حتسن األداء االقتصادي للجزائر يف تقرير 

( وتقرير قياس أنظمة أنشطة األعمال 86)املرتبة  2017/2018الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي 
)سهولة ممارسة أنشطة األعمال يف اجلزائر(: الصادر عن البنك الدويل حيث متكنت اجلزائر من  2019

 (.157حتسني رتبة تصنيفها إىل املرتبة )
 األجنبي المباشر: الوارد )القيمة بالمليون دوالر امريكي باألسعار الجارية( : االستثمار4الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من اعداد الباحثة ابالعتماد على احصائيات األونكتاد :المصدر
 

 . تحليل النتائج:5
بعد الدراسة والتحليل ملوضوع البحث من خمتلف اجلوانب وفقا لإلشكالية املطروحة توصلنا إىل 

 التالية:النتائج 
حبصة متنامية من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر العاملي  2016استأثرت البلدان النامية يف عام  -

(FDI)  يف املائة على التوايل؛ 20يف املائة و 40الوافدة واخلارجة، بنسبة 

1,743

2,632
2,754

2301
2580

1499
1684

1507

-584

1635

1203

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(اريةالقيمة بالمليون دوالر امريكي باألسعار الج)الوارد : االستثمار األجنبي المباشر
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يضيع على ضعف السوق املايل اجلزائري وعدم قدرته على استقطاب الرأس املال األجنيب، من شأنه أن  -
 الشركات فرصة ختفيض تكلفة متويل مشاريعها التوسعية وإجياد حلول متويلية بديلة عن التمويل البنكي؛

توصلنا إىل أن االستقرار السياسي، األمن، والبيئة التنظيمية عوامل أساسية ال بد من توفرها من أجل  -
 تصاد اجلزائري؛اختاذ قرار االستثمار من طرف الشركات متعددة اجلنسيات يف االق

تؤدي السياسات واإلجراءات اليت تتخذها حكومة اجلزائر دورا أساسيا يف جعل االستثمار األجنيب  -
 املباشر خيلق وظائف برواتب أفضل والرفع من القدرة التنافسية لالقتصاد احمللي؛

القطاعني العام إن الوصول إىل حتقيق القدرة التنافسية يتطلب وجود إرادة تتقامسها كل من احلكومة و  -
 واخلاص.

 خاتمة: .6
إن جناح اجلزائر يف رفع مقدرهتا التنافسية يف ظل العوملة وانفتاح األسواق سيعمل على تعزيز مكانتها 
االقتصادية بـني دول العامل، مما يؤدي إىل جلب االستثمار األجنيب ابعتباره مصدرا رئيسيا للتمويل ابإلضافة 

تكنولوجيا مبا يؤدي إىل رفع مستوى اإلنتاجية وحتسني جودة املنتجات السلعية لكونه وسيلة هامـة لنقـل ال
واخلدمية. حبيث أصبحت مؤشرات التنافسية مهمة إىل احلد الذي تؤثر فيه على قرارات االستثمار العاملي، 

 وهو ما جعل اجلزائر تسعى لتحسني مكانتها الدولية من خالل حتسني وضعيتها يف هذه املؤشرات.
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ر يف اجلزائر وذلك أثر تغريات سعر الصرف على املستوى العام لألسعاحول دراسة ال هذه تمتحور 
، الذي VAR يق هذا اهلدف مت تطبيق مقاربة شعاع االحندار الذايت(، ولتحق2017-1990خالل الفرتة )

 تقلبات التضخم . بتوضيح دور وأمهية الصدمات اليت حتدث يف متغريات الدراسة يف تفسرييسمح لنا 
م ألي صدمات مفاجئة عدم االستجابة الفورية والقوية ملعدالت التضخ إىل الدراسةوقد خلصت هذه 

أما خالل    املدى القصري،يفسعر صرف الدينار اجلزائري، وابلتايل له أتثري طفيف على االسعار احمللية يف 
  .املدى الطويل تكون هناك استجابة متزايدة  لكن ببطء

 .احندار الذايت شعاع ؛دوال االستجابة الدفعية ؛تضخم ؛صرف رسع مفتاحية:كلمات 
 JEL :  C59،E31  ،H50 اتتصنيف

Abstract:  

The aim of this study is to demonstrate the effect of exchange rate 

changes on the general level of prices in Algeria during the period 1990-

2017. To achieve this goal, the VAR approach was applied, which allows us 

to clarify the role and significance of shocks in the study variables when 

analyzing the volatility of inflation. 
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This study concludes that there is no immediate response to inflation 

rates for any sudden shocks in the Algerian dinar exchange rate and thus 

has a slight impact on local prices in the short term. In the long term, 

however, there is an increasing but slow response. 

Keywords: Exchange rate; Inflation; Impulse response functions; VAR. 

JEL Classification : C59, E31, H50. 

  :مقدمة .1
أمهية ابلغة يف الدراسات  تعترب مشكلة التضخم أحد أهم وأبرز القضااي اليت يوليها الفكر االقتصادي

مل والقوى املؤثرة يف حركة ابلكثري من العالقات اليت ترتبط ابلعواوالتحليل، ذلك أن ظاهرة التضخم تتصل 
 .التغريات االقتصادية، من أبرزها سعر الصرف الذي تسـوى به املعامالت الدولية

 اهلزات وأن خاصة ،الصرف سعر دراسةب املتزايد االهتمام خالل من أمهيتها الدراسة هذه وتستمد
 اليورو األوروبية العملةو  ألمريكيا الدوالر هلا الدينار اجلزائري أمام تعرض األخرية والتخفيضات املتتالية اليت

اليت  التأثريات قتصاديني عناال واحملللني اخلرباء لدى االسئلة من أاثرت العديد خرى،اال دوليةال عمالتالو 
ميكن طرح االشكالية  مما تقدوبناءا على  ،سعاراملستوى العام لألتنجم عن انعكاسها على عدم استقرار 

سعر صرف الدينار  ةقيم بتدهور المستوى العام لألسعار تأثر ما مدى الرئيسية كما يلي: الدراسة
 ؟خالل فترة الدراسةأمام العمالت الرئيسية في العالم الجزائري 

 البحث: اتفرضي 2.1
التضخم لن تكون مرتفعة  لىعهناك ما يدعو لالعتقاد أبن درجة أتثري ختفيض قيمة الدينار اجلزائري  -

 ؛مسيللغاية، وذلك لعدة أسباب أوهلا ضعف العالقة بني معدل التضخم وسعر صرف اال
 .يكلية بدرجة االوىلاحملددة للتضخم يف اجلزائر هي أسباب ه لعواملأن من أهم ا -

 :دراسةأهداف ال 3.1
  لألسعار؛على مستوى العام  الدينار اجلزائريإىل انتقال أثر سعر صرف  املؤديةحماولة معرفة االسباب  -
 .خالل فرتة الدراسة يف اجلزائر طبيعة العالقة اليت تربط بني سعر صرف الدينار ومعدالت التضخم -
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 الدراسة:  يةمنهج 4.1
عن طريق ذلك  متسي، الدينار اجلزائري على التضخمدراسة عالقة ختفيض و لإلحاطة هبذا املوضوع، 

، VARدار الذايت االعتماد على بعض النماذج القياسية كنموذج االحنمن خالل لك ذو  دراسة قياسية
 على شكل جداول الدراسة ومتابعة مجع املعلومات، مث حتليل نتائجوالصدمات اهليكلية، وحتليل التباين، 

 وغريها من خمتلف وسائل التحليل االحصائي.
 :تعريف نفاذية أسعار الصرف.2

إن إحدى القضااي املهمة واملرتبطة بسلوك سعر الصرف هي دراسة آلية انتقال آاثر التحركات يف 
يسمى  أو ما ،أسعار صرف العمالت االجنبية يف دولة ما إىل أسعار السلع واخلدمات احمللية يف تلك الدولة

 (. Exchange Rate Pass – Through)أسعار الصرف  انعكاس ابألدبيات االقتصادية ابلنفاذية أو

 االعالقة بني حتركات أسعار الصرف وبني تعديل أسعار املتاجر هب سعار الصرف أبنهأوميكن تعريف انعكاس 
ثر تقلبات سعر الصرف االمسي على مؤشر االسعار أوبعبارة اخرى يقيس  ،(12، صفحة 2008)بربور، 

ن تكون العالقات بني حتركات أمن خالل تغريات أسعار الواردات، وقد اثبتت الدراسات أنه ليس ابلضرورة 
أسعار الصرف وبني أسعار السلع اتمة )االنعكاس التام(، فقد تؤثر التحركات يف أسعار الصرف جزئيا على 

عار السلع املصدرة )االنعكاس اجلزئي(، أو قد ال يؤثر هنائيا )االنعكاس الصفري(، تبعا الختالف العوامل أس
، 2013)بقة الشريف،  )غري اتم( يف احلاالت اآلتية: ويكون االنعكاس جزئيا ،املؤثرة يف هذه العالقة

 (16-15الصفحات 
  ؛إحالل الواردات يف البلد املعينتوفر بدائل 
 فاألسعار العالية  ملعين:اعتماد املصدريني لسياسات تسعري هتدف لإلبقاء على احلصص السوقية ابلبلد ا

هو ما يدفع ابملصدريني و  ،للواردات النامجة عن تدهور سعر الصرف تؤدي إىل اخنفاض الطلب احمللي عليها
ى حصصهم السوقية يؤدي خلفض أسعار صادراهتم واحملافظة علمبا  ،األجانب إىل تعديل هوامش رحبهم

 ؛ن أتثري سعر الصرفمتصاص جزء مإوابلتايل يسهمون يف  خاصة يف ظل وفرة البدائل احمللية الواردات،
 مقدرة الشركات على  ت منزايدة املنافسة العاملية وتنوع مصادر االسترياد  يف ظل اقتصاد معومل أضعف

 ف.ط املنافسة الدولية، مما حيد من ظاهرة انعكاس أسعار الصر فرض أسعارها حتت ضغ
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ىل االسعار إسعار الصرف أفإن معدالت التضخم حتدد بدرجة كبرية درجة انعكاس ووفقا لتايلور 
 فيها. التضخم برتاجع بيئة مرتبط البلدان من العديد يف سعار الصرفأنعكاس إاحمللية، فاخنفاض درجة 

(Taylor, 2000, pp. 1389-1408)  وهذا يعين أن آلية االنتقال ومقدار أتثريها سيختلف ابختالف
نتقال آاثر سعر الصرف على أسعار السلع إن عملية أكما   ،ظروف الدول واختالف القطاعات االقتصادية

 تستغرق وقتا لظهور آاثرها.احمللية عملية مستهلكة للوقت أي 
دولة يف  76على (Frankel, 2005, pp. 213-251)  هبا كاًل من قام إال أنه حسب دراسة

العامل و ابستخدام جمموعة من البياانت حتدد أسعار مثانية سلع حمددة بدقة، متت مالحظتها خالل الفرتة ما 
حجم  مهها:أ، توصلوا إىل أن العوامل احملددة النعكاس أسعار الصرف عديدة -2001) 1990 ( بني

البلد، االجور، املسافات بني الدول )نقل البضائع(، التضخم على املدى الطويل، تقلبات أسعار الصرف 
 Balassa -Samuelson  على املدى الطويل، التعريفات اجلمركية، الدخل الفردي، وقد يساهم أيضا أثر

 .بعض البلدان النامية التضخم يفسعار الصرف على أيف اخنفاض معامل انعكاس 
حول حمددات التضخم يف  2013دراسة أعدها صندوق النقد الدويل أما فيما خيص اجلزائر فهناك 

الناتج احلقيقي خارج -M2العرض النقدي  حسب أمهيتها هي:خلصت إىل أن هذه احملددات و  اجلزائر،
 Fonds) سعر البرتول العاملي.-حتركات سعر الصرف االمسي الفعال-أسعار السلع املستوردة-احملروقات

Monétaire International, 2006, pp. 82-83) 
 :المستوى العام لألسعارسعار الصرف على أ نفاذيةآليات  .3

)هبة حممد  كما يلي:  سعار احمللية من خالل ثالث قنواتاألتؤثر التغريات يف سعر الصرف على 
 (18 -17، الصفحات 2017سيد امحد، 

 القناة االولى: 1.2
اليت تؤكد سراين مفعول نظرية تعادل القوة الشرائية جلوستاف كاسل، وفقا آلرائه فإن سعر الصرف 
للعملة احمللية مقابل العمالت االخرى مييل اىل اهلبوط بنفس النسبة اليت يرتفع هبا مستوى االسعار، فإذا 

من الدول اليت تشرتك معها يف  تضاعفت االسعار يف الدولة احمللية فيما مل يتغري الوضع السعري يف غريها
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التجارة، فإن قيمة التعادل للعملة احمللية سوف تصبح أقل مما كانت عليه من قبل، وتعمل املوازنة السلعية 
 على إعادة التوازن عند االختالل.

 القناة الثانية: 2.3
أي ارتفاع سعر لية، تربز العالقة بني سعر الصرف والتضخم من خالل قناة ختفيض قيمة العملة احمل

ن قوة هذا التأثري وسرعته أإال تيجة ارتفاع الواردات، جنيب، وهو يؤدي إىل رفع االسعار حمليا نالصرف اال
  .حمليادائل الواردات بو تعتمد على عوامل خمتلفة منها، نسبة الواردات إىل إمجايل السلع املستهلكة، 

 الثالثة: القناة 3.3
إىل زايدة معدالت االجور والرواتب، ذلك أو تعوميها، قد يؤدي أيضا يف حالة ختفيض قيمة العملة و 

وعلى . وذلك إذا مت إدراك دور النقاابت العمالية والضغط الذي تزاوله للحفاظ على القدرة الشرائية لألجور
)بوخاري،  يتم حساب أثر التغري يف سعر الصرف على معدل التضخم ابستخدام املعادلة التالية:العموم 
 (338، صفحة 2010

 
 

 : املستوى العام لألسعار )الرقم القياسي لألسعار(P حيث: 
                            E  ، سعر الصرف :  tالزمن : 

 varاالسعار المحلية في الجزائر من خالل تقدير نموذج على سعر الصرف   . قياس نفاذية4
 التعريف بمتغيرات الدراسة: 1.4

واليت مت استعماهلا يف تقدير بعد إدخال اللوغاريتم اجلدول التايل يلخص رموز املتغريات حمل الدراسة 
  املعادالت االحصائية:

 التعريف بمتغيرات الدراسة :1 الجدول
 الرمز المتغيرات الرقم

 linf معدل التضخم 1

 ltc يالدوالر االمريك /سعر الدينار اجلزائري 2

 limp حجم الواردات 3

1 1

1 1

( ) /

( ) /

t t t

t t t

P P P

E E E

 

 





  أثر النفاذية
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 loil سعر النفط 4

 lri سعر الفائدة )معدل اخلصم( 5

 Lm2 الكتلة النقدية 6

 نيمن إعداد الباحثالمصدر:  
 اختبار جذر الوحدة: 2.4

 (%5عند المستوى ) عند مستوى داللة  ADFجذر الوحدة  اختبار :2الجدول 

 المتغيرات

 بحد ثابت
Intercept 

 بحد ثابت واتجاه زمني

Trend and intercept 

 بدون حد ثابت واتجاه زمني
None 

القيمة 
 احملسوبة

القيمة 
 اجلدولية

القيمة  القرار
 احملسوبة

القيمة 
 اجلدولية

القيمة  القرار
 احملسوبة

القيمة 
 اجلدولية

 القرار

ltc 1.560 3.699 
غري 
 4.467 2.755 مستقرة

غري 
 2.653 2.409 مستقرة

غري 
 مستقرة

limp 0.062 2.976 
غري 
 3.64 3.460 مستقرة

غري 
 1.953 1.909 مستقرة

غري 
 مستقر

Loil 1.063 2.976 
غري 
 3.587 1.399 مستقرة

غري 
 1.953 0.231 مستقرة

غري 
 مستقرة

Lri 2.413 2.998 
غري 
 3.632 -3.203 مستقرة

غري 
 مستقرة 1.956 3.180 مستقرة

Lm2 3.045 2.998 3.587 0.136 مستقرة 
غري 
 مستقرة 1.954 2.374 مستقرة

Linf 2.439 3.012 
غري 
 3.644 3.460 مستقرة

غري 
 1.954 1.909 مستقرة

غري 
 مستقرة

  eviews10إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات برانمج  المصدر: من

عند املستوى،  ةمستقر  غريمتغريات الدراسة  أغلب( أن 02النتائج يف اجلدول رقم )يالحظ من 
 (0I ) ة احتواء السالسل الزمنية على وهذا ما يؤكد قبول فرضي ،القيمة احملسوبة أقل من القيمة اجلدولية الن

 االختبار عند مستوى ومنه سيتم االنتقال إىل ،جذر الوحدة عند املستوى األصلي، أي أهنا غري مستقرة
 الفرق االول كما هو موضح يف اجلدول املوايل:
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 االول(الفرق  )عند ADFجذر الوحدة  ر: اختبا3الجدول 

 المتغيرات

 بحد ثابت
Intercept 

 Trend بحد ثابت واتجاه زمني

and intercept 

 بدون حد ثابت واتجاه زمني
None 

القيمة 
 احملسوبة

القيمة 
 اجلدولية

القيمة  القرار
 احملسوبة

القيمة 
 اجلدولية

القيمة  القرار
 احملسوبة

القيمة 
 اجلدولية

 القرار

Ltc 3.658 2.981 4.356 3.593 مستقرة 
غير 
 مستقرة 1.954 3.088 مستقرة

Limp 4.393 2.981 مستقر 1.954 3.557 مستقرة 3.595 4.181 مستقرة 

Loil 4.187 2.981 مستقرة 1.954 4.228 مستقرة 3.595 4.199 مستقرة 

Lri 3.557 2.998 مستقرة 1.956 2.432 مستقرة 3.622 3.937 مستقرة 

Lm2 3.686 2.981 1.954 1.695 مستقرة 3.603 4.768 مستقرة 
غير 
 مستقرة

Linf 5.255 2.981 مستقرة 1.954 5.255 مستقرة 3.595 5.315 مستقرة 

 eviews10 ابالعتماد على خمرجات برانمج باحثنيإعداد ال المصدر: من
لزمنية مستقرة  اكون السالسل ت ) 1I) نه عند الفروق األوىل أ يتضح (03)من خالل اجلدول رقم

احملسوبة  القيمةالن لة النقدية ومها سعر الصرف الدينار اجلزائري والكت نابستثناء متغريي ،اتعند كل املتغري 
جذر الوحدة وهذا  فرضية وجود قبول ، مما يعين  %5اجلدولية عند عتبة من القيم أقل  ADFإلحصائية 

 :(04)رقم  املوايل دولكما يوضحه اجل  ،( 2I)يف الفرق الثاين  ما يدفعنا إىل االنتقال إىل االختبار 
 (%5مستوى داللة  )عندعند الفرق الثاني ADFجذر الوحدة  ر: اختبا4الجدول 

 المتغيرات

 بحد ثابت
Intercept 

 بحد ثابت واتجاه زمني

Trend and intercept 

 دون حد ثابت واتجاه زمنيب
None 

القيمة 
 احملسوبة

القيمة 
 القرار اجلدولية

القيمة 
 احملسوبة

القيمة 
 القرار اجلدولية

القيمة 
 احملسوبة

القيمة 
 القرار اجلدولية

ltc 6.772 2.991 مستقرة 1.955 6.919 مستقرة 3.612 6.657 مستقرة 
Lm2 4.460 3.004 مستقرة 1.955 6.248 مستقرة 3.632 4.613 مستقرة 

 eviews10 ابالعتماد على خمرجات برانمج باحثنيإعداد ال المصدر: من
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ستقرار السلسلتني للمتغريين النتائج املتحصل عليها عند اجراء االختبار عند الفرق الثاين يتضح تشري ا
اليت تعد االستقرارية من الدرجة و سعر الدينار والكتلة النقدية، وبذلك ال ميكن إجراء إختبار التكامل املشرتك 

 .varواالكتفاء بنموذج الــــ  األوىل من أول شروطه
 :VARتقدير نموذج  3.4

انطالقا  ا النموذج ويتم اختيارهااليت يتضمنه ،نقوم بتحديد فرتات االبطاء varالــــ قبل القيام ابختبار 
 Akaik ،Schwarz ،Hannan and Quinn،Final: من معايري خمتلفة وسوف نستخدم منها

Prediction Error  ،LR.  ومن خالل  ،ختباراتأقل قيمة لاليتم اختيار فرتة االبطاء املثلى على أساس و
ة تناسب منوذج قصري ، وهي ليست كبري 2ن فرتة االبطاء املثلى أيتضح  05يف اجلدول  النتائج املوضحة

  .املدى
 :المعايير المعتمد لتحديد فترة االبطاء المثلى.5الجدول 

HQ SC AIC FPE LR LogL Lag 
 11.046  11.252  10.962  0.0023 NA  -136.51 0 

 0.681   2.128*  0.096  4.81e-08  259.079  40.751 1 

 -0.363*  2.3241 -1.45001* 1.71e-08*   56.100*  96.851 2 

 * تشير الى فترة االبطاء المختارة بواسطة المعيار
 eviews10 برانمج على خمرجاتابالعتماد  نيباحثعداد الإ من المصدر:

تغري سعر  ديد اثرفقط، وهذا الهتمام دراستنا بتح (LINF)املعادلة االوىل  ختبارانقتصر على 
 تائج التقدير ما يلي ن ويف ألسعار،لصرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر االمريكي على املستوايت العامة 

 
 
 

 

 
 

LINF =  - 0.185*LINF (-1) - 0.102*LINF (-2) + 0.069*LTC (-1) - 0.023*LTC 
(-2) - 0.960*LM2 (-1) - 3.883*LM2 (-2) + 6.551*LIMP (-1) - 1.510*LIMP (-2) 

- 0.551*LOIL (-1) + 0.722*LOIL (-2) - 1.650*LRI (-1) + 0.874*LRI (-2) + 
23.424 

 𝑭𝒄𝒂𝒍) =2.821, Pro (F-sta) = 0.03, 𝑹² = 𝟎. 𝟕𝟐 , 𝑹²̅̅̅̅ = 𝟎. 𝟒𝟕  𝒏 = 𝟐𝟔) 
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 للنموذج:التفسير االحصائي 4.4
مقبولة، مما يدل على أن متغريات  𝑹²ن قيمة معامل التحديد أمن خالل نتائج التقدير نالحظ 

، والباقي راجع إىل عوامل أخرى مل تدرج يف %72بنسبة النموذج اليت مت اختبارها تفسر معدل التضخم 
 الثابتو  حجم الواردات ةحمققة ملعلمعند اجراء اختبار ستودنت يتبني أن املعنوية اجلزئية للنموذج و  ،النموذج

 Fوتشري احصائية فيشر ،ةغري معنويمعلمات النموذج  ابقي، أما على التوايل %5و %10عند مستوى 
أي أن النموذج  ، الن القيمة احملسوبة أكرب من القيمة اجلدولية،%5ن النموذج يتمتع مبعنوية كلية عند إاىل 

 وابلتايل مقبول إحصائيا. يتمتع مبعنوية كلية
 ن:ألنموذج جند امعلمات إشارات و من خالل فحص  التفسير االقتصادي للنموذج: 5.4

  :الدينار االسميمرونة سعر صرف  -
ي االمسي مقابل الدوالر كلما زاد سعر الصرف الدينار اجلزائر أنه  مبعىن  ة االوىل،يف الفرت  موجبة

أي اخنفاض الدينار  االمريكي )كلما زادت عدد الوحدات النقدية من الدينار للحصول على دوالر واحد
 وافقوهذا يت ملدى القصريايف  بينهما طرديةأي هناك عالقة ، (زاد معدل التضخم يف اجلزائرمقابل الدوالر 

قلت عدد الوحدات  أنه كلما لىعأما الفرتة الثانية جند أن االشارة سالبة وهذا يدل  ،مع النظرية االقتصادية
 ،لنظرية االقتصاديةاوهذا يناقض  ،يزداد التضخم (حتسن الدينار) من الدينار للحصول على دوالر واحد
يكون أتثريه على املدى ، و على معدل التضخم بنسبة كبرية ال يؤثروابلتايل نستنتج أن سعر صرف الدينار 

 القصري.
  2Mمرونة الكتلة النقدية  -

 زادالكتلة النقدية  خنفضتافكلما  ،مبعىن أن هناك عالقة عكسيةيف الفرتتني االوىل والثانية،  سالبة
ة النقدية ليس هلا أتثري كبري وابلتايل نستنتج أن الكتل ،معدل التضخم، وهذا يتعارض مع النظرية االقتصادية

من خالل الشكل  ريينوهذا ميكن مالحظته من خالل تتبع العالقة بني هذين املتغ ،على معدالت التضخم
 لة النقدية.الذي يظهر أن التضخم يف أغلب فرتة الدراسة خيضع ألسباب أخرى غري الكت 01رقم
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 مرونة حجم الواردات:  -

وهذا ميكن ضخم يف اجلزائر، حجم الواردات زاد معدل التيف الفرتة االوىل، مبعىن أنه كلما زاد  موجبة
وهذا مقبول اقتصاداي عاملية، تفسريه من خالل قناة التضخم املستورد املرتبط أساسا ابألسعار يف االسواق ال

 ،احمللي ظل حمدودية االنتاج ىل ارتفاع يف مستوى العام لألسعار خاصة يفرتفاع أسعار الواردات إملا تسببه ا
لواردات يزداد التضخم وهذا أما الفرتة الثانية جند أن االشارة سالبة وهذا يدل على أنه كلما تقلص حجم ا

نسبة  لى معدل التضخم بع يؤثر رداتاحجم الو وابلتايل نستنتج أن  ،ما يناقض النظرية االقتصادية اىل حد
 .بشكل كبري خالل املدى القصري كبرية

 :أسعار النفطمرونة  -
احمللي يف التضخم  دلمع زادأسعار النفط  إخنفضتكلما وهذا يعين أنه  ، يف الفرتة االوىل سالبة 

قوة الدينار اجلزائري،  فقدي وهذا ،االحتياطات الصرف االجنبيةحجم  إخنفاضاجلزائر، وهذا ميكن إرجاعه إىل 
ما الفرتة الثانية فإن أ ،القتصادياالسعار وهذا يوافق الواقع ا ترتفعالقدرة الشرائية حمليا و تتدهور وابلتايل 

لتضخم، وهذا يوافق أيضا معلمة أسعار النفط موجبة، مبعىن أنه كلما إرتفعت أسعار النفط زادت معدالت ا
 زايدة يؤدي ذلك إىل كبرية،بنسبة  حال زايدة تراكم االحتياطات االجنبية حيث يف  ،االقتصادي الواقع

لبنك املركزي على التعقيم اوالطلب الداخلي، يقابلها عدم قدرة )عملية التنقيد( معدالت السيولة النقدية 
 ة.النقدي وإمتصاص فائض السيولة مما قد يؤدي إىل زايدة مستوايت االسعار احمللي
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من إعداد الباحثني ابالعتماد على معطيات بنك اجلزائر :المصدر



 

 2017- 1990إختبار أثر سعر صرف الدينار على المستوى العام لألسعار في الجزائر خالل الفترة 

184 

 م )الفائدة(:مرونة معدل الخص -
االقراض وابلتايل يزيد و سالبة يف الفرتة االوىل حيث كلما اخنفض هذا االخري زاد التوسع النقدي  

دية إال ان معلمة معدل وهذا يوافق النظرية االقتصا ،التضخم يف ظل ثبات العوامل االخرى والعكس صحيح
ئيسية للتضخم. أما يف الفرتة ن ليس له أتثري مباشر أو ليس من احملددات الر أوهذا يعين  ،اخلصم غري معنوية

 .نظرايلطرح يرفض االثانية فهو موجب، مبعىن أنه كلما زاد معدل الفائدة زاد معدل التضخم، وهذا 
 اختبار استقراريه النموذج:6.4

  VAR : اختبار استقرار لنموذج2الشكل 
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Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

 
 eviews 10 ابالعتماد على خمرجات برانمج باحثنيمن إعداد الالمصدر: 

مجيع اجلذور تقع ن حيث أ ،تشري نتائج اختبار أعاله، أن النموذج املقدر حيقق شروط االستقرار
 .أن معظم املعامالت أصغر من الواحدو  ،داخل دائرة الوحدة

 اختبار االرتباط الذاتي: 7.4
حيث   LMدام اختبار ميكن التأكد انه ال يوجد ارتباط ذايت بني بواقي النموذج من خالل استخ  

 كما يلي :صة  ونتائجا ملخ ،الفرضية الصفرية تقر بعدم وجود ارتباط ذايت بني بواقي النموذج
 LM: نتائج اختبار 6الجدول 

VAR Residual Serial Correlation LM Tests 

Null Hypothesis: no serial correlation  
Prob LRE*-stat Lags 

0.2138 42.41822 1 

0.1405 45.17378 2 

0.4508 36.38353 3 

0.6680 31.81444 4 

0.2068 42.65136 5 
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 eviews 10ابالعتماد على خمرجات برانمج  باحثنيمن إعداد ال المصدر:
ي أكرب من القيم احلرجة هكل درجات التأخري من خالل النتائج يتنب أن مجيع القيم االحتمالية وعند  

 وجد هبا إرتباط ذايت.ي، وهو ما يقودان إىل قبول الفرضية الصفرية أبن البواقي النموذج ال %5مستوى 
 اختبار عدم ثبات التباين: 8.4

 whiteى اختبار من أجل اختبار مشكلة عدم ثبات تباين جتانس اخلطأ املقدر مت االعتماد عل
 التايل:والنتائج موضحة يف اجلدول 

 اختبار عدم ثبات التباين :7الجدول 
VAR Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and 

squares) 

Prob Df Chi-sq 

0.2704 504 522.9857 

 eviews 10برانمج ابالعتماد على خمرجات  باحثنيمن إعداد ال المصدر:
ن قيمتها الحتمالية خلو النموذج من مشكلة عدم ثبات التباين، ال على whiteتؤكد نتائج اختبار 

 ، وابلتايل نقبل ابلفرض الصفري سلسة البواقي هلا تباين متجانس.%5أكرب من 
 اختبار التوزيع الطبيعي: 9.4

 يلي:كما  Jarque-Buraللكشف عن طبيعة توزيع بواقي النموذج، نستخدم اختبار 
 (Jarque-Bura): اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي8الجدول 

Prob Df Jarque-Bura Component 

0.0580 2 5.695800 1 

0.6512 2 0.85800.1 2 

0.5601 2 1.159203 3 

0.1182 2 4.271211 4 

0.1740 2 3.497745 5 

0.9703 2 0.060290 6 

0.2131 12 15.54225 Joint 

 eviews 10برانمج ابالعتماد على خمرجات  لباحثنيإعداد امن  المصدر:

قبل  الفرضية العدمية ن، وابلتايل %5من خالل نتائج االختبار جند أن القيمة االحتمالية أكرب من 
 أبن سلسلة توزيع البواقي تتبع التوزيع الطبيعي.
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 الدراسة الديناميكية لنموذج شعاع االنحدار الذاتي:. 5
 السببية:اختبار  1.5

ل العالقات السببية وذلك ميكن من خالل هذا االختبار بني املتغريات من حتديد اجتاه التأثري من خال
ر منوذج االحندا يف Var Granger Causality/Block Exogeneity Wald Testsلــابستخدام 

 الذايت، وعليه كانت نتائج هذا االختبار على النحو التايل:
 اختبار السببية :9الجدول 

VAR Granger Causality/Block Erogeneity Wald Tests 

Dependent variable: LINF 

Prob Df Chi-sq Excluded 

0.4811 2 1.463317 LTC 

0.0885 2 4.848741 LM2 

0.1146 2 4.333344 LIMP 

0.7686 2 0.526395 LOIL 

0.7317 2 0.624731 LRI 

0.3325 10 11.32840 ALL 

 eviews 10ابالعتماد على خمرجات برانمج  باحثنيمن إعداد الالمصدر: 

 معدل التضخم، يفتسبب ال نالحظ من خالل نتائج السببية أن املتغريات املستقلة يف النموذج 
جم الكتلة حمتغري ، ماعدا التوايل على %10و %5و  1%منأكرب حيث جند أن احتمال الرفض وهو 

 .%10من الرفض أقل وذلك الن احتمال  ،متغري معدل التضخميسبب يف  النقدية
 تحليل دوال االستجابة الدفعية:. 6

اس أثر التغري تسمح بتحليل الصدمات العشوائية من خالل قي VARإن مناذج االحندار الذايت 
فق عشر أية املمتدة على وحسب تقدير دالة االستجابة الفور  ،املفاجئ يف متغرية ما على ابقي املتغريات

 .01امللحق رقم سنوات كما هو موضح يف 
 :استجابة معدل التضخم لتغير في سعر صرف الدينار الجزائري -

سيكون هلا أثر سالب %1بــ  حدوث صدمة هيكلية اجيابية واحدة يف سعر صرف الدينار مقدرة
، مث إبستثناء الفرتة الثالثة )املدى املتوسط (دسة السا إىل غاية الفرتة ثانية للفرتة ااعلى معدل التضخم يف 

يرتفع مقارنة ابلفرتات املاضية ويظل يف هذا املنحى اىل غاية هناية الفرتة االخرية ب  سابعةابتداء من الفرتة ال
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وهذا يعكس عدم االستجابة الفورية والقوية ملعدل التضخم ألي صدمات مفاجئة يف سعر الصرف  ،5%
ال ميكن إعتبار أن التغريات يف سعر  وابلتايل ،ببطءتجابة متزايدة أما خالل املدى الطويل تكون هناك اس

  القصري .الصرف الدينار  اجلزائري من العوامل االساسية احملددة للتضخم خاصة يف املدى 
 :استجابة معدل التضخم لتغير في الكتلة النقدية -

ن هلا أثر معنوي سيكو  %1مقدرة بــ  الكتلة النقديةن حدوث صدمة هيكلية اجيابية واحدة يف إ
اىل غاية إىل  لرابعةنة الكن ابتداء من الس ،ةالثانية والثالثيف الفرتة   %1على معدل التضخم ب سالب 
 تنيأعلى نسبة يف الفرت ك  %7اىل ان يصل اىل  رتفاعيبدا يف اال ،)املدى الطويل(ما قبل االخرية الفرتة 

وهذا  ،هناية الفرتة االخرية %3- نخفض إىلاىل ان ي رتفاعويظل يف هذا اال ،اخلامسة والسابعة على التوايل
 لكتلة النقدية.حجم االطويل لصدمات و  املتوسطملعدل التضخم يف املدى الطفيفة االستجابة يعكس 

 :استجابة معدل التضخم لتغير في حجم الواردات -
 %1مقدرة بــ  حجم الواردات أما فيما خيص الواردات حدوث صدمة هيكلية اجيابية واحدة يف

ىل غاية الفرتة الرابعة، مث يف الفرتة الثانية ا  %28.05سيكون هلا أثر معنوي اجيايب على معدل التضخم ب 
ظل يف هذا االخنفاض  أي ينخفض مقارنة ابلفرتات املاضية وي -4%ابتداء من الفرتة اخلامسة يصل اىل 

لقصري وهذا يعكس االستجابة معدل التضخم يف املدى ا ،االخريةة الفرتة هناي  %4-والتذبذب إىل أن يصل 
 واملتوسط لصدمات حجم الواردات.

 استجابة معدل التضخم لتغير في سعر النفط: -
ا أثر سالب على سيكون هل %1مقدرة بــ  سعر النفط جيابية واحدة يف إان حدوث صدمة هيكلية 

ة الفرتة الثامنة ابستثناء الفرتة الرابعة إىل غاي من الفرتة الثالثةا بتدإلكن ، معدل التضخم ابتداء من الفرتة الثانية
ملدى املتوسط،  حيث ايصبح االثر موجبا وهذا يعين أن معدل التضخم يستجيب لتغريات أسعار النفط يف 

يدل  وهذاصبح االثر سالبا يابستثناء الفرتتني االخريتني يف الفرتة السابعة،  %8سجل أعلى نسبة إستجابة 
ثبات تسعرية الدينار ظة على أن قطاع احملروقات يلعب دورا مهما يف إستقرار التضخم احمللي من خالل احملاف

 .بواسطة تراكم االحتياطات الصرف االجنيب
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 استجابة معدل التضخم لتغير في معدل الخصم: -
على  سالبا أثر سيكون هل %1مقدرة بــ  اخلصمان حدوث صدمة هيكلية اجيابية واحدة يف معدل 

يف هناية الفرتة ليصل ناء الفرتة الثالثة إبستث ،الفرتة االخريةمعدل التضخم ابتداء من الفرتة الثانية اىل غاية هناية 
كن ميال وابلتايل  ،اخلصماالستجابة القوية ملعدل التضخم لصدمات معدل عدم ، وهذا يعكس %2 -اىل

خم يف اجلزائر خالل فرتة يف السياسة النقدية لضبط التض عالةفالسعر اخلصم من االدوات  ةإعتبار أن أدا
 الدراسة.

 تحليل تجزئة التباين:. 7
ت التضخم يف الفرتة جند أن جل التغريات يف معدال ،02رقم امللحق حسب نتائج حتليل التباين يف 

سبة يف اخنفاض تدرجييا اىل ان مث تبدأ هذه الن ،%84.23الثانية انجتة عن تقلبات املتغري نفسه بتابني قدره 
فقط،  %32.6قدر ب ييف الفرتة االخرية، مبعىن أن مقدار التغري يف املتغريات االخرى  %67.40تصل 

ف الدينار مقابل سعر الصر تدل هذه النتيجة على أن معدالت التضخم تتأثر بشكل طفيف بكل من معدل 
 مسامهةأعلى  تتعدى حيث ال ،معدل اخلصمو  ،النقدية والواردات وسعر النفطالكتلة و  الدوالر االمريكي

، % 4.44،% 4.68وايل:يف تقلبات معدالت التضخم على الت هذه املتغريات )يف الفرتة كلها لكل متغري(
11.07%، 5.65% ،8.27% . 

، ومنه خنلص دوال االستجابة الدفعية ونتائج السببية هذه النتائج جاءت مدعمة الختبارات حتليل
تساهم بنسبة كبرية يف حتديد معدالت التضخم يف خارج هذا النموذج إىل أن هناك أيضا عوامل أخرى 

وحمدودية العرض مقابل الكتلة اجلزائر نذكر منها االحتكار واملضاربة وفوضى االسواق، وزايدة الضرائب، 
: إرتفعت أسعار الكهرابء والغاز بنسبة فمثال .املدعمة من طرف الدولة لسلعبعض ا وزايدة أسعارالنقدية، 
ما بني سنة  %27.8، وأسعار النقل بسيارات االجرة بنسبة %35.9وأسعار البنزين بنسبة  12.8%
وما مييز التضخم أنه يكتسي طابع هيكلي، يف ظرف يتميز أبسواق تنافسية بشكل  ،2016وسنة  2015

 (La Banque d’Algérie, 2011, pp. 140-141) .غري كاف وسيئة التنظيم

 :خاتمة .8
املستوى العام نفاذية أو إنعكاس أسعار الصرف على حاولنا من خالل هذه الدراسة اختبار أثر 
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خالل الفرتة  ،لالقتصاد اجلزائري سنويةمن اجلانب التطبيقي على سلسلة بياانت  التحليل استند، و لألسعار
 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:و  ، 7201إىل  1990املمتدة من 

وث صدمة هيكلية ن حدأتبني فق عشر سنوات أحسب تقدير دالة االستجابة الفورية املمتدة على 
التضخم يف الفرتة  سيكون هلا أثر سالب على معدل%1اجيابية واحدة يف سعر صرف الدينار مقدرة بــ 

تداء من الفرتة السابعة يرتفع ويظل مث ابالسادسة )املدى املتوسط (،  الثانية والثالثة اىل غاية إىل غاية الفرتة
ة الفورية والقوية ملعدل . وهذا يعكس عدم االستجاب%5غاية هناية الفرتة االخرية ب يف هذا املنحى اىل 

طويل تكون هناك التضخم ألي صدمات مفاجئة يف سعر الصرف يف املدى املتوسط، أما خالل املدى ال
تغريات ملدى القصري، أي أن على أقل يف ااالوىل الفرضية صحة ومنه ال ميكن إثبات استجابة متزايدة ببطء، 

دراسة  عند امأوالطويل. سعر صرف الدينار يكون له أثر على معدالت التضخم على املدى املتوسط 
 وميكن تفسريدل التضخم املتغريات املستقلة االخرى، إتضح أن هناك عالقة بني حجم الواردات وتزايد مع

لقصري عكس  املدى املتوسط دى اقناة التضخم املستورد، لكنه أتثري طفيف يف املإنتقال هذا االثر عن طريق 
لتضخم يف اجلزائر ختضع ا، ونفس االمر ينطبق على ابقي املتغريات، ومنه ميكن القول أن معدالت والطويل

 .لعدة عوامل داخلية وعوامل خارجية
دراسة صندوق النقد الدويل إىل أن معدالت التضخم يف اجلزائر تتأثر يف االجل  هذه النتائج تؤكدهاو  
 بشكل كبري ابلتقلبات املومسية يف مستوايت االنتاج الزراعي نتيجة التغريات املناخية، كما أهنا تتأثر القصري

كذلك حبجم الواردات والتغريات يف مستوايت املعروض النقدي. بينما تتأثر معدالت التضخم يف االجل 
)هبة عبداملنعم،  ملعروض النقدي.الطويل بتضخم الشركاء التجاريني والتغريات يف أسعار الصرف إضافة إىل ا

وبناء على ذلك فإن هناك عوامل اخرى هلا أثر كبري على التضخم منها العامل  (17، صفحة 2013
 .ويف هذا االطار ميكن تقدمي بعض ،، وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثانيةاهليكلي لالقتصاد اجلزائري

 والتوصيات: تاالقتراحا
سياسي واالخذ طابع  ظرفية ذاتسعر صرف الدينار كأحد احللول السياسة ختفيض االعتماد على جتنب  -

 ؛الوضع االقتصادي الكلي للبلديف احلسبان 
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 ؛ستهدفة واملناسبة للنمو االقتصاديضبط مستوايت التضخم يف االقتصاد ضمن احلدود امل -
 ؛ية واالحتكار، وحماربة فوضى السوق واملضاربة املرضاملفرطجتنب عملية اإلصدار النقدي  -
 ؛نبيةكبح حجم الواردات خاصة الكمالية منها، من أجل تقليص آتكل االحتياطات االج -
من االيرادات العامة  تعزيزعجز املوازنة العامة للدولة من خالل تسقيف النفقات و  قليصالعمل على ت -

 ؛لنقدييؤثر سلبا على االستقرار ا الذيأجل تفادي ختفيض سعر الصرف أو متويل ابلعجز 
هور ليس فقط سوقا إىل ظتؤدي  الدولةمن طرف  على سعر الصرف الصارمةالرقابة والقيود  إن سياسة -

 ؛برمته االقتصاد الوطينة سريور و كبح النمو   تعمل على عدة أسواقلللصرف املوازي ولكن 
قة عن جلان خمتصة تستهدف ضرورة العمل اجلاد والفوري لتنويع االقتصاد اجلزائري وفق خطط وأهداف منبث -

 ؛حمركات النمو االقتصادي وحتفيز الصادرات خارج قطاع احملروقات
رى تستهدف الفئات السلع األساسية، واستبداهلا بصيغة أخبعض رفع الدعم احلكومي التدرجيي على  -

 مباشرة؛املعنية 
لية من طرف بنك اجلزائر خاصة إعتماد النماذج والدراسات القياسية يف عملية التنبؤ بسلوك ابملتغريات الك -

 منها سعر الصرف والتضخم والنمو االقتصادي.
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  المالحق:. 10

 

 تحليل دوال االستجابة الدفعية :1الملحق 
       
        Response of 

LINF:       

Period LINF LTC LM2 LIMP LOIL  LRI 

       
        1  0.744843  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

 2  0.212513 -0.005085 -0.002565  0.280514 -0.154075 -0.099209 
 3  0.138448  0.011748 -0.137467  0.086131  0.067774  0.123482 

 4  0.015263 -0.166885  0.062663  0.037000 -0.053656 -0.144108 

 5  0.053293 -0.062793  0.074093 -0.049473  0.042063 -0.041909 

 6  0.000594 -0.090331  0.066981 -0.010600  0.037217 -0.096176 

 7 -0.050073  0.002919  0.074321  0.000584  0.088613 -0.097406 

 8 -0.021517  0.011823  0.047130 -0.002640  0.041744 -0.076559 

 9 -0.079749  0.032115  0.022887 -0.028535 -0.053772 -0.068079 

 10 -0.109903  0.058554 -0.030499 -0.045779 -0.084548 -0.026198 

 : تحليل التباين2الملحق  

        

Period S.E. LINF LTC LM2 LIMP LOIL LRI 

        
        

 1 0.744843  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 0.000000 

 2 0.843952  84.23289  0.003631  0.000924  11.04772  3.332965 1.381874 

 3 0.881883  79.60741  0.021071  2.430670  11.07168  3.643038 3.226129 

 4 0.913643  74.19695  3.356071  2.735014  10.47932  3.739052 5.493589 

 5 0.923574  72.94279  3.746528  3.320106  10.54210  3.866492 5.581987 

 6 0.936153  70.99573  4.577583  3.743406  10.27352  3.921329 6.488438 

 7 0.949612  69.27561  4.449693  4.250587  9.984409  4.681732 7.357968 

 8 0.955090  68.53390  4.414116  4.445472  9.870958  4.819208 7.916344 

 9 0.963563  68.01899  4.447917  4.424057  9.785834  5.046257 8.276940 

 10 0.977149  67.40564  4.684161  4.399308  9.735077  5.655569 8.120247 
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 : ملخص
 ةدول 14على النمو االقتصادي لعينة تشمل  احلرية االقتصاديةإىل تقدير أثر  الدراسةهتدف هذه 

 Dynamic) (، ابستخدام أسلوب مناذج ابنل الدينامكية2017-2006من املنطقة العربية خالل الفرتة )

Panal Model)  واالعتماد على تقنية العزوم املعممة (GMM-syst).يف التقدير 
 ويعودعلى النمو االقتصادي،  للحرية االقتصادية إجيايب ضعيفوجود أثر  أشارت نتائج الدراسة إىل

 يف الدول العربية. ذلك إىل اخنفاض مستوايت احلرية االقتصادية
 ، النمو االقتصادي، الدول العربية، طريقة العزوم املعممة.احلرية االقتصاديةكلمات مفتاحية: 

 .JEL  :O43 ،O38،O11 اتتصنيف

Abstract:  

The aim of this study is to estimate the impact of economic freedom on 

the economic growth of a sample of 14 countries from the Arab region during 

the period (2006-2017), using the dynamic Panel modeling method and 

relying on generalized method of moments in estimation. 
 

__________________________________________ 

 r.bahiani@univ-bouira.dzيميل: ، اإلهبياين رضا: المؤلف المرسل

mailto:r.bahiani@univ-bouira.dz


 

  بهياني رضا، بختي فريد
 

193 

The results of the study pointed to a weak positive impact of economic 

freedom on economic growth, due to the low levels of economic freedom in 

the Arab countries. 

Keywords: Economic Freedom; Economic Growth; Arab Countries; 

Generalized Method of Moments. 

JEL Classification Codes: O11, O38, O43. 

 مقدمة:  .1
والتدخل احلكومي يف النشاط االقتصادي من بني أهم املواضيع اليت يعترب موضوع احلرية االقتصادية 

ترتكز عليها صناعة السياسة االقتصادية املعاصرة، ابعتبارمها من املبادئ األساسية للنظم االقتصادية املعتمدة 
فقد  ،االقتصادية النظرية ابملفهوم اجلديد يف جمال ليس االقتصادية احلرية مفهومو  يف العديد من دول العامل.

طور كل من "آدم مسيث" و"دافيد ريكاردو" و"روبرت مالتوس" وغريهم من االقتصاديني مذهب احلرية 
االقتصادية انطالقا من مبدأ "دعه يعمل، دعه مير"، وكان من نتائج هذا املذهب ظهور النظام االقتصادي 

 النشاط االقتصادي للفرد وأن يكون الرأمسايل، ففي ظل هذا النظام جيب على الدولة أن ال تتدخل يف
تدخلها حمدودا من خالل توفري األمن وحفظ النظام، وابلتايل تكون احلرية االقتصادية عامل أساسي وشرط 

 ضروري للتقدم االقتصادي يف اجملتمع. 
ة قدمت العديد من الدراسات االقتصادية يف هذا الصدد، أدلة جتريبية هامة تؤكد أن للحرية االقتصادي

أتثري إجيايب على النمو االقتصادي والدخل، وهذا من خالل ما توفره من مناخ مالئم لتعزيز املنافسة يف 
االبتكار والفاعلية، مث زايدة االستثمار  ، وهو ما يفضي إىل زايدةاألسواق والتخصيص األمثل للموارد املتاحة

 واإلنتاجية يف األخري.
، جند أن معظم اقتصادات الدول العربية شهدت مع هناية القرن ابلنظر إىل أمهية احلرية االقتصادية

العشرين العديد من التغريات اهليكلية حنو العوملة االقتصادية وحترير األطر االقتصادية واملؤسسية وأتهيل 
اقتصاداهتا بشكل أكرب لتفعيل آليات السوق، وهذا يف إطار تطبيق برامج اإلصالحات االقتصادية اليت 

ا املنظمات االقتصادية الدولية، وحسب التقارير السنوية ملؤشر احلرية االقتصادية اليت تصدره أوصت هب
 جند أن أغلب الدول العربية حتتل مراتب متدنية وفق هذا املؤشر. (Heritage Foundation)مؤسسة 
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 تتمحور إشكالية هذه الدراسة يف التساؤل الرئيسي التايل:شكالية الدراسة: إ 1.1
على النمو االقتصادي في الدول العربية خالل الفترة  الحرية االقتصاديةما مدى تأثير 

 ( ؟2006-2017)
الفرضية األساسية واليت مفادها لإلجابة على هذه اإلشكالية، تنطلق الدراسة من  فرضية الدراسة: 2.1
 أنه:

على أداء النمو االقتصادي يف الدول العربية، إذ أنه كلما كان  إجيايببشكل  تؤثر احلرية االقتصادية
 النمو االقتصادي. مستوى يف زايدةمرتفعا أدى ذلك إىل  احلرية االقتصاديةمستوى 

 أهمية الدراسة: 3.1
على النمو االقتصادي يف الدول  احلرية االقتصاديةتنبع أمهية هذه الدراسة كوهنا تبحث يف مدى أتثري 

االقتصادي، من خالل أتثريا على التنمية والتطور  أن احلرية االقتصادية من أكثر العواملالعربية، ابعتبار 
 من التوظيف ممكن قدرمناخ االستثمار وزايدة إنتاجية األفراد وحتقيق أكرب  حتسنيمسامهتها الفعالة يف 

 للموارد املتاحة.
 أهداف الدراسة:  4.1

على النمو االقتصادي  احلرية االقتصاديةهتدف هذه الدراسة بشكل أساسي إىل اختبار مدى أتثري 
يف الدول العربية، إضافة إىل حمددات أخرى إبمكاهنا التأثري على النمو االقتصادي من خالل استخدام مناذج 

 وتقنية العزوم املعممة (Dynamic Panel Data)بياانت السالسل الزمنية املقطعية الديناميكية 
(GMM-syst)  املقرتحة بواسطة(Arellano and Bond) ( 2017-2006خالل الفرتة.) 

 منهجية الدراسة: 5.1
فرضيتها سيتم االعتماد على املنهج الوصفي  مدى صحة من أجل حتقيق هدف الدراسة واختبار

من خالل  ستقرائياالوالنمو االقتصادي، وكذلك املنهج  احلرية االقتصاديةوالتحليلي لتحديد العالقة بني 
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على النمو االقتصادي يف  احلرية االقتصادية حصائي للتعرف على مدى أتثرياستخدام أساليب التحليل اإل
 الدول العربية.

 الدراسات السابقة: 6.1
 ، تزايد عددإليهانشاء املؤشرات اليت تقيس مستوى احلرية االقتصادية للبلدان وسهولة الوصول إمع 

وسنقوم ابستعراض موجز على النمو االقتصادي،  احلرية االقتصاديةأتثري  اليت هتتم بدراسةالدراسات التجريبية 
  ألهم الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع كالتايل:

 The Effects of Economicبعنوان: " (Ali, Rami, & Hatem, 2011)دراسة  -

Freedom Components on Economic Growth: An Analysis with A 

Threshold Model ،" مكوانت مؤشر احلرية االقتصادية ريثأتهدفت هذه الدراسة إىل حتليل 
 وابستخدام(، 2003-1972دولة خالل الفرتة ) 104على النمو االقتصادي لعينة مكونة من 

 يف عملية التقدير، توصلت الدراسة إىل نتيجة أساسية مفادها FWLS و  LTSكل من الطريقتني
تدعم  وهذه النتيجة، املنخفضة الدخلأن ختفيض حجم مسامهة احلكومة ليس فعاال يف البلدان 

ابلضرورة احلاجة إىل فك فكرة أن التأثري اإلجيايب للحرية االقتصادية على النمو االقتصادي ال يعين 
 للحكومة يف االقتصاد.رتباط التام اال

 The Impact of Economic"بعنوان:  (Vsevolod & Pierre, 2013)دراسة  -

Freedom on Economic Growth in the SADC: An Individual 

Component Analysis هدفت هذه الدراسة إىل حتليل العالقة بني احلرية االقتصادية والنمو ،"
(، 2009-2000)خالل الفرتة  (SADC)دولة من بلدان  13االقتصادي لعينة مكونة من 

عالقة إجيابية بني احلرية  الديناميكية، خلصت الدراسة إىل وجود (Panel)وابستخدام مناذج 
ند زايدة مستوايت احلرية االقتصادية تزداد معدالت منو نصيب فعاالقتصادية والنمو االقتصادي، 

 الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل يف هذه الدول.
 The Effect of Trade"بعنوان:  (Mohammad & Ramiar, 2013)دراسة  -

Openness and Economic Freedom on Economic Growth: the Case of 

Middle East and East Asian Countries هدفت هذه الدراسة إىل حتليل أثر االنفتاح ،"
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دولة من دول الشرق  17التجاري واحلرية االقتصادية على النمو االقتصادي ابستخدام بياانت 
أظهرت  ،(Panel)(، وابستخدام مناذج 2009-2000األوسط وشرق آسيا خالل الفرتة )

نفتاح التجاري واحلرية االقتصادية أتثري إجيايب مهم على النمو االقتصادي يف أن لالنتائج الدراسة 
 هذه الدول.

 Does Economic Freedom impactبعنوان: " (Borovic, 2014)ة دراس -

Economic growth: Decomposing the Effects for Bosnia and 

Herzegovina هدفت هذه الدراسة إىل حتديد أثر احلرية االقتصادية ومؤشراهتا الفرعية على ،"
 (، أشارت نتائج الدراسة2013-2000النمو االقتصادي يف البوسنة واهلرسك خالل الفرتة )

إىل أن احلرية االقتصادية هلا أتثري إجيايب على منو الناتج احمللي اإلمجايل، كما أشارت النتائج أيضا 
 جود تباين يف أتثري املؤشرات الفرعية للحرية االقتصادية.إىل و 

 Impact of Economic"بعنوان:  (Mohammed & Mahfuzul, 2016) دراسة -

Freedom on the Growth Rate: A Panel Data Analysis تبحث هذه الدراسة ،"
يف بعض حمددات النمو االقتصادي غري التقليدية ابستخدام بياانت عينتني خمتلفتني، حبيث تتكون 

بلدا  57، وتتكون الثانية من 2015و  2014، 2013بلدا خالل الفرتات  186األوىل من 
ن العوامل أظهرت نتائج الدراسة أ ،(Panel)(، وابستخدام مناذج 2014-2004خالل الفرتة )

املؤسساتية تلعب دورا حامسا يف النمو االقتصادي ابإلضافة إىل التأثري اإلجيايب والقوي ملؤشر احلرية 
 االقتصادية على النمو يف كال العينتني.

 Does Economic Freedom Affect the بعنوان: " (Karolina, 2017)دراسة  -

Growth Rate ? Evidence From Middle-Income Countries  هتدف هذه ،"
 ذات الدخل املتوسطالدراسة إىل حتديد أثر احلرية االقتصادية على النمو االقتصادي يف الدول 

حتليل (، أشارت نتائج 2014-2000دولة خالل الفرتة ) 48ابستخدام بياانت عينة مكونة من 
النمو االقتصادي يف لحرية االقتصادية أتثري إجيايب على لأن  ،(Panel)ابستخدام مناذج االحندار 



 

  بهياني رضا، بختي فريد
 

197 

أيضا إىل وجود تباين يف أتثري املؤشرات الفرعية للحرية  نتائج التحليل، كما أشارت هذه الدول
 االقتصادية.

  اإلطار النظري للدراسة .2
 :تعريف الحرية االقتصادية 1.2

( على أهنا "غياب Economic Freedomاحلرية االقتصادية ) (Heritage)عرفت مؤسسة 
السلطة أو القيود احلكومية يف إنتاج واستهالك وتوزيع السلع واخلدمات، واقتصار دور الدولة على ضمان 

 Friedrich Naumann)وتعرف مؤسسة  ،(43، صفحة 2014)حجاري،  حرايت األفراد"

Foundation for Freedom)  احلرية االقتصادية على أهنا "تعرب عن مدى قدرة الفرد على ممارسة
النشاط االقتصادي بدون تدخل من احلكومة، وتقوم احلرية االقتصادية على أساس االختيار الشخصي 

)اإلمساعيلي و آخرون، والتبادل الطوعي وحق املرء يف االحتفاظ مبا يكتسبه واألمن على حقه يف ممتلكاته" 
احلرية االقتصادية أبهنا "االختيار  (CATO Institute)ويرى معهد كيتو ، (14، صفحة 2018

دخول والتنافس فيها، فضال عن محاية الحرية عن طريق الشخصي والتبادل الطوعي الذي تنظمه األسواق 
 .(James & Robert, 2006, p. 05) "اعتداء اآلخريناألشخاص وممتلكاهتم من 

 اتفاق هناك إال أن االقتصادية، احلرية تعريف بشأن اآلراءبني  توافق وجود عدم من الرغم علىو 
 & Cuney) ، واليت ميكن تلخيصها يف النقاط التاليةاملفهوم مكوانت حول واسع نطاق على به معرتف

Feyza, 2014, p. 161): 

 ؛اجلماعي التفضيل من بدالا  الفردية التفضيالت -
 ؛السياسي القرار صنع آلية من بدالا  األسواق تنسقه طوعي تغيري -
 ؛واملنافسة األسواق إىل دخولال حرية -
 .اآلخرين ضغوط من وممتلكاهتم األفراد محاية -
 قياس الحرية االقتصادية: 2.2

 1995منذ سنة  (Heritage Foundation)هبدف قياس احلرية االقتصادية، تصدر مؤسسة 
تقرير سنوي ملؤشر احلرية االقتصادية يف خمتلف دول العامل، ويستخدم  (Wall Street)ابلتعاون مع صحيفة 
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يعد هذا املؤشر األكثر استخداماا  كما ،هذا املؤشر ليعطي فكرة عامة عن الوضع االقتصادي السائد يف البلد
 للتعبري عن احلرية االقتصادية.

متغريا( تشمل: السياسة التجارية  50يستند مؤشر احلرية االقتصادية إىل عشرة عوامل )يدخل هبا 
لألفراد )معدل التعريفة اجلمركية ووجود حواجز غري مجركية(، وضع اإلدارة املالية ملوازنة الدولة )اهليكل الضرييب 

والشركات(، حجم مسامهة القطاع العام يف االقتصاد )كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل(، وضوح السياسة 
النقدية )سعر الصرف والتضخم(، تدفق االستثمارات اخلاصة واالستثمار األجنيب املباشر، وضع القطاع 

الفردية، مالئمة التشريعات ونوعية املصريف والتمويل، مستوى األجور واألسعار، احرتام حقوق امللكية 
)املؤسسة العربية اإلجراءات اإلدارية والبريوقراطية وأنشطة السوق املوازية، وهلذه املكوانت العشرة أوزاان متساوية 

ويصنف  وحيتسب املؤشر أبخذ متوسط هذه املؤشرات الفرعية، .(10، صفحة 2004لضمان االستثمار، 
 . )حرية اتمة( 100)حرية مكبوتة( إىل  0هذا املؤشر على سلم من 

 :عالقة الحرية االقتصادية بالنمو االقتصادي 3.2
 "مؤسسات" بـ االقتصاديون يسميه ما تشكل -مدنية أو سياسية أو اقتصادية كانت  سواء- احلرية

 السياق، هذا يف. والتنمية االقتصادي للنمو مسبقا شرطا أو حمددا عامال اجليدة املؤسسات تعدو  ،االقتصاد
 املؤسسات تؤثر الواقع، يف ،االقتصادي النمو إىل وابلتايل" اجليدة املؤسسات" حنو جتاهاال إىل احلرية زايدة تشري
 من مباشر بشكل أو االستثمار على التأثري خالل من مباشر غري بشكل الكلي االقتصادي النشاط على

 االقتصاد أستاذ وضحومن انحية أخرى،  .(Erdal, 2019) العامل إنتاجية إمجايل على التأثري خالل

(Hall, 2011) مع االقتصادية التنمية وزايدة الدخول ارتفاع إىل االقتصادية احلرية من املزيد يؤدي كيف 
 التجارية، األعمال وإنشاء والتملك، التجارة، حبرية للمواطنني احلكومات تسمح عندما ، وهذاالوقت مرور

 عند دوليا التأثري هذا مالحظة ميكنو . الوقت مبرور ينمو العاديني املواطنني دخل فإن اآلخرين، مع والتعاقد
  .الدول بني قارنةامل



 

  بهياني رضا، بختي فريد
 

199 

يتوقع املرء أن حتدث احلرية االقتصادية أتثريا إجيابيا على النمو االقتصادي، ألن من البديهي أن و 
ها ملا حيقق أكرب نفع أو استخدام داحلرية االقتصادية ختلق مناخا يسمح لألفراد والشركات بتخصيص موار 

أوىل الدراسات  تعد يف جوهرها مسألة قائمة على التجربة، فقد توصلت واحدة من هنائي، غري أن هذه املسألة
( إىل أن التغريات يف احلرية االقتصادية يكون هلا أتثري كبري على مستوى 1997اليت أجراها "إيستون و وكر" )

الدخل الثابت أو املستقر، حىت بعد األخذ يف االعتبار مستوى التكنولوجيا ومستوى تعليم العمالة ومستوى 
( أن إحداث تغريات إجيابية 2000أجراها "دي هان وستريم" ) االستثمار، كما أثبتت الدراسة التجريبية اليت

 )سلبية( يف مساحة احلرية االقتصادية يؤدي إىل تغريات إجيابية )سلبية( يف معدالت النمو االقتصادي
 ,The Heritage Foundation)مؤسسة   ووفقا لتقرير، (18، صفحة 2018)اإلمساعيلي و آخرون، 

على مستوايت أعلى من قيم مؤشرات احلرية االقتصادية حتقق معدالت  اليت تتوفرفإن الدول  ،(2019
اقتصادي أعلى وتنخفض فيها معدالت الفقر وتتمتع ببيئات نظيفة ونصيب أعلى من الدخل  زدهارا

  للفردي.
 االقتصادية والنمو االقتصادي في الدول العربية. أوضاع الحرية 3

 :2017وضع الدول العربية في مؤشر الحرية االقتصادية لسنة  1.3
يتم  (The Heritage Foundation) مؤسسةحسب مؤشر احلرية االقتصادية الذي تصدره 

 تجمموعة من املؤشراترتيب الدول وفق هذا املؤشر على أساس درجة تدخل الدولة يف االقتصاد بناء على 
: دول 100إىل  80أقسام كالتايل: من  5الفرعية، وتنقسم درجات احلرية االقتصادية وفق هذا املؤشر إىل 

: دول ذات 69.9إىل  60: دول ذات اقتصاد حر جزئيا، من 79.9إىل  70ذات اقتصاد حر، من 
: دول ذات 49.9إىل  0من يا، ئ: دول ذات اقتصاد غري حر جز 59.9إىل  50اقتصاد حر معتدل، من 
جاءت نتائج قيمة مؤشر احلرية االقتصادية للدول العربية اليت متت تغطيتها  2017اقتصاد منغلق، ويف سنة 

 (.1كما يظهر يف الشكل رقم )
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 "2017: "نتائج ترتيب الدول العربية التي شملها مؤشر الحرية االقتصادية لسنة 1الشكل 

 
 
 
 

 
 

 (The Heritage Foundation)املصدر: أعد ابالعتماد على معطيات مؤسسة 
 

تتوزع الدول العربية إىل اجملموعات التالية: دول ذات  ،2017حسب مؤشر احلرية االقتصادية لعام 
من جمموع الدول العربية اليت مســــــــــــها  %19اقتصــــــــــــاد حر جزئيا )اإلمارات العربية املتحدة، قطر( بنســــــــــــبة 

تصدرت دولة اإلمارات العربية  بذلك تعد من أكثر الدول العربية متتعا ابحلرية االقتصادية، أين املؤشر، وهي
دولــة، دول  180املتحــدة قــائمــة الــدول العربيــة، ابحتالهلــا املرتبــة األوىل عربيــا واملرتبــة الثــامنــة عــامليــا من بني 

دول ذات  ،%37املغرب( بنسبة  ذات اقتصاد حر معتدل )البحرين، األردن، الكويت، السعودية، عمان،
دول ذات اقتصــــــــاد منغلق  ،%31اقتصــــــــاد غري حر جزئيا )تونس، موريتانيا، لبنان، مصــــــــر، إيران( بنســــــــبة 

يعود ارتفاع مؤشــــــــر احلرية االقتصــــــــادية يف كل من اإلمارات و  .%13)الســــــــودان، جيبور، اجلزائر( بنســــــــبة 
 ،املالية والنقدية، إضافة إىل حرية التجارة واألعمال واالستثمارالعربية املتحدة وقطر إىل زايدة كل من احلرية 

يف حني أن البلــدان املتبقيــة حــازت على مراتــب متــدنيــة نتيجــة لعــدم كفــايــة اجلهود الراميــة لتحســــــــــــــــني بيئــة 
األعمال، ابإلضـــــافة إىل عدم االســـــتقرار الســـــياســـــي واالجتماعي يف بلدان الربيع العريب. كما جاءت ســـــت 

خارج التصـــــــــنيف بســـــــــبب غياب البياانت نتيجة احلروب اليت متســـــــــها وغياب الشـــــــــفافية، وهي: دول عربية 
 سوراي، العراق، ليبيا، السودان، الصومال واليمن.
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 "2017: "مستوى الحرية االقتصادية للدول العربية التي شملها المؤشر لسنة 2الشكل 

 
 
 

 
 .(The Heritage Foundation)أعد ابالعتماد على معطيات مؤسسة لمصدر: ا

ستمنح احلرية االقتصادية للعامل العريب ميزة ابلغة األمهية، إذ أن ارتفاع البطالة بني الشباب والذي 
( يعد أحد األسباب الرئيسية املؤدية خللق شعور ابلتمرد يف 2014)البنك الدويل،  30%قارب متوسطه 

ى خلق فرص العمل وخفض معدال البطالة، السيما بني املنطقة، فيما أثبتت احلرية االقتصادية قدرهتا عل
الشباب، ومن مث قدرهتا على أداء دور حموري يف دعم االستقرار وهو األمر الذي ينتج عنه زايدة جذب 

 .(12، صفحة 2015)اإلمساعيلي و آخرون،  املستثمرين إىل املنطقة وزايدة فرص العمل تباعاا 
 (:2017-2003)خالل الفترة تطور معدالت النمو االقتصادي في الدول العربية  2.3

شهدت اقتصادات الدول العربية مجلة من التطورات العاملية والتحوالت اإلقليمية اليت أثرت على 
(، وميكن تقسيمها إىل فرتتني رئيسيتني حسب التطورات 2017-2003أدائها االقتصادي خالل الفرتة )

، 2008إىل غاية سنة  2003اليت شهدها االقتصاد العاملي واالقتصادات العربية، متتد الفرتة األوىل من سنة 
 . 2017حىت سنة  2009الفرتة الثانية من سنة  متتدفيما 

(: سامهت التطورات اليت شهدها االقتصاد العاملي من خالل تبين 2008-2003الفرتة األوىل )
العديد من السياسات االقتصادية لتحقيق االستقرار االقتصادي وحترير األسواق لدعم اإلنتاجية والتنافسية 

رفع معدالت النمو االقتصاد العاملي، مما انعكس إجيااب على معدالت النمو االقتصادي للدول العربية، يف 
مقارنة  2004وهذا يف سنة  %9.33حيث سجل أعلى معدل لنمو إمجايل الناتج احمللي هلذه الفرتة ب 

خالل هذه الفرتة ب ، كما بلغ متوسط منو إمجايل الناتج احمللي للدول العربية 2003يف سنة  %5.31ب 
6.19%. 

19%

31%

37%

13%

دول ذات اقتصاد منغلق  دول ذات اقتصاد غير حر جزئيا 

دول ذات اقتصاد حر معتدل  دول ذات اقتصاد حر جزئيا
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(: ويف هذه الفرتة أتثر األداء االقتصادي للدول العربية مبجموعة من 2017-2009الفرتة الثانية )
حيث امتدت  2008التطورات واألوضاع اليت شهدها االقتصاد العاملي، ويف مقدمتها األزمة املالية العاملية 

احلقيقي، وانتقال آاثر تلك األزمة من الدول املتقدمة إىل الدول أتثريات األزمة من القطاع املايل إىل القطاع 
يف ســــــــــــــــنـة  %0.46النـاميـة مبـا فيهـا الـدول العربيـة، حيـث قـدر منو إمجـايل النـاتج احمللي للـدول العربيـة ب 

، كما أتثرت بعض الدول العربية ابألوضـــــاع الســـــياســـــية الســـــائدة فيها كمصـــــر وليبيا وســـــوراي واليمن 2009
مقـابل  2013مع هنـايـة ســــــــــــــــنـة  %3.13وتونس، وقـد بلغ معـدل منو إمجـايل النـاتج احمللي للـدول العربيـة 

ألســواق العاملية ، كما أن اخنفاض أســعار النفط يف ا2011ســنة  يف %3.6و  2012 ســنة يف 6.95%
ســـاهم يف تراجع معدالت النمو االقتصـــادي يف الدول العربية، حيث ســـجل يف هذه  2014مع هناية ســـنة 

نتيجة تراجع منو اقتصــــــــــــادات الدول املصــــــــــــدرة  2017يف ســــــــــــنة  %1.19الفرتة أدىن معدل منو قدر ب 
 .%3.17الفرتة ب  للنفط، كما قدر متوسط منو إمجايل الناتج احمللي للدول العربية خالل هذه

 
 (2017-2003: تطور معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في الدول العربية خالل الفترة )3الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البنك الدويل. بياانتابالعتماد على  أعدالمصدر: 
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 ول العربيةوالنمو االقتصادي في الد الحرية االقتصاديةقياس وتحليل العالقة بين . 4
على النمو االقتصادي يف الدول  احلرية االقتصاديةلتحقيق هدف الدراسة واملتمثل يف حتديد أثر 

االعتماد على املعطيات و  (Dynamic Panel Models)سيتم استخدام منوذج ابنل الديناميكي  ،العربية
 (.2017-2006املتاحة حول هذين املتغريين وبعض املتغريات التفسريية األخرى للفرتة )

 :العينة، فترة الدراسة ومصادر البيانات 1.4
وفرة البياانت ل، ويعود سبب اختيار هذه الفرتة 2017إىل سنة  2006متتد فرتة الدراسة من سنة 

 ةدول 14مشلت عينة الدول املستخدمة يف التقدير كما اخلاصة بكل متغريات الدراسة ابلنسبة للدول العربية،  
األردن، موريتانيا،  يران، البحرين، لبنان،إالسعودية،  عمان، عربية هي: اجلزائر، تونس، املغرب، مصر،
من املصادر الدراسة  مبتغرياتمت احلصول على البياانت اخلاصة و الكويت، قطر، اإلمارات العربية املتحدة، 

 .(The Heritage Foundation) مؤسسةوموقع  (World Bank) موقع البنك الدويل التالية:

 نموذج الدراسة: 2.4
على  احلرية االقتصاديةإىل النظرية االقتصادية والدراسات التجريبية السابقة اخلاصة بتـأثري  ستنادابال

نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي لالنمو االقتصادي، سيتم االعتماد على معدل النمو السنوي 
الذي تصدره  احلرية االقتصاديةكمتغري اتبع، االستثمار األجنيب املباشر، معدل النمو السكاين ومؤشر 

 كمتغريات تفسريية، وهذا وفق الصيغة الرايضية التالية: (The Heritage Foundation) مؤسسة
RGDPpc = f(FDI, POP, EF)   ..............  (1)                  t = 2006-2017 

 حيث:
RGDPpc :.معدل النمو السنوي ملتوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي 

FDI.تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل : 
POP: معدل منو السكان. 

EF:  االقتصادية.احلرية مؤشر 
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سيتم يف هذه الدراسة استخدام أساليب حتليل بياانت السالسل الزمنية املقطعية الديناميكية 
(Dynamic Panel Data Models)  ابستخدام تقنية العزوم املعممة(GMM-syst)  يف تقدير منوذج

 لكشف عنملتغريات الدراسة ل (Unit Root Tests)الدراسة، وسنقوم أوال ابختبارات جذر الوحدة 
وجود  إمكانيةالتحقق من  ومن مثدرجة تكاملها، حتديد السالسل الزمنية للمتغريات املستخدمة و  استقرارية

 تكامل مشرتك بني متغريات الدراسة.
 :دراسة االستقرارية لمتغيرات الدراسة 3.4

هلذا  معدة دة اختباراتللكشف عن جذر الوحدة لبياانت ابنل وحتديد درجة تكاملها توجد ع
 Levin, Lin etاختبار :يف املتمثلةو  الغرض، وسنقوم ابستخدام أهم هذه االختبارات وأكثرها شيوعا

Chu (LLC-2002)، اختبار Im, Peasaran et Shin (IPS-2003)  واختبارFisher-ADF ،
 اجلدول التايل يوضح نتائج هذه االختبارات:و 

 اإلستقرارية لمتغيرات الدراسة: اختبارات 1الجدول 
 IPS test LLC test ADF املتغري

 (Level) عند املستوى

RGDPpc 
-3.01179 

(0.0013)* 

-4.344489 

(0.0000)* 

56.3396 

(0.0013)* 

FDI 
-1.90861 

(0.0245)** 
-6.12267 
(0.0000)* 

44.5420 
(0.0245)** 

POP 
-20.6567 

(0.0000)* 

-31.1225 

(0.0000)* 

190.701 

(0.0000)* 

EF 
0.99538 
(0.8402) 

-2.37730 
(0.0087)* 

28.5118 
(0.4376) 

 )Difference st1( عند الفرق األول

DEF 
-2.89747 

)*0.0019( 

-8.71015 
*)0.0000( 

59.1722 
*)0.0005( 

 على التوايل. 5%و  1%، متثل معنوية املعلمة عند مستوى معنوية ()**، ()*مالحظة: 
 .(Eviews10)أعد ابالعتماد على برانمج المصدر: 

( الذي يوضح نتائج اختبارات جذر الوحدة، نالحظ أن كل االختبارات 1) من خالل اجلدول رقم
املستخدمة دلت على غياب جذر الوحدة ابلنسبة للمتغريات املدروسة التالية: معدل النمو السنوي ملتوسط 
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معدل و  (FDI)االستثمار األجنيب املباشر  ،(RGDPpcيقي )نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلق
، بينما I(0)متكاملة من الدرجة و  (Level)وابلتايل فهي مستقرة عند املستوى ، (POP)النمو السكاين 

وبعد إجراء  ،عند املستوى غري مستقر (EF) املتغري اخلاص مبؤشر احلرية االقتصاديةأظهرت النتائج أن 
 .I)1(متكامل من الدرجة األوىل  ه، أي أناأصبح مستقر  )Difference st1(الفروقات من الدرجة األوىل 
معدل النمو السنوي ملتوسط نصيب  عالقات التكامل املشرتك بني اختبارجراء إوعليه يف هذه احلالة ال ميكن 

وهذا ابعتبار أن اختبار إمكانية وجود تكامل ، يةومؤشر احلرية االقتصادالفرد من الناتج احمللي اإلمجايل 
 مشرتك ال يكون إال بني املتغريات املتكاملة عند نفس الدرجة.

 :وتحليل نتائج االنحدار GMM-systتقدير نموذج الدراسة باستخدام طريقة العزوم المعممة  4.4
قد تكون غري متسقة مع  (Ordinary Least Square)إن استخدام طريقة املربعات الصغرى 

السالسل الزمنية املقطعية بسبب وجود األثر الفردي غري امللموس بني الدول، مما يؤدي إىل عدم جتانس 
 GMM (Generalizedالسالسل الزمنية املقطعية جملموعة من الدول، وتعترب طريقة العزوم املعممة 

Method of Moments)  اليت مت تطويرها من قبل(Arellano & Bover, 1995) و (Blundell 

& Bond, 1998)  من بني أهم الطرق املستخدمة يف تقدير مناذج ابنل الديناميكية(Dynamic Panel 

Data Models). 
على نطاق واسع يف األعمال التجريبية احلديثة، ال سيما  (GMM-syst) طريقةوقد مت استخدام 

 الديناميكية فبالنسبة ملقدرات مناذج ابنل نظرا للمزااي اليت تتمتع هبا،يف دراسات االقتصاد الكلي والتمويل 
يف استغالل تباين بياانت السلسلة الزمنية وحساب التأثريات  ةجيدتكون  (GMM-syst)ابستعمال 

 .Liang, 2006, p) الفردية غري املرصودة، وابلتايل توفري حتكم أفضل خلصوصية كل املتغريات التفسريية

 هذا ما يساهم يف احلصول على مقدرات متسقة وغري متحيزة.و ،(15
( للتحديد املفرط للقيود Sargan testصالحية النموذج تستخدم هذه الطريقة اختبار )الختبار 

(Sargan test of over-identifying restrictions). (Blundell & Bond, 1998, p. 

حية شروط العزوم املستخدمة الذي خيترب مدى جودة ومالئمة األدوات املستعملة يف النموذج وصال (137
هلذا االختبار يف أن املتغريات األدواتية غري مرتبطة ابحلد  0Hيف التقدير، حبيث تتمثل الفرضية الصفرية 
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 (Arellano-Bond  test) ابإلضافة إىل اختبار ،(Bucheli & Teresa, 2011, p. 06)العشوائي 
 الذار املتسلسل حلدود اخلطأ من الدرجة الثانية. رتباطاالالختبار 

-GMMمن هذا املنطلق، سيتم تقدير منوذج ابنل الديناميكي ابستخدام تقنية العزوم املعممة )

syst( وهذا بتعديل املعادلة )( مع إدخال فرتة إبطاء زمنية على املتغري التابع )1RGDPpc كمتغري مفسر )
 يف املعادلة التالية: كما هو مبني

RGDPpc𝑖 𝑡 = 𝛼RGDPpc𝑖 𝑡−1 + 𝛽1𝐹𝐷𝐼𝑖 𝑡 + 𝛽2𝑃𝑂𝑃𝑖 𝑡 + 𝛽3𝐸𝐹𝑖 𝑡 + 𝜇𝑖 +

𝜀𝑖 𝑡 …..(2) 

 ميثل حد اخلطأ. 𝜀𝑖 𝑡آاثر التحديد أو األاثر املتعلق بعدم التجانس، أما  𝜇𝑖حبيث متثل 
 (GMM-syst) على النمو االقتصادي في الدول العربية باستخدام الحرية االقتصاديةنتائج تقدير أثر  :2الجدول 

 (.RGDPpc) املتغري التابع: معدل منو نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي

 Coefficient T-statistic Prob 

RGDPpc(-1) 0.2958049 4.60 (0.000)* 

FDI 0.1805854 3.00 (0.003)* 

POP -0.492223 -5.37 (0.000)* 

EF 0.0187893 2.53 (0.011)** 

Number of Obs 154 

Number of groups 14 

Wald chi2(4) 
93.56 

(0.000)* 

Sargan test 
16.79 

(0.724) 

Arellano-Bond 
test for AR(2) 

-1.78 
(0.075) 

 على التوايل. 5%و  1%، متثل معنوية املعلمة عند مستوى معنوية ()**، ()*مالحظة: 
 .(stata 14)أعد ابالعتماد على برانمج المصدر: 

( الذي يوضح نتائج تقدير منوذج الدراسة ابستخدام طريقة العزوم املعممة 2من خالل اجلدول رقم )
(GMM-syst)، أن قيمة احتمال إحصائية اختبار  نالحظ ابلنسبة إىل االختبارات التشخيصية للنموذج

)2Wald chi(  أن  ، كماالنموذج من الناحية اإلحصائيةعنوية موهذا ما يشري إىل  %0.05أقل من
، وابلتايل قبول الفرضية العدمية اليت تنص %0.05( أكرب من Sargan testحصائية اختبار )إ احتمال
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على جودة ومالئمة األدوات املستعملة يف النموذج وصالحية شروط العزوم املستخدمة يف التقدير، أما فيما 
( فقد بينت نتائج التقدير أن احتمال إحصائية هذا االختبار أكرب Arellano-Bond testبار )خيص اخت

من الدرجة الثانية حلد اخلطأ  ذار تسلسلي رتباطاأي قبول الفرضية العدمية قائلة بعدم وجود  0.05%من 
 صالحية قيود العزوم املستعملة يف التقدير. ، وهذا ما يدل علىالعشوائي

 نتائج التقدير أعاله ما يلي:كما تبني 
جاء   RGDPpc)-1(املتأخر بفرتة زمنية واحدة  أتثري معدل منو نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي

معدل منو نصيب الفرد من الناتج يف الفرتة السابقة ، إذ أن %1موجبا ومعنوي إحصائيا عند مستوى 
يف الدول  %0.29إمجايل الناتج احمللي بنسبة ستؤدي إىل زايدة يف معدل منو نصيب الفرد من 1%  ب

 تبني أن النمو االقتصاد يف الدول العربية يتأثر إجيااب ابألداء االقتصادي للفرتة السابقة.العربية، وهذه النتيجة 
يف معدل منو نصيب الفرد من إمجايل  (FDI) بينت نتائج التقدير أن أتثري االستثمار األجنيب املباشر

تؤدي  %1، إذ أن زايدة االستثمار األجنيب املباشر ب %1ي جاء موجبا ومعنواي عند مستوى الناتج احملل
، وهذه النتيجة موافقة ملا جاء يف %0.18إىل زايدة معدل منو نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي بنسبة 

الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد من النظرية االقتصادية، فمن شأن االستثمارات األجنبية املباشرة املسامهة يف زايدة 
 خالل نقل التكنولوجيا واملعارف إىل الدول العربية.

، وهذا %1، فقد جاءت إشارته سالبة ومعنوية عند مستوى (POP)ابلنسبة ملتغري النمو السكاين 
ما يتوافق مع ما جاءت به األدبيات االقتصادية اليت نصت على وجود عالقة سلبية بني النمو السكاين 

تؤدي إىل اخنفاض معدل منو  %1النمو االقتصادي، حيث أن كل زايدة يف معدل النمو السكاين ب و 
 ةزايد، وميكن تفسري ذلك أبن ال0.49%نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي يف الدول العربية بنسبة 

املستوى التعليمي  تؤدي إىل زايدة يف معدالت إنتاجية العامل بسبب تدين السكانية يف الدول العربية ال
 والتقين، وابلتايل فهي تشكل عبئا على املوارد االقتصادية املتاحة للدول العربية.

أظهرت نتائج التقدير أن العالقة بني مؤشر احلرية فقد  ، (EF)احلرية االقتصاديةأما عن أتثري 
ومعنوية عند مستوى  ضعيفة إجيابيةهي عالقة  معدل منو نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللياالقتصادية و 

معدل منو نصيب الفرد من  زايدةمبقدار درجة واحدة سيؤدي إىل  احلرية االقتصاديةمؤشر  ، فعند زايدة5%



 

  النمو االقتصادي في الدول العربيةو  الحرية االقتصادية
 -(2017-2006دراسة قياسية باستخدام نماذج بانل الديناميكي خالل الفترة ) -

 

208 

ويرجع األثر اإلجيايب الضعيف للحرية االقتصادية على النمو  ،%0.018إمجايل الناتج احمللي بنسبة 
يف املنطقة العربية عن املستوى الذي يؤدي إىل زايدة الدور االقتصادي إىل تدين مستوايت احلرية االقتصادية 

 ,Vsevold I)  دراسةكل من ما توصلت إليه  وهذه النتيجة تؤيد  اإلجيايب للحرية على النمو االقتصادي.

and pierre L, 2013)، (Borovic, 2014), (Mohammed E, and Mahfuzul H, 

 على أداء النمو االقتصادي. إجيايبأتثري  للحرية االقتصاديةواليت أكدت أن  ،(2016
 خاتمة:. 5

على النمو االقتصادي يف الدول العربية ابستخدام  احلرية االقتصاديةاستهدفت هذه الدراسة قياس أثر 
(، ولتحقيق هدف الدراسة مت 2017-2006)دول عربية خالل الفرتة  14من  مكونةبياانت عينة 

-GMMوتقنية العزوم املعممة  (Dynamic Panel Data Models)الديناميكي  استخدام منوذج ابنل

syst على النمو االقتصادي  احلرية االقتصاديةتسمح لنا هذه املنهجية بقياس أثر  حبيث، يف عملية التقدير
 يف الدول العربية.

 يلي: توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج ميكن تلخيصها يف ما

 على أداء النمو االقتصادي، إجيايبأتثري  للحرية االقتصاديةالتجريبية أن  البحوث العديد منأكدت  -
ة، وهو ما مبا توفره من تعزيز للتنافس بني األطراف الفاعلة، كما تؤدي إىل زايدة االبتكار، الفاعلي

 يفضي إىل زايدة اإلنتاجية والتوسع يف االستثمارات؛

أهم املؤشرات اليت يهتم هبا املستثمرون األجانب قبل أن يقرروا يعد مؤشر احلرية االقتصادية من بني  -
 ؛املعينة االستثمار يف الدول

 The Heritage) مؤسسةالصادر عن  احلرية االقتصاديةحتتل معظم الدول العربية حسب مؤشر   -

Foundation) ؛تدنية مقارنة ببقية مناطق العاملمراتب م 

ودة ومالئمة األدوات املستعملة يف النموذج وصالحية ( جSargan testأظهرت نتائج اختبار ) -
( فقد بني أن النموذج Arellano-Bond testشروط العزوم املستخدمة يف التقدير، أما اختبار )
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ي بني ال يعاين من مشكل االرتباط الذار التسلسل (GMM-syst)املقدر ابستعمال تقنية 
 ؛األخطاء من الدرجة الثانية

على النمو  لحرية االقتصاديةل إجيايباسة توافقا مع الفرضية القائلة أبنه يوجد أتثري أشارت نتائج الدر  -
مبقدار درجة واحدة يؤدي إىل  احلرية االقتصاديةاالقتصادي يف الدول العربية، فعند زايدة مستوى 

، وهذه 0.018%معدل منو نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي يف الدول العربية بنسبة  زايدة
النتيجة تؤكد على ما مت التوصل إليه يف العديد من الدراسات السابقة أن احلرية االقتصادية بشكل 

 على النمو االقتصادي.عام هلا أتثري إجيايب 
 على ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ميكن تقدمي التوصيات التالية:

 وهذا ،والتنمية االقتصادية يف الدول العربية صالحات اهليكلية الالزمة لدعم النموتبين اإلضرورة  -
 لرتكيز على مهارات العمالة وحتديث أساليب اإلنتاج وتعديل دور القطاع العام مبا يشجع علياب

 ؛اإلنتاجية زايدة

 ألوىل يف مؤشر احلرية االقتصادية؛العمل على االستفادة من جتارب الدول الرائدة واليت حتتل املراتب ا -

ابعتبار أن احلرية االقتصادية من  ،احلرية االقتصادية لدى صناع القرارات االقتصاديةتوضيح أمهية  -
 األعمال والتجارة. يف جمال أهم العوامل واملؤشرات املستخدمة

 . قائمة المراجع:6

 .10(، 1) 23(. النشرة الفصلية. 2004املؤسسة العربية لضمان االستثمار. )

عمان: مؤسسة فريدريش  احلرية االقتصادية يف العامل العريب.(. 2015سامل بن انصر اإلمساعيلي، و آخرون. )
 انومان من أجل احلرية معهد فريزر.

عمان: مؤسسة فريدريش  احلرية االقتصادية يف العامل العريب.(. 2018سامل بن انصر اإلمساعيلي، و آخرون. )
 ريزر.انومان من أجل احلرية معهد ف

جملة التنمية (. أثر احلرية االقتصادية والسياسية على الفساد يف الدول العربية. 2014عزة حجاري. )
 .43(، 2) 16،  والسياسات االقتصادية



 

  النمو االقتصادي في الدول العربيةو  الحرية االقتصادية
 -(2017-2006دراسة قياسية باستخدام نماذج بانل الديناميكي خالل الفترة ) -

 

210 

Ali, C., Rami, A., & Hatem, D. (2011). The Effects of Economic Freedom 

Components on Economic Growth: An Analysis with A Threshold 

Model. Journal of Politics and Law , 4 (2). 

Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental-variable 

estimation of error-components models. . Journal of Econometrics , 

68, 29 -51. 

Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial Initial Conditions and Moment 

Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Jourbal of Econometric , 

87, 115-143. 

Borovic, Z. (2014). Does Economic Freedom impact Economic growth: 

Decomposing the Effects for Bosnia and Herzegovina. ACTA 

ECONOMICA , XII (21). 

Bucheli, M., & Teresa, G. (2011). Dynamic Panel Data: A Useflu Technique 

in Experiments. ThE Papers from Department of Economic Theory 

and Economic History , 06. 

Cuney, K., & Feyza, A. (2014). Economic Freedom, Inflation Rate And Their 

Impact on Economic Growth: A Panel Data Analysis. Romania 

Journal of Economic Forecasting , XVII (1), 161. 

2006Economic Freedom of the world  

Erdal, F. (2019). Economic freedom and economic growth: A Time Series 

Evidence From The ITALIAN Economy. Consulté le 05 17, 2019, sur 

https://www.etsg.org/ETSG2004/Papers/erdal.pdf 

Hall, J. (2011, FEB 10). LearnLiberty.org. Consulté le 05 17, 2019, sur 

https://www.libertarianism.org/media/around-web/economic-

freedom-growth 

Karolina, E. (2017). Does Economic Freedom Affect the Growth Rate ? 

Evidence From Middle-Income Countries. International Business 

Program . 

Liang, Z. (2006). Financial Development and Incom Distribution : A System 

GMM Panel Analysis Whith Application to Urban China. Journal of 

Economic Development , 2 (2), 15. 



 

  بهياني رضا، بختي فريد
 

211 

Mohammad, J. R., & Ramiar, R. (2013). The Effect of Trade Openness and 

Economic Freedom on Economic Growth: the Case of Middle East 

and East Asian Countries. International Journal of Economics and 

Financial Issues , 3 (2), 376-385. 

Mohammed, E. H., & Mahfuzul, H. (2016). Impact of Economic Freedom on 

the Growth Rate: A Panel Data Analysis. Economies , 4. 

The Heritage Foundation. (s.d.). Récupéré sur 

https://www.heritage.org/index/ 

The Heritage Foundation. (2019). Economic Freedom Index of 2019. 

Washington: 25TH Anniversary Edition. 

Vsevolod, I. G., & Pierre, L. R. (2013). The Impact of Economic Freedom 

on Economic Growth in the SADC: An Individual Component 

Analysis. Economic Research Southern Africa (ERSA) , working 

paper 327. 

World Bank. (s.d.). Récupéré sur https://www.albankaldawli.org/ 

 
       



 والتنميـة االستراتيجيةجلـة م 229 -212 ص، 2020 /مكرر )الجزء الثاني( جانفي 1: العـــدد / 10 المجلد
 

212 

 

 - دراسة ميدانية بمدينة غرداية – على انتعاش السياحة الصحراوية الصناعات التقليديةتأثير 
The impact of cultural heritage on the recovery of desert tourism – 

fieled study in city of Ghardaia  
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 :ملخص
يهدف حبثنا هذا ملعرفة أتثري الصناعات التقليدية على انتعاش السياحة الصحراوية، وهذا من خالل 
دراسة ميدانية مبدينة غرداية، حيث تشتهر هذا املدينة بكوهنا منطقة سياحية صحراوية ابمتياز نظرا الحتوائها 

  .على العديد من عوامل اجلذب السياحية على غرار تنوع الصناعات التقليدية فيها
عاش السياحة توصلنا من خالل دراستنا امليدانية إىل وجود أتثري واضح للصناعات التقليدية على انت

الصحراوية، حيث تساهم يف الرفع من الطلب السياحي على املنطقة وابلتايل منو املداخيل السياحية وانعكاس 
  ذلك خمتلف شرائح اجملتمع خاصة العاملني واملستثمرين يف قطاع السياحة.

 .صناعة احللي ،خيمة ،زربية ،.سياحة صحراوية ،صناعات تقليدية :يةكلمات مفتاح
 JEL: Z32 ، Z11 اتتصنيف

Abstract:  

This research aims to know the influence of traditional industries to 

desert tourism recovery this through field study in the city of Ghardaia, where 

this city is famous for being a desert tourist area par excellence because they 

contain many tourist attractions like the diversity of traditional industries.  

We came through the field study to a clear impact of traditional desert 

tourism recovery industries, so as to contribute to raising the region's tourist  
__________________________________________ 
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demand and thus the growth of tourist revenues and reflection that different 

segments of society private employees and investors in the tourism sector..  

Keywords: Traditional industries; desert tourism; Carpet; tent; Ornament 

industry. 

Jel Classification Codes: Z32, Z11 

  :مقدمة .1
السياحة، أو ما يسمى حاليا ابلذهب األزرق، قطاع اقتصادي واعد وجد مهم، كيف ال وقد احتل 

ابعتباره قطاع يسهم يف الرفع مكانة متقدمة يف تصنيف عوامل التنمية االقتصادية واالجتماعية األكثر فعالية 
أن السياحة تساهم بصورة  من مردودية عدد القطاعات املرتبطة به سواء ارتباط مباشر أم غري مباشر، كما

كبرية يف حتسني ميزان املدفوعات وما أييت من خالله من انعكاس اجيايب على احلياة املعيشية للفرد واجملتمع 
 نظرا حلجم العمالت الصعبة املتأتية منه.

حسب االمكانيات ومناطق اجلذب السياحي ابعتبار تفرع تتفاوت أمهية السياحة من بلد آلخر 
إىل أنواع متعددة ويغذي هذا التنوع طبيعة السائح يف حد ذاته واألهداف املنشودة من تنقالته جتعل السياحة 

من السوق السياحي مكان خصب للمنافسة الفعالة يف توفري برامج سياحية خبدمات ذات جودة عالية 
وتلبية احتياجاهتم، ولعل السياحة جبميع أنواعها حتتاج إىل  تنعكس اجيااب على اشباع رغبات السياح

ما يسمى ابلسياحة لدينا اسرتاتيجيات متنوعة من أجل تطويرها والرفع من مردوديتها ومن بني هاته األنواع 
الصحراوية، حيث يشكل هذا النوع السمة البارزة يف عوامل اجلذب السياحي يف اجلزائر، نظرا لكون بالدان 

على مناطق صحراوية على مد البصر وتتمتع مبناظر خالبة جعلها مقصدا للعديد من السياح من  حتتوي
يف  التنوع يف الصناعات التقليديةكما أن للسياحة الصحراوية عدة مسات على غرار خمتلف أحناء العامل،  

لرفع  اوالرتويج هل عاتهاته الصنايعمل خمتلف الفاعلني يف هذا القطاع على ابراز  املناطق الصحراوية حبيث
، ومن الطلب السياحي وما ينتج عن ذلك من منو يف املداخيل السياحيةرفع عدد السياح الوافدين وابلتايل 

 هذا املنطلق نطرح االشكالية التالية:
 على انتعاش السياحة الصحراوية؟ تؤثر الصناعات التقليديةكيف 
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 بطرح التساؤالت الفرعية التالية:ومن أجل االجابة عن االشكالية السابقة قمنا 
 ؛وانتعاش السياحة الصحراوية؟ هل هناك عالقة بين الزربية -
 ؛وانتعاش السياحة الصحراوية؟ يمةبني اخل عالقةهل توجد  -
 ؛هل هناك عالقة بني صناعة احللي وانتعاش السياحة الصحراوية؟ -

 الفرضيات:
وانتعاش السياحة  زربيةبني ال( α 0.05-هناك عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية ) -

 الصحراوية؛
وانتعاش السياحة  يمةبني اخل( α 0.05-توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية ) -

 ؛الصحراوية
بني صناعة احللي وانتعاش ( α 0.05-هناك عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية ) -

 ؛السياحة الصحراوية
 نسعى من خالل هذا البحث إىل حتقيق مجلة من األهداف نذكر منها: أهداف البحث:

 والسياحة الصحراوية؛ صناعات التقليديةاجلانب النظري املتعلق ابلعرض  -
 يف انتعاش السياحة الصحراوية؛ الصناعات التقليديةمعرفة دور  -
 الصحراوية؛االملام مبختلف التفاصيل اليت قد تؤدي دورا اجيابيا يف انتعاش السياحة  -

 منهجية البحث:
من أجل معاجلة ودراسة هذا املوضوع قمنا ابستخدام املنهج الوصفي اضافة للمنهج التحليلي، حيث 

ضافة اىل السياحة الصحراوية، ابإل الصناعات التقليديةق إىل مفاهيم استعملنا املنهج الوصفي من خالل التطر 
ج التحليلي لتحليل النتائج املنبثقة عن الدراسة التطبيقية من خالل استعمال أداة هيف حني مت استخدام املن

 .انتعاش السياحة الصحراوية على الصناعات التقليدية أتثرياالستبيان ملعرفة وتوضيح 
 والسياحة الصحراوية الصناعات التقليديةمفاهيم حول  .2

يزا مهما من اهتمامات للسياحة الصحراوية شيئا فشيئا نظرا لكوهنا تشغل ح علىيتصاعد الطلب 
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ضافة اىل حجم املداخيل املتأتية من خالهلا واليت ميكن أن تتضاعف يف حالة هتيئة الظروف السياح ابإل
 للمنطقة ليةالصناعات التقليدية احملابراز املطلوبة لنموها على غرار املنشآت واخلدمات املرتبطة هبا اضافة إىل 

 السياحة الصحراوية. إنعاشعامال جد مهم يف  اسياح ما جيعلهخذ من األمهية لدى اليت أتوال
 :الصناعات التقليدية اهيم حولمف 1.2

تعد الصناعات التقليدية مبثابة واجهة تعريفية ابجملتمعات احمللية تربز نتيجة التفاعل بني خمتلف شرائح 
اجملتمع منذ العصور القدمية، حيث تدفع احلاجة ابالنسان إىل العمل على استحداث وسائل تساعده يف 

 .توفري بعض املستلزمات األساسية لضمان استمراريته
 : يديةمفهوم الصناعة التقل 1.1.2

هبا ما يصنعه حسب منظمة األمم املتحدة للتجارة التنمية )اليونيسكو( فإن الصناعة التقليدية يقصد  -
احلرفيني من منتجات إما ابليد حصرا أو مبساعدة أدوات يدوية أو ميكانيكية مع وجود شرط احتالل املسامهة 

املنتجات تنتج بواسطة مواد أولية مأخوذة من املوارد اليدوية للجزء األكرب من املنتج النهائي، كما أن هاته 
الطبيعية املستدامة وأتخذ طبيعتها اخلاصة من السمات املميزة اليت حتتويها حبيث قد تكون ثقافية، إبداعية، 
فنية، مجالية، زخرفية، رمزية هامة، تعرب عن وجهة اجتماعية أو عقائدية، وابلتايل تلعب دورا اقتصاداي وثقافيا 

 (03، صفحة 2012)بن العمودي،  ؛اجتماعياو 
وحسب املشرع اجلزائري فإهنا كل نشاط انتاج أو ابداع أو حتويل أو ترميم فين أو صيانة أو تصليح أو  -

يطغى عليها العمل اليدوي وميارس بصفة رئيسية ودائمة، سواء كان ذلك يف شكل متنقل أو أداء خدمة 
لصناعة التقليدية )الفنية، احلرفية إلنتاج املواد، احلرفية للخدمات( مستقر أو معرض يف أحد جماالت أنشطة ا

وحسب الكيفيات إما فرداي أو يف تعاونية للصناعة التقليدية واحلرف، أو ضمن مقاولة خاصة ابلصناعة 
 (05، صفحة 2017)جاوحدو و خاليفية،  ؛التقليدية واحلرف

هي كل صنع يغلب عليه العمل اليدوي ويستعني فيه احلريف يف بعض األحيان آبالت  ويف تعريف آخر -
ووسائل لصنع أغراض نفعية أو تزيينية يغلب عليها الطابع التقليدي وتكتسي طابعا فنيا يسمح هلا بنقل 

 (14، صفحة 2010)شنيين،  .مهارة عريقة
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التقليدية هي تلك الصناعة اليت يغلب إذن من خالل التعريفات السابقة ميكن القول أن الصناعة 
عليها الطابع اليدوي مع امكانية االستعانة بوسائل أخرى غري يدوية هلا ختتلف ابختالف استعماالهتا سواء 
كانت استعماالت نفعية أم للزينة، نشأت نتيجة احلاجة إىل وسائل تساهم يف حتسني الظروف املعيشية 

 ابستعمال مواد أولية طبيعية.
 مظاهر الصناعة التقليدية في غرداية  أبرز 2.1.2

تتميز والية غرداية بتنوع الصناعات التقليدية فيها مما جيعلها مدينة سياحية ابمتياز وفيما يلي نستعرض 
 أبرز الصناعات التقليدية املتواجدة بغرداية: 

 ة جد متميزة يف اجملتمع تعترب هاته الصناعة أحد فروع الصناعة النسيجية، حيث حتتل مكان: الزربية
تتميز عدة مناطق من القطر الوطين بصناعة الزرايب ابختالف  اجلزائري سواء البدوي أم احلضري، حيث

)قدور،  ،خصوصية كل منطقة مما جعلها يف بعض األحيان تصّدر إىل عديد البلدان العربية واألجنبية
، كما يقام والية غرداية بعدة أنواع من الزرايب على غرار زربية النيلة واحلنبل وتشتهر(33، صفحة 2012

 عيد وطين للزربية ابلوالية يف شهر مارس من كل عام.
 :تعد اخليمة يف الصحراء من أبرز العناصر اليت سامهت يف تذليل الصعاب واملعيقات أمام اإلنسان  الخيمة

يه واملكان احلاضن له والستقراره يث تعترب املسكن الذي أيو الصحراوي يف عالقته مع مع الطبيعة، حب
وكون والية غرداية منطقة صحراوية انتشرت فيها صناعة اخليم وأصبحت امليزة األساسية  (2017)مركازي، ،

 يف كل األنشطة السياحية.
  :االجتماعية هي اضافات لتزيني مواضع معينة من اجلسم وتكمل لباسه إلظهار املكانة صناعة الحلي

)بن  ،لدى اآلخرين خاصة يف األفراح واملناسبات أو لتأكيد االنتماء أو حىت جملرد حتسني مظهر االنسان
كما أن صناعة احللي يف غرداية تزايدت بشكل كبري ابلنظر إىل   (136، صفحة 2013انصر العجاجي، 

 االقبال الكبري للزائرين للمنطقة على شرائها.
حرف يدوية كما تعرف غرداية بصناعات تقليدية أخرى على غرار صناعة الفخار واجللود وكذا 

 أخرى لكن ليس ابلشكل الذي تعرف به صناعة الزرايب واخليم واحللي.
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 السياحة الصحراوية 2.2
تعد السياحة الصحراوية نوع جد مهم من أنواع السياحة نظرا لتوجه نسبة معتربة من السائحني هلا 

 حبثا عن اهلدوء والراحة النفسية وكذا استكشاف املناطق لصحراوية واحلضارات املكونة هلا.
 مفاهيم عن السياحة الصحراوية 1.2.2

السياحة الصحراوية هي نوع من أنواع السياحة تعتمد بشكل كبري على الرتاث الثقايف والتارخيي 
حبيث يشمل الواحات املتنوعة واملركبات والفنادق املادي والالمادي املوجود ضمن املناطق الصحراوية، 

يف هذه املناطق، وهناك من ينظر يف صعوبة الفصل بني السياحة الصحراوية  السياحية التقليدية املقامة
والسياحة البيئية، حيث مت تعريفها أبهنا نوع سياحي خمتلف من انحية الطبيعة واالحتياجات وهو من طراز 

لطبيعة، كما أن هذا نوع يعترب حديثا مقارنة ابألنواع األخرى حيث يشهد الطلب عليه سياحة املغامرات يف ا
، 2016)سعدي و لعالم،  .تزايد ملحوظ نتيجة بروز العادات والتقاليد والثقافات اليت تتميز هبا هاته املناطق

 (78صفحة 
هتدف إىل استغالل  ويف تعريف آخر تعترب السياحة الصحراوية كل اقامة سياحية يف حميط صحراوي

أمثل ملختلف االمكاانت التارخيية والطبيعية والثقافية، كما ترفق بعدة أنشطة مرتبطة ارتباطا وثيقا هبذا احمليط 
 (03، ص 2012)بنوانس و ابشا،  ،غرضها الرتفيه والتسلية واالستكشاف

جماهلا صحراوي حمض حتتوي على وقد مت تعريفها أيضا أبهنا نوع من أنواع السياحة البيئية )الطبيعية( 
مظاهر طبيعية مثل الكثبان الرملية واألودية اجلافة واجلبال اجلرداء والواحات الطبيعية، وحتتوي أيضا على 
مظاهر بشرية متمثلة يف أسلوب حياة وثقافة شعوب صحراوية منسجمة ومتناغمة مع الطبيعة الصحراوية، 

)طوابل،  .ط حياة خيتلف عن أمناط احلياة املألوفة يف املدن واألرايفينتج من هذا التفاعل البشري والطبيعي من
  (258، ص2018

من خالل التعاريف السابقة ميكن القول أن السياحة الصحراوية هي تلك السياحة اليت ال تكون إال 
اف غالبا بوجود بعض املقومات الرئيسية على غرار الكثبان الرملية والواحات واجلبال اجلرداء واملناخ اجل

حبيث يتجه السائح إىل هاته املناطق حبثا عن الرتفيه والراحة النفسية وحتتوي على منشآت سياحية تقليدية 
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 .واستكشاف املناطق الصحراوية وأمناط املعيشة السائدة هناك
 السياحة الصحراوية أهداف 2.2.2

 (10، صفحة 2011)ديفل،  تتجلى أمهية السياحة الصحراوية يف ما يلي: 
االنتاجية يف القطاع املتوازنة يف املوارد السياحية، وتعميق وترشيد و حتقيق الزايدة املستمرة  -

 ؛السياحي
بطريقة علمية  ابملناطق الصحراويةحماولة االستغالل األمثل للعناصر البيئية واملعمارية املوجودة  -

 ؛وتطبيقية
 ؛زايدة الدخل الفردي الصحراوي واجلزائري بصفة عامة -
 ؛العدالة التوزيعية بني سكان مناطق الشمال واجلنوب حتقيق -
 ؛تنمية اجملتمع الصحراوي اعالميا وسياسيا وحىت اجتماعيا ونفسيا -
 ؛تشجيع الصناعات التقليدية الصحراوية مثل السجاد، النسيج، اخلزف، والتذكارات السياحية -
وانشاء املتاحف والعناية بعرض قطع الرتاث  التارخيية،والكنوز  القدمية،اعادة بعث وترميم اآلاثر    -

القيم، كما أهنا جتعل من محاية البيئة الطبيعية، والتوسع يف احملميات هدفا من أهدافها األساسية 
 .ابعتبارها من املعامل األساسية للتنمية السياحية

 لدراسة الميدانيةا .3
، ات التقليدية والسياحة الصحراويةبعد أن تطرقنا إىل بعض املفاهيم النظرية اليت ختص الصناع

واليت  سنحاول معرفة أتثري الصناعات التقليدية على انتعاش السياحة الصحراوية من خالل الدراسة امليداينة
 .لسياح الوافدين إىل مدينة غردايةنستهدف من خالهلا خمتلف ا

 :أداة الدراسة 1.3
انتعاش السياحة الصحراوية قمنا ابستخدام من أجل دراسة ومعرفة أتثري الصناعات التقليدية على 

حيث بلغت العينة املستجوبة  أداة االستبيان من خالل توزيع استبانة على السياح الوافدين إىل مدينة غرداية
حيث حاولنا تصميم  SPSSومن مت حتليل هاته ابستخدام برانمج التحليل االحصائي  سائح 98حوايل 
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كي حنصل على إجاابت   قابلة للفهمو  واضحة يضم حماور وأسئلة اخلماسي Likertمبقياس استبيان 
حيث تضمن قسمني رئيسيني، قسم خاص ابملعلومات الشخصية للمستجوبني موضوعية تتناسب مع دراستنا 

 ابألسئلة اليت قسمت على ثالث حماور ختص مظاهر الصناعة التقليدية يف غرداية.وقسم خاص 
 راتعبا 4احملور األول: الزربية وضم 
 عبارات 5احملور الثاين: اخليمة وضم 

 عبارات 3احملور الثالث: صناعة احللي وضم 
 )درجة أهمية بنود االستبيان(: 1الجدول 

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة ألهميةا
 5 4 3 2 1 الدرجة

 من إعداد الباحثالمصدر: 

ابستخدام لوسط احلسايب مدلول ل ترتييب هلاته األرقام إلعطاءمت وضع مقياس  01ومن خالل اجلدول رقم 
 مقياس األمهية من أجل االستفادة منها عند حتليل النتائج واجلدول أدانه يوضح ذلك:

 )مقياس تحديد األهمية النسبية للمتوسط الحسابي(: 2الجدول 
غير موافق  األهمية

 بشدة
 موافق بشدة موافق محايد موافق

 2,59 – 1,8من     1.79 – 1من احلسايباملتوسط 
 – 2,6من 

3,39 

 – 3,4من 

4,19 
 5 - 4,2من 

 مرتفعة جدا مرتفعة متوسطة منخفضة منخفضة جدا الدرجة
 من إعداد الباحثالمصدر: 

 الدراسة:تحليل محاور  2.3
عينة الدراسة قمنا بتحليل حماور الدراسة واليت كانت  بناء على املعلومات والبياانت املستمدة من من

 يلي:  كما
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  الزربية األول:المحور 
 )تقييم السياح للزربية(: 3الجدول 

 SPSSمن إعداد الباحث بناء على برانمج المصدر: 
أمهية ودور الزربية  ىنالحظ أن أغلبية السياح املستجوبني يوافقون علمن خالل اجلدول أعاله 

% منهم أكدوا على املكانة االجيابية اليت حتتلها الزربية 56التقليدية يف استقطاب السياح حيث أن حوايل 
% من السياح فلم يوافقوا 25% منهم التزموا احلياد هبذا اخلصوص أما حوايل 17لديهم يف حني أن حوايل 

 .ةة يف استقطاب السياح إىل املنطقعلى دور الزربي
 المحور الثاني: الخيمة 

 )تقييم السياح للخيمة(: 4الجدول 

  الفقرات الرقم
غير موافق 

 بشدة
 موافق محايد غير موافق

موافق 
 بشدة

1 
تعترب الزربية مورواث 

 سياحيا وثقافيا ابملنطقة
 التكرار
 النسبة

5 

5,1% 

16 

16,3% 

11 

11,2% 

36 

36,7% 

30 

30,6% 

2 
اٌقتين الزربية ألخذها 

 كتذكار للمنطقة
 التكرار
 النسبة

1 

1% 

16 

16,3% 

15 

15,3% 

42 

42,9% 

24 

24,5% 

3 
اجا الزربية رو تلقى 

 لدى السياح
 التكرار
 النسبة

8 

8,2% 

23 

23,5% 

23 

23,5% 

30 

30,6% 

14 

14,3% 

4 
يساهم عيد الزربية يف 

 السياحاستقطاب 
 التكرار
 النسبة

13 

13,3% 

21 

21,4% 

21 

21,4% 

29 

29,6% 

14 

14,3% 

 %20,925 %34,95 %17,85 %19,375 %6,9  اجملموع /

  الفقرات الرقم
غير موافق 

 بشدة
غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

 62 30 3 0 1 التكرارتعترب اخليمة مورواث سياحيا  1
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 SPSSمن إعداد الباحث بناء على برانمج المصدر: 
اخليمة ومكانتها كصناعة من خالل اجلدول السابق نالحظ أن األغلبية العظمى من السياح يؤكدون على دور 

 .تقليدية مهمة وهلا دور أساسي يف استقطاب السياح وابلتايل انتعاش السياحة الصحراوية
 المحور الثالث: صناعة الحلي 

  (صناعة الحلي)تقييم السياح ل: 3الجدول 

 %63,3 %30,6 %5,1 %0 %1 النسبة وثقافيا ابملنطقة

2 
حتافظ اخليمة على مكانتها 

 تقليديكمنتوج 
 التكرار
 النسبة

3 

3,1% 

0 

0% 

3 

3,1% 

37 

45,9% 

47 

48% 

3 
تعد اخليمة منتوج سياحي 
 يساهم يف استقطاب السياح

 التكرار
 النسبة

1 

1% 

2 

2% 

11 

11,2% 

37 

37,8% 

47 

48% 

4 
تعترب اخليمة صناعة عريقة تلقى 

 رواجا لدى السياح
 التكرار
 النسبة

0 

0% 

2 

2% 

4 

4,1% 

38 

38,8% 

54 

55,1% 

5 
توفر اخليمة جو مناسب وممتع 

 للسياح
 التكرار
 النسبة

0 

0% 

5 

5,1% 

8 

8,2% 

58 

59,2% 

27 

27,6% 

 %48,4 %42,46 %6,34 %1,82 %1,020  اجملموع /

  الفقرات الرقم
غير 

موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

1 
مورواث  تعد صناعة احللي

 سياحيا وثقافيا ابملنطقة
 التكرار
 النسبة

0 

0% 

2 

2% 

5 

5,1% 

30 

30,6% 

61 

62,2% 

  احللي املصنوع يف املنطقة أشرتي 2
 التكرار
 النسبة

1 

1% 

1 

1% 

6 

6,1% 

41 

41,8% 

49 

50% 

 51 39 4 3 1 التكرارلدى تلقى صناعة احللي رواجا  3
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 SPSSمن إعداد الباحث بناء على برانمج المصدر: 
من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن األغلبية الكاسحة من السياح يوافقون على كون صناعة احللي 

حمليا وهو ما يساهم د منهم يقومون ابقتناء احللي املصنع تلعب دورا هاما يف استقطاب السياح، كما أن العدي
 يف حتسني احلياة املعيشية لألفراد واجملتمع.

إذن بعد حتليل حماور الدراسة يتبني لنا أن أغلبية السياح يؤكدون على دور الصناعات التقليدية يف 
جات غرداية واملتمثلة يف الزربية واخليمة وصناعة احللي يف جلب السياح وكذا املسامهة اليت تساهم هبا هاته املنت

طق حملية كانت أم السياحية يف الرتويج للسياحة الصحراوية يف غرداية من خالل انتشارها يف عديد املنا
أجنبية لذلك وجب االعتناء ابلصناعات التقليدية يف املنطقة ودعم احلرفيني احملليني لزايدة االنتاج ووضع 

 آليات خمتلفة تساهم يف التسويق هلا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 %52 %39,8 %4,1 %3,1 %1 النسبة السياح

 %54,73 %37,4 %4,77 %2,03 %0,67  اجملموع /
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 سابي واالنحراف المعياري لمحاور الدراسةالمتوسط الح 
 )المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحاور الدراسة(: 4الجدول 

المتوسط  العبارات الرقم
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

 األهمية الرتبة

 مرتفعة 10 1,210 3,71 تعترب الزربية مورواث سياحيا وثقافيا ابملنطقة 01

 مرتفعة 9 1,041 3,73 ألخذها كتذكار للمنطقةاٌقتين الزربية  02

 متوسطة 11 1,190 3,19 اجا لدى السياحالزربية رو تلقى  03

 متوسطة 12 1,272 3,10 يساهم عيد الزربية يف استقطاب السياح 04

 مرتفعة جدا 1 0,690 4,55 مورواث سياحيا وثقافيا ابملنطقة يمةتعترب اخل 05

 مرتفعة جدا 4 0,698 4,39 مكانتها كمنتوج تقليديحتافظ اخليمة على  06

07 
 اخليمة منتوج سياحي يساهم يف عدت

 السياح استقطاب
 مرتفعة جدا 7 0,827 4,30

08 
تعترب اخليمة صناعة عريقة تلقى رواجا لدى 

 السياح
 مرتفعة جدا 3 0,677 4,47

 مرتفعة 8 0,747 4,09 توفر اخليمة جو مناسب وممتع للسياح 09

مورواث سياحيا وثقافيا  تعد صناعة احللي 10
 ابملنطقة

 مرتفعة جدا 2 0,692 4,53

 مرتفعة جدا 5 0,741 4,39  احللي املصنوع يف املنطقة أشرتي 11

 مرتفعة جدا 6 0,795 4,39 لدى السياحتلقى صناعة احللي رواجا  12
 SPSSمن إعداد الباحث بناء على برانمج المصدر: 

أعاله نالحظ أن أغلبية العبارات كانت لديها أمهية كبرية ومرتفعة لدى السياح من خالل من اجلدول 
مالحظة املتوسطات احلسابية هلا حيث احتلت عبارة )تعد اخليمة مورواث سياحيا وثقافيا ابملنطقة( املرتبة 

يدية لتأيت بعدها تواليا ابقي األوىل بني ابقي العبارات وهذا دليل على املكانة اليت حتتلها هاته الصناعة التقل
العبارات كل مبرتبتها، حبيث نستنتج أن الصناعات التقليدية يف املنطقة تؤثر بصورة واضحة على انتعاش 

 السياحة الصحراوية يف غرداية.
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 :الفرضيات اختبار 3.3
وكانت  SPSSمن أجل اختبار فرضيات الدراسة قمنا ابجراء اختبارات احصائية ابستعمال برانمج 

 النتائج كاآليت:
 الفرضية األولى:

0H 0.05عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية  ال توجد α وانتعاش السياحة  زربيةبني ال
 الصحراوية 
1H 0.05عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية  هناك α  وانتعاش السياحة  زربيةالبني

 الصحراوية 
  االرتباط بين الزربية والسياحة الصحراوية()عالقة : 5الجدول 

 SPSSمن إعداد الباحث بناء على برانمج المصدر: 
 أن حيث ،السياحة الصحراويةانتعاش  على تثر أ الزربيةأن  نالحظ أعاله اجلدول خالل من

 متوسطة عالقة وهي 50 %بنسبة املتغريين بني عالقة وجود على يدل ، 0,50 يساوي االرتباط معامل
 أنه يعين وهذا 0,05 من أقل 0,000  تساوي للنموذج اإلحصائية املعنوية أما ، املتغريين، بني نسبيا
عالقة  اليت تقول أنه ال توجد 0H، وعليه نرفض الفرضية الصفرية متوسطة إحصائية داللة ذات عالقة توجد

ونقبل الفرضية وانتعاش السياحة الصحراوية  زربيةبني ال α 0,05ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية 
 الزربيةبني  α 0,05عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية  اليت تقول أن هناك 1Hالبديلة 

 .وانتعاش السياحة الصحراوية
 :الثانيةالفرضية 
0H 0,05عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية  ال توجد α وانتعاش السياحة  يمةبني اخل

املتغري املستقل             
 املتغري التابع

 الزربية

 السياحة الصحراوية
 R 0.509معامل االرتباط 

 Sig 0.000  مستوى الداللة
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 الصحراوية 
1H 0,05عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية  هناك α  وانتعاش السياحة  اخليمةبني

 الصحراوية 
 االرتباط بين الخيمة والسياحة الصحراوية()عالقة : 6الجدول 

املتغري املستقل             
 املتغري التابع

 اخليمة

 السياحة الصحراوية
 R 0,449معامل االرتباط 

Sig 20.00 مستوى الداللة  
 SPSSمن إعداد الباحث بناء على برانمج المصدر: 

 ،السياحة الصحراويةانتعاش   علىوجود أتثري للخيمة  نالحظ أعاله لجدولل متابعتنا خالل من
 وهي 45 %بنسبة املتغريين بني عالقة وجود على يدل ،0,449 االرتباط معامل بلغت قيمة يثحب

 0,05 من أقل 0,002تساوي للنموذج اإلحصائية املعنوية أما ، املتغريين، بني نسبيا متوسطة عالقة
اليت تقول أنه  0H، وعليه نرفض الفرضية الصفرية متوسطة إحصائية داللة ذات عالقة توجد أنه يعين وهذا

وانتعاش السياحة الصحراوية  يمةبني اخل α 0.05عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية  ال توجد
 α 0.05عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية  اليت تقول أن هناك 1Hونقبل الفرضية البديلة 

 .وانتعاش السياحة الصحراوية اخليمةبني 
 :الثالثةالفرضية 
0H 0,05عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية  ال توجد α  وانتعاش  صناعة احلليبني

 السياحة الصحراوية 
1H 0,05عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية  هناك α  وانتعاش  صناعة احلليبني

 السياحة الصحراوية 
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 والسياحة الصحراوية(الحلي )عالقة االرتباط بين صناعة : 7الجدول 

 SPSSمن إعداد الباحث بناء على برانمج المصدر: 
 ، السياحة الصحراوية على واضح وقوي لصناعة احلليوجود أتثري  نالحظ أعاله جلدولا خالل من

 وهي 95 %بنسبة املتغريين بني عالقة وجود على يدل ،0,955 االرتباط معامل بلغت قيمة يثحب
 يعين وهذا 0,05 من أقل 0,000تساوي للنموذج اإلحصائية املعنوية أما املتغريين، بني اقوية جد عالقة

عالقة  اليت تقول أنه ال توجد 0H، وعليه نرفض الفرضية الصفرية قوية إحصائية داللة ذات عالقة توجد أنه
ونقبل وانتعاش السياحة الصحراوية  صناعة احلليبني  α 0.05ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية 

بني  α 0.05عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية  اليت تقول أن هناك 1Hالفرضية البديلة 
 .وانتعاش السياحة الصحراوية صناعة احللي

 :خاتمة .4
تعد السياحة الصحراوية يف اجلزائر أحد أهم اجملاالت الواعدة واملنتظر منها أن تساهم يف التنمية بشىت 
أنواعها نظرا ملقومات اجلذب املميزة اليت حتتويها بالدان هبذا اخلصوص كالقصور والواحات واجلبال ...اخل، 

ية من منطقة إىل أخرى وهذا ما ركزت ضف خمتلف املنتجات السياحية الصحراوية وتنوع الصناعات التقليد
عليه دراستنا حيث عملنا على توضيح وابراز أتثري الصناعات التقليدية على انتعاش السياحة الصحراوية مع 

 اختيار منطقة غرداية إلجراء الدراسة امليدانية حبيث توصلنا إىل النتائج التالية: 
جبال،  أو أماكن قد حتتوي على واحات إىلميكن أن نطلق مسمى سياحة صحراوية على كل تنقل  -

 أماكن اترخيية، قصور...اخل؛

 ؛احمللية مناطق جذب مميزة لبعث السياحة الصحراوية وجعلها فاعل رئيسي يف التنمية غردايةمتتلك  -

 حتتوي غرداية على عدة منتجات سياحية مميزة ميكن استغالهلا بشكل أفضل؛ -

املتغري املستقل             
 املتغري التابع

 صناعة احللي

 السياحة الصحراوية
,R 9550معامل االرتباط   

Sig 00.00 مستوى الداللة  
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 جذب السياح؛ تؤثر الصناعات التقليدية بشكل واضح يف -

 تساهم الصناعات التقليدية يف ختفيض نسبة البطالة؛ -

 تنوع املنتجات التقليدية يف غرداية يساعد على استقطاب عديد السائحني؛ -

 يدفع ابلطلب السياحي إىل النمو؛ اخلاصة ابلصناعات التقليدية املعارض والفعاليات احمللية اقامة -

 غرداية عديد املنتجات التقليدية املصنعة حمليا.يقتين أغلب السياح الوافدين إىل مدينة  -

انطالقا من دراستنا توضحت لدينا بعض النقاط والتوصيات اليت ميكن أن يكون هلا األثر االجيايب على 
 السياحة الصحراوية نذكر من بينها ما يلي: و الصناعات التقليدية 

 مردوديته؛وجوب دعم قطاع الصناعات التقليدية الصحراوية للرفع من  -

 االعتناء ابملناطق السياحية الصحراوية والرتميم الدوري هلا؛ -

 وضع خارطة تعريفية مبختلف املناطق السياحية يف غرداية عند مداخل املدينة؛ -

 التكثيف من املهرجاانت واألعياد احمللية جللب أكرب عدد ممكن من السياح؛ -

 ابملنتجات السياحية احمللية؛استحداث مواقع ومنصات الكرتونية هدفها التعريف  -

 ضرورة زايدة املنشآت الفندقية التقليدية نظرا لإلقبال الكبري عليها من السياح؛ -

 تعبيد الطرق املؤدية إىل املناطق السياحية لتسهيل الوصول إليها؛ -

 ضرورة مراجعة أسعار بعض املنتجات التقليدية احمللية؛ -

يدية احمللية وإجياد قنوات توزيعية تساعد على تصديرها العمل على الرتويج ملختلف الصناعات التقل -
 ملختلف الدول.

 قائمة المراجع: .5
احللي وأدوات الزينة التقليدية يف ابدية جند من اململكة العربية  ،(2013) ،هتاين بن انصر، العجاجي

 ؛153-134الصفحات  ،20البحرين، العدد  ،جملة الثقافة الشعبيةالسعودية. 
(. إسرتاتيجية تنمية قطاع الصناعة التقليدية واحلرف ابجلزائر يف الفرتة 2012) ،جليلة ،بن العمودي

كلية العلوم االقتصادية والتجارية   ، قسم العلوم اإلقتصادية،)مذكرة ماجستري( 2003-2010
 ، اجلزائر؛ورقلة وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرابح
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 ،السياحة الصحراوية يف اجلزائر واسرتاتيجيات تطويرهامقومات  ،(2012) ،فاتن، ، ابشاصباح، بنوانس
 ، اجلزائر؛بسكرة جامعة حممد خيضر، دور السياحة الصحراوية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية

دراسة حالة مدينة -(. دور الصناعات التقليدية يف ترقية السياحة 2017) ،إميان، ، خاليفيةرضا، جاوحدو
 عنابة، اجلزائر؛ جامعة ابجي خمتار ،ية املستدامة يف اجلزائرالسياحة والتنم ،عنابة

جامعة  ،العمران والسياحة املستدامة ،(. التنمية السياحية يف القصور الصحراوية2011) ،مسيحة، ديفل
 ، اجلزائر؛قسنطينة حممد منتوري

 ،دور التنمية السياحية املستدامة يف ترقية السياحة الصحراوية ،(2016) ،المية، ، لعالمهاجر، سعدي
 ؛99-74الصفحات  ،01جامعة الشهيد محى خلضر الوادي، العدد  ،جملة التنمية االقتصادية

دراسة ميدانية: -دور التسويق السياحي يف إنعاش الصناعة التقليدية واحلرفية  ،(2010) ،عبد الرحيم، شنيين
كلية العلوم االقتصادية والتجارية علوم   ، قسم علوم التسيري،)مذكرة ماجستري( حالة مدينة غرداية

 ، اجلزائر؛تلمسان التسيري، جامعة أبو بكر بلقايد
آفاق ترقية السياحة الصحراوية يف اجلزائر كرافد للتنمية السياحية احمللية يف  ،(2018)، ابتسام، طوابل

، 35، العدد 01اجمللد ، ، جامعة زاين عاشور اجللفةنسانيةجملة احلقوق والعلوم اإلوالايت اجلنوب. 
 ؛271-253الصفحات 

، قسم الثقافة مسامهة احللي التقليدية يف التنمية مبنطقة تلمسان )مذكرة ماجستري( ،(2012) ،فريدة، قدور
 اجلزائر؛، تلمسان كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة أبو بكر بلقايد  الشعبية،

، من 2019، 07 16. اتريخ االسرتداد اخليمة الصحراوية ثراث وهوية(. 2017مركازي عبد السالم. )
توركوز براس: 

https://www.torkoz.press/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%
85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A
7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB
-%D9%88%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%

D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7/ 
 :مالحق. 6

 اإلستبيان 
 : أخيت السائحة حتية طيبة وبعد ح،السائأخي 
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دراسة  –إلجناز حبث علمي بغرض دراسة موضوع أتثري الصناعات التقليدية على انتعاش السياحة الصحراوية  أضع بني أيديكم هذا اإلستبيان
 آملني مشاركتكم ابإلجابة بصراحة وموضوعية . -ميدانية مبدينة غرداية 

 لعلمي وشكرا .كما أحيطكم علما أن كل املعلومات اليت تقدموهنا ستحاط ابلسرية التامة ولن تستخدم إال بغرض البحث ا
 المعلومات الشخصية : 

 اجلنس : ذكر             أنثى              /1
 فمافوق         50من           50إىل40من           40إىل30من          30إىل20من  العمر :  /2
     احلالة اإلجتماعية : أعزب          متزوج         أرمل           مطلق     /3
 املستوى الدراسي : أساسي          اثنوي         جامعي         دراسات عليا         /4

 

عباراتال المقاييس  الرقم  
األول: الزربيةلمحور  غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة   
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 :ملخص
تسعى هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على واقع تواجد الغاز الطبيعي اجلزائري يف أكرب أسواق الغاز 
الطبيعي الدولية )السوق األورويب وسوق آسيا الباسيفيك(. إضافة إىل استشراف مستقبل تنافسيته دوليا بعد 

 .2030آفاق  سوانطراكبدء تنفيذ اسرتاتيجية 
زايدة هي  2030أهم ركائز اسرتاتيجية سوانطراك آفاق هو أن نتائج توصلت إليه الدراسة من  امم
تصديره، مع تنمية موارد الغاز الكهرابء لتوفري الغاز الطبيعي من أجل  الطاقات النظيفة يف توليد استخدام

غري التقليدي. إضافة إىل هذا فإن أهم التحدايت اليت تواجه االسرتاتيجية هو صعوبة التحكم يف التكلفة 
 واملخاطر البيئية للغاز غري التقليدي.

، سوق الغاز 2030آفاق  سوانطراكالغاز الطبيعي، الغاز الطبيعي اجلزائري، اسرتاتيجية  :كلمات مفتاحية
 .األورويب

 .JEL: Q40 ،O13 ،P28 اتتصنيف

Abstract:  

This study seeks to highlight the reality of the presence of Algerian 

natural gas in the largest international natural gas markets (European market 

and Asia Pacific market). And know the future of its international  
__________________________________________ 
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competitiveness after the implementation of The Sonatrach Horizons 2030 

strategy. 

Among the findings of this study: the main objectives of the Sonatrach 

Horizon 2030 strategy are to increase the use of clean energies in generating 

electricity to provide natural gas for export ; with the development of 

unconventional gas resources. In addition, the most important challenges 

facing the strategy are difficult to control the cost and environmental risks of 

unconventional gas. 

Keywords: Natural gas, Algerian natural gas, Sonatrach Horizons 2030 

strategy, European gas market.. 

JEL Classification Codes : Q40, O13, P28. 

 مقدمة:  .1
سواء من حيث مسامهته يف إنتاج القيمة  ،اجلزائري االقتصادميثل الغاز الطبيعي ركنا أساسيا يف 

املضافة، أو يف تزويد احتياطاهتا ابلوفرات األجنبية اليت تعينها على تنفيذ تعامالهتا التجارية اخلارجية. غري أن 
هذه األمهية اخنفضت يف السنوات القليلة املاضية نتيجة عدة أسباب أمهها: تناقص أسعار الغاز الطبيعي يف 

ية وزايدة حدة التنافس بني املنتجني فيها، خاصة يف السوق األورويب الذي ينفذ إليه حوايل األسواق الدول
 من الغاز اجلزائري املصدر كل عام. 90%

يف تنفيذ اسرتاتيجيتها اجلديدة  2017من  ابتداءوأمام هذا التحدي الكبري شرعت شركة سوانطراك 
قوية مركز الشركة عامليا عرب تطوير إمكانياهتا ( واليت هتدف إىل تSH2030" )2030"سوانطراك آفاق 

 يف صناعة الغاز الطبيعي والنفط والصناعات املتعلقة هبما.
الغاز الطبيعي على وجه صناعة لكن طموح شركة سوانطراك يف تطوير صناعة الطاقة عموما، و 

وضيق هامش املناورة اخلصوص، يقف أمام عقبات عدة لعل أمهها: زايدة حدة التنافس يف السوق األورويب 
أثناء التفاوض مع املستهلكني األوروبيني، إضافة إىل اخنفاض أسعار النفط الذي أثر يف عوائد الشركة من 
جهة، وفرض أسعار غاز منخفضة دوليا من جهة أخرى. هذا كله مثل حتداي كبريا لتنافسية الغاز اجلزائري 

 11,5نهار بنصف قيمته يف مخس سنوات منتقال من يف السنوات القليلة املاضية وجعل متوسط أسعاره ي
 .2016دوالر سنة  5,1إىل  2012دوالرا للمليون وحدة حرارية بريطانية سنة 

ويف هذا اإلطار أتيت هذه الدراسة حماولة أن تستعرض واقع صناعة الغاز الطبيعي اجلزائري ومستقبل 
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 التالية:من خالل اإلجابة على اإلشكالية العامة دوليا تنافسيته 
" أن تحسن من تنافسية الغاز الطبيعي 2030كيف يمكن الستراتيجية "سوناطراك آفاق 

 ؟مستقبال الجزائري دوليا
 وملعاجلة وافية هلذه اإلشكالية حناول اإلجابة على األسئلة الفرعية التالية:

  هل ميكن أن تدفع املتغريات العاملية اجلديدة، واليت يعد إنتاج الغاز غري التقليدي وانصهار األسواق
 ؟حنو تنافسية ضعيفة مقارنة ابملنافسنيالغاز الطبيعي اجلزائري الكربى أمهها، 

  2030طراك آفاق اسرتاتيجية سوانكيف تؤثر األسواق الكربى )األمريكي واألورويب واألسيوي( يف. 
  إىل العوائق والتحدايت اليت تواجه صناعة الغاز الطبيعي  2030طراك آفاق اسرتاتيجية سوان تنظركيف

 ؟اجلزائري وجتارته الدولية
 الفرضيات

  ميثل توسع الغاز القطري واالسرتايل يف السوق األورويب، إىل جانب تركز الغاز اجلزائري بصورة كبرية يف
 أهم حتدايت الغاز اجلزائري لتطوير تنافسيته. ،ور طفرة الغاز غري التقليدي، وظه(السوق األورويبذا السوق )ه
  مع النمو املطرد لتجارة الغاز الطبيعي دوليا ستنصهر األسواق الكربى بعضها مع بعض تدرجييا لتصري

ة الغاز سوقا واحدة، متشاهبة يف العقود والتسعري ومتساوية تقريبا يف األسعار، وهذا سيؤثر سلبا على تنافسي
 اجلزائري خاصة يف أسواقه البعيدة واجلديدة.

  على تنويع الزابئن وتثمني مورد الغاز الطبيعي والتحكم يف  2030تركز اسرتاتيجية سوانطراك آفاق
 التكلفة لزايدة تنافسية الغاز الطبيعي اجلزائري دوليا.

 أهداف البحث
والتحدايت اليت متيز صناعة الغاز الطبيعي هتدف الدراسة أساسا إىل توضيح أهم اإلشكاليات 

يف تطوير مكانة  2030اجلزائري داخليا وخارجيا مع حماولة استشراف أمهية اسرتاتيجية سوانطراك آفاق 
 الغاز اجلزائري عامليا.

 تطور الصناعة الغاز الطبيعي في الجزائر .2
 :المؤكد االحتياطيتطور  1.2

املؤكد أبنه "الكميات اليت قدرت على أساس علمي، وعرف تواجدها، واملمكن  االحتياطييعرف 
 ).Michel Valais،1982, P35) استخراجها واستغالهلا اقتصاداي ابإلمكانيات التقنية املتاحة حاليا"
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وخيتزن العامل كميات كبرية جدا من احتياطات الغاز الطبيعي املؤكدة، وتتصف هذه االحتياطات 
ابلنمو مبعدل أسرع من احتياطات النفط اخلام املؤكدة، وقدرت اإلحتياطات العاملية املؤكدة من الغاز الطبيعي 

كان عليه قبل عشر   % عما15,4حبوايل  ة، مرتفعتريليون مرت مكعب 196,9حبوايل  2018يف هناية 
% عما كان عليه قبل عشرين سنة 50,5(، وحبوايل 2008تريليون مرت مكعب يف هناية  170,2سنوات )

 .(2019، جوان BPبريتيش بيرتوليوم ) (1998تريليون مرت مكعب يف  119,1)
 ياجلزائر الغاز فإن احتياطي  ،وعلى عكس التطور الكبري الذي شهده احتياطي الغاز الطبيعي يف العامل

 1999تريليون مرت مكعب بني سنيت  4,4ظل اثبتا تقريبا منذ تسعينات القرن املاضي، إذ ثبت يف حدود 
، ويعود األمر إىل أسباب 2018و  2005تريليون مرت مكعب بني  4,3قبل أن ينخفض إىل  2004و 

 أمهها التشريعات املثبطة لالستثمار يف هذا اجملال.
جلزائر من الغاز الطبيعي مع تطوره عامليا وحىت إفريقيا إىل تقهقر مكانة لقد أدى ثبات احتياطي ا

من االحتياطي العاملي سنة  %5,02اجلزائر دوليا يف هذا اخلصوص، فاالحتياطي الوطين الذي كان ميثل 
وابلرتكيز على املستوى اإلفريقي فقد اخنفضت حصة . 2018مع هناية  %2,2مل يعد ميثل إال  1980
 .2018مع هناية  %30إىل  1980سنة  %62,3ي اجلزائري من احتياطات افريقيا من االحتياط

  2018 – 2000: تطور االحتياطي المؤكد في الجزائر وافريقيا 1الشكل 
 )تريليون متر مكعب(

 
 
 
 
 
 

، BP Statistical Review of World Energy – all data, 1965-2018المصدر: 
2019 

 والصادراتستهالك إلنتاج، ااإلتطور  2.2
شهد إنتاج الغاز الطبيعي يف اجلزائر منذ سبعينات القرن املاضي تطورا مستدميا وذلك إىل غاية هناية 
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و  1970مليار مرت مكعب بني فرتيت  15,4إىل  2,4تسعينات القرن ذاته، فقد إنتقل اإلنتاج من 
 %3700فعت نسبة الزايدة إىل يف عشر سنوات فقط، وارت %541، أي أن االنتاج زاد بنسبة 1980

بداية . غري أن هذا املنحى املتصاعد مل يدم بعد ذلك إذ شهد اإلنتاج 2000و  1970يف ثالثني سنة بني 
قبل أن تستقر نسبة  معدالت منو إجيابية وسلبية،تذبذاب كبريا بني  2012وإىل غاية سنة  2001من عام 

 2016أكرب نسبة منو سنوي كانت سنة ) 2017و 2013ضئيلة بني سنيت منو منو اإلنتاج على نسب 
 مقارنة ابلعام الذي قبله(. %14حبوايل 

أما تطور االستهالك فكان خمتلفا عن مسار تطور اإلنتاج، حيث شهد منوا مستمرا ومعتدال طيلة 
 طفيفا.ابستثناء بعض السنوات القليلة اليت شهد فيها اإلنتاج تراجعا  2018و 1970الفرتة املمتدة بني 

وبسبب معدالت منو اإلنتاج البسيطة واملتذبذبة من جهة، ومعدالت منو اإلستهالك املتصاعدة 
ابستمرار من جهة أخرى، فإن اجلزائر تشهد منذ بداية األلفية اجلديدة حتداي عظيما، يتمثل يف تناقص حجم 

بعينات القرن املاضي وحىت الصادرات الغازية، فرغم أن صادرات الغاز اجلزائري شهدت يف العموم منذ س
مليار مرت  72,8إىل  1970سنة  1,5)من  %4750بداية القرن اجلديد منوا مستمرا بلغ يف جمموعه 

 2015، وشهد أسوء تعامالته سنة  2001( إال أنه شهد تقهقرا بداية من سنة 2000مكعب سنة 
 .التالية كما يبني الشكل التايل مليار مرت مكعب قبل أن يرتفع قليال يف السنوات 43,5بصادرات بلغت 

  2018 - 1970الطبيعي الجزائري  وصادرات الغازإنتاج، استهالك : تطور 2الشكل 
 )مليار متر مكعب(
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أن اإلشكال األول  اجلزائر،إن أهم ما يالحظ من تطور إنتاج واستهالك وصادرات الغاز الطبيعي يف 
يف تقهقر الصادرات ليس زايدة اإلستهالك كما تفسره احلكومة غالبا، وإمنا يف تراجع إمكاانت اإلنتاج اليت 

 .يف املقام األول عرقلها يف كثري من الفرتات العائق القانوين
 لية اإلنتاج املتواضع تظهر إشكالية أخرى أكثر تعقيدا تتمثل يف مشكلني هامني:ومع إشكا

هو التذبذب الكبري يف إمدادات الغاز اجلزائري عرب األانبيب اليت متيل عادة إىل  المشكل األول:أ. 
ز اجلزائري بسبب تركز الغا ،التعاقدات طويلة املدى، وهذا يعين أن البنود الكمية مل حترتم يف أحيان كثرية

 ودخول منافسني جدد كالغاز املسال القطري من جهة أخرى. ،يف السوق األورويب فقط من جهة
(. 03هو التناقص املستمر يف كميات الغاز املسال املصدر )كما يبني الشكل  المشكل الثاني:ب. 

اجلزائر كانت رائدة ، وأن 1961اجلزائر سنة العامل عرب فرغم أن صناعة تسييل الغاز العاملية بدأت يف 
مليار مرت مكعب،  13,5يف املرتبة التاسعة حبوايل  2018أنعت سنة اجملال لسنوات طويلة، إال أهنا 

 .عن العام الذي قبله %17,9متخفضة مبقدار 
  2018-2000: توزع صادرات الغاز الجزائري بين غاز األنابيب والغاز المسال 3الشكل 

 )مليار متر مكعب(

 
، BP Statistical Review of World Energy – all data, 1965-2018المصدر: 
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اسرتجاع  يف سعيها إىل االستقاللبعد  أنشأهتا اجلزائراملؤسسات اليت  أوائلتعترب سوانطراك من  
املؤرخ يف  63/491ت شركة سوانطراك مبوجب املرسوم الرائسي رقم ئأنشو "، السيادة على حمروقاهتا

ال مهام النقل و التسويق اليت كانت حتت السيطرة إيف البداية مل تسلم هلا  أنه حيث 31/12/1963
األجنبية، و قد كان أول إجناز حققته سوانطراك هو إجناز خط األنبوب البرتويل الذي يربط حوض احلمراء 

 .(82، ص1999حافظ، صالح الدين،  )"كلم  805حوايل إىل و الذي يصل طوله أرزيو  مبيناء
حبيث  22/09/1966الصادر يف  66/296بفضل املرسوم رقم  كمت توسيع صالحيات شركة سوانطرامث 

 (2019، سوانطراك)أصبحت تشمل:
  وحتويل احملروقاتمعاجلة 
  ،لصناعة البرتوكيماوية.ا وكذا تسويقامتالك منشآت املعاجلة الصناعية للمحروقات 

ال بعد التأميم الذي مت إال أن أمهيتها مل تتأكد إرغم التطور اهلائل الذي عرفته شركة سوانطراك و  
سرتجاع الكامل التاريخ أصبحت تعمل على تعزيز عملية اإل ومنذ ذلكحيث أنه ، 1971فيفري  24بتاريخ 

ذلك بتلبية احلاجيات و ، والدويلأمهية كبرية على الصعيدين الوطين  وأخذت تكتسب، والغازيةلثرواهتا البرتولية 
 أكرب قدر ممكن جللب العملة الصعبة من أجل تنمية االقتصاد الوطين. وكذا تصديرالطاقوية احمللية، 

مؤسسة وطنية  17 استحداث نتج عنه الذييف بداية الثمانينات، مت تطبيق قانون إعادة اهليكلة و  
 (2019، سوانطراك):من أمهها
  والغاز املؤسسة الوطنية للكهرابءSONALGAZ 
  البرتول املؤسسة الوطنية لتكريرNAFTEC 
  البرتولية املؤسسة الوطنية لتوزيع املنتجاتNAFTAL 

أن املؤسسة واجهت حتدايت كبرية إال أهنا استطاعت أن تضمن تواجدا مميزا يف صناعة الطاقة األحفورية رغم و 
  ضمن أكرب الشركات البرتولية العاملية. 12هلا للمرتبة ابحتال عامليا

 
 



 

 2030آفاق ية سوناطراك على ضوء استراتيجفي األسواق الدولية مستقبل تنافسية الغاز الطبيعي الجزائري 
 

237 

 :تعريف االستراتيجية 2.3
القفز من املرتبة  إىل سوانطراكوهتدف من خالهلا شركة  2017هي خطة متوسطة املدى بدأ تنفيذها يف 

عامليا يف ترتيب أحسن شركات الطاقة إىل املراتب اخلمسة األوىل، وجاءت اخلطة كاستجابة لتغريات يف  12
حميط صناعة الغاز الطبيعي والنفط أمهها: "نفاذ وشيخوخة أهم احلقول، ضغوط أسعار النفط اخلام، تطور 

 ، وجتديد قوى املوارد البشرية للشركة"الطاقوية الدوليةالطلب الوطين والدويل على الطاقة، تغري التشريعات 
 .(32، ص2018)سوانطراك، 

 :أهداف اإلستراتيجية 3.3
جمموعة  سوانطراكلتحقيق اهلدف العام املتمثل يف التواجد يف أحسن مخس شركات طاقة يف العامل، ضبطت 

 من األهداف أمهها:
  مليون طن نفط مكايفء يف العام، مع  100إىل  50مضاعفة االحتياطي القابل لالستخراج برفعه من

 .األخرىاإلهتمام أكثر ابملكامن على احلدود مع الدول 
 ( آابر لكل م06مضاعفة مردودية املنصات برفعها إىل ستة ) أربعة نصة يف العام يف ميدان التطوير و

 حقول يف ميدان االستكشاف.
 ( ماليري دوالر يف السنة، وذلك من خالل رفع الكفاءة 03قليل من األرابح الضائعة مبقدار ثالثة )الت

 يف خمتلف مراحل اإلنتاج.ابلتكلفة وتطوير التحكم 
  وذلك  ،2020مليون طن نفط مكايفء آفاق  2الرفع من كفاءة احلقول عما هو موجود حاليا مبقدار

 Enhanced oilكنولوجيا االستخالص املعزز للنفط )ابستعمال تكنولوجيات حديثة أمهها ت
recovery EOR اليت تتمحور حول حقن البئر ابلغاز أو احلرارة أو مواد كيميائية لالستفادة من أكرب )

 قدر من النفط يف املكمن.
  على األقل من املياه اإلقليمية للجزائر. 2كم  100000استكشاف الطاقة يف عرض البحر ابستغالل 
  الزابئن وطرق البيع خاصة يف جمال الغاز الطبيعي ابلتوجه حنو السوق اآلسيوي واالستفادة من تنويع

 حماسن السوق الفورية.
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 البوليربوليبان ونزع تطوير الصناعة البرتوكيماوية الوطنية املنتجة للقيمة املضافة خاصة يف صناعة إنتاج 
 .PDH-PPالربوابن  غاز من اهليدروجني

 :اإلستراتيجيةأدوات  4.3
وضعت سوانطراك تغيريات جذرية على هيكلها التنظيمي  SH2030لتحقيق أهداف اسرتاتيجية 

 (33، ص2018)سوانطراك،  ابستحداث عدة مديرايت هي:
 هتتم إبدارة ومتابعة املشاريع الكربى للشركة. المديرية المركزية لهندسة وإدارة المشاريع:أ. 

وهي مديرية هتدف أساسا إىل رقمنة الشركة مع تعظيم اإلستفادة من  مديرية تخطيط الموارد:ب. 
 املوارد والشراكات.

تسعى إىل التحكم ابلتكلفة من خالل تطوير  المديرية المركزية للمشتريات واللوجيستيك:ج. 
 اسرتاتيجية للمشرتايت واللوجيستيك لكل فرع.

هتدف إىل حصر وختطيط احتياجات املوارد البشرية احلالية  أكاديمية سوناطراك للمناجمنت:د. 
 واملستقبلية للشركة، ورسم اسرتاتيجية تنمية وتطوير كفاءاهتا

وتعترب أهم املديرايت املستحدثة، تتابع سري االسرتاتيجية وتعني  :SH2030ه. مديرية التحول 
 خمتلف املديرايت يف حالة وقوع مشاكل، إضافة إىل توليها مهمة رفع التقارير إىل الرئيس املدير العام للشركة.

 مستقبل تنافسية الغاز الجزائري .4
 :2040الطبيعي  على الغاز آفاق الطلب العالمي 1.4

خبصوص استشراف أرقام الطلب العاملي حول  والباحثني االختالف بني هيئات الطاقة واخلرباءرغم 
الغاز الطبيعي وخمتلف مصادر الطاقة األخرى، إال أهنم مجيعا يشرتكون يف اعتبار الغاز هو رائد املزيج الطاقوي 

 خرى.حتقيقه ملعدالت منو أعلى من معدالت منو كل املصادر األ هممستقبال، بتوقع
ليصل  2040حبلول  %37على الطاقة بنحو  طلب العامل يزيدأن  الدولية للطاقة تتوقع الوكالةو 
 تصل نسبة النمو إىل(، بينما NPS)يف السيناريو املرجعي  مليون طن برتول مكايفءألف  18 إىل حوايل
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)وكالة الطاقة  .2040 آفاقمليون طن برتول مكايفء ألف  15 بطلب يصل 450يف سيناريو  15%
 (2016الدولية، 

 وتستشرف وكالة الطاقة الدولية مستقبل الطاقة وفق سيناريوهني اثنني مها:
تشرف الطلب بناءا ويسهو السيناريو املرجعي للوكالة،  (:NPSسيناريو السياسات الجديدة )أ. 

انبعااثت غازات االحتباس  ، مبا يف ذلك التعهدات الوطنية للحد منااللتزامات املعلنة من البلدان على
و كانت التدابري املتخذة احلراري، وخطط التخلص التدرجيي من إعاانت الوقود األحفوري والطاقة، حىت ل

 لتنفيذ هذه االلتزامات مل يتم حتديدها أو اإلعالن عنها.
فرتض إجياد وتنفيذ ف آاثر تغري املناخ، ويويسمى أيضا سيناريو ختفي (:450S) 450سيناريو  ب.

 450ازات الدفيئة عند سياسات دولية ينتج عن تطبيقها استقرار الرتكيز يف الغالف اجلوي جلميع الغ
 .2050جزءا يف املليون من مكافئ اثين أكسيد الكربون حبلول عام 

 مكافيء( )مليون طن بترول 2040: توقعات الطلب العالمي على الطاقة حتى عام 4 الشكل
 
 
 
 
 
 
 

 2015وكالة الطاقة الدولية، المرجع: 
وابلرتكيز على الغاز الطبيعي، تتوقع الوكالة يف السيناريو املرجعي أن يصل الطلب العاملي عليه يف 

من إمجايل الطلب العاملي على  %19ستتجاوز مليون طن برتول مكايفء، حبصة  4000حاجز  2030
إىل  2040الطاقة حينها، حمتال املركز الثالث يف مزيج الطاقة بعد النفط والفحم، وترتفع التوقعات يف 
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من إمجايل الطلب العاملي على الطاقة ما جيعله  %24,7مليون طن برتول مكايفء حبصة تفوق  4500
 اثين أكرب طاقة بعد النفط وقبل الفحم.

ج الطاقة، حيث من أكرب ومكانته ستصبح أقوى يف مزي 450أما حصة الغاز الطبيعي وفق سيناريو 
ق ل مكايفء حبصة تفو مليون طن برتو  3800حوايل  2030يف املتوقع أن يبلغ الطلب العاملي على الغاز 

ة بعد النفط وقبل الفحم، من إمجايل الطلب العاملي على الطاقة حمتال املركز الثاين يف مزيج الطاق 26%
من إمجايل  %24،7مليون طن برتول مكايفء حبصة تفوق  3900لتصل إىل  2040وترتفع التوقعات يف 

 لفحم.الطلب العاملي على الطاقة ما سيجعله أكرب مصدر طاقة يف العامل قبل النفط وا
حدة األمريكية أبكرب حجم فر الوالايت املتظرايف للطلب العاملي، فينتظر أن تومن حيث التوزيع اجلغ

عما   %10ا حبوايل مليار قدم مكعب، وهو ما يرفع حجم طلبه 780طلب على الغاز يف العامل، حبوايل 
 الصني لينزل إىل املرتبة لصاحل، وسيتخلى اإلحتاد األورويب على رتبته كثاين أكرب طلب 2011كان عليه سنة 

، 2011ان عليه سنة عما ك %8مليار قدم مكعب مرتفعا حبوايل  560الثالثة إبمجايل طلب يقدر حبوايل 
الشرق األوسط، حيث و ويتوقع أن أتيت معظم الزايدة يف الطلب العاملي على الغاز ابخلصوص من الصني 

 540ليبلغ  2011ة عما كان عليه سن 2035عاف عام ينتظر أن يرتفع الطلب الصيين قرابة األربعة أض
 مليار قدم مكعب.

عما   %75 مليار قدم مكعب مرتفعا حبوايل 700حوايل  2035ويف الشرق األوسط سيبلغ يف 
عما   %220ة تعادل مليار قدم مكعب بزايد 160، أما اهلند فسرتفع طلبها ليبلغ 2011كان عليه سنة 
قدم مكعب  ليارم 170و 550نمو طلب كل من روسيا والياابن ليبلغ ، يف حني سي2011كانت عليه يف 

 2011از الطبيعي بني على التوايل يف نفس الفرتة. واجلدول اآليت يبني آفاق الطلب العاملي على الغ
 .2035و
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 )مليار قدم مكعب( 2035-2011: آفاق الطلب العالمي على الغاز الطبيعي 5 الشكل
 )أكبر المناطق المستهلكة(

 
 
 
 
 

 2012وكالة الطاقة الدولية، المرجع: 
أن أهم األسواق األكثر استهالكا هو املستوردة إن أهم ما يستنتج من توقعات الطلب يف املناطق 

وهي مناطق مل هتتم هبا اجلزائر  ،هي الصني واهلند 2040آفاق املنتظر تسارع منو طلب الغاز الطبيعي فيها 
ين السوقني على وجه فيما مضى كثريا، غري أن االسرتاتيجية اجلديدة جتعل السوق األسيوي عموما وهذ

 يف التعاقد مستقبال.للغاز اجلزائري م وسائلها للوصول إىل تنويع للزابئن يضمن قوة تفاوضية اخلصوص أه
 :مستقبل الغاز الجزائري 1.4

ميز الغاز اجلزائري حاليا وسيميزه يف املستقبل هو حمدودية احتياطاته املؤكدة من الغاز إن أهم ما 
تريليون مرت مكعب، ومن املنتظر أن تنفذ  4,4الطبيعي التقليدي، ذلك أنه بقي اثبتا طيلة سنوات عند 

م على بسبب منو االستهالك الوطين مبعدالت متسارعة. هذا األمر حت 2040هذه االحتياطات آفاق 
 الرتكيز على حلني: 2030سوانطراك وفق اسرتاتيجيتها آفاق 

 22000توليد الكهرابء ابالعتماد على الطاقات املتجددة بتزويد السوق الوطين حبوايل  أ. الحل األول:
ميغاواط أخرى توجه حنو التصدير، وهذا األمر من شأنه ختفيض  10000مع إنتاج  2030ميغاواط آفاق 
مليار مرت مكعب من  240واقتصاد  2030حبلول  %9طين من الطاقات األحفورية بـ االستهالك الو 

 .(98، ص2018)سوانطراك،  سنة 20مليار دوالر خالل  63الغاز الطبيعي، ما يعادل اقتصاد 
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مليار دوالر  10الرتكيز على تنمية املوارد الغازية من مصادره غري التقليدية بربانمج قيمته  ب. الحل الثاني:
مرت مكعب  مليار 70، و2030مليار مرت مكعب من الغاز غري التقليدي حبلول  20سنواي هدفه إنتاج 

 .(37، ص2018)سوانطراك،  2040آفاق 
ملاضية، جعل أهم اات القليلة إن سعي اجلزائر خلوض غمار صناعة الغاز غري التقليدي يف السنو 

إدارة معلومات ة الوطنية. فبحسب املورد يف صناعة الطاق هلذائات الطاقوية يف العامل تستشرف حضورا كبريا اهلي
الغاز التقليدي من  مليار مرت مكعب من 22أن تنتج اجلزائر  2040يتوقع يف آفاق  الطاقة األمريكية

يار مرت مل 14بينما  مليار مرت مكعب من هذا اإلنتاج عبارة عن غاز صخري، 8مصادره غري التقليدية، 
لتقليدية، وهو ما سيجعلها املصادر غري امن غاز ميثان الفحم والغاز الضيق وغريمها من مكعب الباقية عي 

 رابع أكرب منتج هلذا املصدر الطاقوي يف العامل.
)مليار قدم مكعب في  2040 – 2015: الغاز الصخري وغاز آخر في الجزائر ودول أخرى 6 الشكل

 اليوم(
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 الفحم، الغاز الضيقغاز آخر: يشمل غاز ميثان  -

 U.S. Energy Information Administrationالمصدر: 

 :التحديات المستقبلية للغاز الجزائري 2.4
يف ظل التطورات املتسارعة اليت تطبع الصناعة الغازية وطنيا وعلى املستوى العاملي، فإن حتدايت كبرية  

 :داخليا وخارجياتنتظر اجلزائر لتطوير تنافسية غازها 
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 تحديات داخلية 1.2.4
عي أهم التحدايت الداخلية يشكل منو االستهالك الوطين للغاز الطبي :نمو االستهالك الداخليأ. 
يتم ابالعتماد على الغاز الطبيعي، وعليه فإنه إىل جانب الكهرابئية من توليد الطاقة  %99ن خاصة وأ

وجب  -كما ختطط له سوانطراك يف اسرتاتيجيتها–وجوب استخدام الطاقات النظيفة يف توليد الكهرابء 
 والغاز الطبيعي معا. الكهرابءأيضا إطالق برانمج فعال لرتشيد استهالك 

يعترب قانون احملروقات احلايل غري مرن وال يستجيب ملتغريات الظرف  :التحديات التشريعيةب. 
دوالر أو يزيد، وهو األمر الذي  100الراهن، فكثري من مواده موضوعة من منطلق سعر برميل نفط يقدر بـ 

يعدل قانون جعل الكثري من الشركات األجنبية تنفر من االستثمار يف اجلزائر. انطالق من هذا ينتظر أن 
 على أقصى تقدير. 2020احملروقات يف 

إال أن قانون احملروقات اجلديد يتوقع أن  51-49ورغم أنه من شبه املؤكد أن يتم االحتفاظ بقاعدة 
ينظر إليها القانون احلايل حتديد نسبة الضريبة على العائد البرتويل اليت عرض إلشكاالت هامة أمهها: قضية يت

 .، إضافة إىل أتطري استغالل النفط والغاز الطبيعي غري التقليدينيجناعة املشروع عوض رقم األعمال من زاوية
ينتظر أن تنفق سوانطراك على مشاريعها خالل تنفيذها السرتاتيجيتها آفاق  :تحديات التمويلج. 

مليار دوالر، وهو مبلغ كبري سيكون حتدي توفريه صعبا، خاصة يف ظل شح موارد  200ما يقارب  2030
 الدولة والقوانني الداخلية اليت ال تشجع الشركات على االستدانة اخلارجية.

سوانطراك اختارت الغاز التقليدي حال لتطوير الصناعة الغازية يف  ابعتبار أن :تحديات بيئيةد. 
اجلزائر، فإن األصوات املناهضة هلذا املصدر الطاقوي حبجة خطره البيئي ستكون عقبة كبرية يف سبيل جتسيد 

 الشركة لرؤيتها، خاصة يف املكامن اليت تقع على مسافة قريبة من التجمعات السكنية.
 خارجيةتحديات  2.2.4

إن من أهم الظواهر اليت أفرزها تنامي سوق الغاز املسال يف العامل هو  :تجانس األسواق الكبرىأ. 
أن األسعار يف األسواق الثالثة الكربى )أورواب آسيا وأمريكا الشمالية( بدأت تتقارب فيما بينها، ففارق 
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اخنفض إىل أقل  2012ي والياابين سنة مريكدوالرا بني السوقني األ 13الذي كان يقدر بـ -مثال–األسعار 
 .2018دوالرات سنة  7من 

وتؤثر ظاهرة تقارب األسعار بني األسواق يف اسرتاتيجية سوانطراك سلبا، ذلك أن الوصول إىل 
، مما األسواق البعيدة كسوق الصني والياابن واهلند سيكون بتكاليف نقل أكرب من النقل حنو السوق األورويب

 .التوجه حنو السوق األسيوييقلل من رحبية 
يف  %60مع التوقعات اليت تؤكد تنامي حصة الغاز املسال إىل أكثر من  :زيادة المنافسةب. 

العقد القادم، فإن أغلب الدول حولت اسرتاتيجيتها التصديرية من االعتماد على متوين اجلريان فقط إىل 
خلق نوعا جديدا من املصدرين )املصدرين العامليني( أمثال قطر  ماالوصول بغازها إىل كل أقطار العامل، وهو 

وسيفرض هذا النوع من املصدرين على املنتجني ضغطا كبريا سيحوهلم من اإلهتمام  وأسرتاليا ونيجرياي،
 .يف املقام األول ضمان املشرتياإلهتمام ببضمان أفضل األسعار إىل 

عامل يف السنوات القليلة املاضية أحدااث هامة أثرت شهد ال :النمو العالمي المتشائمة توقعاتج. 
شأن النمو العاملي مستقبال، ومتثل احلرب التجارية بني أمريكا والصني إضافة إىل يف توقعات املنظمات ب

 خروج بريطانيا املزمع من اإلحتاد األورويب أهم هذه األحداث.
 %0,1( توقعاته للنمو العاملي مبقدار 2019 وخفض صندوق النقد الدويل يف آخر تقاريره )جويلية

، مع خماوف من مزيد من االخنفاض يف السنوات القادمة بسبب التوسع يف فرض %3,2إىل  2019لسنة 
 .بني أكرب اقتصادين يف العامل الرسوم اجلمركية وتعطيل اإلستثمارات األجنبية

 خاتمة: .5
استعراض واقع صناعة الغاز الطبيعي يف العامل  جاء حبثنا هذا يف ثالثة حماور حاولنا من خالهلا

ومستقبل جتارهتا اخلارجية، مع تبيني مكانة الغاز اجلزائري يف ذلك ومستقبل تنافسيتها من زاوية نظرية 
 .2030رتاتيجية سوانطراك آفاق سا

 ابلنسبة لفرضيات البحث، فقد تبني لنا من خالل دراستنا للموضوع ما يلي:و 
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  ساهم بقسط  توسع الغاز القطري واالسرتايل يف السوق األورويب، صحيحة حيث تبني أنالفرضية األوىل
دوالرا للمليون وحدة  11,5يف مخس سنوات من  ابنصف قيمتهوافر يف اخنفاض أسعار الغاز اجلزائري 

 ظهور طفرة الغاز غري التقليديأن إىل جانب   .2016دوالر سنة  5,1إىل  2012حرارية بريطانية سنة 
 .جعلت الوالايت املتحدة تتحول من مستورد للغاز إىل مصدر له حنو أورواب

  أدى إىل انتشار العقود قصرية الفرضية الثانية صحيحة على اعتبار أن توسع جتارة الغاز املسال دوليا
هو ما و املدى، وبروز األسواق الفورية، إضافة إىل جعل املنتجني قادرين على التسويق يف كامل ربوع العامل. 

سيؤدي تدرجييا إىل خفض األسعار يف السوقني األورويب واآلسيوي إىل مستوايت مقاربة للغاز يف أمريكا، 
مع مزيد من انتشار العقود قصرية األجل، وبروز البيع الفوري يف هذين السوقني، كما لو أن األمر حيدث يف 

 وهو ما سيجعل وصول الغاز اجلزائري إىل السوق األسيوي أكثر تكلفة وأقل رحبية. سوق واحدة.
  التقليل من األرابح تضع هدف  2030اسرتاتيجية سوانطراك آفاق الفرضية الثالثة صحيحة إذ أن

م على رأس األولوايت وهو أمر إن مت إجنازه فسيكون أه ( ماليري دوالر يف السنة03الضائعة مبقدار ثالثة )
عوامل زايدة تنافسية الغاز اجلزائري دوليا، على اعتبار أن السوق أصبح أكثر تنافسية وزايدة األرابح ييكون 

 بتخفيض التكاليف ال بزايدة األسعار.
 خلصت الدراسة إىل بعض النتائج، نذكرها يف النقاط التالية:و 
 الطاقات النظيفة أهم حلول اسرتاتيجية  تعترب تنمية موارد الغاز غري التقليدي وتطوير توليد الكهرابء من

 من أجل الرفع من كميات الغاز الطبيعي املصدرة حنو اخلارج. 2030سوانطراك آفاق 

  على تنويع الزابئن أكثر من الرتكيز على األسعار جاء نتيجة  2030تركيز اسرتاتيجية سوانطراك آفاق
فاظ على األسواق والسعي لتوسيعها، بدل اسرتاتيجية احل تغيريات يف السوق أدت إىل تبين املنتجني

 االسرتاتيجية السابقة املتمثلة يف احلفاظ على السعر والتفاوض لزايدته.

  أهم حلقات جناح اسرتاتيجية سوانطراك يف زايدة تنافسية الغاز  07-05ميثل تعديل قانون احملروقات
 الستثمار األجنيب.الطبيعي اجلزائري مستقبال، وذلك مبنح امتيازات ضريبية مشجعة ل
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 : ملخص
الدراسة إىل تسليط الضوء على اإلطار املفاهيمي لظاهرة رايدة األعمال وأمهيتها يف هذه  هتدف

اجملالني االقتصادي واالجتماعي وواقعها يف اجلزائر، كما سعت إىل شرح آليات املرصد العاملي لرايدة األعمال 
دولية يف هذا اجملال خاصة يف السنوات األخرية وحتليل بياانته املتعلقة بتطور العمل الرايدي يف أهم هيئة ك

 .اجلزائر وقراءة املؤشرات املعتمدة من طرفه
مكانة اجلزائر يف هذا اجملال يف تقهقر مستمر ابلرغم من مجلة التدابري املتخذة  وتوصلت الدراسة إىل أن  

تدفع ابلظاهرة حنو األفضل السيما  بعث إصالحات عميقة وجذرية ميكنها أن  ل وهو ما يستدعي إعادة النظر
 .يف ظل ارتباطها أبهم مؤشرات التنمية كالناتج اإلمجايل احمللي

 .اجلزائر ،املرصد العاملي ،التنمية االجتماعية ،التنمية االقتصادية ،رايدة األعمال :يةكلمات مفتاح
 .JEL : L26, L29, O43 اتتصنيف

Abstract: This study aims to shed light on the conceptual framework of the 

phenomenon of entrepreneurship and its importance in the economic and 

social fields and its reality in Algeria, It also sought to explain the 

mechanisms of The Global Entrepreneurship Monitor to the most important 

international body in this field, especially in recent years and analyze its data 

on the development of pioneering work in Algeria and read the  
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indicators adopted by it, The study found that Algeria's position in this area 

is declining despite the measures taken, which necessitates reconsideration 

and deep and radical reforms that can lead to the phenomenon for the better, 

especially in relation to the most important indicators of development such 

as GDP. 

Keywords: Entrepreneurship, Economic development, social development, 

GEM, Algeria. 

Jel Classification Codes: L26, L29, O43. 

  : مقدمة .1
تعد ظاهرة رايدة األعمال ظاهرة قدمية متجددة تقاطعت فيها عدة علوم وتناوهلا عدة ابحثني يف 

فلوهلا ملا لوصل العامل اليوم  ،جماالت خمتلفة على املستويني الكلي واجلزئي، واليت حتمل يف طياهتا رموزا خرية
ملستوى الرفاه والرقي احملقق من خالل اإلبداع واالبتكار وخلق الثروة، وهو ما يستدعي إيالءها أمهية ابلغة 

 ابلنسبة لصانعي القرار يف اجلزائر كبديل حقيقي لتبعية االقتصاد للبرتول.
 إشكالية الدراسة:  .2

تنبع مشكلة الدراسة من أمهية موضع رايدة األعمال بشكل عام ويف البيئة اجلزائرية على وجه اخلصوص 
اجلوهري التايل: ما هي حصيلة  سؤالاإلجابة على الهذه الورقة البحثية يف ظل األوضاع الراهنة، حيث حتاول 

 ة األعمال؟تطور العمل الرايدي يف اجلزائر من خالل مؤشرات املرصد العاملي لرايد
  فرضيات الدراسة: .3

 تنطلق هذه الدراسة من الفرضيات التالية:

 هناك قصور يف فهم اجلانب النظري لسريورة العمل الرايدي الذي له دور يف تنمية احلس الرايدي وتطويره.  -

حتتل اجلزائر مكانة متأخرة يف جمال رايدة األعمال تعود لعوامل متعددة يتطلب البحث عنها وإجياد   -
 السبل احلقيقية لتفعيلها وتعطيل معوقاهتا.

  الدراسة: منهج .4
يف مثل هاته املواضيع، استخدم الباحث املنهج الوصفي يف اجلانب النظري للدراسة لكونه األنسب 
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على املنهج التحليلي الذي ينطلق من تفسري املعلومات املتعلقة ابلظاهرة حمل الدراسة مث نقدها  كما اعتمد
قراءة بياانت املرصد العاملي لرايدة األعمال الستنباط  خلطأ والصواب، حيث حياول الباحثبرصد مواطن ا

 يساهم يف إعطاء تصورات جديدة حول الظاهرة. ما ميكن أن  
  الدراسة: أهداف .5

 حتقيق األهداف التالية: إىلالوصول  الدراسةمن خالل هذه  نحاولس

 إعطاء تصور عام حول رايدة األعمال يف اجلزائر  -

 التعريف ابملرصد العاملي لرايدة األعمال وتبيان آليات عمله  -

 رايدة األعمال ابجلزائر من خالل مؤشرات املرصد العاملي لرايدة األعمال مستوىقراءة يف  -

 الدراسة:  تقسيمات .6
سنحاول التطرق إىل  الدراسة والوصول إىل حتقيق أهدافاإلشكالية سالفة الذكر لإلجابة على 

 :العناصر التالية
 رايدة األعمال بني إشكالية املصطلح واألمهية االقتصادية واالجتماعيةأوال: 
 املرصد العاملي لرايدة األعمال وآليات عمله اثنيا:
 رايدة األعمال يف اجلزائر وفق مؤشرات املرصد العاملي لرايدة األعمال اثلثا:

 : ريادة األعمال بين إشكالية المصطلح واألهمية االقتصادية واالجتماعية .7
 املقاوالتية أم رايدة األعمال؟ املقاول أم رائد األعمال؟ قد يالحظ الباحث يف هذا احلقل أن  

املصطلح األقرب لرتمجة كلمة  أغلب الُكت اب العرب يرون أن   املصطلحني مستعمالن بكثرة، ورمبا جيد أن  
Entrepreneurship  ابإلجنليزية للغة العربية هو رايدة األعمال، وهو ما تؤكده توصية املؤمتر الدويل املنعقد

تنا ملختلف الدراسات اليت اهتمت هبذه ، ومن خالل قراء2009جبامعة امللك سعود ابلرايض يف أكتوبر 
الباحثني من دول املغرب العريب يستخدمون مصطلح املقاوالتية كرتمجة  الظاهرة وحاولت تفسريها نالحظ أن  
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م جيمعون على تعقد الظاهرة وتشعبها وصعوبة غري أن   Entrepreneuriatللكلمة ذات األصل الفرنسي 
 البحث يف حقلها.
املقاوالتية أو رايدة األعمال كغريها من مفاهيم التسيري واالقتصاد وحىت املفاهيم  لكن أيضا  

اإلسالمية، فقد شاعت يف جمتمعاتنا ممارسة اجتماعية تتصف  –االجتماعية، ليست وليدة البيئة العربية 
عال متكررا، مما هذه املمارسة صارت ف ن  أابلتبعية املفاهيمية لكل منتجات الغرب اإليديولوجية، والغريب 

جعلها األكثر رواجا ) سواء بوعي أو من دون وعي (؛ حيث صران نتعامل مع مفاهيم جاهزة، يف حماولة منا 
لتطبيقها على بيئتنا، واستخالص النتائج كوصفات جاهزة، متناسيني بذلك أن املفاهيم قد نشأت يف إطار 

، (25: 2017) حديدان، تكوينها املعريف ثقايف، وعرب سريورة  اترخيية هي اليت صبغت مسار-سوسيو
ولقد نشأ البحث يف رايدة األعمال حتديدا يف الوالايت املتحدة األمريكية، ودول أوراب الغربية )واليت منها 

من اجلهود العلمية والبحثية يف جمال رايدة  % 80 جد أن  (؛ فقد وُ اإلسكندانفيةبريطانيا العظمى، والدول 
من هذه اجلهود واليت تتمركز أيضا يف املناطق األخرى  % 20ريكا الشمالية، مقابل األعمال تتمركز يف أم

، ومن هنا يتبادر للذهن مكانة الدول العربية وابحثيها من هذه البحوث (95: 2010)مبارك،  من العامل
 دي نفعا.للمفاهيم لن جيُ  ماسترياده ويتأكد أن  

، بل استخدمت ي فقطديدة، وليست نتاج القرن املاضاجلظاهرة ابلاألعمال ليست  رايدةُ  اترخييا  
-J B Say (1767وR Cantilon (1680-1734 )هذه الكلمة ألول مرة من قبل االقتصادي 

( يف بداية القرن التاسع عشر، وعرب عنه بنوع من الشخصية اليت هي على استعداد لتأسيس مشروع 1832
نتائج غري املؤكدة، أما مفهوم رائد األعمال فريجع إىل جديد أو مؤسسة وتقبل املسؤولية الكاملة عن ال

ه هو ذلك الشخص الذي لديه اإلرادة والقدرة (، إذ عرفه أبن  1883-1950) J Shumpeterالنمساوي 
 .(06: 2017)الباجوري،  لتحويل فكرة جديدة أو اخرتاع جديد إىل ابتكار انجح

مرت رايدة األعمال حبقب زمنية مملوءة ابإلسهامات العلمية املختلفة وغزيرة ابآلراء والنظرايت من 
قبل الباحثني والعلماء يف احلقول العلمية املختلفة مثل: علم االقتصاد، وعلم النفس، والتسويق، واإلدارة 

أنه مل يظهر اتفاق  R Hisrich ، وعلم االجتماع، وعلم التاريخ، وعلم اإلنسان، حيث يشرياالسرتاتيجية
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بعض احملاوالت ووجهات  يلي فيما، وسنستعرض (18 17: 2010)مبارك،  أو إمجاع على مفهوم حمدد هلا
 النظر احلديثة املفسرة هلا:

Venkatarman وShane (2000 :) العملية اليت يتم من خالهلا اكتشاف وتثمني واستغالل الفرص
 .(Shan, Venkatarman, 2000: 218) مستقبلية اليت تسمح خبلق منتجات وخدمات

The Global Entrepreneurship Monitor (2003 حماولة جدية يف العمل أو خلق مغامرة :)
جديدة مثل توظيف النفس وإنشاء منظمة جديدة أو توسيع املنظمة احلالية أو توسيع جماالت العمل احلالية 

 .(Morrisson, Scott, 2003: 10 ) أعمال جتاريةمن قبل األفراد أو فرق العمل أو أتسيس 

(: خصائص وسلوكيات تتعلق ابلبدء بعمل ما والتخطيط له وتنظيمه وحتمل 2008) الغالبيوالعامري 
 .(172: 2008)العامري، الغاليب،  خماطره واالبداع يف إدارته

Llussa (2009 نشاط مبدع يتضمن القابلية لتكوين شيء جديد وموهبة حسية :) اجتاه الفرص اليت
 .(Llussa and All, 2009: 04) يراها اآلخرون غري واضحة

 Daft (2010عملية عمل جتاري وتنظيم املوارد الضرورية له مع وجود خماطر ومنافع مرتبطة بذلك :) 
(Daft, 2010: 602). 

Hitt (2011) عملية اجتماعية حمددة يتمكن من خالهلا الفرد أو اجلماعة من مجع الثروة ابستغالل :
 .(Hitt and All, 2011: 59) السوقاملوارد وحتويلها لفرص يف 

Laguador (2013  هي قدرة األفراد إدراك :)  إنتاج املنتجات أو اخلدمات اليت حيتاجها اجملتمع وفق
 .(Laguador, 2013: 61) أسعار مناسبة ابملكان املطلوب والوقت املناسب

الباحثني الغرب يف هذا اجملال مل يتفقوا حول أبعاد ما  من خالل ما مت سرده من آراء نستنتج أن  
عهم هبا قد يكون عائقا النفصال هذا احلقل العلمي، تعدد ختصصاهتم وتشب يسمى برايدة األعمال، كما أن  

قد تكون اخلصائص اليت و ه يف تطور مستمر حيث بقي يرتاوح بني العلوم املختلفة وهو حمل جدل، غري أن  
علميا متفردا، أما عربيا فاملصطلح مستورد وال  يتمتع هبا رواد األعمال هي املتغري الذي سيصنع منها حقال  

اول الباحثون ربطه بكلمة رايدة واليت تشبه ما يقوم به الشخص الرائد، حيث جند شك يف ذلك حيث ح
يف املعاجم العربية أقرب كلمة هلذا السلوك أو العملية أو النشاط كلمة الرايدة ويقصد هبا الشخص الذي 
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كلمة   عن ما يقصد به من خالل فقد ال تكون الكلمة معربة متاما   يكتشف الكأل واملاء، أما اصطالحا  
Entrepreneurship   حسنا للشخص رائد األعمال،  ذات املعىن العميق واالجيايب والذي يعطي تصورا

ر كلمة املقاوالتية كلمة دخيلة عن اللغة العربية وحديثة وارتبطت مبجال البناء وهو ما أث    لغواي كذلك جند أن  
 ويف البيئة اجلزائرية على اخلصوص.عموما  ةيئسلبا على نشر ثقافتها نظرا ملا هلذا اجملال من صورة س

الباحثني  أن  أيضا  جندأننا  ية إال  الكثري من الدراسات اجلزائر  يفبني املصطلحني  اتقو ورغم الفر 
يستعملون مصطلح املؤسسات الصغرية واملتوسطة لإلشارة للمؤسسات الرايدية، وللرايدة يف األعمال، كما 

 ، حيث يرى أن  بودرامةه له ة للداللة على نفس املعىن، وهو ما نب  املشروعات املصغر  كذلكيستخدمون  
أصحاب املؤسسات املصغرة جيب أن يكونوا رايديني ويتمتعون بصفات طبيعية رايدية ليتمكنوا من جعل 

كبرية وانجحة وليس كل من يقيم عمال صغريا هو رايدي، فقد يقيم شخص ما عمال   أعماهلم الصغرية أعماال  
صغريا يبقيه على حاله بدون تغريات لعشرة سنوات أو أكثر، هذا الشخص يفتقد إىل املهارات الرايدية اليت 

 .(421: 2012)بودرامة،  تعد اليوم ضرورية لتنشيط االقتصاد

 اوذا بعد مشويل بعيد اية واليت حتتاج لتأصيل كبري يكون أثره إجيابيهذا من الناحية اللغوية واالصطالح
 عن التحيز الفكري.

على اختالف اآلراء حول ما يقدمه رواد األعمال من تنمية ورفاه ألنفسهم وجمتمعاهتم سواء من الناحية 
ياهتا، حيث جند من إجيابيات الظاهرة أكثر من سلب االجتماعية أو االقتصادية غري أنم يف شبه إمجاع أن  

يقود االهتمام الزائد هبا لتغليب اجلانب املظلم وهو ما يؤدي للدخول يف سياق  الباحثني من حيذر من أن  
جمتمعي وامتثال اجتماعي يكرس الفردانية يف التفكري والعمل، غري أنه من بني النقاط اليت جيب سردها 

 :(13: 2011، سلمان، )حممد ادية ما يليأمهيته االقتص يللتأكيد على إجيابية العمل الرايد
تعد املصدر الرئيس لتوفري الوظائف يف االقتصادايت املتقدمة والنامية على حد سواء، بعد أن احنصرت  -

 .هذه الوظيفة سابقا  ابلدولة املهتمة بضرورة توفري وخلق فرص العمل ملواطنيها
 سهولة التسيري ووضوح املسؤولية(. )أيمالك املؤسسة هو مديرها  -
 .تدين حجم رأس املال املطلوب قيام املشروعات  -
 .تعتمد على عنصر العمل بصورة كبرية، وبذا توفر فرص عمل أكثر من املشروعات الكبرية  -
 .تعتمد على املوارد األولية احمللية كمدخالت، وعلى األسواق احمللية يف تصريف منتجاهتا  -
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 .قاء مبستوايت االدخار واالستثمارتساعد على االرت -
 .والسوقية املرونة واملقدرة على االنتشار اجلغرايف والتكيف مع املتغريات االقتصادية -
 .تعد املشروعات الرايدية مكملة لبعضها وللمشروعات الكبرية على حد سواء  -
قدرهتا على التحكم  توفر املشروعات الرايدية مصدر منافسة حمتمل وفعلي للمنظمات الكبرية وحتد من  -

 .يف األسعار
 .متثل بذورا أساسية للمنظمات الكبرية -
تساعد على تطوير وتنمية املناطق األقل حظا  يف النمو والتنمية وتدين مستوايت الدخل وارتفاع معدل  -

 .البطالة
 تعد من اجملاالت اخلصبة لتطوير اإلبداعات واألفكار اجلدية.   -

 :(362: 2017)مجال، طاهر، عبد الكريم طاهر و  دينا جمال كل من  ويضيف

زايدة الكفاءة من خالل زايدة التنافس إذ أن املنافسني اجلدد حيفز اآلخرين لالستجابة بشكل كفء  -
 وفعال.

 إحداث تغريات يف هيكل السوق والعمل من خالل تبين اإلبداع التنظيمي والتكنولوجيا احلديثة. -
ل يف حتقيق التنمية االقتصادية على جمرد زايدة الناتج اإلمجايل ونصيب كما ال يقتصر دور رايدة األعما     -

الفرد من الدخل القومي، وإمنا يتعدى ذلك إىل املبادرة إبحداث التغيري يف اهلياكل االقتصادية واالجتماعية 
 .(74: 2007، )زيدان للدول

 2010:48، العلي، )النجار حتدث ما يلي على الصعيد االجتماعي ميكن للمشروعات الرايدية أن  
50) : 
عدالة التنمية االجتماعية وتوزيع الثروة من خالل االنتشار اجلغرايف للمشروعات واستغالهلا للموارد  -

 واإلمكانيات احمللية املتاحة.
امتصاص البطالة من خالل قدرهتا على التوظيف والذي سينعكس على أفراد اجملتمع خبلق الرفاه وتقليص  -

 .االحنرافات
 املسامهة يف تشغيل املرأة وتشجيعها على بدء مشاريع تساهم يف بناء االقتصاد الوطين. -
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احلد من هجرة السكان من الريف إىل املدن وتثبيتهم، حيث ترتكز املؤسسات الكبرية يف املدن وهو ما  -
اريع ينتشر التلوث فتسود األمراض وتتضاءل فرص التحكم يف أساليب احلياة، وهنا يكمن دور املش

 الرايدية يف بناء طبقة متوسطة فاعلة.
لقد دفعت املزااي واخلصائص اليت تتمتع هبا املشروعات الرايدية والدور املتميز هلا يف التنمية االقتصادية 
واالجتماعية احلكومات ومنظمات األعمال يف خمتلف دول العامل لتحفيز هذا النوع من املشروعات وتوفري 

والنمو املستدام نظرا ملا تتمتع به من دور وال سيما يف جمال مكافحة مشكالت الفقر وسائل االستقرار 
والبطالة، ومن هنا كان لزاما على الدول أن تعمل على دعم املشروعات الرايدية ليس من أجل استمرارها 

: 2012، )سعدون وآخرون فقط ولكن لتنفيذ وتفعيل سياستها وبراجمها التنموية االقتصادية االجتماعية
321). 

أمهية رايدة األعمال تتجسد يف دورها الفاعل يف حتريك املوارد ال سيما البشرية  مما سبق يتضح جليا أن  
 منها بشكل كفء وفعال يؤدي إىل بلوغ هدف ذو قيمة.

 : المرصد العالمي لريادة األعمال وآليات عمله .8
سنة  The Global Entrepreneurship of Monitorأُنِشئ املرصد العاملي لرايدة األعمال 

األمريكية وكلية لندن إلدارة األعمال، وبتمويل مركز  Babson، كعمل مشرتك بني جامعة 1997
Kauffman  للقيادة الرايدية، وكان الرتكيز األساسي هلذا العمل آن ذاك يتمحور حول مجع أفضل املمارسني

حد، من أجل دراسة العالقة املعقدة القائمة بني رايدة األعمال األكادمييني يف جمال رايدة األعمال يف مكان وا
، حبيث ميكن للمرصد أن يقدم إطارا  عاما  يساعد احلكومات (271: 2013) رمضان،  والنمو االقتصادي

على تطوير سياسات فعالة من أجل دعم رايدة األعمال يف بلد ما، ويهدف املرصد العاملي لرايدة األعمال 
GEM تقييم سنوي لكل من: إىل عمل 

 مستوايت النشاطات الرايدية وطبيعتها بني الدول املختلفة. -
 العوامل والعناصر املوجودة ضمن الدول اليت تؤدي إىل تطور األعمال الرايدية فيها مبعدالت خمتلفة. -
 النتائج الوطنية لألعمال الرايدية.  -

، حيث تضمن يف ذلك الوقت حتليل معطيات 1999قدم املرصد العاملي لرايدة األعمال أول تقرير له سنة 
إضافة للدامنارك وفنلندا والكيان الصهيوين،  G7 النشاط الرايدي يف عشر فقط، هي جمموعة السبع الكبار

-Startحيث ركز الباحثون على قوة العالقة بني ما يقوم به رواد األعمال وما يسمى ابملؤسسات الناشئة
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ups  2000لوجود اختالف بني الدول يف هذا اخلصوص، ليتوسع البحث سنة  والنمو االقتصادي وتوصلوا 
منظمة جديدة هبذه الدول  2000دولة، حيث مت تعزيز مقاييس املسح لتشمل عينات تزيد عن  21إىل 

وتوسع البحث أيضا مبشاركة بعض الدول النامية كاهلند والربازيل أين أعتمد ما يسمى جمموع مؤشر النشاط 
 2001ليتفطن الباحثون يف سنة ، Total Entrepreneurial Activity Index (TEA)الرايدي 

دولة إىل ضرورة تنقيح التقارير السابقة لتشمل دميومة املشاريع  29بعد مشول تقرير ذات السنة على معطيات 
 .(Reynolds and All, 2001: XV) الرايدية واستقرارها

من النشاطات املرتابطة اليت تشكل العالقات الرئيسية  ويتكون منوذج املرصد العاملي من جمموعتني
 ,Reynolds and All )بني رايدة األعمال والنمو االقتصادي ميكن اإلشارة إليهما من خالل ما يلي

2001: 20): 
 االقتصادي( وعالقتها بالنموالقائمة حاليا  )المؤسسات: 1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Paul D Reynolds and all, Global اعتمادا على: من إعداد الباحثالمصدر: 

Entrepreneurship  Monitor,Summary Report, 2001,  P 05. 

اإلطار 
االجتماعي 
والثقافي 
 والسياسي

 األطر الوطنية العامة: 
 االنفتاح )التجارة اخلارجية(• 
 الدور( املدى،احلكومة )• 
 األسواق املالية )الكفاءة(• 
البحث والتطوير  التكنولوجيا،• 
 الكثافة( املستوى،)

 البنية التحتية )املادية(• 
 اإلدارة )املهارات(• 
 أسواق العمل )مرنة(• 
 متحيزة،املؤسسات )غري • 

 (حكم القانون

المؤسسات 
 الكبيرة القائمة
 االقتصاد األويل

المؤسسات 
رة المصغ

والصغيرة 
 والمتوسطة
االقتصاد 

 الثانوي

النمو 
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 بينما تتضمن اجملموعة الثانية النشاطات اليت ترتبط ابلعمليات الرايدية وهي ممثل ابلشكل التايل:
 االقتصادي( الريادي والنموالعمل  )سيرورة :2الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .06اعتمادا على نفس املرجع السابق ص  من إعداد الباحثالمصدر: 
لدراسة العالقة املتبادلة بني رايدة األعمال والتنمية االقتصادية وضع املرصد العاملي لرايدة األعمال 

، 1999أتسيس األعمال، والتنمية والنمو، وتطو هذا اإلطار ابستمرار منذ وضعه عام إطارا نظراي يركز على 
النمو االقتصادي ألي بلد يتأثر مباشرة ابلقدرات الشخصية  ويتمحور هذا اإلطار النظري حول فرضية أن  

ألفراده على حتديد فرص أتسيس عمل جديد والسعي لتحقيقها، كما تتأثر هذه العملية بعوامل البيئة اليت 
تؤثر على قرارات األفراد ابملضي يف نشاطات رايدة األعمال، ويتمثل السياق االجتماعي واالقتصادي والثقايف 

سي يف ظروف إطار العمل الوطين مراحل التنمية االقتصادية والتقدم احلاصل من مرحلة ألخرى، كما والسيا
يقر اإلطار النظري لتقرير املرصد أبن الرايدة جزء من نظام معقد لآلراء واملالحظات، كما يقر أبن رايدة 

لوظائف وإجياد قيم اقتصادية األعمال ميكن أن تساهم يف حتقيق أثر ظروف إطار العمل الوطين على توليد ا
 :(89: 2017) آل خليفة،  كالتايلواجتماعية جديدة، وهي  

: وتشمل جوانب مثل مدى تقدير اجملتمع لرايدة األعمال كخيار القيم االجتماعية وريادة األعمال 1ـ  8
برايدة األعمال مهين جيد؛ وهل حيظى رواد األعمال مبكانة اجتماعية عالية؛ ومستوى اهتمام وسائل اإلعالم 

 يف بناء ثقافة إجيابية للرايدة.

 النمو االقتصادي
، الناتج اإلمجايل احمللي

 الوظائف

ار ـــــاإلط
االجتماعي 
والثقافي 
 والسياسي

 منظومة ريادة األعمال: 
 التمويل• 
 السياسات احلكومية• 
 الربامج احلكومية• 
 التعليم والتدريب• 
 شبكات النقل• 
 ونيةالقانو البنية التحتية التجارية • 
 االنفتاح الداخلي للسوق• 
 اديةالوصول إىل البنية التحتية امل• 
 القواعد الثقافية واالجتماعية• 

الفرص 
 الريادية

المقدرات 
 الريادية

 ملهاراتا• 
 التحفيز• 

 تفاعل
 األعمال
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: وتتضمن خصائص متنوعة )كاجلنس والعمر واملوقع اجلغرايف( وعوامل نفسية الفردية المواقف 2ـ  8
)كالقدرات والفرص املدركة، واخلوف من الفشل(؛ ودوافع لتأسيس األعمال )الضرورة أم الفرصة أم هبدف 

 التحسني(.

: وينطوي على عدة عوامل من حياة املشاريع الرايدية )الناشئة، واجلديدة، ألعمالا ريادة نشاط 3ـ  8
والقائمة، واملتوقفة(، واألثر احملتمل )وترية النمو، االبتكار، العاملية(، ونوع النشاط )رايدة أعمال يف املرحلة 

 املبكرة، نشاط رايدة أعمال اجتماعي، النشاط الرايدي للموظفني(.

ت دقيقة بني البلدان يتم جتميع بياانت املرصد العاملي لرايدة األعمال ابستخدام طريقة إلجراء مقاران
 :(Abdou and All,2013: 15) حبث موحدة يف مجيع الدول كل سنة من خالل مصدرين

ميثل استبيان السكان البالغني جوهر منهجية املرصد العاملي لرايدة األعمال،  استبيان السكان البالغين: أ ـ
سنة،  64–18شخص ابلغ من الفئة العمرية  2000وهو يقدم بياانت عن عينة عشوائية تضم على األقل 

وينفذ االستبيان يف التوقيت نفسه كل عام بني شهري ماي وجوان، حيث يتم استخدام أسئلة موحدة يعدها 
يق البياانت العاملية يف املرصد، كما يرتجم االستبيان إىل لغات البلدان املعنية مث تعاد ترمجته إىل االجنليزية فر 

 من أجل التحقق.

مقابلة على األقل مع جمموعة منتقاة  36يتألف استبيان اخلرباء احملليني من ـ استبيان الخبراء المحليين:  ب
األعمال من تسع أطر عمل يف كل بلد مشارك يف الدراسة، حيث  مسبقا من اخلرباء من احلكومة وقطاع

تشمل هذه األطر: متويل رواد األعمال، السياسات احلكومية، الربامج احلكومية اخلاصة برايدة األعمال، 
ة تعليم رايدة األعمال، نقل البحث والتطوير، البنية التحتية التجارية والقانونية، متغريات السوق احمللية، البني

 التحتية املادية واخلدمية، األعراف الثقافية واالجتماعية.

 :ريادة األعمال في الجزائر وفق مؤشرات المرصد العالمي لريادة األعمال .9
بدراسة حول رايدة األعمال يف اجلزائر ابلشراكة مع  2011قام املرصد العاملي لرايدة األعمال سنة 

وتعاون مكتب التعاون الدويل األملاين  CREADالتنمية  أجل منكل من مركز البحث يف االقتصاد املطبق 
GIZ  وفق املعايري واملنهجية احملددة من طرف املرصد العاملي، حيث كان اهلدف من هذه الدراسة يتمثل

أوال يف اإلجابة على السؤال األساسي: هل رايدة األعمال هي احملرك الرئيسي للتشغيل )إنشاء مناصب 
 ؟: ح(2015قوجيل، ) عمل(
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حاولت الدراسة العمل على تفسري ديناميكية رايدة األعمال وآلية عمل القطاع اخلاص؛ عدد 
املؤسسات اليت يتم شطبها سنواي وكيف يتم ذلك؛ ما مدى مسامهة سوق رايدة األعمال يف معدل الناتج 

 إلنشاءالعوامل املؤدية  اإلمجايل الداخلي؛ مراحل النمو الرئيسية للمؤسسات؛ مستوى املعيقات وأسباهبا؛
 .: ح(2015)قوجيل،  ومنو املؤسسات وحدود الوصول إىل التكنولوجيا لتطوير نقاط القوة والتميز

بني دول الشرق األوسط ومشال إفريقيا احتلت اجلزائر  2016يف مقارنة قام هبا املرصد العاملي سنة 
وميكن اإلشارة هلذه املقارنة من خالل اجلدول  دولة مشاركة يف تقارير املرصد، 15من بني  11املرتبة الـ 

 :(Acs, 2016: 43 ) التايل
 2016: ترتيب دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا وفق مؤشرات المرصد العالمي لسنة 1الجدول 

 مؤشر الريادة الدولة الترتيب الجهوي الترتيب العالمي
 61.4 اإلمارات العربية املتحدة 01 19

 57.4 الصهيوينالكيان  02 21

 56.7 قطر 03 24

 52.4 البحرين 04 29

 47.8 اململكة العربية السعودية 05 36

 45.9 عمان 06 38

 45.6 الكويت 07 39

 39.9 لبنان 08 50

 34.4 تونس 09 62

 33.5 األردن 10 64

 30.5 اجلزائر 11 75

 29.5 املغرب 12 78

 28.9 ليبيا 13 79

 28.8 إيران 14 80

 27.3 مصر 15 89

 2016لسنة املرصد العاملي  ريراعتمادا على تق : من إعداد الباحثالمصدر

مؤشر الرايدة ابلنسبة للجزائر هو أقل من نصف املؤشر للدولة األوىل يف  ويشري معدو التقرير إىل أن  
املقارنة )اإلمارات(، بينما تتمثل نقاط القوة النسبية يف املؤشر إىل تصور الفرص واملخاطر الرأمسالية، يف حني 
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تشريعات املعمول جيب إعادة النظر يف ال هأن املعيق األساسي يتمثل يف احتكارها، هذا ما يدفعنا للقول أن  
 هبا وذلك مبا خيدم االغتنام احلقيقي والعادل للفرص.

 العاملي الـملؤشرات املرصد  2018، 2017، 2016كما جاءت مقارنة السنوات الثالث األخرية 
 املتعلقة ابجلزائر من خالل تقاريره املنشورة كالتايل:  14

 للسنوات الثالث األخيرة وفق مؤشرات المرصد العالميتطور أبعاد ريادة األعمال في الجزائر : 2الجدول 

2016 المؤشر/ السنة
1

 2017
2

 2018
3

 

 0.10 0.10 0.12 سريورة االبتكار

 0.20 0.20 0.20 النمو

 0.19 0.20 0.23 دولية األعمال

 0.16 0.16 0.24 املنافسة

 0.31 0.22 0.26 ابتكار املنتجات

 0.39 0.39 0.26 قبول املخاطر

 0.50 0.51 0.27 شبكات الدعم

 0.27 0.25 0.29 استيعاب التكنولوجيا

 0.17 0.17 0.34 فرص اإلنشاء

 0.31 0.28 0.36 مهارات اإلنشاء

 0.30 0.32 0.36 الدعم الثقايف

 0.29 0.31 0.38 رأس املال البشري

 0.27 0.34 0.69 تصور الفرص

 0.27 0.31 0.70 رأس املال املخاطر

 اعتمادا على تقارير املرصد العاملي للسنوات األخرية من إعداد الباحث: المصدر

من خالل اجلدول أعاله يتضح أن مؤشر شبكات الدعم ارتفع بنسبة ملحوظة، كما أن مؤشرات 
 ملحوظ.  لدعم الثقايف وتصور الفرص يف تدن  فرص اإلنشاء واملنافسة ومهارات اإلنشاء وا

عام لرايدة األعمال ابجلزائر املعد من طرف ذات املرصد فقد جاء ترتيب أما من انحية مقارنة املؤشر ال
 اجلزائر على النحو التايل: 
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 تطور ريادة األعمال في الجزائر للسنوات الثالث األخيرة وفق مؤشرات المرصد العالمي: 3الجدول 

 2018 2017 2016 جهة املقارنة/ السنة

 13/15 12/15 11/15 مشال إفريقيا والشرق األوسط

 80/137 73/137 75/132 دوليا

 24.7 25.0 30.5 املؤشر

 اعتمادا على تقارير املرصد العاملي للسنوات األخرية : من إعداد الباحثالمصدر

، 11من خالل اجلدول السابق يتضح أن ترتيب اجلزائر إقليميا يف تدين وهو على النحو التايل: 
الدولية فهو كذلك يف تدين حيث يظهر أنه وابلرغم من زايدة دولة، أما من الناحية  15من أصل  12،13

 للسنة اليت تليها. 80لبياانت مخس دول إضافية إال أن الرتتيب تقهقر برتبة  2017تقرير 

مسامهة رايدة األعمال يف الناتج  2017كما تضمن تقرير املرصد العاملي لرايدة األعمال لسنة 
 : 17Acs(4 :2017 ,( التايلاإلمجايل احمللي وميكن اإلشارة ألرقام بعض الدول من خالل اجلدول 

 الوحدة: مليار دوالر       مساهمة ريادة األعمال في الناتج اإلجمالي المحلي لبعض الدول: 4الجدول          

مساهمة ريادة األعمال في  الجهة أو الدولة
 الناتج اإلجمالي المحلي

مساهمة ريادة األعمال في  الجهة أو الدولة
 الناتج اإلجمالي المحلي

 2658.22 الوالايت املتحدة 1092 األوسط ومشال أفريقيا الشرق

 17.12 عمان 98.75 اجلزائر

 227.11 إيطاليا 44.57 تونس

 24.68 مايل 86.01 املغرب

 23.74 رواندا 189.63 مصر

 13.82 البينني 55.54 اإلمارات

 424.30 فرنسا 20.95 األردن

 48.54 الصهاينة 6.01 البحرين

 2017اعتمادا على تقارير املرصد العاملي لسنة  : من إعداد الباحثالمصدر

يتضح جليا من خالل اجلدول أعاله أمهية رايدة األعمال من خالل مسامهتها يف الناتج اإلمجايل  
اجلزائري وانفتاحه، وهو ما  االقتصاداحمللي لكل الدول، أما جزائراي فتبقى مقارنة هذه املسامهة يف مدى تنوع 
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املبني يف اجلدول التايل للسنوات الثالث  االجنليزي لتطور الناتج اإلمجايل احمللي Statistaتؤكده بياانت مركز 
 األخرية:

 للسنوات األخيرة Statistaتطور الناتج اإلجمالي المحلي في الجزائر وفق : 5الجدول 
 2018 2017 2016 السنة

 188.34 167.56 160.13 الناتج اإلمجايل احمللي

: االطالعاتريخ  www.statista.com : من إعداد الباحث اعتمادا على املوقع اإللكرتوين:المصدر
11/06/2019. 

بعد تطرقنا لتحليل بياانت املرصد العاملي لرايدة األعمال للسنوات األخرية جتدر اإلشارة كذلك أن 
 166مؤشرات البنك الدويل لقياس أنظمة أنشطة األعمال واليت صنفت اجلزائر يف آخر تصنيف هلا يف املرتبة 

دراسة املرصد العاملي، حيث يعد بدء النشاط التجاري أهم هذه املقاييس  جاءت بعيدة عن190من أصل 
والذي يقيس عدد اإلجراءات والوقت والتكلفة املتعلقني بتأسيس وتشغيل مؤسسة صغرية ومتوسطة احلجم 

، ويف ما يلي جدول يوضح مقارنة بني بعض الدول 2018وقد اختتمت آخر دورة جلمع البياانت يف ماي 
  :اجلوار ومنها العربية وكذا اإلفريقيةمنها دول 

 مقارنة لمؤشرات البنك الدولي لقياس أنظمة أنشطة األعمال لبعض الدول: 6الجدول 

 الجهة أو الدولة
عدد اإلجراءات 

 )للرجال(
الوقت باأليام 

 )للرجال(
الجهة أو 

 الدولة

عدد 
اإلجراءات 
 )للرجال(

الوقت باأليام 
 )للرجال(

 4 6 الوالايت املتحدة 20.5 7.2 أفريقيا الشرق األوسط ومشال

 6 4 عمان 17.5 12 اجلزائر

 6 6 إيطاليا 8 6 تونس

 11 5 مايل 9 4 املغرب

 4 5 رواندا 11 6 مصر

 8 5 البينني 3.5 2 اإلمارات

 3.5 5 فرنسا 12 7 األردن

 12 4 الصهاينة 8 6 البحرين
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اتريخ  http://arabic.doingbusiness.org: االلكرتوين اعتمادا على املوقع : من إعداد الباحثنيالمصدر
 .11/06/2019 االطالع:

من خالل اجلدول أعاله يتضح أن اجلزائر ختلفت عن أغلب الدول العربية وحىت دول اجلوار وتقهقرت 
 أما الدول املتقدمة فال جمال للمقارنة نظرا للفجوة الكبرية.مكانتها يف هذا اجملال حىت بني الدول األفريقية، 

 :خاتمة .10
رايدة األعمال عامل مهم لتقدم األمم وذلك ملا حيمله رواد  لقد تبني لنا من خالل هذه الدراسة أن  

هذه  ن  اس تقدم الدول املتطورة، وال شك أاألعمال من صفات متكنهم من اإلجناز وخلق الثروة، بل هي أس
 الصفات سوف تستمر ابعتبارها القوى الدافعة هلذا املفهوم يف املستقبل.

عربيا يبقى هذا املفهوم بعيدا عن اهتمام صناع القرار ورمبا مل يتفقوا حىت يف اجلانب االصطالحي بني 
تريادهم هلا إال مل يستوعبوا ما حيدث يف الظاهرة ذات البعد الدويل وابلرغم من اسو رايدة األعمال واملقاوالتية 

 مراتبهم يف هذا اجملال تبقى متدنية. أن  

تداخل املفاهيم حىت لدى األكادمييني والباحثني بني  حيث جند أن   يف اجلزائر تزداد األمور تعقدا  
املؤسسات الصغرية واملتوسطة ورايدة األعمال واملقاوالتية وهو ما يوحي لفوضى اصطالحية قد تؤثر على 

الظاهرة ولدت ميتة منذ أحداث ما يسمى بثورة  ة وإرساء صورة سليبة وقد يدفعنا للقول أن  التوجهات البحثي
 وما نتج عنها من سياسات وحماوالت لتشجيع املبادرات الفردية. 1988الشباب يف أكتوبر 

 تدين ا أن  من خالل سرد تقارير املرصد العاملي لرايدة األعمال للسنوات الثالث األخرية يتضح جلي  و 
مكانة اجلزائر يف جمال رايدة األعمال من سنة ألخرى، وهو ما يدعو لدق انقوس اخلطر وتصحيح ما ميكن 

 تداركه على مجيع األصعدة؛ االقتصادية واالجتماعية والسياسية وحىت الرتبوية.

 أفضت هذه الدراسة لتقدمي التوصية التالية:كما 

القرار خللق بيئة حقيقية تدعم رايدة األعمال يف اجلزائر  جيب تغيري االسرتاتيجية املنتهجة من طرف أصحاب
 بذلك. من خالل إطالق برانمج وطين تتظافر فيه جمهودات عدة وزارات أو بعث وزارة جديدة تعىن أساسا  

http://arabic.doingbusiness.org/
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 :ملخص
وتوضيح خمتلف مراحل وخطوات  احمليط األزرق اسرتاتيجيةهتدف هذه الدراسة إىل اإلحاطة مبفهوم 

تنافسية حديثة، وهذا من خالل دراسة جتربة سلسلة  كاسرتاتيجيةتبنيها وتطبيقها يف منظمات األعمال  
 .االسرتاتيجيةتبين هذه  يفCitizenM فنادق 

بفتح مما مسح هلا  االسرتاتيجيةقد قامت بتبين هذه  CitizenMأظهرت النتائج أن سلسلة فنادق  
 .ربحممنو و  توسع حتقيقو للعمالء جديدة قيمة  ابتكارعن طريق  خبلق طلب جديد سوقية جديدةمساحة 

 ، ابتكار القيمة.احمليط األزرق اسرتاتيجية ،التنافسية احلديثة االسرتاتيجياتكلمات مفتاحية: 
 .JEL: D40 ،L11 ،M10 ،Z31 اتتصنيف

Abstract:  

This study aims to delimit the concept of the Blue Ocean Strategy and 

to clarify the various stages and steps of its adopting in business organizations 

as a modern competitive strategy by examining the experience of CitizenM 

hotels in adopting this strategy. 

The results showed that CitizenM hotels have adopted this strategy, 

allowing it to open up new market space by creating a new demand through  
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innovating new value for customers and to achieve expansion and profitable 

growth.  

Keywords: Modern competitive strategies; Blue Ocean Strategy; Value 

Innovation. 

Jel Classification Codes: D40, L11, M10, Z31. 

 مقدمة:  .1
الصناعية واخلدمية، وساهم  سريعة ومستمرة يف خمتلف اجملاالتاقتصادية  اليوم تغرياتالعامل  يشيع

، وهذا ما بنسب تفوق نسب تزايد الطلب عليهحجم اإلنتاج  تزايد يفالتطور التكنولوجي وعوملة األسواق 
 يف السوقهلا کسب أكرب حصة ل اليت أصبحت تسعىمنافسة حمتدمة بني منظمات األعمال  نشوءأدى إىل 

هبدف هذا ، و عرب االقتطاع من حصص منافسيها إبتباع إسرتاجتيات وطرق وأساليب عديدة لتحقيق ذلك
ذي أصبح وهو األمر ال ،ومنوهاوتوسعها تطورها التفكري يف قبل يف املقام األول ضمان بقائها واستمراريتها 

ظهر تقارب كبري يف العروض املقدمة للعمالء من طرف املنتجني ومقدمي  بعد أنميثل مهمة صعبة التحقيق 
 اخلدمات واشتعلت حرب األسعار فيما بينهم مما أدى إىل آتكل رهيب يف األرابح احملققة.

إسرتاتيجي وتنافسي جديد تبَ ينِي منوذج عمل ومنهج  املنظمةأصبح لزاما على ويف ظل هذه الظروف 
السائدة ميكِينها من االنعتاق من املنافسة القائمة وفتح مساحات سوقية جديدة  تخمتلف عن االسرتاتيجيا

يقدمه املنافسون يف السوق تقدم من  عماخمتلفة  عروضوهو ما ال يتحقق إال بتقدمي  ،خبلق طلب جديد
احمليط  اسرتاتيجيةوتعترب  للتكاليف يسمح بتخفيض لألسعارمقابل ختفيض  للعمالء خالهلا قيمة إضافية

  .األزرق السبيل األنسب لتحقيق هذا
 :كما يلي بحثلل الرئيسية اإلشكالية طرحميكننا ذكره ما سبق  إىل استنادا

 ؟منظمة األعمال فيكيف يتم تبني وتطبيق إستراتيجية المحيط األزرق 
 على اإلشكالية الرئيسية املطروحة ميكننا طرح اإلشكاليات الفرعية التالية: وبناءا

 على أساسها إسرتاتيجية احمليط األزرق؟  تُبىنما هي املرتكزات النظرية اليت  -
 األعمال إلسرتاتيجية احمليط األزرق؟ ما هي اخلطوات املتبعة واألدوات العملية املستعملة لتبين منظمات -
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من تبين هذه اإلسرتاتيجية وما هي املراحل واخلطوات العملية  CitizenMكيف متكنت سلسلة فنادق   -
 اليت اتبعتها لتحقيق ذلك وكيف أدى هذا التبين لنجاحها ومنوها منوا مرحبا؟

إسرتاتيجية احمليط األزرق كإسرتاتيجية يساهم حبثنا هذا يف تسليط الضوء على مبادئ ومنطلقات 
بعد النجاح منظمة األعمال، وهذا يف حديثة وتوضيح خمتلف خطوات ومراحل تبنيها وتطبيقها تنافسية 

تبنت هذه اإلسرتاتيجية يف خمتلف القطاعات، كما يعترب هذا البحث دليال اليت  املنظماتالذي عرفته 
ميثل حمورا أساسيا  للمستثمرين يف اجلزائر وحافزا هلم لتبين هذه اإلسرتاتيجية خاصة يف جمال الفندقة والذي

ضمن قطاع السياحة الذي يعترب قطاعا حيواي يُعوَّل على مسامهته يف حتريك عجلة التنمية يف بلد ميتلك 
منوذجا حيتذى به نظرا للنجاح الالفت  CitizenMمجيع اإلمكانيات الالزمة لذلك، وتعترب سلسلة فنادق 

 تيجية.قته يف هذا اجملال جراء تبنيها هلذه اإلسرتاقالذي ح
 اإلطار النظري إلستراتيجية المحيط األزرق .2

 نشأة مصطلح إستراتيجية المحيط األزرق 1.2
  Renée Mauborgne وزميلته الربوفيسور Kim Chan قام كال من الربوفيسور 2005يف عام 

 "احمليط األزرق الفرنسي إلدارة األعمال إبصدار كتاب بعنوان "إسرتاتيجية INSEAD عهدومها أساتذة مب
Blue Ocean Strategy" والذي حقق شهرة عاملية غري مسبوقة حيث بيعت منه أكثر من مليون "

)عبد اجلوائز املرموقة  لغة وحاز على العديد من  43كما متت ترمجته إىل إلصداره  عام األول النسخة خالل 
 احتركا إسرتاتيجي 150 عاما يف دراسة 20، وقبل إصدار الكتاب أمضى مؤلفيه (54، صفحة 2018الفتاح، 

م حيث أدت هذه 2000م إىل 1880صناعة خمتلفة خالل الفرتة من  30يف شركة رائدة  100قامت هبا 
إنشاء مساحات جديدة خالل  وذلك منللشركات اليت أطلقتها،  ينالتحركات إىل حتقيق منو وازدهار ابرز 

 جدد من خارج نطاق قاعدة الطلب احلايل عمالءسواق خبلق طلب جديد عن طريق استهداف يف األ

(Kong, Lartey, Bah, Biswas, & Jaladi, 2018, p. 233). 
  المحيطات الزرقاء والمحيطات الحمراء 2.2

 سوقالاحمليط األزرق" منوذج السوق اخلاص هبم من خالل تصوير  إسرتاتيجية" ا كتابشرح مؤلف
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أبهنا احمليطات احلمراء  افقد عرف ،مكون من نوعني من احمليطات: احمليطات احلمراء واحمليطات الزرقاءعلى أنه 
ففي هذه األسواق احلدود  ،يف الصناعة الصناعات السائدة أغلبمساحات السوق املعروفة واليت تشمل 

قواعد املنافسة والطلب فيها يكون اثبتا ويتنافس املتنافسون على عدد حمدد بلون معروفة واملنافسني يقبَ 
منافسيها  حيث جتتهد الشركات للتغلب على (Siegemund, 2008, p. 23) ومعروف من العمالء

ممكنة من الطلب يف السوق ابستخدام طرق وأساليب عديدة، ولكن مع ازدحام  ابحلصول على أكرب حصة
السوق ابملزيد من املتنافسني تصبح املنافسة على أشدها ألن كل منافس حياول االستيالء على حصة غريه 

 ،ألمحرمن السوق وهو ما ينتج عنه صراع يشبه القتال يف معركة تسيل فيها الدماء فيتعكر صفو املياه ابللون ا
احمليطات ، ويف املقابل تشبه (52، صفحة 2018)عبد الفتاح،  وهذا سبب تسميتها ابحمليطات احلمراء

تدل على مساحات سوقية غري املساحات السوقية البكر اليت مل تعكر صفوها املنافسة الدامية وهي الزرقاء 
 يف وغري ملىب مكتشفطلب جديد غري  خلقعن طريق إنشاؤها ميكن و  فيها،منافسني للوجود  والحمددة 

   .(Siegemund, 2008, p. 23) السوق احلمراء

 وائدالع من جانب كل مناألعمال  نظمةمزرقاء على منو اليطات احملأتثري إنشاء مدى تحديد ول
من أعمال جديدة  108على جمموع دراسة إبجراء  Mauborgneوزميلته  Kimقام الباحث  ،واألرابح

 .(Swaty, 2016, p. 47)مت إطالقها 
 حا رباألو النمو على  المحيط األزرق تبني إستراتيجيةنتائج  :1الشكل 

 
 
 
 
 

 
Source: (Swaty, 2016, p. 47) 
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من األعمال اليت مت إطالقها كانت امتدادات  %86، رغم أن ما نسبته 1وكما هو موضح يف الشكل 
خطية أي حتسني تدرجيي داخل احمليط األمحر يف مساحة السوق احلالية إال أهنا مل تساهم سوى بنسبة 

فقط من إمجايل األرابح احملققة.  ويف املقابل  %39من جمموع عائدات األعمال املنطلقة وسامهت ب     % 62
فقط  %14 فإن ابقي األعمال واليت كانت هتدف إىل خلق حميطات زرقاء جديدة ومع أهنا متثل ما نسبته

من إمجايل  %61من إمجايل اإليرادات و %38من إمجايل األعمال املنطلقة، إال أهنا ولَّدت ما نسبته 
ر جل األرابح، يا الدور البارز الذي تلعبه األعمال املنطلقة ضمن احمليطات الزرقاء يف منو الشركات وهذا ما ُيظهي

 وحتقيقها ألرابح عالية.
بعد متييز احمليطات الزرقاء عن نظريهتا احلمراء ميكننا التطرق إىل تعريف احمليطات الزرقاء واليت ُعرِيفت 

لنمو لفرصة خلق و  جديد إنشاء طلبواليت يتم فيها  أو غري املكتشفة مساحة السوق غري املستغلة متثل أبهنا
 & Kim) املنافسةمل توضع بعدمطروح ألن قواعد لعبة  غريأمرا املنافسة تصبح  أين والرحبية العاليني،

Mauborgne, 2005, p. 4).  ل الرتكيز منوِي حتُ إسرتاتيجية أهنا  األزرق احمليطكما مت اعتبار إسرتاتيجية 
ه أهنا تَ  أي ،بني الشركات داخل السوق إىل إعادة بناء حدود السوق وخلق طلب جديد القائمةاملنافسة  وجُّ

 (Yang, 2012, p. 702) .  فيه منازعتطوير سوق ال  حنو

لنمو ا حتقيقهدفها تنافسية  وإسرتاتيجيةهي منوذج أعمال احمليط األزرق  وابلتايل نرى أن إسرتاتيجية 
عن طريق حترر من يتبناها من املنافسة السائدة يف السوق ابلتوجه حنو مساحات سوقية بيكر  والرحبية العاليني

 مل يصل إليها أحد إبنشاء طلب جديد ووضع قواعد جديدة للمنافسة.
 لمحيط األزرقمراحل تبني إستراتيجية ا 3.2

عملية أدوات تتضمن منهجية على مخس خطوات حمليط األزرق تبين إسرتاتيجية اعملية تشتمل 
 ها.جناحفرص  لزايدة مع توجيه صحيحوذلك وحتليلية ثبتت فعاليتها 

 الخطوة األولى: البدء 1.3.2
للتحرك اإلسرتاتيجي  نسباختيار املكان األيف حمليط األزرق تبين إسرتاتيجية احنو اخلطوة األوىل  تتمثل

الستهداف  املسريين ترشداملثالية اليت  داةاأل املستوطنني-املهاجرين-الروادريطة خب وتعترب ما يعرف حنوه،
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اإلمكانيات الواعدة للنمو عرب حافظة  واستغاللأكرب قدر من املكاسب حتقق هلم اليت من السوق طق ااملن
 .ريطةهذه اخلوتصنيفها على  املنظمةمشروعات أعمال أو رسم ، وذلك ابتداءا باألعمال

احمليطات  إسرتاتيجيةوفيها تنطبق  ،نقصد ابلرواد املشروعات اليت تقدم قيمة مبتكرة غري مسبوقةو 
من بني املشروعات نقصد ابملستوطنني املشروعات ، كما الزرقاء، وهي أهم مصادر النمو والربح للشركة

، ألهنا ختتنق بفعل وال تساهم بشكل كبري يف منوها املنظمةألرابح ال تضيف  وهي ،الصناعةيف  السائدة
يقفون يف مكان وسط على اخلريطة بني الرواد واملستوطنني ف املهاجرونأما يف حميط أمحر دامي،  املنافسة

      .(111، صفحة 2018)عبد الفتاح، 

 إسرتاتيجيةعن طريق تبين  شروعات تقدم قيمة مبتكرة غري مسبوقةم إبطالق الرايدةمنطق توسيع  ومينح
تكون أن ينبغي  حيث ،(Kim & Mauborgne, 1997) للشركةاملربح نمو للإمكاانت  ألزرقاحمليط ا

 ,Kim & Mauborgne)  واملستوطننيلديها توازن صحي بني الرواد واملهاجرين  املنظمةأعمال  خريطة

2017, p. 92).  هيمنة من  أعمال املنظمة حمفظةحتويل مركز الثقل يف  ميكنكيف   2 يوضح الشكلو
  املهاجرين والرواد.و املستوطنني إىل توازن أفضل بني املستوطنني 

 "المستوطنين -المهاجرين  -الرواد "خريطة عن طريق اختبار إمكانات النمو  :2 شكلال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: (Kim & Mauborgne, 1997) 
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 فهم وإدراك الوضعية الحالية الخطوة الثانية: 2.3.2

حيث  ،التنافسي احلايل لوضعهاصورة واضحة األعمال ل منظمة تشكيلتتناول اخلطوة الثانية كيفية 
إطارًا أداة و  تطريز "نسيج اإلسرتاتيجية"عترب يربز حاجتها إىل التغيري. وياالسرتاتيجي  هاواقعل أن إدراكها
هو نوع من التخطيط التحليلي لتصوير و  بشكل انجح،احمليط األزرق لتنفيذ إسرتاتيجية  وعملياتشخيصًيا 

فهم ب سمحيمما  اليةيف مساحة السوق احل للمنافسنيسد الوضع احلايل جي للمنافسة حيثالوضع احلايل 
 Kim) السوق يفوما حيصل عليه العمالء من عروض تنافسية حاليا الصناعة  تركز عليهاالعوامل اليت ومعرفة 

& Mauborgne, 2005, p. 25) ةاخلاص القيمة ياتمنحن بتصوير تطريز النسيج االسرتاتيجي ويتم 
لعمالئها من  هو تصوير للوضع النسيب ملا تقدمه املنظمةمنظمة أو جمموعة إسرتاتيجية، ومنحىن القيمة  بكل

 هبااخلاص  منحىن القيمةإحداث نقلة جذرية يف  منظمة ما دتافإذا أر ، عناصر خمرجات الصناعةكافة 
تقوم بتقدمي أن  ها فعلينيملنافساخلاصة ابمتر عربها منحنيات القيمة مروره بنقاط ال  والذي يظهر من خالل

)عبد الفتاح،     احمليط األزرق مزيج قيمة جديد وخمتلف للعمالء وهو ما ميكن حتقيقه بتبين إسرتاتيجية
 .(97، صفحة 2018

 الخطوة الثالثة: تصوُّر موضع الوصول 3.3.2
من يتم يف هذه املرحلة حتديد من هم العمالء املستهدفون حيث تتم إعادة بناء حدود السوق ليس 

، ولكن من خالل استكشاف غري العمالء وهو رضاخالل النظر إىل العمالء احلاليني وكيفية جعلهم أكثر 
 . (Kim & Mauborgne, 2015, p. 201) السبيل خللق طلب جديد

 :(53، صفحة 2016)نصور،  الثالث التاليةفئات الالعمالء إىل  تصنيف غري وميكن
 .التغيري يتقبلون من مقدمة يف وسيكونون دوماً  اجلديد عن يبحثون من هم: املتوقعون العمالء -
 .متاماً  اجلديد املنتج رفض منهم يُتوقع من هم: و املتقبلني غري العمالء -
 املنتج.    طلب علىال نطاق خارجيتواجدون  من هم: و املكتشفني أو غري املعروفني غري العمالء -

 لقخل إسرتاتيجية احمليط األزرق، حيثلتبين األساسية  املراحلالطبقات من هذه ويعترب حتليل وفهم 
 .تهاملاذا يرفضون التعامل مع صناعمعرفة طلب جديد، حتتاج املؤسسة إىل حتويل تركيزها إىل غري العمالء و 
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 الوصول كيفية  معرفةالخطوة الرابعة:  4.3.2
تتمحور هذه اخلطوة حول كيفية خلق مساحة سوقية جديدة وتغيري قواعد لعبة املنافسة ويتم ذلك 

 مها إطار العمل ذي املسارات الستة وإطار العمل ذي الفعاليات األربع.عن طريق تطبيق أداتني أساسيتني 
  إطار العمل ذي المسارات الستة 1.4.3.2

 كل مسار من املسارات الستة  ميثليعترب إطار العمل ذي املسارات الستة أداة حتليلية فعالة حيث 
 خلقإىل لوجه املنافسة وجها اإلسرتاتيجية من تحويل تركيز لخاصة للنظر إىل السوق نظرة جديدة  كيفية

 :يف اآليت هذه املساراتتتمثل و  ،احمليطات الزرقاء حنولتحول اب جديدة يةمساحة سوق
اليت  لصناعاتإجياد حميطات زرقاء ابلنظر إىل ا: إذ ميكن الصناعات البديلة يف البحث المسار األول: -

ومثال ذلك اجلمع بني مركز للتسوق ومطعم وملهى  الغرض، تؤدي نفس تقدم خدمات بديلة تنتج سلعا أو
 لألطفال حيث أن للثالثة نفس الغرض وهو خروج العائالت للرتويح.

ز على املوقف التنافسي يكرت عوض ال ةصناعنفس العرب اجملموعات اإلسرتاتيجية يف  البحث المسار الثاني: -
 يف تعمل منظمات جمموعة اإلسرتاتيجية عن اجملموعة يعرب مصطلحنفسها: و  االسرتاتيجيةضمن اجملموعة 

الزرقاء  احمليطات توجد أن هذا املسار خالل من للمنظمات متشاهبة، وميكن اسرتاتيجية وتتبع حمدد جمال
)قاسم و  خمتلفة يف جمال عملها جمموعات إسرتاتيجية إىل النظر خالل منإبجياد حلول جديدة للعمالء 

 .(47، صفحة 2013حممد، 
لنفس ز على خدمة أفضل يكرت عوض ال الصناعة ن ضمنتعريف جمموعة املشرتي إعادة المسار الثالث: -

 حميط وإجياد القائمة املنافسة حالة من عدة شركات اخلروج مثال استطاعت دويةاأل صناعة ففي :ناملشرتي
 األطباء.  وهم الشراء قرار على املؤثرين ملنتجاهتا وهم املرضى وجتاهل فئة املستخدمني على هلا ابلرتكيز أزرق

ميكن إجياد حيث  :حدود صناعتها خطىاليت تت كملةنظر إىل املنتجات واخلدمات املال المسار الرابع: -
منتجات مكملة ملنتجاهتا وهو ما  املنظمةمن خالل تقدمي  عمالءحميطات زرقاء بتقدمي حلول متكاملة لل

اإليطالية املنتجة للعجائن حيث قامت إبطالق منتج جديد مكمل ملنتجاهتا وهو  Panzaniقامت به شركة 
 .اجلاهزة صلصة الطماطم
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نظمات هلا هناك م حيث أن :العاطفي للصناعة/التفكري يف التوجه الوظيفي إعادة المسار الخامس: -
 وإغراء املشاعر حتريك جمال يف تنافس أخرى جند حني يف املنفعة، وحساب التكلفة على يركز توجه عاطفي

 هذين بني االنتقال عملية متارس فإهنا السوق يف االنفراد إىل املنظمات تسعى وعندما عاطفياً، الزبون
 اليت الساعات صناعة من ولتحت اليتالسويسرية  Swatch شركة طبقته الذي املسعى وهو نموذجني،ال

 واملوضة  احلداثة على والرتكيز العاطفي االنسياق حالة إىل املنتج جودة على والرتكيز الوظيفي االجتاه إىل متيل
   .(324، صفحة 2010)رؤوف، 

 من الزمنالتحوالت اليت حتدث مع مرور  إىل مينح النظرالنظر عرب الزمن: حيث  المسار السادس: -
 القيمة ري يف معايريتغُّ  استغاللمثال ، حيث ميكن ةابيجتاه خلق أسواق جديد حقيقية فرصا الصحيح املنظور

)قاسم ظروف احمليط أو التشريعات يف تغيري أو جديد حياة منط أو ظهور ما توقف تقنية لدى العمالء سببه
 .(49، صفحة 2013و حممد، 

 إطار العمل ذي الفعاليات األربع 2.4.3.2
 تصميم،جيدة ال أفكار عملية الناجتة إىلاألفكار  حتويل العمل يف إطار املسارات الستةيستوجب بعد 

-الرفع-تقليصال-احلذف)أو ما يعرف مبصفوفة عترب إطار العمل ذي الفعاليات األربع يولتحقيق ذلك، 
لة أداة فعالة ( اإلجياد إطار العمل هذا قوم ياء، و الزرق اتيطيف إطار احمل إسرتاتيجيةحركات  تقود لبناءمكمِي

على طرح أربعة أسئلة رئيسية لتحدي املنطق االسرتاتيجي ومنوذج العمل القائمني يف الصناعة وتتمثل مضامني 
 :(Kim & Mauborgne, 2015, pp. 43-44) األسئلة األربعة فيما يلي

 ؟منه مفروغ اأمر  وهي موجودة يف الصناعة وتعترب حذفها جيب اليت ناصرالع هي ما :السؤال األول -
يتم  ، حيثتنافست عليها الشركات طويال يف صناعة ما ناصرعاملنظمة أن تفكر يف إزالة يفرض على و 

 . املنتج لدى العمالء قص من قيمةتنوميكنها حىت أن رغم أهنا مل تعد هلا قيمة  أمهية ها ذاتاعتبار 
 الصناعة؟ يفاملتعارف عليه  ىستو من امل أدىن إىل تقليصها جيب اليت ناصرالع هي ما :السؤال الثاني -

املنافسة  هبدف مطابقةحتديد ما إذا كانت املنتجات قد مت تصميمها بشكل مفرط  املنظمةيفرض على و 
 .تقابلها مما يزيد من تكلفتها دون حتقيق مكاسب التغلب عليهاو 
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 يفاملتعارف عليه  ىستو من امل علىأ إىل الرفع منها جيب اليت ناصرالع هي ما :السؤال الثالث -
 الصناعة القائمة. العمالءاليت فرضتها على احللول الوسط  وجتاوزإىل الكشف  املنظمةيدفع و  الصناعة؟

يساعد حيث  الصناعة؟ ومل يتم طرحها من قبل يف إجيادها جيب اليت ناصرالع هي ما :السؤال الرابع -
 .عمالءعلى اكتشاف مصادر جديدة متاًما للقيمة ابلنسبة لل املنظمة

( على التوايل ناصروالذين هدفهما حذف وتقليص بعض العمن خالل متابعة السؤالني األولني )
اليت تتنافس  ناصروتقليل الع حبذفهبا  ةالتكاليف اخلاص ختفيضتكتسب املنظمة نظرة اثقبة حول كيفية 

خرين )والذين هدفهما الرفع من وإجياد اآل اإلجابة على السؤالني تعطي ،يف املقابلالسائدة، و  عليها الصناعة
 Kim) لمشرتي وخلق طلب جديدليمة قالللشركة نظرة اثقبة حول كيفية رفع  على التوايل( ناصربعض الع

& Mauborgne, 2005, p. 30) ، والذي تقوم  "القيمة بتكارإ" ينتج عنه ما أطلق عليه مصطلحوهو ما
 ،القيمة إضافة عن القيمة ابتكار ( حيث خيتلف3األزرق )كما هو موضح يف الشكل  احمليط إسرتاتيجية عليه

 اخلدمات املقدمةو  للمنتج إضافية منافع إحلاق خالل منوذلك  األمحر حمليطضمن ا تتم القيمة إضافةف
ينتج عنه  مما التكاليف تقليل على الرتكيزمن خالله  فيتم أما إبتكار القيمة األسعار، دون ختفيض يف للعميل

 واخلدمات املرافقة له نتجيف امل مميزة خصائص توفريب منح قيمة مضافة للعمالء ابإلضافة إىلختفيض لألسعار 
 .(12، صفحة 2017)احلوراين، 

 األزرق المحيط إستراتيجية القيمة في إطار : ابتكار3 شكلال

 
 
 
 
 

 
 (62، صفحة 2012)البناء و طالب،  المصدر:
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إطار العمل ذي املسارات الستة وإطار العمل ذي الفعاليات ابالعتماد على األداتني املتمثلتني يف 
مبنحىن  وذلك بظهورها، صناعتهاباخلاص  ةاإلسرتاتيجينسيج تغيري نوعي يف إحداث  ميكن للشركة األربع

  ة جديد.تقدميها ملزيج قيم يعرب عن اخلاصة ابملنافسنياملنحنيات  خيتلف عن جديد قيمة
    اإلستراتيجية ةحركالتنفيذ  :الخطوة الخامسة 5.3.2

يعترب تنفيذ احلركة اإلسرتاتيجية آخر مرحلة من مراحل تبين إسرتاتيجية احمليط األزرق وتشتمل هذه 
، بعد ذلك إجراء اختبارات سريعة للسوقواإلعداد النهائي هلا، مث حتديد احلركة اإلسرتاتيجية املرحلة على 

 .(Kim & Mauborgne, 2017, p. 75)يف تنفيذها طالق نواإل تنقيح هذه احلركة يف األخريليتم 
  إلستراتيجية المحيط األزرق CitizenM شركةدراسة حالة تبني  .3

 CitizenMالتعريف بشركة  1.3
 مبدينة أمسرتدام هبولندا 2008أول فنادقها سنة  سلسلة فنادق جديدة مت إفتتاح CitizenM تعترب

)Krzykowski, 2008(،  هذه الشركة واليت تعود ملكيتها لكل من متكنتRattan Chadha       و  
Michael Levie ونتيجة لذلك، ابتكرت عالمة  ،جديدة من املسافرين الدوليني فئةمن التعرف على

 20وحاليا تضم السلسلة  ،)Lin, 2014( رفاهية أبسعار معقولةهلم التوفر أن جتارية للفنادق اليت تركز على 
 .) ,2019CitizenM( فندقا موزعة عرب أكرب مدن العامل بقارات أورواب وأمريكا وآسيا

 إلستراتيجية المحيط األزرق CitizenM شركةخطوات تبني  2.3
 الخطوة األولى: البدء 1.2.3

للمالبس وتصميم شركة والذي كان ميلك  وهو أحد مالكي سلسلة الفنادق Rattan Chadhaقام 
بري يف جمال الفندقة إىل وهو اخل Michael Levieمبشاركة بيعها بعد ذلك ليقرر التحول بقام  زايءاأل

االستثمار يف جمال الفندقة قاما ابلبحث عن مواطن اإلبداع يف هذا اجملال حيث مت البدء يف إطالق سلسلة 
من طق استهداف املنواقيمة مبتكرة غري مسبوقة فنادق خمتلفة عن ما هو سائد يف صناعة الفندقة بتقدمي 

 .(CitizenMhotels, 2013)حتقق منوا عاليا ومرحبا اليت السوق 
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 فهم وإدراك الوضعية الحالية الخطوة الثانية: 2.2.3
 متهبدف معرفة الوضع التنافسي السائد قبل االنطالق يف تبين وتطبيق إسرتاتيجية احمليط األزرق، 

جمموعة  اخلاص بكل منحنی القيمة بتصويرية" اخلاص بصناعة الفندقة وذلك اإلسرتاتيجنسيج "تطريز 
 .4 الشكلكما هو موضح يف   إسرتاتيجية

  CitizenM     الخاص بصناعة الفندقة قبل إطالق فنادق االستراتيجيةنسيج  :4 الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .5 الشكل من إعداد الباحثني ابالعتماد على المصدر:
أن لكل جمموعة إسرتاتيجية منحىن قيمة خمتلف خاص هبا فبالنسبة  4نالحظ من خالل الشكل 

للفنادق الفخمة فمستوايت العروض املقدمة من طرفها أي القيمة املقدمة للنزالء تعترب عالية فيما خيص أهم 
أما العوامل اليت تركز عليها صناعة الفندقة واليت يستثمر فيها املتنافسون وهذا مقابل أسعار أيضا مرتفعة، 

جنوم فمستوايت العروض املقدمة تعترب منخفضة مقارنة ابلفنادق الفخمة ذات  3فيما خيص الفنادق ذات 
 جنوم وهذا مقابل أسعار منخفضة.  5

 الخطوة الثالثة: تصوُّر موضع الوصول 3.2.3
 خبلق مساحةإعادة بناء حدود السوق لتتم يف هذه املرحلة حتديد من هم العمالء املستهدفون  مت

ويتشكلون أساسا من األشخاص الذين يقومون ابلرتحال والسفر  جديدة من السوق تليب حاجياهتم ورغباهتم،
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 "العامل عرب وناملتنقل وناملواطنابستمرار لكنهم يفضلون اإلقامة يف ظروف مرحية وهو ما أطلق عليهم "
"mobile citizens of the world"   وعلى هذا األساس مت تسمية سلسلة الفنادق ابسم

"CitizenM"  ويدخل ضمن هؤالء كال من فئة الرحالة واملستكشفني والباحثني عن اإلطالع على الثقافات
عرب العامل لتأدية واملعامل السياحية املختلفة إضافة إىل فئة هواة التسوق يف خمتلف مدن العامل وفئة كثريي التنقل 

أو الكافية لديهم امليزانية هؤالء ليس ولكن  ،(CitizenMhotels, 2010)طة أبعماهلم وحرفهم مهام مرتب
رغم أهنا ال  جنوم 3كما أن الفنادق ذات جنوم،   5فخمة ذات دق افنلنزول بالرغبة يف إنفاق أموال كبرية ل

 .)Levie, 2019(تكلفهم كثريا إال أهنا ال تليب غالب متطلباهتم ورغباهتم 
ومن اخلصائص املشرتكة بني هؤالء أهنم غالبا ال يسافرون مع عائالهتم وال يبقون داخل الغرفة طويال 
نظرا النشغاهلم خاصة أثناء النهار كما أهنم حيتاجون إىل توفر مجيع املستلزمات اليت حيتاجوهنا يف جو مريح 

ذا إضافة إىل حاجتهم إىل التواصل مع وهادئ وابألخص النوم املريح ومشاهدة األفالم واالستحمام اجليد، ه
 العامل اخلارجي عرب اهلاتف وشبكة اإلنرتنت ملشاركتهم خمتلف خرباهتم وجتارهبم ونشاطاهتم. 

 الوصول كيفية  معرفةالخطوة الرابعة:  4.2.3
قررت الدخول إىل صناعة الفندقة واليت تعرف منافسة شرسة  CitizenM بعدما وضحنا كيف أن

تطريز  ما درست الوضع التنافسي السائد من خالل وذلك عن طريق إنشاء مساحة سوقية خاصة هبا بعد
كما قامت بعد ذلك بتحديد عمالئها املستهدفني والذين ية" اخلاص بصناعة الفندقة  اإلسرتاتيجنسيج "

خلق مساحة سوقية اليت يتم من خالهلا كيفية للميثلون مصدر الطلب على ما تقدمه، أييت الدور بعد ذلك 
ذلك عن طريق تطبيق أداتني أساسيتني مها إطار العمل ذي املسارات  متجديدة وتغيري قواعد لعبة املنافسة و 

 عمل ذي الفعاليات األربع.الستة وإطار ال
املسار الثاين من بني  إبتباعقامت  CitizenMأن  Michael Levieتبني من خالل تصرحيات 

 االسرتاتيجيةاملوقف التنافسي ضمن اجملموعة  الرتكيز علىاملسار يف جتنب ، ويتمثل هذا املسارات الستة
 أكثر بني اجلمع خالل من نفس الصناعةيف  االسرتاتيجيةعرب اجملموعات عن الفرص الكامنة  والبحث

ككل تسبح أن صناعة الفندقة  . حيث صرح هذا األخري االسرتاتيجيتني اجملموعتني كلتا من جاذبية العوامل
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منافسيه ضمن كل منافس التغلب على فيها  حيث أن املنافسة جد شديدة حياول دامية  محراء اتيف حميط
لالستثمار ضمن  احلاجة جاءتوهنا الصناعة ال تتميز ابإلبداع، كما أن هذه ،  االسرتاتيجيةنفس اجملموعة 

ذلك ابلرتكيز على جمموعتني إسرتاتيجيتني رئيسيتني وهي و حميط أزرق بعيدا عن هاته احمليطات احلمراء 
توفر  الفنادقكيف ميكن إنشاء فئة جديدة من معرفة  و  جنوم 3الفنادق ذات جنوم و  5الفنادق الفخمة ذات 

 .Affordable luxury" (Levie, 2017)"ة مقابل أسعار مقبوللكن الفخامة والرفاهية 
بناء  الشركةولتحقيق هذا املسعى وبعدما مت حتديد املسار اإلسرتاتيجي الواجب إتباعه استوجب على 

يف إطار احمليط األزرق واليت تقود إىل ابتكار يف القيمة والذي ال ميكن بلوغه إال من خالل  حركة اسرتاجيية
مت ضمن إطار العمل ذي الفعاليات األربع حتديد ختفيض التكاليف وزايدة القيمة للعمالء يف آن واحد، لذا 

اصر اليت جيب تقليصها والعناصر اليت جيب إلغائها والعنالعوامل اليت تركز عليها صناعة الفندقة و أو العناصر 
  اليت جيب الزايدة فيها والعناصر اليت جيب إنشائها.

فحىت ميكن للشركة ختفيض التكاليف هناك عناصر مت حذفها حيث كانت تركز عليها املنافسة مع 
 :(Levie, 2017)أهنا ال تعترب ذات قيمة ابلنسبة للعمالء املستهدفني وتتمثل هذه العناصر فيما يلي 

النزالء يشكلون طوابري أن جند يف العادة حيث ، واإلرشاد توجيهمكتب االستقبال وخدمات المت إلغاء  -
 .روجهم منه عند هناية فرتة إقامتهمخعند دخوهلم للفندق للحجز وكذلك عند ومزعجة متعبة 

هي واجهات تطل على الشوارع الرئيسية و  ثالثهلا  CitizenM فنادقاملطاعم ألن  التخلي عنمت  -
يفضلون التجوال واختيار املطاعم أبنفسهم هبدف التجول  زالءويف هذه املدن الن ،تتواجد يف مدن كربى

 .والتسلية والرتفيه ودعوة بعضهم البعض لتناول الطعام
نوع واحد من ومت استبداهلم ب ةقصناعة الفنداليت تشتهر هبم اخلدم ابقي أصناف البوابني و مت االستغناء عن  -

 متعددو املهام. املوظفني وهم "السفراء"
 صناعة يفاملتعارف عليه  ىستو من امل أدىن إىلالعناصر  التكاليف ب  تقليص بعضكما مت ختفيض 

 الفندقة دون أن يؤثر تقليصها على القيمة املقدمة للعمالء وأمهها:
 .(Levie, 2017) ةتقليص مساحة الغرفة الواحد نتيجةبزايدة عدد الغرف مت ختفيض التكاليف  -
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مت توحيد شكل ومساحة الغرف أي أنه مت التقليص من األنواع املتعددة للغرف إىل نوع واحد ويؤدي هذا  -
 إىل تقليص التكاليف الناجتة عن االمتناع عن النزول ابلفندق يف حالة عدم توفر نوع معني من الغرف. 

وى بعض العناصر اليت ومتكنت املؤسسة من رفع القيمة املقدمة للعمالء من خالل الزايدة يف مست
 فرضتها الصناعة القائمة وأهم هذه العوامل ما يلي:

كما أن الغرفة مصممة مكان جيد لالستحمام،   ،، انفذة حبجم اجلدارحجم ملكيتوفري سرير مريح ذو  -
 "smart luxury"رفاهية عالية وتكنولوجيا متطورة بطريقة فعالة وحتتوي على أهم املستلزمات يف إطار

ميكن التحكم يف  "MoodPad"حيث تستعمل مفاتيح ذكية لفتح األبواب وعن طريق لوحة إلكرتونية 
أاثث  وحتتوي الغرفة على ،الستائر وجهاز التلفزيون ودرجة حرارة الغرفة كما ميكن تغيري لون وشدة اإلانرة

يف مكان آخر ة ليست متوفر و  CitizenMفاخر وثالجة ومواد جتميلية ولوازم منتجة خصيصا لعمالء 
(Fauconnier, 2016). 

هلا ثالث واجهات وتقع ابملدن الكربى ويف مواقع  CitizenMمالئمة موقع الفندق حيث أن فنادق  -
  (Levie, 2017) .  ممتازة قريبة من شبكات النقل واملطاعم وخمتلف املرافق الضرورية

األفالم حسب الطلب ابجملان، التواصل ابلصوت والصورة عرب اإلنرتنيت، توفر اإلنرتنت عالية مشاهدة  -
  (Fauconnier, 2016) . نزالء ال الئمة الستعماالتخمتلفة وم مقابس، "wifiالسرعة ابجملان بتقنية "

للعمالء أيضا عن طريق إنشاء عناصر كثرية مل يتم طرحها من قبل يف وقامت املؤسسة برفع القيمة 
 صناعة الفندقة وتتمثل فيما يلي:

مت منح التحكم للنزالء من خالل احلجز الذايت عن طريق أكشاك آلية يف مدة ال تتجاوز دقيقة واحدة  - 
      .(CitizenM, 2019) ومن دون وقوع أية أخطاء إنسانية مع إمكانية الدفع اإللكرتوين 

وهم "السفراء" متعددو املهام الذين يقومون بكل أنواع  دمأنواع اخلدم بنوع واحد من اخلمت استبدال كل  -
فهم ليسو خدما  ،األعمال غريها منالشراب و وتقدمي املهام مثل االستضافة والتوجيه بعد احلجز وحتضري 

 (Levie, 2017) .ويساعدونه يف كل أمر هو يف حاجة إليه مربجمني مسبقا بل يرافقون النزيل 
 مقهى وحملهبا   "communal living"للعيش يف جو اجتماعيللنزالء أماكن مشرتكة مت إنشاء  -

من حواسيب وطابعات وكتب  كل املتطلباتمع توفر  ساعة 24أايم/7للمشروابت واألطعمة اجلاهزة مفتوحة 
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 وقطع ولوحات فنية ملهمة مجيلةتصميم هبندسة  معكأن النازل يف الفندق يعيش يف منزله، و  ،وغريها
(CitizenM, 2019). 

نتجت زايدة يف  ،يف املقابلو ، التكاليف يف ختفيضحذف بعض العوامل وتقليص بعضها  نتج عن
التكاليف من خالل الزايدة يف بعض العوامل وإنشاء عوامل جديدة وهذا  القيمة دون ارتفاع مصاحب يف

  .األزرق احمليط إسرتاتيجية والذي تقوم عليه "القيمة بتكارإ" ما أدى إىل حتقيق
 تقدميه ميكن ذيمزيج القيمة اجلديد ال ديدحتبعد العمل ضمن إطار العمل ذي الفعاليات األربع و 

 اسرتاتيجيةموعة بكل جماخلاص  منحنی القيمة بتصويراملستقبلي وذلك  ةاإلسرتاتيجيتطريز نسيج  للعمالء مت
ة ختالف تشكيلب يظهرCitizenM    ، ونالحظ أن منحىن القيمة اخلاص ب5كما هو موضح يف الشكل 

جنوم  5اللتان مت الرتكيز عليهما ومها الفنادق الفخمة ذات  اخلاصني ابجملموعتني اإلسرتاتيجيتني ينياملنحن
 جنوم. 3والفنادق ذات 

 CitizenM     بعد إطالق فنادق الخاص بصناعة الفندقة االستراتيجيةنسيج  :5 الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
source: (Levie, 2017) 
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الذي حتقق عن طريق ختفيض التكاليف وزايدة القيمة  "القيمة بتكارأما ابلنسبة لألسعار فقد مسح "إ
اخلاصة ر اسعقل األتحيث  يض كبري يف األسعارفإىل ختدون رفع مصاحب للتكاليف املقدمة للعمالء 

 ,Levie) جنوم 5 اتذالفخمة دق افنابل اخلاصةر اسعاألن ع 40%إىل   30%بنسبة CitizenMبفنادق 

2017). 
  اإلستراتيجية ةحركالتنفيذ  :الخطوة الخامسة 5.2.3

أصبحت معامل تطبيق هذه  تبين إسرتاتيجية احمليط األزرقبعد املرور عرب اخلطوات األربعة األوىل حنو 
 مبدينةابلبدء الفعلي يف تطبيقها إبطالق أول فندق هلا  CitizenM اإلسرتاتيجية واضحة حيث قامت شركة

  .2008سنة وكان ذلك  أمسرتدام هبولندا

 إلستراتيجية المحيط األزرق CitizenMفنادق  نتائج تبني 3.3
 أثرا ابرزا على جناحها جتسد فيما يلي: إلسرتاتيجية احمليط األزرق CitizenMفنادق كان لتبين 

فندق موزعة عرب قارات  20ومنو مربح عايل فاألرابح اليت حققتها مسحت هلا إبطالق كبري حتقيق توسع   -
كما بلغ عدد عماهلا من إطالقها ألول فنادقها  سنة  11أورواب وأمريكا وآسيا بعدما كان فندقا واحدا قبل 

 . )Levie, 2019( عامل 1.000عرب خمتلف الفنادق 

جنوم وبلغ  5حتصلت على نسبة عالية للتقييمات االجيابية للنزالء تفوق يف مرات عديدة الفنادق ذات  -
 هبا تقلر اسعاألوهذا بفضل القيمة العالية املقدمة هلم ابإلضافة إىل أن  90%متوسط نسبة شغل الغرف 

نتيجة منوذج القيمة املبتكر  جنوم 5 اتذ خمةالفدق افنابل اخلاصةر اسعاأل عن 40%إىل   30%بنسبة
 .(Levie, 2017) والذي أدى رفع القيمة املقدمة للنزالء دون رفع للتكاليف بل بتخفيضها

 خاتمة: .4
  قد قامت بتبين إسرتاتيجية احمليط األزرق CitizenM أن سلسلة فنادقتبني من خالل دراستنا هذه 

بتنفيذ كافة خطوات تطبيقها وأوهلا إختاذ قرار التحول إىل االستثمار يف جمال الفندقة بطريقة مبتكرة  وذلك
، ليتم بعد ذلك دراسة الوضع السائد للمنافسة ابالستعانة ابألداة التحليلية املتمثلة وخمتلفة عن ما هو سائد

 حتديد فئة العمالء املستهدفني من طرفهم  يف تطريز النسيج االسرتاتيجي للوضعية التنافسية للصناعة، مث مت
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ليتم بعد ذلك رسم صورة عن كيفية خدمة هؤالء العمالء مبنحهم قيمة مبتكرة خمتلفة عن ما يقدمه املتنافسون 
يف الصناعة ابالستعانة أبداتني عمليتني وحتليليتني مهمتني ومها إطار العمل ذي املسارات الستة وإطار العمل 

ألربع، ويف هناية هذه املرحلة مت حتديد مزيج القيمة املقدم للعمالء ليتم الدخول يف آخر مرحلة ذي الفعاليات ا
 من مراحل تبين إسرتاتيجية احمليط األزرق وهي البدء الفعلي يف تطبيقها.

مكنها من النجاح وحتقيق توسع ومنو  CitizenMتبين هذه اإلسرتاتيجية من طرف سلسلة فنادق 
الفندقة وفتح  صناعةمن خالل التحرر من املنافسة املهيمنة على إبتكارها لنموذج قيمة جديد جراء مرحبني 

أسواق جديدة هلا عن طريق خلق طلب جديد ابستهداف فئة جديدة من العمالء وتقدمي قيمة مبتكرة هلم 
 ."Affordable luxury" "متثلت يف توفري "الرفاهية أبسعار معقولة
 التالية: التوصياتميكن تقدمي  CitizenM فنادقمن خالل دراسة حالة سلسلة 

تعترب إسرتاتيجية احمليط األزرق إسرتاتيجية تنافسية حديثة ومنوذج أعمال يقود للنجاح االسرتاجتي وحتقيق  -
نشاطها خاصة يف ظل  تالتوسع والنمو املربح ميكن تبنيه من طرف املؤسسات اجلزائرية ابختالف جماال

 املنافسة الشرسة اليت تفرضها الشركات العابرة للقارات.مناخ األعمال الدويل احلايل و 
الناجحة  CitizenMفنادق ضرورة إستفادة رجال األعمال املستثمرين يف قطاع الفندقة ابجلزائر من جتربة  -

 .حتصلت على جوائز حملية وعاملية عديدة وهي اليتيف هذا اجملال 
تنظيم برامج ودورات للتكوين والتدريب على منهجية تبين إسرتاتيجية احمليط األزرق واألدوات املستعملة  -

  يف ذلك لفائدة املقاولني الشباب والراغبني يف إطالق مشاريع إستثمارية جديدة ابجلزائر.

  . قائمة المراجع:5

 )إسرتاتيجية احمليط األزرق بني املفهوم والتطبيق(.التسويق األزرق (. 2018حازم حممد عبد الفتاح. )
 اإلسكندرية: مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع.

(. دور أبعاد إسرتاتيجية احمليط األزرق يف األداء التسويقي ابلتطبيق على الشركة العامة 2010رعد رؤوف. )
 .335-317(، 98)32ن، جملة تنمية الرافدي. -نينوى-لصناعة األدوية واملستلزمات الطبية 

(. دور أبعاد إسرتاتيجية احمليط األزرق يف منو األسواق "دراسة ميدانية على شركات 2016ريزان نصور. )
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 .63-43(، 28)38جملة جامعة البعث، العصائر يف مدينة الالذقية". 
 ستدامة : مدخل معاصر.إسرتاتيجية احمليط األزرق وامليزة التنافسية امل(. 2012زينب البناء، و عالء طالب. )

 عمان: دار احلامد للنشر و التوزيع.
(. مدى توافر مسارات إسرتاتيجية احمليط األزرق يف املنظمات الصناعية 2013سعد قاسم، و سعيد حممد. )

جملة تنمية . -دراسة استطالعية يف شركة احلكماء لصناعة األدوية واملستلزمات الطبية / املوصل-
 .55-39 (،113)35الرافدين، 

(. مدى تبين إسرتاتيجية احمليط االزرق لدى شركات الصناعات الغذائية يف قطاع 2017يوسف احلوراين. )
التجارة، غزة: اجلامعة غزة ودورها يف تعزيز امليزة التنافسية املستدامة )مذكرة ماجيستري(. كلية 
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 : ملخص
هندف من خالل هذه الورقة البحثية اختبار ونوعية املؤسسات يف تفسري العالقة بني نوعية املؤسسات 
ووفرة املوارد الطبيعية والنمو االقتصادي ابجلزائر ابالعتماد على منهج التكامل املشرتك ومنوذج تصحيح اخلطأ 

كل بني   الطويل األجل يف ةعكسيأشارت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة . 2017-1995خالل الفرتة 
مرتبط بتقلبات  األخريهذا ألن ر، النمو االقتصادي يف اجلزائو  واألداء املؤسسايت الطبيعية املوارد وفرةمن 

د إنتاجي وخلق اقتصا فعال مؤسسايت دون بناء حيول كعائق  الطبيعية املوارد أسعار النفط حيث اعتربت
 .متنوع

 .الطبيعية املوارد االقتصادي، النمو املؤسساتية، النوعية ،ايتؤسسم اقتصاد، قتصاد الريعا كلمات مفتاحية:
 JEL: C22،Q32 ،O43اتتصنيف

Abstract: 

The aim of this paper is to measure the impact of institutional quality 

on the relationship between the quality of institutions, the abundance of 

natural resources and economic growth in Algeria, using Co-integration 

approach and error correction model during the period 1995-2017. The 

results of the study indicated a long-term negative relationship between the 

abundance of natural resources, institutional performance and economic  
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growth in Algeria, which is fragile and linked to fluctuations in oil prices, 

where natural resources are considered as a barrier to institutional change and 

the creation of a diversified production economy. 

Keywords: Rent economy, institutional economy, institutional quality, 

economic growth, natural resources.  

Jel Classification Codes: C22, Q32, O43 

 :مقدمة.1
التوجهات  منذ منتصف التسعينات كان هناك جتديدا يف اقتصاد التنمية، حيث ظهرت عديد من

اليت سامهت فيه، من بينها االقتصاد املؤسسايت. هذا األخري أعاد النظر يف املبادئ املستقرة يف النظرية 
الكالسيكية واهتم بنوعية املؤسسات كأحد حمددات النمو االقتصادي. ويفسر أنصار هذا التيار أن سبب 

ألساسية ابلرغم من املوارد املتاحة واإلصالحات كبح النمو االقتصادي راجع إىل غياب املتطلبات املؤسساتية ا
 صادية مع اإلصالحات املؤسساتية.املنتهجة، أو عدم متاشي اإلصالحات االقت

يف اجلزائر، فرغم املوارد املالية اليت تعرفها من حني آلخر عند ارتفاع أسعار النفط، إال أهنا مل تستطع 
يعترب الركيزة األساسية للتوازانت االقتصادية الكلية الداخلية خلق اقتصاد إنتاجي متنوع، فقطاع احملروقات 

  (2015)زرواط فاطمة الزهراء،  .واخلارجية، مع ضعف مسامهة قطاعات األخرى كالصناعة والزراعة
 ، مل تستغل يفطالنف أسعار ابلرغم من املوارد املالية املعتربة اليت ُحققت يف ظل انتعاش :اإلشكالية

 ؟الجزائريالمؤسسات على نمو االقتصادي  نوعيةأثر  ما هو انطالقا مما سبق:ف، خلق اقتصاد إنتاجي
ؤسسات يف تفسري األداء الدراسات يف عديد الدول حول مدى أتثري امل نتائج بناءا علىالفرضية: 

االقتصاد مع ضعف يف  بديناميكية ال الريع بتطور حجم مرهوان ، فالنمو االقتصادي ابجلزائراالقتصادي
 .النوعية املؤسساتية
لالقتصاد املؤسسايت لالقتصاد الريعي و قمنا بعرض املقاربة النظرية  لتحقيق أهداف الدراسة المنهجية:

ببعض الدراسات السابقة لتفسري العالقة بني أداء املؤسسات والنمو االقتصادي، وحاولنا دراسة  واستعنا
العتماد على منهج التكامل املشرتك حالة االقتصاد اجلزائري ابعتباره اقتصاد ريعي من خالل دراسة قياسية اب

 .2017-1995ومنوذج تصحيح اخلطأ خالل الفرتة 
  ة:. المقاربة النظرية للدراس2
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يف الفكر االقتصادي الريع هو أحد مكوانت الدخل يف أي وحدة اجتماعية اقتصادية، ويعرف أبنه 
املردود الناتج عن ملكية املوارد الطبيعية، إذ يعترب ظاهرة تعرفها مجيع االقتصادايت املتقدمة منها واملتخلفة، 

األعمال اليت  .(2005)احلافظ،  .تصاد مااالختالف يكمن يف مدى األمهية النسبية اليت ميثلها الريع يف اق
 The، استخدموا فيها عبارة لعنة املوارد الطبيعية "Gelb, Auty, Sachs, Warnerقدمها 

curse of natural resources لإلشارة إىل البلدان الغنية ابملوارد الطبيعية اليت تتميز "
 (Sachs, 2001)   .الريعية وبضعف أداء املؤسسات والكفاءة االقتصادية ابقتصادايهتا

 االقتصاد الريعي: 1.2
يعين اقتصاد الريع اعتماد بلد ما على استغالل موارد طبيعية، ويكون ذلك ابالعتماد على املبادالت 

وعادة ما تستعمل هذه العائدات الريعية بشكل مباشر يف التجارية، حبيث تتمتع فيه الدولة بعائدات معتربة، 
 ،البناء والتشييد وتوزيع أجور املوظفني والعمال واسترياد كل ما حتتاجه دون االستثمار يف قطاعات إنتاجية

(Talahite, 2005) عات االقتصادية تكون الدولة وسيطا بني القطاع الذي يولد الريع وبني القطاحيث
 (Mouhoub, 2011) األخرى.

النفطي أبنه االقتصاد الذي يعتمد على الريع املتولد من إنتاج النفط،  كما يعرف االقتصاد الريعي
وتتلخص درجة اعتماد االقتصاد الوطين على هذا الريع مبسامهة قطاع النفط بنسبة أكرب من جمموع مسامهات 

 (2013)صاحل، . القطاعات األخرى يف الناتج احمللي اإلمجايل
 الموارد(: وفرة)الريعي المقاربة النظرية لالقتصاد  2.2

النظرية الكالسيكية جاءت بنظرية املزااي النسبية اليت تشري إىل حتمية ختصص كل دولة يف إنتاج 
املوارد األكثر وفرة، واالستثمار يف هذا القطاع يف ظل التقسيم الدويل للعمل، كان ينظر إىل املوارد ابعتبارها 

مصادر امليزة النسبية الطبيعية، و إىل غاية سنوات اخلمسينات كانت نظرية امليزة النسبية  مصدر أساسي من
اعترب العديد من االقتصاديني يف جمال  (2018)عبلة،  .هي املنهج األساسي يف التحليل النظري للنمو

اقتصاد التنمية أن الوفرة النسبية يف املوارد الطبيعية تعمل على مساعدة و ليس اإلضرار ابلدول النامية كبديل 
للندرة النسبية لرأس املال املوجه إىل االستثمار، بفضل ما حتققه القدرة التصديرية من إيرادات، إضافة إىل 

مما يسمح حلكومات هذه الدول احلصول على إيرادات جبائية ومن مث متويل القطاع  جذب لالستثمارات
العمومي. مع ذلك، فإن نظرة مقارنة لبعض التجارب اإلقليمية للتصنيع كان هلا سياق خمالف، فعلى سبيل 

ولندا ومل تقلع البلدان الصناعية الرائدة يف أورواب، يف حني أتخرت ه وسويسرا أولاملثال، ملاذا كانت بلجيكا 
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 (IPC-IG, 2005)  حىت العقود األخرية من القرن التاسع عشر؟
( ، Syndrome Hollandais) ، عرف ما يسمى ابلعلة اهلولنديةفي بداية الستينيات

حيث كان الكتشاف الغاز الطبيعي يف حبر الشمال األثر السليب على االقتصاد اهلولندي، مما أدي لنفي 
حول أاثر وفرة املوارد الطبيعية، فالتحليل النظري حديث من انحية التأصيل  ةالكالسيكياملقارابت النظرية 

)زايري، .ظل ما أطلق عليه نقمة املواردحول اقتصادايت الدول اليت تتمتع بوفرة من املوارد الطبيعية يف 
كان حمتوى هذه املقاربة اجلديدة أن الدول الغنية ابملوارد الطبيعية حتقق معدالت منو أقل مقارنة  (2013

 مع ابقي الدول اليت تفتقر للموارد الطبيعية.
سياسي وظهر مصطلح الدولة الريعية، واليت تتميز  املوارد بعدأخذت نظرية نقمة  الثمانينات، منذ

بعجز يف املؤشرات اجليدة إلدارة احلكم وانتشار الفساد السياسي واملايل، فإنتاج الثروة يف دولة الريع حمصور 
ضمن جمموعة قليلة ال تساهم بشكل فعال يف عملية اإلنتاج االقتصادي، وأن اإليرادات الريعية ال عالقة 

جملتمع بتحصيلها. يف هذه احلالة يقتصر الدور االقتصادي واالجتماعي للدولة الريعية على ألغلب فئات ا
 (Georges, 2010)  ختصيص املوارد أو إعادة توزيع اإليرادات.

 كابح  متثلمت تعديل نظرية نقمة املوارد، واعتبار أن وفرة املوارد الطبيعية ال  التسعينيات، في نهاية
للنمو، حيث أن كيفية إدارة السلطات العمومية لإليرادات الناجتة عن استغالل املوارد الطبيعية تتغري حسب 
نوعية املؤسسات، فيمكن أن متثل املوارد الطبيعية نعمة بدل أن تكون نقمة بوجود مؤسسات ذات نوعية 

 (Edison, 2003)  جيدة.
 ي:اتالمقاربة النظرية لالقتصاد المؤسس 3.2

ترجع املؤلفات األوىل عن االقتصاد املؤسسايت إىل هناية القرن التاسع عشر يف الوالايت املتحدة مع 
، Common،. حتليل النشاط اجلماعي يف نظر Veblen Clark, Commonظهور أعمال

قتصادية، وعلى عكس النظرية الكالسيكية يسمح بتجديد تصور السلوكيات وإدماج املؤسسات يف النظرية اال
اليت تعترب أن النظام االجتماعي هو نتيجة لتنظيم تلقائي تؤدي إليه قوي السوق اليت تنسق بني املصاحل 

أن النظام االجتماعي هو بناء يتم بواسطة العمل اجلماعي، فما دامت الندرة  Commonالفردية، يرى 
م االجتماعي لن يكون مبثابة توازن لكنه حل وسط انتج عن العمل تولد تعارضا يف املصاحل فإن النظا

 (Abdel Hakim, 2011, p. 129) . اجلماعي أي عن املؤسسات
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 Ronald Coase, Douglas North, Oliver Williamsonاالقتصاديون 
أول من  Williamsonبناء االقتصاد املؤسسايت اجلديد، وكان االقتصادي األمريكي  سامهوا أبعماهلم قي

أطلق هذا االسم على أعمال اجليل اجلديد من االقتصاديني املؤسسني للتمييز بينهم وبني سابقيهم، ما دام 
ع نطاقها لتتمكن االقتصاد املؤسسايت اجلديد يندرج يف إطار النظرية الكالسيكية اجلديدة لكنه سعى إىل توسي

 (Maucourant, 2012)  من معاجلة املسائل اليت أغفلتها هذه األخرية.
اجلديدة تتبين فرضية أن لدى الفرد عقالنية موضوعية تسمح له مبعاجلة املعلومات  الكالسيكيةالنظرية 

لعقالنية احملدودة اليت يون على فرضية ااتوالقيام ابختياراته على حنو يعظم منفعته منها. بينما يعتمد املؤسس
يقوم ابالختيار  الفرد ال يستطيع احلصول على مجيع املعلومات قبل أن  الذي يري أن  ، Simonهبا جاء

وحىت إذا استطاع أن حيصل على املعلومات فإنه ليس لدى الفرد ، ومن مث تكون املعلومات لديه غري مكتملة
القدرة اليت متكنه من معاجلة مجيع املعلومات املتوفرة. من هنا تنشأ حالة من عدم االكتمال يف املعلومات 

رد اختياراته، ومن مث تكون عقالنية حمدودة، أي أن الفرد وعدم اليقني، وهذا هو اإلطار الذي جيري فيه الف
من أجل احلد من  نشأت املؤسسات عليهسيتخذ قراراته يف ضوء املعلومات املتاحة ويف حالة عدم اليقني، و 

  (Abdel Hakim, 2011, p. 139) .عدم اليقنيحالة 
أبن "املؤسسات هي القيود اليت استنبطها ووضعها اإلنسان واليت تنظم التفاعالت  Northيرى 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية وتتضمن قيود غري رمسية )العقوابت، احملظورات، العادات والتقاليد ولوائح 
احلد من عدم اليقني  السلوك( وقوانني رمسية )الدساتري، القوانني وحقوق امللكية("، كان اهلدف من إنشائها

الصادر عن البنك الدويل  2002وحسب تقرير التنمية يف العامل لسنة  ،(North, 1993) يف التبادالت
فإن "املؤسسات هي القوانني اليت تسري السلوكيات وآليات التنفيذ أو اآلليات اليت تنفذ وتدعم تلك القواعد 
 وابلتايل فهي تؤثر على دوافع الناس وتدعم معامالت السوق، وبذلك تعطي فرصا وحوافز لالخنراط يف نشاط

 فيعرفون املؤسسات"أبهنا Zoido Lobaton& Kufmann Kraayالسوق املثمر"، أما 
التقاليد اليت بواسطتها متارس السلطة يف بلد ما، وتشمل العمليات اليت يتم من خالهلا اختيار ومراقبة 
احلكومات، مدى قدرة الدولة على صياغة وتنفيذ سياسات انجحة ومدى احرتام للمؤسسات اليت حتكم 

  (Kaufmann, 2006)التفاعالت االقتصادية واالجتماعية بينهم". 
وضع االقتصاديون املؤسساتيون اجلدد حتليال للكفاءة االقتصادية يعتمد على نظرية العقود واليت ترتكز 

هدف االقتصاد املؤسسايت  (Maucourant, 2012)  على نظرية الوكالة ونظرية حقوق امللكية.



 

 على المؤسسات جودة ثرأل يةقياس دراسة والنمو االقتصادي: االقتصاديات الريعية ،المؤسساتياإلطار 
 (2017-1995) الجزائر في االقتصادي النمو

 

291 

للمؤسسات من خارج السوق أو املؤسسات غري التجارية، ألن األفراد اجلديد هو بناء نظرية اقتصادية 
العقالنيون ميكنهم استخدام املؤسسات من خارج السوق لتحسني مستوى الرفاهية اجلماعية، وهو ما ال 

 ميكنهم حتقيقه، ابالعتماد على السوق وحدها، وذلك:
 إبعادة النظر يف مفهوم عقالنية األفراد؛-
 املعامالت وتقليصها لتحقيق الكفاءة االقتصادية؛ بتحديد تكاليف-
إبعطاء املؤسسات وضعا مركزاي يف التحليل بوصفها الوسيلة البديلة أو املكملة للسوق يف تنسيق -

 األنشطة االقتصادية.

 ي:اتالتغيير االقتصادي والتغيير المؤسس 4.2
على أنه "عملية شاملة  Northفه التغيري املؤسسايت عنصر عام يف التغيري االقتصادي والذي يعر 

 ومستمرة وتراكمية ترتتب على االختيارات اليت يقوم هبا األفراد وأصحاب املشروعات واملنظمات".
(North, 1993)   وصف كماPerroux فمن انحية، تغيري  خمتلفتني. غيري االقتصادي بطريقتنيالت

 التنظيم. أنواعالتغريات يف النظام االقتصادي ويف  أخرىمن انحية و  االجتماعية،يف البنية السكانية والعادات 
املؤسسات اجليدة  هي تلك ف(Perroux, 1966)  ،وكال الناحيتني يعتمدان على التغري يف املؤسسات

اليت تعزز اإلصالحات  االقتصادية أي تلك اليت تشجع التبادل من خالل خفض تكاليف املعامالت  
 (Philippot, 2011)وحتسني الثقة و اليت تشجع على احرتام امللكية اخلاصة. 

لفهم التغيري مؤسسايت ينبغي أوال فهم السبب يف وجود املؤسسات ووظيفتها يف اجملتمع، لقد بين 
North  نظريته يف املؤسسات والتغيري املؤسسايت انطالقا من نظرية السلوك البشري ابإلضافة إىل نظرية

املعلومات ف احلصول على تكاليف املعامالت. ويف إطار تنمية املبادالت غري الشخصية ونظرا الرتفاع تكالي
القدرة املعرفية لألفراد ملعاجلة كل املعلومات، فإن عدم اليقني فيما يتعلق ابلبيئة احمليطة يتزايد.  وحمدودية

وملواجهة هذا الوضع تقوم املؤسسات بوضع قواعد للتعامل لتوجيه سلوك األفراد واحلد من حالة عدم اليقني، 
يعتمد على جود بيئة مؤسساتية مواتية، ويكون ذلك من خالل ما  أن النمو االقتصادي Northيفرتض 

 يلي: 
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جودة وفعالية املؤسسات اليت ال حتتل موقعا مركزاي متاما )الدولة( وتلك اليت ال تتصف ابلالمركزية  -
الكاملة )السوق( ، ويبني أنه ال الدولة وال السوق تعتربان أفضل طريقة لتوفري السلع واخلدمات، ويوضح 

 ملعىن االقتصادي للمؤسسات من خارج السوق أو املؤسسات غري التجارية يف البلدان املتخلفة ؛ا
فهم اخلصائص االقتصادية احملددة للبلدان املتخلفة، اليت ال ميكن تفسريها ابالعتماد على السوق،  -

املتخلفة ليس ابلضرورة ما فالسياسات التنموية ليست معيارية، فما ميكن تبنيه وانتهاجه "فرضه" يف الدول 
يتم انتهاجه يف دول املتقدمة، وعليه ضرورة األخذ بسياسات بديلة تتوافق مع اخلصائص االقتصادية للبلدان 

 (North, 1993)  املتخلفة.
 نوعية المؤسسات والنمو االقتصادي:  وفرة الموارد، 5.2

(Gylfason, 2001)   هناك العديد من األعمال النظرية والتجريبية سعت لفهم كيف ميكن
" أبثرها السليب على معدل النمو سواء من حيث جتلياهتا السياسية ةنقم»املوارد إىل " وفرة ةنعم»تتحول أن 

"الدولة الريعية" أو جتلياهتا االقتصادية "العلة اهلولندية". وإلثبات الدور احليوي الذي تقوم به املؤسسات يف 
على األداء  النمو االقتصادي، وتقدمي أدلة مقنعة لدعم الرأي القائل أبن النوعية املؤسساتية تؤثر بشكل كبري

 االقتصادي للبلدان. 
وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بني حصة الصادرات  Sachs & Warnerأثبت 

من املواد األولية من الناتج احمللي اإلمجايل أو إمجايل الصادرات ومعدل النمو. قدمت تفسريات للعنة املوارد 
احلقيقي على االقتصاد، حيث يؤدي زايدة حصة الطبيعية وهي اآلاثر السلبية لسوء تقدير سعر الصرف 

ارتفاع يف سعر الصرف، نتيجة تراكم العمالت، بينما ارتفاع سعر الصرف  األولية إىلالصادرات من املواد 
املادي )االستثمار(  ورأس املاليؤثر على تنافسية الصادرات، ابإلضافة إلمهال رأس املال البشري )التعليم( 

ي )املؤسسات(، وينظر إىل هذا األخري على أنه البنية التحتية ومؤسسات اجملتمع برمتها، االجتماع ورأس املال
 أي ثقافته ومتاسكه ونظامه القانوين وعدله وقواعده وتقاليده.

أكدت ،  Martin-I-Sala & Subramanian (2003)النتائج املتوصل إليها ابلنسبة لـــ
أي إذا كانت  للموارد الطبيعية أتثري سليب مباشر على النمو،يف ظل وجود جودة للمؤسسات ال يكون  أن

 حمفزة لألنشطة اإلنتاجية، فإن املوارد الطبيعية يكون هلا أثر إجيايب وتعزز النمو،و املؤسسات ذات نوعية جيدة 
يف وجود نوعية للمؤسسات ، ,Mehlum (2006) Moene, Torvikلـ كانت نفس النتائج و 
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املتحدة وأسرتاليا  ابلوالايت احلال السليب لرأس املال الطبيعي يكون حمايدا كما هوذات جودة فإن التأثري 
 (Philippot, 2011). والنرويج

وابلنسبة للبلدان النامية، السياسات العمومية واإلطار املؤسسايت تشكل جزءا أساسيا يف معادلة 
، أصبحت ونتيجة لذلكالنمو، كما أن املؤسسات تفسر إىل حد كبري التباين يف الدخل بني الدول. 

املؤسسات أساسا لشرح العديد من الظواهر كالفقر والنمو وعدم االستقرار السياسي والفجوة يف الدخل 
 توجه السلوك األفراد و والفساد والدميقراطية. وهي تفسر العوامل االقتصادية والسياسية وحىت الثقافية اليت

  (Abdel Hakim, 2011, p. 135) املنظمات والدول.
 . دراسة قياسية ألثر جودة المؤسسات على النمو االقتصادي في الجزائر:3

 :والنموذجالمعطيات  1.3
اجلزائر، مبعىن اعتبار أن نوعية من أجل اختبار أثر جودة املؤسسات على النمو االقتصادي يف 

املؤسسات كإحدى حمددات النمو االقتصادي يف ظل وفرة املوارد )النفط( يف اجلزائر. مت استخدام بياانت 
(، مت احلصول عليها من قاعدة البياانت للبنك الدويل وتقرير مؤشر احلرية 2017-1995سنوية للفرتة )

 :النموذج التايل ، وعليه حاولنا وضع2018االقتصادية لعام 
GPERt = α0 + α1INSTt + α2TOt + α3RESSOUt + Ɛt 

tGPER = املتغري التابع وميثل معدل النمو االقتصادي معربا عنه مبعدل النمو يف نصيب الفرد من الناتج
 . tاحمللي اإلمجايل يف الفرتة 

tINST =وهو عبارة عن املتوسط احلسايب ملؤشرات حقوق  (جودة املؤسسات) مؤشر النوعية املؤسساتية
حرية امللكية، سالمة احلكومة، فعالية القضاء، األعباء الضريبية، حرية التجارة، حرية العمل، احلرية النقدية، 

 .tيف الفرتة  واحلرية املالية راالستثما
tRESSOU=  إيرادات املوارد النفطية وهي الفرق بني قيمة إنتاج املوارد النفطية ابألسعار العاملية وإمجايل

 .tيف الفرتة  كمؤشر للموارد الطبيعية  تكلفة اإلنتاج يف الفرتة
tTO =جمموع الصادرات نسبة بعنه معربا  (احمللي الناتج إمجايل من%ة)التجارة السلعي االنفتاح التجاري

 .tيف الفرتة  اخلدمات من إمجايل الناتج احملليمن السلع و  والواردات
tƐ =.حد اخلطأ العشوائي 

1α ،2α ،3α .معلمات النموذج 
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 :اختبارات االستقرارية والتكامل المشترك 2.3
ختبار ديكي فولر ال الستقرارية: يعرب اجلدول املوايل خمتلف نتائج اختبارات ااختبارات االستقرارية 1.2.3

 :(2017-1995لفرتة )خالل ا املوسع
 اختبارات استقرارية السالسل الزمنية في المستوى :1الجدول 

 المتغيرات
 االحتمال المقابل الختبار ديكي فولر الموسع

 بدون ثابت واتجاه بثابت فردي بثابت فردي واتجاه
GPER 0.0423 0.0237 0.2117 

TO 0.9317 0.5709 0.6049 

INST 0.6144 0.8603 0.3035 

RESSOU 0.8837 0.4166 0.5671 

 EVIEWS 10الباحثني ابالعتماد على برانمج  إعداد نم المصدر:
ه تشري نتائج اختبارات االستقرارية يف املستوى )يف منوذج بثابت فردي واجتاه، عالخالل اجلدول أ من

بثابت فردي، بدون اثبت فردي واجتاه( أن مجيع السالسل الزمنية غري مستقرة يف املستوى حيث كان 
 DS مما يدل على وجود مركبة اجتاه من نوع 0.05االحتمال املقابل هلذه االختبارات أكرب من حد املعنوية 

 (.01كما هو موضح يف اجلدول رقم )لذا منر إلجراء االختبار يف الدرجة األوىل  
 : اختبارات استقرارية السالسل الزمنية في الفروقات األولى2الجدول 

 االحتمال المقابل الختبار ديكي فولر الموسع 
 بدون ثابت واتجاه بثابت فردي بثابت فردي واتجاه المتغيرات
GPER 0.0000 0.0000 0.0000 

TO 0.0017 0.0030 0.0001 

INST 0.0002 0.0001 0.0000 

RESSOU 0.0107 0.0029 0.0001 

 EVIEWS 10الباحثني ابالعتماد على برانمج  إعدادمن المصدر: 
اختبار ديكي فولر املوسع عند الفروقات األول كان االحتمال املقابل هلذه االختبارات  إجراءعند 

أن هذه السالسل الزمنية مستقرة يف  على مما يدليف كافة النماذج ( 0.1أو ) 0.05املعنوية  من حدأقل 
 .I(1)الفروقات األوىل 

 اختبار التكامل المشترك:2.2.3
أهنا مجيعا متكاملة من الدرجة األوىل، يتضح  ا سبق من خالل دراسة استقرارية السالسل الزمنيةمم

تنمو بنفس وترية االجتاه على املدى الطويل مما جيعل هناك إمكانية لوجود وابلتايل فان السالسل الزمنية 
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اختبار وجود عالقة لغرض ، و الدراسة وابقي متغرياتمن الناتج  تكامل مشرتك بني معدل منو نصيب الفرد
اختبار  (Johansen Cointegration Test)تكامل مشرتك من عدمه فإننا نقوم ابستخدام 

حيث مت حتديد درجة ، (03رقم )نتائج املتحصل عليها ملخصة يف اجلدول الو جوهانسون للتكامل املشرتك، 
وخمتلف املعايري األخرى وقد تبني أن درجة  التأخري املناسبة اعتمادا على أقل قيمة ملعياري أكاييكوشوارتز

نظرا لقلة حجم العينة مت االكتفاء فقط أبقصى درجة  ثي)حب كما هو مبني أدانه(P=1)أتخري املناسبة هي 
 .وذلك لغرض زايدة درجة احلرية( 2أتخري هي 

 : نتائج اختيار درجة التأخير المناسبة3الجدول 
HQ SC AIC FPE LR LogL Lag 

  18.7082*   19.3313*   18.5355*   1343.22* NA  -178.62 1 

 19.2240  20.4702  18.8786  2183.88  15.3491 -166.22 2 

  EVIEWS 10ابالعتماد على برانمج نيباحثال إعداد المصدر: من
 :(04رقم )يف اجلدول  ةوبعد ذلك قمنا إبجراء اختبار التكامل املشرتك والنتائج مبين

 التكامل المشترك لجوهانسون راختبا :4الجدول 
 )trace𝛌 Test de Trace (اختبار األثر

 االحتمال المقابل %5القيمة الحرجة  القيمة الجدولية الفرضية البديلة فرضية العدم

r=0 r≥1 87.6773 47.8561 0.0000 

r≤1 r≥2 27.7461 29.7970 0.0847 

r≤2 r≥3 11.2227 15.4947 0.1982 

r≤3 r≥4 0.2961 3.8414 0.5863 

  )max𝛌Maximum eigenvalue(اختبار القيمة الكامنة العظمى

 االحتمال المقابل %5القيمة الحرجة  القيمة الجدولية الفرضية البديلة العدمفرضية 

r=0 r=1 59.9312 27.5843 0.0000 

r≤1 r=2 16.5233 21.1316 0.1957 

r≤2 r=3 10.9265 14.2646 0.1579 

r≤3 r=4 0.2961 3.8414 0.5863 

  EVIEWS 10ابالعتماد على برانمج نيباحثال إعداد المصدر: من

عند  بني متغريات الدراسةوحيدة تكامل مشرتك  ةيتضح من خالل نتائج اجلدول أعاله وجود عالق
القصرية والطويلة  اآلاثر، لذا ينبغي أن حتظى بتمثيل منوذج تصحيح اخلطأ لغرض تقدير %5مستوى معنوية 

 بني هذه املتغريات. 
 :Estimation du modèle à correction d’erreur (ECM) تقدير نموذج تصحيح الخطأ 3.3
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 نتائج تقدير معادلة التكامل المشترك )عالقة طويلة األجل(: 1.3.3
وجود عالقة تكامل مشرتك بني معدل منو نصيب الفرد وابقي املتغريات يعين أن إضافة حد تصحيح 

إىل أن القيم  (Jones et Joulfaian, 1991)أشار  .يف اجلزائره طأ يؤدي إىل حتسني إمكانية توقعاخل
متثل أثر العالقة السببية يف األجل القصري بينما ميثل حد تصحيح اخلطأ  ةاملتباطئة للتغري يف املتغريات املستقل

ميكن استنتاج صيغة متجه التكامل  VECMمنوذج أثر العالقة السببية يف األجل الطويل. وابستخدام 
 التايل:  على النحو (05) كما هو موضح يف اجلدول رقم  املشرتك

 : تقديرات متجه التكامل المشترك5الجدول 
CointEq1 Cointegrating Eq:  

1.0000 GPER(-1) 
-7.509057 

 (2.10579) 

[-3.56591] 
INST(-1) 

11.91271 

 (2.94434) 

[ 4.04597] 
TO(-1) 

-14.02783 
 (3.74332) 

[-3.74743] 
RESSOU(-1) 

-7.020562 C 
(Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]) 

 EVIEWS 10ابالعتماد على برانمج نيباحثال إعدادمن  المصدر:

نالحظ من خالل املعادلة أعاله أن املعامالت معنوية من خالل اختبار ستيودنت هذا من جهة،  
طويلة األجل بني هذه املتغريات يعين أن هذه املتغريات ال تبتعد كثريا عن  ومن جهة اثنية وجود عالقة توازنية

النموذج  خالل نتائج تقدير نالحظ من . كماالطويل حبيث تظهر سلوكا متشاهبابعضها البعض يف األجل 
 :املدى الطويل أن إشارات املعامل جاءت متوافقة مع النظرية االقتصادية، حيث جند أنيف 

 واملعرب عنه بـ أتثري اجيايب على منو نصيب الفرد( له TOعنه بـ ) التجاري واملعرباالنفتاح  -
(GPER،)  بــ  جمنو نصيب الفرد من النات يؤدي إىل زايدة يفبوحدة واحدة  االنفتاح التجاريفزايدة

اهلامة يف الناتج  هتمسامهو حملروقات على إمجايل الصادرات وحدة، وهذا يعود إىل استحواذ قطاع ا11.91
 الريعية؛الداخلي اخلام وهذا ما مييز االقتصادايت 

واملعرب عنه منو نصيب الفرد  على سليبأتثري ( هلا INSTواملعرب عنها بـ )نوعية املؤسساتية  -
 جمنو نصيب الفرد من النات يؤدي إىل اخنفاض يفنوعية املؤسساتية بوحدة واحدة ال اخنفاضف (،GPERبـ)
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 سليبأتثري ( و هلا كذلك RESSOUابإلضافة لوفرة املوارد الطبيعية واملعرب عنها بـ )وحدة،  7.50بــ 
يؤدي إىل بوحدة واحدة يف وفرة املوارد الطبيعية  اخنفاضف (،GPER) واملعرب عنه بـنصيب الفرد  وعلى من

 مشكلة ليست اجلزائر يف املشكلة فإن وابلتايلوحدة،  14.02بــ  جمنو نصيب الفرد من النات اخنفاض يف 
مت التطرق  الذي  النظري يتوافق والتحليل التحليل هذا املؤسسايت، األداءفاعلية  لعدم وإمنا ذاهتا حبد الوفرة

يف املدى  النمو على سلبا انعكس الذي املؤسسايت األداء ضعف يف من تعاين اجلزائر أن أي .إليه سابقا
 الطويل.
 (:الخطأ )عالقة في المدى قصيرتقدير معامالت نموذج تصحيح  2.3.3
 أوضحت النتائج كما هو مبني يف املعادلة التالية:  

 
من خالل اختبار فيشر جند أن مجيع املعامالت هلا أتثري كبري يف النموذج ألن القيمة احملسوبة هلذا االختبار 

مما يعين صالحية النموذج  F_call=5.9783>F_tab=2.57أن: أكرب من القيمة اجملدولة أي 
له قدرة تفسريية مرتفعة فمن خالل معامل التحديد املصحح جند النموذج املقدر، كما دلت نتائج تقدير أن 

% من تغريات معدل منو نصيب الفرد، كما أوضحت  55,44 أن املتغريات املستقلة يف النموذج تفسر
 كذلك أن إشارات املعامل جاءت متوافقة مع النظرية االقتصادية، حيث جند أن :

 املدى عالقة عكسية يفو هناك عالقة طردية بني االنفتاح التجاري مع منو نصيب الفرد من الناتج 
وهذا ما يتطابق مع  تفسري ما يعرف ابلعلة اهلولندية مع منو نصيب الفرد من الناتج،  القصري بني وفرة املوارد

عائدات، ومن مث يتم ختصيصها إىل الفروع االقتصادية  عتماد  الدولة على قطاع التصدير لتحقيق، أي اال
االعتماد على مصدر دخل ريعي وإمهال القطاعات املنتجة  ، أياألخرى من خالل برامج األنفاق العام

اقتصاد  ، مما يتولد عنهمتنوع خلق اقتصاد إنتاجي تنافسي القدرة على عدم ابلتايل ، األخرى )صناعة، زراعة(
 .مع بيئة مؤسساتية غري حمفزة جللب االستثمارريعي ابمتياز 
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أما ابلنسبة ملعامل حد تصحيح اخلطأ فمن خالل اختبار ستيودنت جند أنه معنوي عند حد معنوية 
 (tcall=1.82>ttab=1.746ستيودنت أكرب من القيمة اجلدولية )% حيث القيمة احملسوبة الختبار 10

وهو يشري إىل مقدار التغري يف معدل منو نصيب الفرد نتيجة احنراف قيمة  (0.0157-)بلغت  أن قيمتهو 
املتغريات املستقلة يف األجل القصري عن قيمها التوازنية يف األجل الطويل مبقدار وحدة واحدة، حيث نالحظ 
أن إشارته سالبة وهو ما يتوافق مع أسلوب التكامل املشرتك جلوهانسون الذي يشرتط أن يكون هذا املعامل 
سالبا وهو ما يؤكد صحة النموذج املقدر. كما يدل على أن معدل منو نصيب الفرد يصحح من قيمته 

ري قد خيتل التوازن يف العالقة مبعىن أنه يف األجل القص (،%1.57) التوازنية املتبقية من كل فرتة ماضية بنحو
بني متغري نصيب الفرد وبقية املتغريات املفسرة األخرى فعندما ينحرف نصيب الفرد خالل املدى القصري يف 

من هذا االحنراف  (%1.57عن قيمته التوازنية يف املدى الطويل فانه يتم تصحيح ما يعادل ) (t-1الفرتة )
حية أخرى فان نسبة التصحيح هذه تعكس سرعة تعديل منخفضة جدا ، ومن ان(t)أو االختالل يف الفرتة 

 .التوازن احنو 
 اختبار صالحية النموذج المقدر: 4.3
قبول فرضية العدم بطبيعية األخطاء ورفض  إىل يشري :Jarque-Beraاختبار التوزيع الطبيعي  1.4.3

يف الشكل  هو مبني ادانه كما  0.05الفرضية البديلة حيث كان االحتمال املقابل أكرب من حد املعنوية 
 التايل.

 اختبار التوزيع الطبيعي: 1شكل 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 EVIEWS 10ابالعتماد على برانمج نيباحثمن اعداد ال المصدر:
 :Correlation LM Testالذاتي بين األخطاء  اختبار االرتباط 2.4.3

 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM من خالل اختبار االرتباط الذايت لألخطاء

عند درجة و  ،0.05درجات التأخري وجدان أن االحتمال املقابل أكرب من حد املعنوي خمتلف  عند

NullHypothesis: Residuals are multivariate normal 

Component Jarque-Bera df Prob. 
1  2.434201 2  0.2961 
2  0.340274 2  0.8435 

3  0.202609 2  0.9037 

4  15.89405 2  0.0004 
5  0.326815 2  0.8492 

6  0.608929 2  0.7375 
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 واالحتمال املقابل يساوي =19.5665LM-Statن إحصائية االختبارأوجدان  (P=1)أتخري
Prob=0.2611  نيب ذايت فرضية العدم بعدم وجود ارتباط مت قبول%، ومنه 5وهو أكرب من حد املعنوية 

من الدرجة األوىل، وامللحق ونرفض الفرضية البديلة بوجود ارتباط بني األخطاء  ،األخطاء يف منوذج الدراسة
 .خمتلف درجات التأخرييظهر نتائج هذا االختبار عند ( 2)رقم 

 :خاتمة.4
من خالل هذه الورقة البحثية قمنا بدراسة العالقة بني املتغريات املستقلة املتمثلة يف: نوعية املؤسسات، 

واملتغري التابع املتمثل يف معدل منو نصيب الفرد من الناتج احمللي ، طبيعيةاملوارد ال وفرةاالنفتاح التجاري، 
 ك ومنوذج تصحيح اخلطأ.اإلمجايل يف اجلزائر ابالعتماد على منهج التكامل املشرت 

يف املدى الطويل بينت نتائج الدراسة أن هناك أثر سليب لنوعية املؤسسات على النمو االقتصادي 
تغيري مؤسسايت  أمام حتول كعقبة  نفطيةال املوارد وفرة وعدم مسامهتها يف تعزيز النمو االقتصادي، حيث اعتربت

فبالرغم من حتسن بعض املؤشرات االقتصادية الكلية إال أن هبدف حتقيق تنويع اقتصادي.  اقتصاديوتغيري 
النمو يبقى عرضة للصدمات بفعل أتثره بتقلبات أسعار النفط، حيث أن ضعف وهشاشة املؤسسات تعترب 
أهم عامل من عوامل كبح النمو االقتصادي، ابإلضافة إىل عدم القدرة على استغالل اإليرادات النفطية يف 

 .متنوع مستقل نسبيا عن قطاع احملروقات وخلق بيئة مواتية لالستثمارات خلق اقتصاد إنتاجي
 بديناميكية ال الريع بتطور حجم مرهوان النمو االقتصادي ابجلزائرالنتيجة املستخلصة هي أن 

 .االقتصاد مع ضعف يف النوعية املؤسساتية
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 Correlation LM Testالذاتي بين األخطاء  اختبار االرتباط: 2ملحق 
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 في المؤسسة اإلقتصادية االستراتيجيةللموارد البشرية كمدخل لتحقيق الرشاقة  االستراتيجيلتسيير ا
 سكيكدةوالية ب حالة المؤسسة المينائية دراسة

The strategic human resource management as an entrance to achieve 

strategic agility in the economic institution - case study in skikda 

harbour company 
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 : ملخص
 االسرتاتيجية للموارد البشرية يف حتقيق الرشاقة االسرتاتيجيهدفت هذه الدراسة إىل حتديد دور التسيري 

 ةكأداة رئيسية يف مجع بياانت الدراس  اإلستبيانسكيكدة، وقد مت اإلعتماد على والية يف املؤسسة املينائية ب
 .موظف 279 من مؤلفة عشوائيةوذلك بتوزيعه على عينة 

للموارد البشرية متوسط، كما أن مستوى  االسرتاتيجي مستوى ممارسة التسيري توصلت الدراسة إىل أن
للموارد  االسرتاتيجيأثر ذو داللة إحصائية ألبعاد التسيري متوسط، ابإلضافة إىل وجود  االسرتاتيجيةالرشاقة 

  .االسرتاتيجيةالبشرية على الرشاقة 
 سكيكدة.والية ، مؤسسة مينائية بسرتاتيجيةا، رشاقة إسرتاتيجي للموارد البشريةسيري ت :يةمفتاحكلمات 

 JEL:.M12 ،L26 اتتصنيف
 Abstract: 

This study aimed to determine the role of strategic human resource 

management in achieve the strategic agility in skikda harbor company, the 

questionnaire was used as main tool in collecting data through a distributed 
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   i.laraidji@univ-skikda.dzيميل: اإل ،لعراجيي إميان  :المؤلف المرسل

mailto:i.laraidji@univ-skikda.dz
mailto:i.laraidji@univ-skikda.dz


 

 ،االقتصاديةلمؤسسة في ا االستراتيجيةللموارد البشرية كمدخل لتحقيق الرشاقة  االستراتيجيالتسيير 
 دراسة حالة المؤسسة المينائية بوالية سكيكدة

 

305 

it on a random sample of 279 employees. 
the study concluded that the level of implementing of strategic human 

resources management is mean, as well as the level of  strategic agility, in 

addition  there is a statistically significant impact of the dimensions of 

strategic human resource management  on  the strategic agility.   

Keywords: strategic human resources management, strategic agility, skikda 

Harbour Company  

JEL Classification Codes: M12, L26 

 مقدمة:  .1
وذلك نتيجة  للتغريات  االستقرارلقد أصبحت بيئة األعمال اليوم تتميز بدرجة كبرية من التعقيد وعدم 

اعتماد مداخل وأساليب حديثة متكنها  ؤسسة، مما يتطلب من املاليت تشهدها واملتالحقة سريعةوالتطورات ال
أهم وأحدث هذه ، ومن االسرتاتيجيةعلى حتقيق أهدافها  من مواكبة تلك التغريات والتطورات وزايدة قدرهتا

من  ؤسساتاليت تعترب وسيلة يف إدارة التغيري واملخاطر اليت تواجهها امل االسرتاتيجيةالرشاقة  هي املداخل
، اليت يتم عربها تكيف النظام مع  التغريات اليت سوف حتدث اإلستباقيةخالل جمموعة من اإلسرتاتيجيات 

أييت يف  يستند يف جوهره على جمموعة من الدعائم الرئيسية االسرتاتيجيةوعليه فإن النجاح يف حتقيق الرشاقة 
وما يساهم يف حتقيق ذلك هو وجود اسرتاتيجيات فعالة لتسيري  ،عالية ةذات كفاء مقدمتها توفر موارد بشرية

املوارد البشرية متكن من توفري موارد بشرية متميزة وتطوير مهاراهتم وقدراهتم من أجل بلوغ مستوايت أداء 
 .يف بيئة األعمال ستمراريةواإلعالية تِؤدي إىل حتقيق أهداف املؤسسة يف البقاء 

للموارد البشرية  االسرتاتيجيدور التسيري  إبراز إطار ويف السابق التقدمي خالل من :الدراسة .إشكالية1.1
 سكيكدة يتم طرح التساؤل الرئيسي التايل:والية يف املؤسسة املينائية ب االسرتاتيجيةيف حتقيق الرشاقة 

في المؤسسة  االستراتيجيةللموارد البشرية على تحقيق الرشاقة  االستراتيجيما أثر التسيير 
 سكيكدة؟والية المينائية ب

 ولإلجيابة على التساؤل الرئيسي، يتم طرح التساؤالت الفرعية التالية:
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 سكيكدة؟والية للموارد البشرية يف املؤسسة املينائية ب االسرتاتيجيما مستوى ممارسة التسيري  -
 سكيكدة؟.والية يف املؤسسة املينائية ب االسرتاتيجيةما مستوى الرشاقة  -
يف املؤسسة املينائية  االسرتاتيجيةللموارد البشرية على الرشاقة  االسرتاتيجير ألبعاد التسيري أثهل يوجد - 
 سكيكدة؟.والية ب

  لقد مت صياغة فرضيات الدراسة على النحو التايل: .فرضيات الدراسة:2.1
للموارد البشرية على الرشاقة  االسرتاتيجيال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتسيري  الفرضية الرئيسة:

 .0.05سكيكدة عند مستوى داللة والية يف املؤسسة املينائية ب االسرتاتيجية
 تنبثق عن الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية: الفرضيات الفرعية:

يف املؤسسة  االسرتاتيجيةإحصائية إلسرتاتيجية توظيف املوارد البشرية على الرشاقة  ال يوجد أثر ذو داللة -
 .0.05سكيكدة عند مستوى داللة والية املينائية ب

يف املؤسسة  االسرتاتيجيةال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلسرتاتيجية تدريب املوارد البشرية على الرشاقة  -
 .0.05مستوى داللة سكيكدة عند والية املينائية ب

يف املؤسسة  االسرتاتيجيةاملوارد البشرية على الرشاقة أداء  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلسرتاتيجية تقييم -
 .0.05سكيكدة عند مستوى داللة والية املينائية ب

يف املؤسسة  االسرتاتيجيةال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلسرتاتيجية حتفيز املوارد البشرية على الرشاقة  -
 .0.05سكيكدة عند مستوى داللة والية املينائية ب

 إداريني مدخلني تناولتتتناوله، فقد  ذيتنبع أمهية الدراسة من أمهية املوضوع الأهمية الدراسة:  .3.1
الذين يسامهان بشكل أساسي  االسرتاتيجيةللموارد البشرية والرشاقة  االسرتاتيجيأال ومها التسيري  حديثني

يف حتقيق جناح املؤسسة ومتيزها، حبيث ميكن أن تساهم الدراسة يف تلبية حاجات مديري املؤسسة يف التعرف 
ستجابة إلل االسرتاتيجيةتزيد من قدرة املؤسسة على حتقيق الرشاقة  ت تسيري املوارد البشرية اليتعلى إسرتاتيجيا

 االسرتاتيجيبني التسيري  العالقة تناولت اليت ة إىل قلة الدراساتفبيئية، ابإلضاغريات والتطورات التملختلف ال
 العربية. ؤسساتيف امل االسرتاتيجيةللموارد البشرية والرشاقة 
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 تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:.أهداف الدراسة: 4.1
بوالية  املينائية يف املؤسسة االسرتاتيجيةللموارد البشرية والرشاقة  االسرتاتيجيالتسيري كل من   دراسة واقع-

 سكيكدة. 
 سكيكدة.يف املؤسسة املينائية ب االسرتاتيجيةللموارد البشرية على الرشاقة  االسرتاتيجيحتديد أثر التسيري  -
 أجل تعزيزجيات تسيري املوارد البشرية من يتفعيل اسرتات يف تساهم اليت والتوصيات املقرتحات بعض تقدمي -

 سكيكدة. والية يف املؤسسة املينائية ب االسرتاتيجيةالرشاقة 
مت االعتماد على املنهج الوصفي واملنهج التحليلي، حيث أنه يف اجلانب النظري  دلق الدراسة:منهج .5.1

املراجع واملصادر اخلاصة مبوضوع الدراسة، ويف  مت عرض املفاهيم املتعلقة مبتغريات الدراسة وذلك إبستخدام
 اجلانب التطبيقي مت حتليل نتائج االستبيان للتحقق من صحة الفرضيات والتوصل إىل نتائج الدراسة.

 الدراسات السابقة:.6.1
 الدراسات العربية:

تأثير آليات التعلم التنظيمي في تعزيز الرشاقة بعنوان ، (2019، الموسويو  ،راضي)دراسة 
بحث استطالعي آلراء عينة من القيادات العليا في المصارف األهلية لمحافظات الفرات  االستراتيجية

، االسرتاتيجيةي يف تعزيز الرشاقة ، هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أتثري آليات التعلم التنظيماألوسط
 150من عشوائية مكونة عينة اإلستبيان على  وقد مت توزيعحيث استخدمت املنهج الوصفي التحليلي، 

مرتفعة، فضال عن  االسرتاتيجيةموظفا، وقد توصلت إىل أن درجة توفر أبعاد التعلم التنظيمي وأبعاد الرشاقة 
 .اتيجيةاالسرت وجود أثر ذو داللة إحصائية آلليات التعلم التنظيمي على الرشاقة 

بعنوان أثر الرأس المال البشري على الخفة  (،2017دراسة )الروسان، والعموش، 
هدفت إىل التعرف على درجة توفر مكوانت  ،: دراسة ميدانية في شركات السياحة األردنيةاالستراتيجية

، وحتديد أثر مكوانت الرأس املال البشري على اخلفة االسرتاتيجيةالرأس املال البشري ومستوى اخلفة 
تضم  عشوائيةيث مت توزيع اإلستبيان على عينة ح يف ذلك املنهج الوصفي التحليلي، ، متبعةاالسرتاتيجية
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مرتفعة،  االسرتاتيجيةإىل أن درجة توفر مكوانت الرأمسال البشري ومكوانت اخلفة  توصلت عامال وقد 349
 . االسرتاتيجيةوجود أثر ذو داللة إحصائية ملكوانت الرأس املال البشري على اخلفة ابإلضافة إىل 

بعنوان أثر إستراتيجيات إدارة الموارد البشرية في تحقيق الرشاقة (، 2017بارحمة، )دراسة 
وهي دراسة نظرية حتليلية اإلنسانية،  : إطار مقترح لقطاع الصناعات الدوائية في اليمن،االستراتيجية

هتدف إىل حتليل ودراسة العالقة ببني إسرتاتيجيات إدارة املوارد البشرية والرشاقة اإلسرتاتيجية، وقد أكدت 
 .ؤسساتأن تبين املفاهيم احلديثة إلدارة املوارد البشرية يسهم من تعزيز الرشاقة اإلسرتاتيجية للم

إستراتيجيات الموارد البشرية ودورها في المرونة بعنوان ممارسات  ،(2013،زعتري)دراسة 
إىل حتديد مستوى ممارسات إسرتاتيجيات  هدفت، في المصارف اإلسالمية الفلسطينية االستراتيجية

وقد مت توزيع ، ستخدام املنهج الوصفي التحليلياب وذلك ،االسرتاتيجيةعلى املرونة  هاأثر و املوارد البشرية 
ات اسرتاتيجيات توصلت إىل وجود مستوى مرتفع ملمارسو  مديرا،150 تضمعلى عينة عشوائية  اإلستبيان

 .االسرتاتيجيةلبشرية على املرونة ، ابإلضافة إىل وجود أثر ملمارسات إسرتاتيجيات املوارد ااملوارد البشرية
 الدراسات األجنبية:

Study (Nibedita Saha1 and others, 2017), Organizational agility 

and HRM strategy: Do they really enhance firms’ competitiveness,  

يف تعزيز تنافسية  االسرتاتيجيةهي دراسة نظرية حتليلية هدفت إىل إبراز أمهية املوارد البشرية والرشاقة 
على وجود دور كبري إلدارة  ، ومن خالل مراجعات األدبيات املتعلقة مبوضوع الدراسة فقد أكدتؤسساتامل

 .ةاملوارد البشرية يف حتقيق مستوى عاىل من األداء ابإلضافة إىل تعزيز القدرة التنافسية للمؤسس

Study (Mooghali and others, 2016), The impact of HRM practices 

on agility of Kosar hospital staff in Shiraz, 

املوارد البشرية على رشاقة القوى العاملة يف مستشفى  ممارسات راسة إىل حتديد أثرهذه الد هدفت
 عشوائية وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، حيث مت توزيع اإلستبيان على عينة، زاركو 

على رشاقة القوى  املوارد البشريةتسيري جود أتثري إجيايب ملمارسات و  إىلقد توصلت فردا، و  285متكونة من 
 العاملة.
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خرى تطبيقية، كما أهنا متت أيالحظ من خالل الدراسات السابقة أن هناك دراسات نظرية و  ما
يف بيئات عربية وأجنيبية، وبصفة عامة ميكن القول أنه مت اإلستفادة من الدراسات السابقة سواء يف اإلطار 

بقة من حيث احلدود املكانية والزمانية الدراسة احلالية عن الدراسات السا النظري أو منهجية الدراسة، وختتلف
 حيث املتغريات اليت تناولتها الدراسة.  وكذلك منواحلالة الدراسية، 

 . اإلطار النظري للدراسة:2
 للموارد البشرية: االستراتيجيالتسيير .1.2

 أبنه: للموارد البشرية االسرتاتيجيعرف التسيري  للموارد البشرية: االستراتيجيالتسيير  مفهوم 1.1.2
وسياسات املوارد البشرية، ابلتوافق مع الفرص البيئية واسرتاتيجيات  "التسيري الذي يعىن بصياغة اسرتاتيجيات

)حممد و أبو سن،  األعمال واهليكل التنظيمي، هبدف حتقيق املزااي التنافسية بواسطة العنصر البشري"
بغرض حتسني  االسرتاتيجيةاملوارد البشرية ابألهداف  تسيريأبنه :"ربط كما عرف ،  (138صفحة ، 2013

 .dhar, 2008, p)أداء املؤسسة وتطوير الثقافة التنظيمية مما يؤدي بذلك إىل حتسني اإلبداع واملرونة" 
 مع اآلجل طويلة ؤسسةامل تعامل سياسة ترسم اليت اجلديدة املمارساتأبنه: "مجيع  كذلك عرف،  (39

 املمارسات هذه وتتماشى عمله، مكان يف الوظيفية حياته ختص شؤون من به يتعلق وما البشري العنصر
  القادمة" السنوات يف حتقيقها إىل تطمح اليت املستقبلية ورسالتها وظروفها ؤسسةللم العامة االسرتاتيجية مع

 .(104، صفحة 2009)السامل، 
أبنه إطار الختاذ للموارد البشرية  االسرتاتيجيومن خالل التعاريف السابقة ميكن تعريف التسيري 

العامة للمؤسسة، واليت هتدف إىل خلق  االسرتاتيجيةاملتعلقة ابملوارد البشرية يف ضوء  االسرتاتيجيةالقرارات 
 واحملافظة على تفوقها يف ظل بيئة املنافسة. االسرتاتيجيةموارد بشرية أكثر فعالية يف حتقيق أهداف املؤسسة 

 منها تنبع البشرية للموارد العامة االسرتاتيجيةإن للموارد البشرية:  االستراتيجيأبعاد التسيير  .2.1.2
 كبرية، واليت من أمهها ما يلي: أمهية متعددة وذاتفرعية  اسرتاتيجيات
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 ؤسسةجمموعة النشاطات واإلجراءات املستخدمة من قبل املهي  إستراتيجية توظيف الموارد البشرية: -
 شريةلتحديد مصادر العمالة والعمل على جذهبا وفق التخصصات احملددة واملطلوبة يف خطة املوارد الب

 .(02، صفحة 2016)البطاينه، 
هي العملية املنظمة واملستمرة اليت تكسب الفرد املعارف واملهارات  إستراتيجية تدريب الموارد البشرية: -

صفحة ، 2010)محود و اخلرشة، أو القدرات واألفكار اليت يقتضيها أداء عمل معني أو بلوغ هدف حمدد 
125). 

هي جمموعة من العمليات واملمارسات اليت تعمل على إاثرة دوافع  إستراتيجية تحفيز الموارد البشرية: -
)شرايف،  خمتلف احلوافز املادية واملعنويةاألفراد وتوجيه سلوكهم حنو حتقيق أهداف املؤسسة وذلك ابستخدام 

 .(151صفحة ، 2015-2016
عملية مستمرة لتحديد وقياس مستوى أداء العاملني تعرف أبهنا إستراتيجية تقييم أداء الموارد البشرية:  -

اقات يف املستقبل من خالل مساعدة العاملني على اكتشاف الط هر خالل فرتة زمنية حمددة، وحماولة تطوي
 .(78، صفحة 2012)الشرعة،  ؤسسةاملتحقيق أهدافهم وأهداف لواإلمكاانت املتاحة لديهم 

 : االستراتيجيةالرشاقة .2.2
القدرة على مواجهة التغريات يف :"أبهنا  االسرتاتيجيةتعرف الرشاقة  :االستراتيجيةالرشاقة  مفهوم.1.2.2

من أجل االستجابة السريعة له  مؤسسةبيئة األعمال من خالل تصميم نظام اسرتاتيجي ذو مرونة عالية لل
القدرة على " :كما أهنا تعين ،  (335، صفحة 2018)عبد الرزاق،  "وللتغريات وعدم التعرض للمخاطر

الذي قد إدراك واحلصول على املزااي اليت تتاح من الفرص البيئية، من خالل التخطيط للتغيري القريب والبعيد 
، (11، صفحة 2016)هنية، األعمال بشكل سريع وفاعل وابلشكل املطلوب  ؤسساتحيدث يف أنشطة م

وقدرهتا على تشكيل خيارات إسرتاتيجية حقيقية لتوليد قيمة مقرتحة  ؤسسةاستعداد املتعرب عن كذلك 
 .(108، صفحة 2018)كرومي،  "للعمالء بطريقة التكوين وإعادة التكوين

من خالل  على التكيف مع التغريات البيئية،هي قدرة املؤسسة  االسرتاتيجيةأن الرشاقة وعليه يتضح 
 .ريات الالزمة واإلستفادة من الفرص البيئية املتاحةياإلستعداد املسبق إلحداث التغ
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من خالل ثالثة أبعاد رئيسية تتمثل  االسرتاتيجيةميكن قياس الرشاقة  اإلستراتجية:أبعاد الرشاقة  .2.2.2
 :(78، صفحة 2019)راضي و املوسوي، فيما يلي 

شمل مسح اجلهات البيئية الفاعلة واإلحساس ابلتغريات املتجددة فيها وت أي: االستراتيجيةالحساسية  -
 .واحلوار الداخلي االسرتاتيجيوفهم االجتاهات البيئية واإلرتقاء ابلوعي  االسرتاتيجياالستبصار 

إن قدرة املوظفني على االلتزام مبجاالت اإلدارة وسلوكياهتا هو أمر مهم ويدل على  اإللتزام الجماعي: -
من أجل  ؤسسةلعاملني مبسار عمل املوالء املوظفني، إذ ينظر إىل االلتزام اجلماعي على أنه عالقة تربط ا

 .ق أهدافها اليت تسعى إىل حتقيقهاحتقي
على توفري املوارد املطلوبة من أجل اجناز مهامها وإنتاج  ؤسسةامل قدرةتعكس سيولة املوارد سيولة الموارد:  -

 .منتجاهتا، والوفاء مبتطلبات والتزامات العميل دون تكبد خسائر غري مقبولة

  واألدوات:الطريقة   .3
كون من مجيع إطارات فإن اجملتمع املستهدف يت بناءا على مشكلة الدراسة مجتمع وعينة الدراسة:.1.3

ينة اإلطارات من هم بدرجة )مدير، انئب مدير، اضمت وحدة املعوقد ، 364املؤسسة والبالغ عددهم 
وزيع حيث مت ت ،ة البسيطةالعشوائيرئيس مصلحة، ومساعد رئيس مصلحة(، ولقد مت استخدام أسلوب العينة 

يكون لملة على األسئلة استباانت لعدم اإلجابة الكا 11 منها استبعد ، وقد290استبانة واسرتجع  324
 استبانة. 279عدد اإلستباانت اخلاضعة للدراسة هو 

 كما يلي:الدراسة، حيث صمم   بياانت جلمع على أداة االستبيان االعتماد لقد مت اة الدراسة:. أد2.3
 تضمن البياانت الشخصية ألفراد عينة الدراسة. الجزء األول:  -
عبارة ومت تقسيمه وفقا ملتغريات  30تضمن احملاور املتعلقة مبوضوع الدراسة وقد ضم  الجزء الثاني: -

 اتيجيةاالسرت عبارة، بينما حمور الرشاقة  20للموارد البشرية  االسرتاتيجيالدراسة، حيث تضمن حمور التسيري 
األوزان املوضحة  إعطاء مت حيث اخلماسي، ليكارت مقياس على االعتماد مت . ولقداتعبار  10فقد تضمن 
 التايل: يف اجلدول
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: مقياس ليكارت الخماسي1الجدول   
 موافق بشدة موافق حمايد غري موافق غري موافق بشدة المستوى

 5-4.20 4.19-3.4 3.39-2.6 2.59-1.8 1.79-1 المتوسط الحسابي

 مرتفعة متوسطة منخفضة درجة الموافقة الكلية
 من إعداد الباحثتني. المصدر:

للموارد البشرية  االسرتاتيجيلقد بلغ معامل ألفا كرونباخ حملور التسيري . ثبات وصدق أداة الدراسة: 3.3
، وما يالحظ 0.949فقد بلغ  املعامل الكلي ، وأما0.925 االسرتاتيجيةومعامل حمور الرشاقة  0.914

 % وهذا يدل على ثبات أداة الدراسة.60أن معامل ألفا كرونباخ جلميع األبعاد جتاوز 
من أجل حتليل البياانت واختبار فرضيات الدراسة مت استخدام العديد  . أساليب المعالجة اإلحصائية:4.3

 التكرارات والنسب املئوية، واليت متثلت يف (،spss.v20)برانمج من األساليب اإلحصائية وذلك إبستعمال 
داة الدراسة، وحتليل اإلحندار معامل ألفا كرونباخ لقياس مدى ثبات أ وسط احلسايب واإلحنراف املعياري،املت
  التابع. تغري املستقل على املتغريأتثري امل بسيط واملتعدد لقياسال
  : ومناقشتها النتائج .4

 ميكن توضيح خصائص عينة الدراسة يف اجلدول التايل:الدراسة:ص عينة ف خصائ.وص1.4
: خصائص عينة الدراسة2الجدول   

 النسبة% التكرار المتغير

 الجنس
 64.5 180 ذكر

 35.5 99 أنثى

 العمر

 18.3 51 سنة 30أقل من 

 37.6 105 سنة  39-30من

 26.5 74 سنة 49- 40من 

 17.6 49 سنة فأكثر 50

 68.8 192 جامعي العلميالمستوى 

 31.2 87 دراسات عليا

 0.7 2 مدير
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 مستوى الوظيفة
 3.2 9 انئب مدير

 32.6 102 رئيس مصلحة

 63.4 177 مساعد رئيس مصلحة

 سنوات الخبرة

 24 67 سنوات 5أقل من 

 39.1 109 سنوات 9 - 5من 

 19.7 55 سنة 10-14

 17.2 48 سنة فأكثر 15

 .SPSS : من إعداد الباحثتني ابالعتماد على خمرجات برانمج المصدر
% 64.5( يتضح أن أغلبية أفراد العينة من الذكور، حيث ميثلون نسبة 02من خالل اجلدول رقم )  

، مما يعين أن املوارد %37.6سنة( بنسبة 39-30أن أغلبية أفراد العينة ينتمون إىل فئة )كما يتضح أيضا 
أن أغلبية أفراد عينة الدراسة البشرية يف املؤسسة هي موارد شابة، وأما ابلنسبة للمؤهل العلمي يالحظ 

%، وفيما خيص مستوى الوظيفة يتبني أن أغلبية أفراد عينة 68.8متحصلون على الشهادة اجلامعية بنسبة 
%، ويالحظ كذلك أن أغلبية أفراد 63.4حيث بلغت نسبتهم  مساعد رئيس مصلحة الدراسة يشغلون

وهذا يدل على أن أفراد  %39.1( حيث بلغت نسبتهم تسنوا9-5عينة الدراسة لديهم خربة ترتاوح بني )
 العينة لديهم اخلربة الكافية يف جمال نشاطهم.

الدراسة اص مبتغريات اخلتوضيح التحليل اإلحصائي ميكن  التحليل اإلحصائي لمتغيرات الدراسة:.2.4
 كما يلي:

   للموارد البشرية: االستراتيجيتحليل اتجاهات أفراد العينة نحو محور التسيير  .1.2.4
للموارد البشرية االستراتيجي: استجابات أفراد الدراسة لعبارات محور التسيير  3الجدول   

 درجة
 الموافقة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الرقم العبارة   الحسابي

 01 مع مدير املوارد البشرية يف اإلستقطاب والتعيني. يشارك رؤساء املديرايت  4.14 1.083 مرتفعة

 02 حتدد املؤسسة مصادر االستقطاب الداخلية واخلارجية مللء الوظائف الشاغرة. 3.67 0.884 مرتفعة

 03 اجلامعات وحماولة استقطاهبم.هتتم املؤسسة مبتابعة اخلرجني املتفوقني من  2.43 0.864 متوسطة

 04 حترص املؤسسة على اختيار األفراد األكثر كفاءة لشغل املناصب اإلدارية. 2.73 0.924 متوسطة
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 05 .وظيفةع متطلبات اليت تتوافق م هوقدرات هبناءا على مؤهالت العامل تعيني يتم 3.90 0.722 مرتفعة

  توظيف الموارد البشرية إستراتيجية 3.37 0.621 متوسطة

 3.82 0.883 مرتفعة
يدة أو ادخال يتم حتديد احلاجة للدورات التدريبية عند استحداث وظائف جد

 06 تكنولوجيا جديدة.

 07 .تعتمد املؤسسة على برامج منتظمة لتدريب العاملني 3.87 1.347 مرتفعة

 08 .العاملنيتدريب استخدام أساليب حديثة يف يتم  2.60 0.935 متوسطة

 09 تساهم العملية التدريبية يف حتقيق أهداف املؤسسة. 2.88 0.906 متوسطة

 10 بعد االنتهاء من عملية التدريب املنيهناك تقييم  للع 2.56 0.871 متوسطة

  إستراتيجية تدريب الموارد البشرية 3.14 0.641 متوسطة

 11 .التحفيز  تدعم احملافظة  على الكفاءات البشرية املتميزة إسرتاتيجية 3.58 0.962 مرتفعة

 12 .احلوافزتوزيع  يف واملساواة العدالة املؤسسة تراعي 2.51 0.887 منخفضة

 13 .واحلوافز   وزيعوكفاءهتم يف ت عاملنيد املؤسسة على مستوى أداء التعتم 2.94 0.905 متوسطة

 14 .يف حتسني أداء العامل ام احلوافز يساهم نظ 3.07 0.815 متوسطة

 3.57 0.797 مرتفعة
يت ال األخرى تقدمه املؤسساتإىل ما  استنادا زعة إسرتاتيجية التحفييتم مراج

 15 تنشط يف نفس القطاع.

  إستراتيجية تحفيز الموارد البشرية 3.13 0.625 متوسطة

 16 .على معايري موضوعية حمددة ابلوصف الوظيفي يتم تقييم أداء العامل بناءا 3.81 0.919 مرتفعة

 17 .يف أداء العاملتقييم يف كشف جواب القوة والضعف يساهم نظام ال 2.72 0.971 متوسطة

 18 .البشرية املوارد سياساتوضع  يف وفر نظام التقييم  معلومات تساعدي 2.98 0.876 متوسطة

 2.98 0.876 متوسطة
هذا  حتدث يف وفقا للتغريات اليت ملعايري تقييم األداء دوريةيوجد مراجعة 

 19   اجملال.

 20 .تتناسب مع طبيعة  وظيفة  العامل إن طريقة التقييم  3.24 0.797 متوسطة

  إستراتيجية تقييم أداء الموارد البشرية 3.11 0.587 متوسطة
  للموارد البشرية االستراتيجيالتسيير  3.18 0.582 متوسطة

 spss.من إعداد الباحثتني ابإلعتماد على خمرجات برانمج المصدر:

للموارد البشرية حقق بشكل  االسرتاتيجي( يتبني أن حمور التسيري 03) من خالل نتائج اجلدول رقم
وهذه  ، وهذا يشري إىل درجة موافقة متوسطة،0.582واحنراف معياري  3.18إمجايل متوسط حسايب قدره 
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للموارد البشرية مرتبة  االسرتاتيجي(. وقد جاءت أبعاد التسيري 2013دراسة )زعرتي، النتيجة ختتلف مع 
 كما يلي:

جاء يف املرتبة األوىل من حيث األمهية النسبية املعطاة له من بعد إستراتيجية توظيف الموارد البشرية:  -
وهذا يدل على درجة  0.621 يساوي واحنراف معياري 3.37 يساوي قبل عينة الدراسة، مبتوسط حسايب

 1.083واحنراف معياري  4.14املرتبة األوىل مبتوسط حسايب 01م احتلت العبارة رق حيث، موافقة متوسطة
 أن عملية استقطاب املوارد البشرية هي عملية تشاركية بني خمتلف رؤساء املديرايت املختلفة،مما يدل على 

 واحنراف معياري 2.43بلغ متوسطها احلسايب، إذ ضمن هذا احملور فتشكل أقل قبول 03ا العبارة رقم أم
أن املؤسسة حمل الدراسة ال هتتم مبتابعة اخلرجيني املتفوقني والعمل على استقطاهبم على وهذا يدل  0.864

 .ة احلصول على موارد بشرية متميزةفهذا يؤدي إىل ضياع فرص
جاء يف املرتبة الثانية من حيث األمهية النسبية املعطاة له من  بعد إستراتيجية تدريب الموارد البشرية: -

وهذا يدل على درجة  0.641واحنراف معياري يساوي  3.14 ساويقبل عينة الدراسة مبتوسط حسايب ي
واحنراف معياري  3.87املرتبة األوىل مبتوسط حسايب  07حيث احتلت العبارة رقم موافقة متوسطة، 

املؤسسة حمل الدراسة تعتمد على خطة سنوية لتدريب للعاملني من أجل تنمية  أنمما يدل  على  1.347
 2.56سايب فتشكل أقل قبول ضمن هذا احملور، إذ بلغ متوسطها احل 10أما العبارة رقم وحتسني مهاراهتم، 

داء العاملني أحرص املؤسسة على متابعة مدى حتسن مستوى على عدم وهذا يدل  0.871ف معياري واحنرا
 .التدريب يف حتقيق أهدافها إسرتاتيجيةعدم معرفة مدى فعالية  وابلتايل عد عملية التدريبب

جاء يف املرتبة الثالثة من حيث األمهية النسبية املعطاة له من  بعد إستراتيجية تحفيز الموارد البشرية: -
وهذا يدل على درجة  0.625واحنراف معياري يساوي  3.13قبل عينة الدراسة مبتوسط حسايب يساوي 

واحنراف معياري  3.58املرتبة األوىل مبتوسط حسايب  11حيث احتلت العبارة رقم موافقة متوسطة، 
احملافظة على الكفاءات البشرية املتميزة ومنعها من  إسرتاتيجية التحفيز تدعمأن مما يدل على  0.962

إذ أن إدارة املؤسسة تتبع إسرتاتيجية حتفيزية تقوم على مشاركة العاملني يف التوجه إىل مؤسسات أخرى 
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 12ا العبارة رقم بينماألرابح وأيضا رفع األجور عن طريق االتفاقيات اجلماعية ابإلضافة إىل احلوافز املعنوية، 
وهذا يدل  0.887واحنراف معياري  2.58فتشكل أقل قبول ضمن هذا احملور، إذ بلغ متوسطها احلسايب 

هتم يف حتديد املكافآت ءوكفا عاملنيفة مستمرة على مستوى أداء البصتعتمد  ل الدراسة العلى أن املؤسسة حم
 .ها بني العاملنيكبري يف توزيعكل  ة بشاالعدالة واملساو واحلوافز، واحلرص على حتقيق  

جاء يف املرتبة الرابعة من حيث األمهية النسبية املعطاة له  بعد إستراتيجية تقييم أداء الموارد البشرية: -
وهذا يدل على  0.587يساوي واحنراف معياري 3.11 يساوي حسايب من قبل عينة الدراسة مبتوسط

 ريواحنراف معيا 3.81املرتبة األوىل مبتوسط حسايب 16 حيث احتلت العبارة رقمدرجة موافقة متوسطة، 
تعتمد على معايري تقييم حمددة ابلوصف الوظيفي واليت تتناسب مع  أن املؤسسة مما يدل على  0.919

فتشكل أقل قبول ضمن هذا احملور، إذ بلغ متوسطها احلسايب  17بينما العبارة رقم  طبيعة عمل املوظف،
 عاملوى احلقيقي ألداء الاملتبع ال حيدد املستأن نظام التقييم  على مما يدل 0.971واحنراف معياري  2.72

لومات معوابلتايل عدم احلصول على ألن معايري التقييم املتبعة تركز على معرفة اجلوانب السلوكية للعامل، 
 .والتدريبتتوافق مع مستوى أداء العامل خاصة ما يتعلق ابحلوافز  كافية إلعداد سياسات

  :االستراتيجيةتحليل اتجاهات أفراد العينة نحو محور الرشاقة  .2.2.4
االستراتيجيةاستجابات أفراد الدراسة لعبارات محور الرشاقة  :4الجدول   

 درجة
 الموافقة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الرقم العبارة

 21 املستقبلية وكيفية مواجهة التحدايت.واضحة لنشاطاهتا رؤية  ؤسسةمتتلك امل 3.88 0.710 مرتفعة

 22 طرق حديثة يف العمل كاألنظمة والتقنيات والتكنولوجيا املتطورة. ؤسسةمتتلك امل 3.20 0.870 متوسطة

 23 .عملية التخطيط يف العاملني املؤسسة شاركت 2.32 0.740 منخفضة

 24 لتحسني املستمر ألدائها.اباملؤسسة  تمهت 3.86 0.620 مرتفعة

  االستراتيجيةالحساسية  3.31 0.580 متوسطة

 25 منط قيادي وإدارة تنفيذية تشجع على العمل اجلماعي. ؤسسةمتتلك امل 2.93 0.695 متوسطة

 3.91 0.735 مرتفعة
للمؤسسة يف املواقف اليت تتطلب منهم التضحية   هم ووالئهمإلتزام يظهر العاملني

 26 مبصاحلهم الشخصية.

 27 .بشكل مجاعي االسرتاتيجيةيتم حل املسائل  3.46 0.807 مرتفعة
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  اإللتزام الجماعي 3.44 0.634 مرتفعة

 3.59 0.752 مرتفعة
ستخدامها بطريقة متتلك املؤسسة القدرة على إعادة ختصيص املوارد الرأمسالية وا

 28 فاعلة.

 29 ونقل الكفاءات بدرجة عالية بني األقسام. عاملنيتستطيع املؤسسة تدوير ال 3.40 0.961 مرتفعة

 30 يسمح اهليكل التنظيمي للمؤسسة إبعادة توزيع املوارد مبرونة عالية بني األقسام. 3.01 0.529 متوسطة

  سيولة الموارد 333 0.649 متوسطة
  االستراتيجيةالرشاقة  336 0.584 متوسطة

 ..spssعلى خمرجات برانمج : من إعداد الباحثتني ابإلعتمادالمصدر
حقق بشكل إمجايل متوسط  االسرتاتيجية( يتبني أن حمور الرشاقة 04من خالل نتائج اجلدول رقم )

وهذه النتيجة  ذا يشري إىل درجة موافقة متوسطة،، وه0.584واحنراف معياري قدره  3.36حسايب قدره 
(.وقد جاءت أبعاد حمور 2017( ودراسة )الروسان والعموش، 2019ختتلف مع دراسة )راضي واملوسوي، 

 مرتبة كما يلي: االسرتاتيجيةالرشاقة 
جاء يف املرتبة األوىل من حيث األمهية النسبية املعطاة له من قبل عينة الدراسة  بعد اإللتزام الجماعي: -

وهذا يدل على درجة موافقة مرتفعة،  0.634واحنراف معياري يساوي  3.44مبتوسط حسايب يساوي 
على مما يدل   0.735واحنراف معياري  3.91املرتبة األوىل مبتوسط حسايب  27حيث احتلت العبارة رقم 

فتشكل أقل  25بينما العبارة رقم  متيز العاملني ابلوالء وتفضيل املصلحة العامة على املصلحة الشخصية، 
أن  على ، وهذا يدل0.695راف معياري واحن 2.93إذ بلغ متوسطها احلسايب  قبول ضمن هذا احملور،

 إدارة املؤسسة ال تعمل بشكل واضح على تشجيع العمل اجلماعي. 
جاء يف املرتبة الثانية من حيث األمهية النسبية املعطاة له من قبل عينة الدراسة  بعد سيولة الموارد: -

حيث وهذا يدل على درجة موافقة مرتفعة،  0.649واحنراف معياري يساوي  3.33مبتوسط حسايب 
متيز مما يدل على  0.753واحنراف معياري  3.59املرتبة األوىل مبتوسط حسايب  28احتلت العبارة رقم 

أقل فتشكل  30بينما العبارة رقم ، مسالية واإلستخدام األمثل هلااملؤسسة بقدرة إعادة ختصيص املوارد الرأ
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أن وهذا يدل على  0.529واحنراف معياري  3.01قبول ضمن هذا احملور، إذ بلغ متوسطها احلسايب 
 املؤسسة تعتمد على اهلياكل التنظيمية اجلامدة اليت تعيق توزيع املوارد مبرونة عالية بني األقسام. 

بية املعطاة له من قبل عينة جاء يف املرتبة الثالثة من حيث األمهية النس :االستراتيجيةبعد الحساسية  -
وهذا يدل على درجة موافقة  0.580 يساوي واحنراف معياري 3.31 يساوي الدراسة مبتوسط حسايب

مما  0.710واحنراف معياري  3.88املرتبة األوىل مبتوسط حسايب  21حيث احتلت العبارة رقم متوسطة، 
املؤسسة حمل الدراسة متتلك الرؤية الواضحة لنشاطاهتا املستقبلية وكيفية مواجهة التغريات وهذا يدل على أن 

بينما العبارة يدل على اهتمام املؤسسة حمل الدراسة بعملية التخطيط ووضع أهدف واضحة توجه أدائها، 
 0.740معياري   واحنراف 2.32إذ بلغ متوسطها احلسايب ، فتشكل أقل قبول ضمن هذا احملور 23رقم 

أن املؤسسة ال تعمل مببدأ مشاركة العاملني يف عملية التخطيط واختاذ القرار مما يتطلب تفعيل وهذا يدل على 
أبهداف العاملني  والتزام هذا املبدأ ذلك ألنه يساهم يف التحقيق الفعال خلطط املؤسسة من خالل زايدة وعي

 املؤسسة.
 .اختبار فرضيات الدراسة:3.4

 ميكن توضيح نتائج إختبار الفرضيات الفرعية يف اجلدول التايل: : .اختبار الفرضيات الفرعية1.3.4
  نتائج تحليل االنحدار البسيط إلختبار الفرضيات الفرعية :5الجدول 

 المتغير 
 التابع

 المتغير
 المستقل 

 درجة
 Bالتاثير  

 معامل 
 2R التحديد

 معامل
 Rاإلرتباط  

 Fقيمة 
 

 مستوى 
 الداللة

الرشاقة 
 االستراتيجية

 0.000 61.671 0.854 0.727 0.908 إستراتيجية توظيف الموارد البشرية

 0.000 40.518 0.754 0.568 0.827 إستراتيجية تدريب الموارد البشرية

 0.000 53.411 0.802 0.643 0.858 إستراتيجية تحفيز الموارد البشرية

تقييم أداء الموارد  إستراتيجية
 0.000 30.693 0.627 0.393 0.631 البشرية

 .spssمن إعداد الباحثتني ابالعتماد على خمرجات برانمج  المصدر:
 النتائج كما يلي: تفسري ميكن 05 اجلدول رقممن خالل 



 

 ،االقتصاديةلمؤسسة في ا االستراتيجيةللموارد البشرية كمدخل لتحقيق الرشاقة  االستراتيجيالتسيير 
 دراسة حالة المؤسسة المينائية بوالية سكيكدة

 

319 

توظيف املوارد  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلسرتاتيجية نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى: .1
 ؛0.05يف املؤسسة املينائية بوالية سكيكدة عند مستوى داللة  االسرتاتيجيةالبشرية على الرشاقة 

إسرتاتيجية  أي أن 0.727 بلغت (2Rقيمة معامل التحديد )أن تشري النتائج اإلحصائية إىل  
، كما بلغت االسرتاتيجية% من التغريات احلاصلة يف الرشاقة 72.7فسر ما قيمته تتوظيف املوارد البشرية 

يؤدي إىل  االسرتاتيجيةوهذا يعين أن التغري بوحدة واحدة يف تطبيق هذه  0.908 (B)قيمة درجة التأثري 
يت معنوية هذا التأثري وال f، وقد أكدت قيمة 0.908بقيمة  االسرتاتيجيةالتغري يف مستوى الرشاقة 

يعين أنه كلما اهتمت املؤسسة بتطبيق إسرتاتيجية ، وهذا 0.000عند مستوى داللة  61.671بلغت
يتم رفض  وبذلك، االسرتاتيجيةالتوظيف وفقا ألسس علمية كلما أدى ذلك إىل حتسني مستوى رشاقتها 

إلسرتاتيجية توظيف إحصائية وقبول الفرضية البديلة اليت تنص على وجود أثر ذو داللة الفرضية الصفرية 
 .0.05عند مستوى داللة بوالية سكيكدة  يف املؤسسة املينائية  االسرتاتيجيةاملوارد البشرية على الرشاقة 

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلسرتاتيجية تدريب املوارد البشرية  نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية: .2
 ؛0.05املينائية بوالية سكيكدة عند مستوى داللة  يف املؤسسة االسرتاتيجيةعلى الرشاقة 

إسرتاتيجية  أي أن 0.568(  بلغت 2Rقيمة معامل التحديد )تشري النتائج اإلحصائية إىل أن 
كما بلغت ،  االسرتاتيجيةحلاصلة يف الرشاقة % من التغريات ا56.8تفسر ما قيمته تدريب املوارد البشرية 

يؤدي إىل  االسرتاتيجيةوهذا يعين أن التغري بوحدة واحدة يف تطبيق هذه  0.827( B)قيمة درجة التأثري 
هذا التأثري واليت بلغت  معنوية f، وقد أكدت قيمة 0.827بقيمة  االسرتاتيجيةالتغري يف مستوى الرشاقة 

رد ، وهذا يعين أنه كلما التزمت املؤسسة إبسرتاتيجية تدريب املوا0.000عند مستوى داللة  40.518
يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة اليت ، وبذلك االسرتاتيجيةالبشرية كلما تعززت رشاقتها 

يف  االسرتاتيجيةتدريب املوارد البشرية على الرشاقة  السرتاتيجيةوجود أثر ذو داللة إحصائية تنص على 
 .0.05عند مستوى داللة  بوالية سكيكدة املؤسسة املينائية
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املوارد البشرية  فيزحتال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلسرتاتيجية  :لثةلثانتائج اختبار الفرضية الفرعية ا .3
 ؛0.05يف املؤسسة املينائية بوالية سكيكدة عند مستوى داللة  االسرتاتيجيةعلى الرشاقة 

 فيزإسرتاتيجية حت أن أي 0.643 ( بلغت2Rقيمة معامل التحديد )تشري النتائج اإلحصائية إىل أن 
، كما بلغت قيمة درجة االسرتاتيجيةمن التغريات احلاصلة يف الرشاقة  64.3تفسر ما قيمته % املوارد البشرية

يؤدي إىل التغري يف  االسرتاتيجيةوهذا يعين أن التغري بوحدة واحدة يف تطبيق هذه  0.858( B) التأثري
 53.411معنوية هذا التأثري واليت بلغت   f، وقد أكدت قيمة0.858بقيمة  االسرتاتيجيةمستوى الرشاقة 

وهذا يعين كلما زاد اهتمام املؤسسة بتحسني إسرتاتيجية احلوافز كلما تعززت  0.000عند مستوى داللة 
ذو البديلة اليت تنص على وجود أثر يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية  ، وبذلكاالسرتاتيجيةرشاقتها 

 بوالية سكيكدة يف املؤسسة املينائية االسرتاتيجيةداللة إحصائية إلسرتاتيجية حتفيز املوارد البشرية على الرشاقة 
 .0.05عند مستوى داللة 

املوارد  قييم أداءتال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلسرتاتيجية  :عةرابلنتائج اختبار الفرضية الفرعية ا .3
 ؛0.05يف املؤسسة املينائية بوالية سكيكدة عند مستوى داللة  االسرتاتيجيةالبشرية على الرشاقة 

قييم إسرتاتيجية ت أي أن 0.393 بلغت (2Rقيمة معامل التحديد )تشري النتائج اإلحصائية إىل أن 
، كما بلغت قيمة االسرتاتيجية% من التغريات احلاصلة يف الرشاقة 39.3تفسر ما قيمته  املوارد البشرية أداء

يؤدي إىل التغري  االسرتاتيجيةوهذا يعين أن التغري بوحدة واحدة يف تطبيق هذه   0.631(B)درجة التأثري 
معنوية هذا التأثري واليت بلغت   f، وقد أكدت قيمة0.631بقيمة  االسرتاتيجيةيف مستوى الرشاقة 

وهذا يعين أن كلما زاد اهتمام املؤسسة إبسرتاتيجية تقييم أداء املوارد  0.000عند مستوى داللة  30.693
وبذلك يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول ، االسرتاتيجيةالبشرية كلما أدى ذلك إىل حتسني مستوى رشاقتها 

يم أداء املوارد البشرية على الرشاقة داللة إحصائية إلسرتاتيجية تقي البديلة اليت تنص على وجود أثر ذوالفرضية 
 .0.05عند مستوى داللة بوالية سكيكدة يف املؤسسة املينائية  االسرتاتيجية
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البشرية  للموارد االسرتاتيجيللتسيري  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية الرئيسية:اختبار الفرضية  .2.3.4
ميكن توضيح  ،0.05عند مستوى داللة يف املؤسسة املينائية بوالية سكيكدة  االسرتاتيجيةعلى الرشاقة 

 الفرضية الرئيسية يف اجلدول التايل:حتليل نتائج 
 نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار الفرضية الرئيسية :6الجدول 

مستوى 
 الداللة

 قيمة
f 

معامل 
 R االرتباط 

معامل 
  2Rالتحديد

 المتغير 
 المستقل

 المتغير 
 التابع

 االستراتيجيةالرشاقة  للموارد البشرية االستراتيجيالتسيير  0.779 0.882 50.838 0.000
 .spssمن إعداد الباحثتني ابالعتماد على خمرجات برانمج  المصدر:

 0.779 بلغت (2Rقيمة معامل التحديد )أن إىل  ( 06)ئية يف اجلدول رقم ائج اإلحصاتشري النت
% من التغريات احلاصلة يف الرشاقة 77.9ككل يفسر ما قيمته  للموارد البشرية االسرتاتيجي التسيريأي أن 

 0.000عند مستوى داللة  50.838معنوية هذا التأثري واليت بلغت  f، وقد أكدت قيمة االسرتاتيجية
سينها كلما تعززت رشاقتها هتمام املؤسسة إبسرتاتيجيات تسيري املوارد البشرية وحتاوهذا يعين أنه كلما زاد 

البديلة اليت تنص على وجود أثر ذو داللة  الفرضيةيتم رفض الفرضية الصفرية وقبول ، وبذلك االسرتاتيجية
 والية سكيكدةيف املؤسسة املينائية ب االسرتاتيجيةللموارد البشرية على الرشاقة  االسرتاتيجيإحصائية للتسيري 

 .0.05عند مستوى داللة 
 االسرتاتيجيةللموارد البشرية يف حتقيق الرشاقة  االسرتاتيجيهذه الدراسة دور التسيري  تناولت الخاتمة:. 5

وبعد حتليل بياانت الدراسة واختبار فرضيات الدراسة، مت التوصل إىل سكيكدة، والية يف املؤسسة املينائية ب
 النتائج والتوصيات التالية:

 احلالية إىل جمموعة من النتائج اليت تتمثل فيما يلي:لقد توصلت الدراسة النتائج: 
نتيجة عدم ، وذلك حمل الدراسة متوسطاملؤسسة  للموارد البشرية يف االسرتاتيجيمستوى ممارسة التسيري  -

 االهتمام مبتابعة استقطاب الكفاءات املتميزة،عدم يف عملية اختيار املوارد البشرية و تطبيق أساليب موضوعية 
حتقيق درجة كبرية عدم تقييم للعملية التدريبية أو استخدام طرق التدريب احلديثة، كذلك  ال يوجد كما أنه
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نقاط القوة إبراز تساهم يف استخدام طرق تقييم إىل عدم ابإلضافة ، احلوافز توزيعدالة واملساواة يف العمن 
 .االسرتاتيجيةحتقيق الرشاقة  قدرهتا يفوهذا بدوره يؤثر سلبا على  يف أداء العامل، والضعف

يف املؤسسة حمل الدراسة متوسط، وهذا نتيجة أن قيادات املؤسسة تتصف  االسرتاتيجيةمستوى الرشاقة  -
ابلبريوقراطية واإلعتماد على مركزية اختاذ القرار، كذلك عدم التشجيع على العمل اجلماعي والتحاور يف حل 

اجلمود يف اهليكل التنظيمي للمؤسسة الذي يعيق حتقيق التكيف املشكالت، ابإلضافة إىل وجود نوع من 
 السريع مع تغريات البيئة الداخلية واخلارجية.

توظيف املوارد  إسرتاتيجية) للموارد البشرية االسرتاتيجيلتسيري اأتثري ذو داللة إحصائية ألبعاد  يوجد -
تقييم أداء املوارد  اسرتاتيجيهحتفيز املوارد البشرية،  إسرتاتيجيةتدريب املوارد البشرية،  إسرتاتيجيةالبشرية، 
 .0.05يف املؤسسة حمل الدراسة عند مستوى داللة  االسرتاتيجيةعلى الرشاقة  البشرية(

 يف ضوء النتائج املتوصل إليها ميكن تقدمي التوصيات التالية: التوصيات:
 .بني املتقدمنياإلختيار  وصارمة يف علميةمعايري  اإلعتماد على، و اإلستقطاب ةاجليد لعملي التخطيط -
يف حتقيق أداء هم املتفوقني ألن ذلك يسا اجلامعات املتميزة وخاصة خرجيي الكفاءاتستقطاب إب اإلهتمام-

 ز.متمي
ومن مث متابعة وتقييم العملية التدريبية  تدريبهم،الرتكيز على التدريب املستمر للعاملني، وتطوير آليات  -

 وإعادة تصميها يف ضوء نتائج التقييم لزايدة فعاليتها يف حتقيق األهداف املخططة.
من أجل تفعيل  اعيتطوير مهارة التفكري اإلبدعلى و تبين األساليب التدريبية اليت تعمل جيب التوجه حن-

 العمل واختاذ القرارات الفعالة. شكالت ميف حل  ة العاملقدر 
، وأن تكون وفقا ألسس عاملنييث تليب احتياجات وتطلعات ال، حبتحفيزعادة النظر يف إسرتاتيجية الإ -

 سليمة وموضوعية من أجل زايدة فعاليتها يف رفع معنوايت العاملني وحتسني مستوى أدائهم.
عن املستوى احلقيقي  على معايري موضوعية تكشفواإلعتماد تطوير أنظمة تقييم أداء املوارد البشرية،  -

 ، كذلك إسناد مهمة التقييم إىل األفراد األكثر كفاءة وخربة يف تنفيذ هذه العملية.عاملألداء ال
  .إمكانيات املؤسسة وواقعهالتكون متفقة مع  االسرتاتيجيةضرورة إتباع سياسة املشاركة يف إعداد اخلطط -
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تطوير اهليكل التنظيمي ليصبح أكثر مرونة وحماولة احلد من إجراءات العمل البريوقراطية لزايدة قدرهتا يف   -
 تكييف أنشطتها عرب مستوايهتا التنظيمية املختلفة لتواكب تغيريات بيئتها اخلارجية والداخلية.

 قائمة المراجع:.6
(. أتثري آليات التعلم التنظيمي يف تعزيز الرشاقة 2019بد احلسن املوسوي. )جواد حمسن راضي، و توفيق ع

حبث استطالعي آلراء عينة من القيادات العليا يف املصارف األهلية حملافظات الفرات  االسرتاتيجية
 .88-69(، الصفحات 01) 09األوسط. جملة املثىن للعلوم اإلقتصادية واإلدارية ، 

. عمان: دار (03(. إدارة املوارد البشرية )اإلصدار 2010ايسني كاسب اخلرشة. )خضري كاظم محود، و 
 شر والتوزيع.املسرية للن

، جملة العلوم االسرتاتيجية(. أمناط القيادة وأثرها يف حتقيق الرشاقة 2018رغدان عدانن عبد الرزاق. )
 .350-322، الصفحات 20اإلسالمية. جملة العلوم اإلسالمية ، 

يف تعزيز امليزة التنافسية: دراسة حالة جممع "محادي" بوالية  االسرتاتيجية(. أثر اخلفة 2018ومي. )سعيد كر 
 .122-104(، الصفحات 01) 04بشار. جملة البشائر اإلقتصادية ، 

(. حتليل واقع إسرتاتيجية املوارد البشرية وأثرها على 2013سكينة املهل حممد، و أمحد إبراهيم أبو سن. )
-134(، الصفحات 01) 14يف شركات اإلتصاالت السودانية. جملة العلوم اإلقتصادية ،  األداء
149. 

(. إسرتاتيجية التدريب وأثرها على أداء العاملني يف الشركنت املسامهة العامة. 2012عطا هللا حممد الشرعة. )
 عمان: دار جليس الزمان للنشر والتوزيع.

وعالقتها بتميز األداء املؤسسي لدى  االسرتاتيجيةارسة الرشاقة (. مدى مم2016حممد أنور رشدي هنية. )
 قطاع الصناعات الغذائية يف قطاع غزة. مذكرة ماجستري . كلية التجارة، غزة: اجلامعة اإلسالمية.

يف  اسة ميدانية (. أثر اسرتاتيجيات إدارة املوارد البشرية على األداء الوظيفي در 2016حممد تركي البطاينه. )
 .17-01(، الصفحات 01) 43بنوك التجارية األردنية. جملة دراسات العلوم اإلدارية ، ال
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 إثراء للنشر والتوزيع.عمان: إدارة املوارد البشرية: مدخل اسرتاتيجي متكامل.(.2009مؤيد سعيد السامل.)
لتحفيز (. الوصول إىل الكفاءات البشرية عن طريق تكامل إسرتاتيجييت ا2016-2015وحيدة شرايف. )

والتكوين: دراسة حالة منظمة طيبة فود كمباين إلنتاج عصري رامي. أطروحة دكتوراه . كلية العلوم 
 .اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، بومرداس: جامعة أحممد بوقرة

 Rajib Lochan Dhar ( .2008 .) Strategic Human Resource Management . New 

Delhi: Excell Books. 
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دراسة قياسية باستخدام نموذج االنحدار ، الجزائر أثر تقلبات أسعار النفط على اإلنفاق الحكومي في
 2018-2000خالل الفترة ، ARDL الموزعةالذاتي ذي الفجوات الزمنية 

The Impact of Oil Prices Fluctuations on Government Expenditure in 

Algeria An Econometric Study Using ARDL Approach from 

2000-2018 
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 : ملخص
وذلك  هتدف هذه الدراسة إىل معرفة مدى أتثري تقلبات أسعار النفط على اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر

فيها منهجية االحندار الذايت للفجوات الزمنية املوزعة طبقت على سالسل  امن خالل دراسة قياسية استخدمن
وفيما بتعلق ابلبياانت ، 2018إىل  2000من سنة  زمنية سنوية لكل من اإلنفاق احلكومي وأسعار النفط

أما  ،EIAصلنا على بياانت أسعار النفط من موقع إدارة معلومات الطاقة اليت بنيت عليها الدراسة فقد حت
 .WDIفيما سلسلة بياانت اإلنفاق احلكومي فقط اعتمدان على بياانت البنك الدويل 

طويلة األجل بني أسعار النفط واإلنفاق احلكومي، وهو توازنية  وقد خلصت الدراسة إىل وجود عالقة
ما يعين أبن اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر يرتبط يف املدى البعيد ارتباطا وثيقا بتغريات أسعار النفط، ومبأن أن 

ترتفع  هذه العالقة طردية ومعنوية فإنه يف املدى البعيد تتوسع سياسة اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر يف الفرتات اليت
عالقة طردية  توجداألجل القريب أسعار النفط، أما يف  تنخفض فيهيف الفرتات اليت  وتنكمشفيها أسعار النفط 

 معنوية بني أسعار النفط واإلنفاق احلكومي.
  ARDL، مناذجالسياسة املاليةأسعار النفط، اإلنفاق احلكومي،  :مفتاحيةكلمات 

 .JEL: ,Q4,H3, E6   C5 اتتصنيف
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Abstract: 

The objective of this study is to determine the impact of oil price 

fluctuations on public spending in Algeria by an econometric study in which we 

have used an autoregressive distributed lag approach applied to the annual time 

series for government expenditures and oil prices from 2000 to 2018. In terms 

of the data on which the study was based, we obtained oil price data from the 

EIA website; however, we used data from the World Bank WDI in terms of the 

government expenditure data series. 

The study concluded that there is a long-term equilibrium relationship 

between oil prices and public expenditure, which means that public expenditure 

in Algeria, is closely linked in the long term to the development of oil prices. 

This relationship is progressive and significant, in the long term, public expenditure 

policy in Algeria increases in times of rising oil prices and contracts in times of low 

prices, and in the short term, Positive relationship between oil prices and government 

spending. 

Key words : oil price, government expenditure, fiscal policy, ARDL model 

Jel Classification Codes : Q4, H3, E6, C5. 

 مقدمة:  .1
لنفط احملرك الرئيسي لالقتصاد العاملي، فهو من أهم املعايري الرئيسة اليت هلا أتثري عاملي سواء من يعترب ا

الناحية االقتصادية أو السياسية، وهو من الدعامات اليت ترتكز عليها احلضارة اإلنسانية، ومن بني مجيع مصادر 
سلع اإلسرتاتيجية تداوال عامليا، حيث يتسم سعر النفط ابلتذبذب صعودا الطاقة األخرى يعد النفط من أكثر ال

 .بسبب ربط سعر برميل النفط بقوى العرض والطلب وآلية السوق احلرة وهبوطا بني احلني واآلخر؛
تنبع أمهية النفط يف اجلزائر من خالل توفريه لعوائد مالية معتربة ضرورية وهامة لتمويل خطط التنمية 
االقتصادية واالجتماعية، ولعب النفط يف اجلزائر دورا رئيسيا يف حتديد مسار وطبيعة التنمية منذ أوائل سبعينات 

السياسة اإلنفاقية يف اجلزائر خالل الفرتة حمل القرن املاضي وحىت وقتنا احلاضر، ويف ظل ذلك اإلطار متيزت 
الدراسة بنمو اإلنفاق احلكومي وارتفاع حجمه، وهو ما ميكن أن نطلق عليها ابلسياسة اإلنفاقية التوسعية، ومبأن 
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االقتصاد اجلزائر أحد االقتصادايت الريعية اليت تعتمد بصورة مطلقة على قطاع احملروقات وأكثرها النفط، وهذا 
 .تباط الكبري جعل االقتصاد اجلزائري يتأثر بشكل كبري بتقلبات أسعاره االر 

نظرا ألمهية النفط ابلنسبة لالقتصاد اجلزائري يف توفري املوارد املالية إذ يعد املورد ألساسي لتمويل  اإلشكالية:
الضروري معرفة مدى أتثري  فمن اإلنفاق احلكومي واملؤشر الرئيسي يف اخنفاض أو ارتفاع هذه املوارد املالية، لذا

ومتويل  االستثمارية واملشاريع اخلطط وضع ميكن تقلبات أسعار النفط على اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر لكي
 امليزانية، وهتدف هذه الورقة البحثية إىل اإلجاابت على التساؤل التايل:

 جلين القريب والبعيد؟ما هو أثر تقلبات أسعار النفط على اإلنفاق الحكومي في الجزائر في األ
  فرضيات البحث:

 .تؤثر أسعار النفط أتثريا اجيابيا على اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة 
 .توجد عالقة توازنية طويلة املدى بني أسعار النفط واإلنفاق احلكومي يف اجلزائر 

النفط أمهية ابلغة ابعتبار أن اجلزائر بلد منتج ومصدر للنفط وأن االقتصاد اجلزائري  يكتسيأهمية البحث:
يعتمد بشكل مباشر على اإليرادات والعوائد النفطية، حيث يعترب قطاع احملروقات املصدر األساسي لتمويل 

هاانت اليت تفرضها تقلبات السياسة اإلنفاقية ومتويل املشاريع االستثمارية احلكومية، ومن منطلق التحدايت والر 
واهنيارات أسعار النفط يف السنوات األخرية توجهت رؤيتنا للبحث يف تداعيات هذا املوضوع وذلك من خالل 

 .دراسة اآلاثر النامجة عن تقلبات أسعار النفط على اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر
 : يهدف هذا البحث إىل:أهداف البحث

 كومي يف اجلزائر.معرفة واقع وتطور اإلنفاق احل 
 .معرفة أثر تقلبات أسعار النفط على اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر 
 .دراسة وتتبع أثر الصدمات يف أسعار النفط على اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر بني املدى القريب والبعيد 

الوصفي  نيجلإلجابة على إشكالية البحث واختبار فروضه، سنحاول االعتماد على املنه المنهج المتبع:
التحليلي، حيث يهدف إىل معرفة تطور حجم اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر وتطور أسعار النفط يف السوق و 
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القياس ، كما سنقوم بتطبيق أحد تقنيات 2018-2000العاملية العوامل املسببة يف تغريات أسعاره خالل الفرتة
، وهذا هبدف قياس أثر ARDLاالقتصادي املتمثلة يف منوذج االحندار الذايت ذي الفجوات الزمنية املوزعة 

 تقلبات أسعار النفط على اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر.
 :.الدراسات السابقة2

بشكل مباشر  نظرا ألمهية املوضوع الرتباط أسعار النفط ابلنفقات العامة، وأتثري تقلبات أسعار النفط
على النفقات العامة سواء يف الدول املنتجة واملصدرة للنفط أو يف الدول املستهلكة له، فقد جلب هذا املوضوع 
اهتمام الباحثني واألكادمييني يف البلدان املتقدمة والسائرة يف طريق النمو على حد سواء، وهنا سنعرض أهم 

 لبات أسعار النفط على النفقات العامة:الدراسات احلديثة اليت عاجلت موضوع أتثري تق
 The  Impact  of  Oil  Price  Swingsبعنوان ،A.M.SlamaShamon (2015)دراسة 

on  the  Public  Budget  in  Saudi Arabia:  An  Empirical  Study  by  Using  the  

Johansen  Cointegration  and  Error  Correction Model  for  the  Period  (1981-

هدفت الدراسة إىل حتليل أثر تذبذابت أسعار النفط على امليزانية يف االقتصاد السعودي وذلك  ،2014
، 2014إىل  1981ابستخدام منهجية التكامل املشرتك ومنوذج تصحيح اخلطأ على سلسلة بياانت سنوية من 

 Elsiddigوفائض امليزانية، دراسة وخلصت الدراسة إىل وجود عالقة طردية مباشرة بني أسعار النفط 

Rahma.Noel Perera.Kian Tan(2016)، بعنوانImpact of Oil Price Shocks on 

Sudan’s Government Budget ، حيث هدفت هذه الدراسة إىل حتليل اثر صدمات أسعار النفط على
إىل  2000على سلسلة بياانت فصلية من VARمؤشرات االقتصاد الكلي يف السودان بتطبيق منوذج 

، وتوصلت الدراسة إىل ألسعار النفط أاثر طردية ومعنوية على كل من اإلنفاق احلكومي ورصيد 2011
 Theبعنوان،Ishmael Ogboru. Matthew Terry Rivi. Park Idisi (2017)امليزانية،دراسة

Impact of Changes in Crude Oil Prices on Economic Growthin Nigeria: 1986 – 

هدفت هذه الدراسة القياسية لتحليل أثر تقلبات أسعار النفط اخلام على النمو االقتصادي يف نيجرياي ، 2015
، وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة طردية عري مباشرة بني أسعار النفط والنمو 2015و1998يف الفرتة بني 

 Impact of Crude Oil Priceبعنوان ،Abubaker El-Sidiq Ahmed(2018)االقتصادي،دراسة 

fluctuations on Governmental expenditures in the Sultanate of Oman (1990-
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اليت اهتمت بدراسة تقلبات أسعار النفط على اإلنفاق احلكومي يف سلطنة عمان، وذلك بتطبيق و  ،(2017
، وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة توازنية 2017إىل  1990على سلسة بياانت سنوية من ARDLمنوذج 

طويلة األجل بني أسعار النفط واإلنفاق احلكومي كما أن أتثري أسعار النفط على اإلنفاق احلكومي طردي 
 Impact of Oil Price Changes onبعنوان ،Amjad Qwader (2018)ومعنوي، دراسة 

Certain Budget Variables،Government and Tax Revenues, External Grants and 

Government Expenditures in Jordan ، اهتمت هذه الدراسة بتقييم أثر أسعار النفط على بعض
، ابستخدام مناذج االحندار، وخلصت الدراسة 2015-1992متغريات امليزانية العامة يف األردن خالل الفرتة 

النفط تؤثر أتثريا اجيابيا ومعنواي على كل من الضرائب واإلنفاق احلكومي بينما أتثريها سليب  إىل أن أسعار
بعنوان ،Raúl J. Crespo.José A. Zambrano(2018) دراسة ومعنوي على عجز املوازنة،

Macroeconomic Impacts of Oil Price Shocks in Venezuela ، هدفت هذه الدراسة إىل
-1985و 1970-1921حتليل أاثر أسعار النفط على املؤشرات الكلية لالقتصاد الفنزويلي، خالل الفرتة 

، وخلصت الدراسة إيل وجود أتثري موجب ومعنوي ألسعار النفط BVARوذلك ابستخدام منوذج  2015
زويلي، دراسة أمساء انصر شايع حول" تقلبات يف املدي القريب والبعيد على معظم مؤشرات االقتصاد الكلي الفن

 (" كلية اإلدارة2014-1980أسعار النفط واإلنفاق احلكومي يف اململكة العربية السعودية الفرتة ما بني )
واالقتصاد جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية حيث توصلت الدراسة إىل أن  ارتفاع أسعار النفط  تؤدي 

احلكومي بشكل كبري، وابلتايل إىل حدوث آاثر تضخمية على االقتصاد السعودي، وجدت  إىل زايدة يف اإلنفاق
الدراسة أنه من الالزم إتباع سياسة نقدية متوازنة لتخفيف هذه اآلاثر وأخريا توصلت الدراسة إىل أمهية إنشاء 

ط، واالستفادة منها يف حاالت وتفعيل الصناديق السيادية لتجميع الفوائض املالية الناجتة من ارتفاع أسعار النف
 Tan Juat Hong"impact of Oil Price Shocks on Government اخنفاض األسعار، دراسة

Revenue and Expenditure: Evidence for Malaysia أثر صدمات أسعارا لنفط على كل من"
لدارسة األثر قصري  2008-1970الفرتةاإليرادات والنفقات احلكومية ابالعتماد على بياانت سنوية خالل 

 .أسعار البرتول، النفقات احلكومية، اإليرادات احلكومية وطويل األجل، من خالل املتغريات االقتصادية التالية:
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وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها أن وجود عالقة متبادلة بني كل من تقلبات سعر النفط 
صدمة اجيابية يف أسعار النفط ستكون هلا أثر كبري على النفقات احلكومية وابلتايل والسياسة املالية، حدوث 

اإليرادات، بينما حدوث صدمة برتولية سلبية سيكون هلا أثر سليب على اإليرادات احلكومية وابلتايل النفقات 
 .احلكومية

إن الرتفاع  النتائج التالية:من خالل الدراسات السابقة اليت مت تتطرق إليها يف هذا البحث توصلنا إىل 
أسعار النفط أتثري اجيايب على النفقات العامة ورصيد امليزانية يف الدول املنتجة واملصدرة للنفط وأتثري طردي على 
الضرائب وعجز امليزانية يف الدول املستوردة واملستهلكة للنفط، كما أن ارتفاع أسعار النفط تؤدي إىل زايدة يف 

بشكل كبري، وابلتايل إىل حدوث آاثر تضخمية على اقتصاد الدول النفطية مما يلزم عليها اإلنفاق احلكومي 
إنشاء وتفعيل الصناديق السيادية لتجميع الفوائض املالية الناجتة من ارتفاع أسعار النفط، واالستفادة منها يف 

 حاالت اخنفاض األسعار.
 (:2018-2000ترة )اإلنفاق الحكومي في الجزائر خالل الف واقع واتجاهات .3

إن الوقوف على التطور اإلمجايل لإلنفاق احلكومي خالل الفرتة حمل الدراسة، يعطي انطباعا مبدئيا عن 
وترية هذا التطور واملراحل اليت مر هبا، وأهم األسباب اليت كانت وراء هذه الظاهرة يف اجلزائر والشكل املوايل 

 : (albankaldawl, 2018) خالل فرتة الدراسة يوضح تطور حجم اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر
 .2018-2000: تطور اإلنفاق الحكومي في الجزائر01الشكل رقم

 
 .2018البنك الدويل  بياانت ابالعتماد على نيمن إعداد الباحثالمصدر: 
نالحظ من خالل الشكل السابق أن اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر يتزايد بشكل مستمر عام بعد عام  

سواء نفقات التسيري منه أو نفقات التجهيز، غري أن نسبة الزايدة ختتلف من سنة إىل أخرى ويرجع ذلك إىل 
حلكومة والسياسات اليت تنتهجها، ارتفاع أسعار البرتول والواقع االقتصادي واالجتماعي والسياسي الذي شهدته ا
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ففي هذه املرحلة اجتهت اجلزائر حنو إتباع سياسة اقتصادية جديدة ترتكز على التوسع يف اإلنفاق احلكومي 
خاصة وأن كل املؤشرات كانت توحي ابستمرار تزايد سعر البرتول، وكان هذا انتج إىل إتباع سياسة إنفاقيه 

 ق احلكومي يف هذه الفرتة  كما يلي:توسعية، وميكن حتليل تطور اإلنفا
مليار  742( بزايدة قدرها )+2004-2000هناك زايدة متسارعة لإلنفاق احلكومي خالل الفرتة )

مبعدل  أي 2004مليار دج سنة18918إىل2000مليار دج سنة1178.1دج( هـذه الفتـرة حيث انتقل من
ابالرتفاع الذي عرفته نفقات التسيري  2000-2004%، وتفسر هذه الزايدة خالل الفرتة38.64زايدة قدرها

% يف بعض السنوات من جمموع اإلنفاق الكلي إىل جانب النفقات 70خالل هذه املرحلة التـي جتاوزت نسبتها
، هذا األخري كلف ميزانية الدولـة 2003ماي 21وزلزال  2001املتعلقة إبعادة بناء ما خلفته فيضانـات

 .(44، صفحة 2003)اجلريدة الرمسية اجلزائرية، مليار دينار  156.4ما قيمتـه 2004و2003بيـن

التسديد املسبق للديون اخلارجية سنة، إىل جانب النفقات املتعلقة ابملوظفني يف  2006كما شهدت 
ومبعدل منو متزايد حيث بلغ حجم القطاعات التابعة للدولة وقد بقي حجم اإلنفاق احلكومي يف تزايد مستمر 

وذلك لتعزيز النمو وحتديث البنية التحتية وتلبية احتياجات  0902دج سنة  مليار4246.3اإلنفاق احلكومي
اجتماعية خمتلفة مثل السكن ابإلضافة إىل دعم املواد الغذائية األساسية مثل  القمح واحلليب ومشتقاته لتبقى 

انطالق الربانمج اخلماسي الذي خصص له غالف مايل 2010وابتداء من سنة املواد يف متناول عامة الناس، 
مليار دج  ووزع على جمموع من القطاعات وهذا ما يفسر التزايد الكبري يف النفقات العامة يف 21214قدر بـ 

 مقارنة %40مليار دج بنسبة ارتفاع تفوق 4486.3هذه الفرتة، إضافة إىل ذلك ارتفعت نفقات التسيري إىل
 مليار دج 2493.9إىل 2014، كما عرفت نفقات التجهيز ارتفاعا حادا حيث وصلت يف2010بسنة 

(banque, 2010, p. 60). 

شهدت البالد ارتفاع كبري يف اإلنفاق احلكومي دفعت إليها الثورات واالضطراابت  2011أما يف عام
 مليار دج مقارنة بسنة5731.4الدول العربية، حيث بلغ حجم اإلنفاق احلكوميالشعبية اليت حدثت يف بعض 

وهذه االرتفاع   دج مليار1264.5مليار دج وذلك بزايدة تقدر4466.9واليت قدر فيها حجم اإلنفاق 2010
بزايدة يف مل يشهده اإلنفاق احلكومي يف السنوات السابقة خالل فرتة الدراسة  وذلك راجع إىل قرار احلكومة 
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يف حماولة لشراء السلم االجتماعي بعد األحداث واالضطراابت اليت عرفتها املنطقة العربية %25اإلنفاق قدرها 
 حتت ما أطلق عليه اسم الربيع العريب.

مليار دوالر حيث ارتفعت  88.18مليار دج أي 8858.1ارتفعت النفقات الكلية إىل 2015أما يف
 اخنفضت النفقات الكلية 2016مليار دج، أما يف  6980،20اليت قدرت بـ  2014بشكل كبري مقارنة بسنة

قدر حجم اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر بـ  2017مليار دوالر ويف72.94مليار دينار أي حوايل7984,2
دوالر للربميل  43.73مليار دوالر، وهذا راجع إىل اخنفاض أسعار النفط إىل 60مليار دج أي حوايل  6800

 .2016عام 
أما نفقات التسيري مازالت أتخذ النسبة األكرب مقارنة بنفقات التجهيز ابلنسبة إىل إمجايل اإلنفاق 
احلكومي  ولكن عند مستوى أقل من املستوى السائد يف الفرتة السابقة إلعطاء األولوية لنفقات التجهيز لتطبيق 

التسيري إىل اإلنفاق احلكومي الكلي يف بدأت نسبة نفقات  2001املشاريع االستثمارية، حيث أن بعد سنة 
ورفع  العائلية االخنفاض، حيث شهدت بداية هذه الفرتة مراجعة لألجور والتحويالت ومنح اجملاهدين واملنح

 سنة72.67%،حيث اخنفضت هذه النسبة من(129، صفحة 2009)بن عزة،  اإلعاانت خمتلف
بسب اخنفاض أسعار البرتول العاملية أبكثر  2014من إمجايل اإلنفاق احلكومي سنة 52.91%إىل2000

دوالر للربميل والذي تسبب يف اخنفاض اإليرادات البرتولية يف اجلزائر، أما 40من النصف حيث وصل إىل اقل 
أسعار النفط إىل حدود بدأ حجم اإلنفاق احلكومي يف االرتفاع التدرجيي بسبب ارتفاع  2018إىل 2014 بعد
 23.9، مسجال بذلك ارتفاع بنحو 2018دوالر للربميل يف79.4إىل يصلل 2017دوالر للربميل يف 60

 ,Britsh petroleum) وصل ارتفاع بفضل أتكيد الدول املنتجة ختفيض اإلنتاج 2014دوالر للربميل منذ 

2019). 
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 :2018-2000النفط خالل الفترة  .تقلبات أسعار4
 2018 - 2000تطور أسعار النفط  في األسواق العالمية خالل الفترة  :02 الشكل رقم

 
 EIAبياانت موقع إدارة معلومات الطاقةمن إعداد الباحثني ابالعتماد على المصدر: 

النفط بسبب ارتفاع مستمر يف أسعار  2008و 2000من خالل الشكل نالحظ أن يف األعوام مابني
ازدايد الطلب على النفط يف العامل بشكل كبري جدا بعد من والطلب يف كل من اهلند والدول الثالث الفاعلة 
وهي الوالايت املتحدة األمريكية، الصني واالحتاد األورويب، إال أن النمو يف الطلب كان مفاجئا ابلنسبة ألوبك، 

 2.7%أن معدل النمو االقتصادي العاملي قد ارتفع من 2006حيث تشري بياانت صندوق النقد الدويل يف
وهو أعلى مستوى  2004عام5.3%مث إىل ،2003عام 4.1%مث إىل 2002عام 3.1%إىل 2001عام

ونتيجة هلذا االرتفاع والنمو االقتصادي ارتفع  2005عام 4.8%له منذ ثالثني عاماً، واستمرت عند مستوى
، مما تسبب 2006مليون برميل يوميا عام  84إىل 2001مليون برميل يوميا عام  76.6الطلب على النفط من

يف ارتفاع األسعار نتيجة حمدودية منو العرض من النفط أمام منو الطلب عليه، وذلك لعدم جاهزية أوبك هلذا 
 احلجم من النمو يف الطلب العاملي.

وبك يف ارتفاع األسعار ووصوهلا إىل اشتدت املضاربة على أسعار النفط وسامهت األ 2008ويف عام 
دوالر للربميل يف ذلك العام وهو أعلى مستوى هلا يف التاريخ، إال أن األسعار اهنارت يف أواخر ذلك العام 147

بعد أن قلت املضاربة واخنفض الطلب على النفط بسبب األزمة املالية العاملية اليت نشأت نتيجة إفالس املصارف 
دوالر 40 دون إىل ما 2008اهنيار شركات الرهن العقاري، واخنفضت األسعار بنهاية عاماألمريكية الكربى و 

للربميل، حيث اختذت األوبك قرار بعمل أكرب ختفيض مجاعي يف اتريخ املنظمة وكانت نتيجة هذا القرار 
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 2009سم عاممليون  برميل يوميا من السوق مما أمثر عن استقرار يف سوق النفط العاملي، يف حني ات4.2سحب
 ،(10، صفحة 2011)الحنبلي و حسين، دوالر لربميل 78.2اجتاه صعودي ألسعار سلة  خامات أوبك ليصل

وعلى الرغم من ذلك ارتفعت األسعار على مدار الفرتة املذكورة بشكل مطرد، مما يؤكد الدور الكبري للمضاربني 
والشركات النفطية يف رفع األسعار، وهم يستغلون يف ذلك أي أحداث سياسية أو اقتصادية تتعلق ابلبلدان 

األسعار اآلجلة للنفط اليت تتحدد بناء على التوقعات،  املنتجة للنفط واملصدرة له إلاثرة الفزع  مما يؤدي إىل ارتفاع
 .(14، صفحة 2009)احمد و نيفين،  وتتأثر كثريا ابلعوامل املعنوية والتوقعات املستقبلية

ويرى بعض احملللني أن سبب ارتفاع األسعار راجع إىل زايدة الطلب مع استقرار العرض هو السبب  
، ويرى البعض األخر أن املضاربني (Bernard & Annie, 2005, p. 116) الوحيد الرتفاع أسعار البرتول

 Cabinet) األسعار بسبب أاثر عملية املضاربة على استقرار األسعاراملاليني هم املسؤول الرئيسي على ارتفاع 

of the United Kingdom, 2008, p. 51)دوالر للربميل يف أواسط 70، ومن مث اخنفض قليال ألقل من
إىل 2010سعر النفط يف عاملتنطلق بعدها إىل مستوايت قياسية يف هناايت أكتوبر، لريتفع  2009شهر أوت

دوالر للربميل 112دوالر للربميل تقريبا 107ليصل إىل 2011دوالر للربميل ويواصل ارتفاعه يف عام77حوايل
اخنفضت أسعار النفط العاملية أبكثر من  2014لكن يف .2013دوالر للربميل يف عام 110و2012عام 

توايت غري مسبوقة، فقد اخنفض سعر النفط لتصل إىل مس 2014النصف مقارنة ابلسعر املسجل يف صيف
ووصل يف ، 2015دوالر للربميل عام  52.4دوالر للربميل إىل115للربميل الواحد من مزيج برنت من 

دوالر للربميل 60فقد ارتفعت أسعار النفط إىل حدود  2017أما يف  دوالر للربميل. 43.73إىل 2016
خفض اإلنتاج الذي دخل حيز التطبيق الواحد الفاتح من جانفي بفضل أتكيد الدول املنتجة التزامها ابتفاق 

مليون برميل يوميا، كما  1.2، حيث اتفقت البلدان املصدرة للنفط أوبك على خفض اإلنتاج 2017عام 
تعتزم روسيا ومنتجون آخرون غري األعضاء يف األوبك خفض اإلنتاج مبا يصل إىل نصف تلك الكمية، ومع 

دوالر لربميل خالل الربع الثاين من 60عاد اجتاه األسعار إىل االرتفاع حيث وصل إىل تطبيق هذا االتفاق 
، ليصل 2018كما شهدت أسعار سلة خامات أوبك ارتفاعًا يف ، (2017)الجزيرة،  2017عام
، وذلك ابلرغم من ضعف 2014دوالر للربميل منذ23.9دوالر للربميل، مسجال بذلك ارتفاع بنحو79.4إىل

 هوامش التكرير وارتفاع خمزوانت النفط اخلام وخباصة يف الوالايت املتحدة األمريكية.
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 .الدراسة القياسية لتأثير تقلبات أسعار النفط على اإلنفاق الحكومي في الجزائر:5
احلكومي يف اجلزائر استخدمنا بياانت  لغرض دراسة العالقة بني تقلبات أسعار النفط على و اإلنفاق

، ومتاشيا مع التوجهات احلديثة يف حتليل السالسل الزمنية قمنا ابستخدام 2018-2000سنوية خالل الفرتة 
 .ARDLمنوذج االحندار الذايت ذي الفجوات الزمنية املوزعة 

ختبار جذر الوحدة إىل يهدف ا (Stationary Test):.اختبار استقرارية بيانات السالسل الزمنية 1.5
فحص خواص السالسل الزمنية لكل املتغريات االقتصادية واالجتماعية، والتأكد من مد ى سكوهنا، وحتديد 
رتبة تكامل كل متغري على حدة، والختبار سكون السالسل الزمنية ملتغريات النموذج حمل الدراسة سوف 

 قوم اختبار ديكي فولر املوسع هذا اختباروي Dickey and Fuller(ADF) نستخدم اختبار ديكي فولر
(ADF) على اختبار الفرضية التالية (Obben, 1998, pp. 109-121): 

0H:  .يوجد جذر الوحدة يف السلسلة أي أن السلسلة الزمنية غري مستقرة 
1H:  .ال يوجد جذر الوحدة يف السلسلة أي أن السلسلة الزمنية مستقرة 

ويتم إجراء هذا االختبار للسالسل الزمنية األصلية عند املستوى أوال، وٕاذا مل تستقر عند املستوى، يتم 
 حدةأخذ الفروق األول مث الثانية، وهكذا إىل أن تستقر، ويتم رفض فرضية العدم القائلة بوجود مشكلة جذر الو 

(Gujarati, 2003, p. 19)ر، إذا كانت القيمة املطلقة احملسوبة الختبا (ADF)  أكرب من القيم املطلقة
،ويشار إىل أن اختبار 0.05من  وٕاذا كانت قيمة االحتمالية أقل، 0.05للقيمة احلرجة عند مستوى داللة 

(ADF)  الفي )حد اثبت أو حد اثبت واجتاه أو بدون حد اثبت واجتاه(  بثالثة صيغ هيملعادلة االحندار يتم(

 ، كما هو موضح يف اجلدول التايل:(26، صفحة 2018النيف و الحنطي، 
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 %5عند مستوى معنوية  ADFاختبارات االستقرارية باستعمال اختبار :01الجدول رقم

 النموذج المتغير

 السلسة األصلية

Level 

 سلسلة الفروقات من الدرجة األولى

1st difference 

ADF t-Statistic ADF t-Statistic 

PP 

III/None 1.962813 -0.298366 -1.968430 -4.489850 

II/trend and intercept -3.710482 -1.260743 -3.791172 -4.040816 

I/ intercept -3.052169 -1.602212 -3.098896 -4.287859 

G 

III/None -1.962813 0.267855 -1.970978 -4.139172 

II/trend and intercept -3.710482 -0.558222 -3.828975 -5.211633 

I/ intercept -3.052169 -1.411921 -3.119910 -4.088704 

 EViews.10من إعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج  المصدر:
وجدان آن السالسل الزمنية لإلنفاق احلكومي وأسعار  EViews.10بعد االختبار ابستعمال برانمج 

غري معنوية، ويف هذه احلالة نقوم إدخال الفروقات  ADFالنفط غري مستقرتني يف األصل ألن إحصائية اختبار
 تنيلسلسالمن الدرجة واحد، وبعد معاجلة السالسل األصلية بطريقة الفروقات من الدرجة األوىل تبني أن 

(DPPوDGمستقراتن ) الفروق األوىل لتوفرمها على شرط االستقرار وهو أن تكون القيم املطلقة  يف
القيم احلرجة املوافقة هلا يف النماذج الثالثة الختبارات ديكي فولور املوسعة، وهذا  إلحصائيات االختبار أكرب من

ا يعين أن هلما نفس درجة التكامل، مم يثبت أن سلسليت اإلنفاق العام وأسعار النفط متكاملتني من الدرجة األوىل
 مما يدل على وجود عالقة طويلة األجل.

واليت تدل على  H0فرضية العدم ،ذه احلالة توجد فرضيتني: يف هTest Bound. اختبار الحدود 2.5
احملسوبة اقل من  Fعدم وجود عالقة طويلة األجل تتجه من املتغري املفسر إىل املتغري التابع إذا كان 

I1Bound وفرضية البديلH1  تدل على وجود عالقة طويلة األجل تتجه من املتغري املفسر إىل املتغري التابع
 .I1Bound احملسوبة معF-statisticاألجل ونقارن  I1Boundاحملسوبة اكرب من Fإذا كان
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 Test Boundنتائج تقدير اختبار الحدود  :02 الجدول رقم
ARDL Bounds Test   

Date: 07/01/19   Time: 17:33   

Sample: 2004 2018   

Included observations: 14   

Null Hypothesis: No long-run relationships exist 

     
Test Statistic Value k   

     
F-statistic 37.26632 1   

     
  

Critical Value Bounds   

     
Significance I0 Bound I1 Bound   

     
10% 4.04 4.78   

5% 4.94 5.73   

2.5% 5.77 6.68   

1% 6.84 7.84   

     

 EViews.10من إعداد الباحثني ابستخدام برانمج  المصدر:

 5.73I1 Bound= من إحصائية احملسوبة اكرب 37.26F-statistic=من خالل اجلدول نالحظ أن
يف هذه احلالة نرفض فرضية العدم ونقبل الفرض البديل يعين وجود عالقة طويلة األجل %5عند مستوى معنوية 

 احلكومي(. التابع )اإلنفاقالبرتول( إىل املتغري  )أسعاراملفسر تتجه من املتغري 
 الستقصاء املشرتك التكامل اختبار نقوم إبجراء :ARDLانحدار التكامل المشترك وفقا نموذج .3.5
 ذلك ويتضمن املدى الطويل التوازن يف عالقة وطبيعة ،املتغرياتبني  األجل طويل املدى توازنيه يف عالقة وجود

 تصاعدي عشوائية بطريقة الزمن أي يسريان مع متكامالن، أهنما يعد املتغريان تكاملية،حيث بينهما العالقة أن
 ظهر ARDLاختبار املتغريات يف بني األقل على واحد تكاملي متجه وجود املشرتك لوجود التكامل ويشرتط

   Autoregressive Distributed Lag Model, ARDL لإلبطاء املوزع الذايت االحندار منوذج

 التكامل اختبار حيث يتم التكامل، رتبة نفس هلا املتغريات املقدرة تكون يتطلب أن ال لكونه بديل كأفضل
 Pesaran"املطور من قبل  Bound Testمن خالل أسلوب "اختبار احلدود  ARDLابستخدام  املشرتك

et Shin حيث مت دمج مناذج االحندار الذايت 2001عام Autoregressive Model, AR(p)    ومناذج
 إبطاء يف دالة السلسلة الزمنية تكون املنهجية يف هذه .Distributed Lag Model فرتات اإلبطاء املوزعة

 ,pesaran, Smith, & Shin, 2001) أكثر أو واحدة بفرتة وإبطائها احلالية التفسريية املتغريات قيمها وقيم
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pp. 289-326) .  وتتميز طريقةARDL  عن الطرق التقليدية املستخدمة الختبار التكامل املشرتك مبزااي
 : (Narayan, 2005, p. 258)عديدة  

 متكاملة أو I(0)الدراسة متكاملة من الرتبة  حمل املتغريات كانت إذا عما النظر بغض تطبيقها ميكن
 غري التكامل رتبة تكون عندما تطبيقها ميكن أي أو متكاملة من درجات خمتلفة، I(1صحيح) واحد الرتبة من

 كان إذا ما حالة يف جيدة تكون تطبيقيا نتائج أن املتغريات حمل الدراسة، لكل موحدة ليست أو معروفة
اليت تتطلب  التقليدية املشرتك اختبارات التكامل معظم وهذا على عكس صغريا ) عدد املشاهدات( العينة حجم

 مكوانت تقدير يساعد على استخدامه أنو  ،كفاءة أكثر النتائج تكون كبريا حىت العينة حجم يكون أن
منفصلتني كما  معادلتان من بدال معادلة واحدة يف نفسه الوقت يف معا والقصري الطويل ألجلنيا )عالقات(

 هو موضح يف اجلدول التايل: 
 ARDL : نتائج تقدير نموذج03الجدول رقم

Dependent Variable: G   

Method: ARDL    

Date: 07/01/19   Time: 17:09   

Sample (adjusted): 2004 2018   

Included observations: 14 after adjustments  

Maximum dependent lags: 4 (Automatic selection) 

Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 

Dynamic regressors (4 lags, automatic): PP    

Fixed regressors: C   

Number of models evalulated: 20  

Selected Model: ARDL(4, 4)   

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.* 

     

G(-1) -0.245058 0.190511 -1.286316 0.2677 

G(-2) -0.359166 0.159938 -2.245659 0.0881 

G(-3) -0.248081 0.211192 -1.174670 0.3053 

G(-4) 0.285525 0.159756 1.787258 0.1484 

PP 0.283201 0.049924 5.672654 0.0048 

PP(-1)                 0.245129  0.093460 2.622828 0.0586 

PP(-2) 0.181487 0.079189 2.291819 0.0837 

PP(-3) 0.343147 0.103857 3.304030 0.0298 

PP(-4) 0.408668 0.099514 4.106661 0.0148 

C -6.625320 2.949502 -2.246250 0.0880 

     
R-squared 0.994725 Mean dependent var 62.01917 

Adjusted R-squared 0.982856 S.D. dependent var 22.09977 

S.E. of regression 2.893612 Akaike info criterion 5.138697 

Sum squared resid 33.49197 Schwarz criterion 5.595166 

Log likelihood -25.97088 Hannan-Quinn criter. 5.096442 

F-statistic 83.81053 Durbin-Watson stat 1.587905 

Prob(F-statistic) 0.000340    

     

*Note: p-values and any subsequent tests do not account for model  selection 

 EViews.10من إعداد الباحثني ابستخدام برانمج  المصدر:
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اجلودة املرتفعة للنموذج  إىل اجلدول يف املوضحة االحندار ملعادلة االختبارات اإلحصائية نتائج تشري
من التغريات احلاصلة يف  %99وتوضح أن النموذج يفسر ((R2=0.99 املقدر من خالل معامل التحديد أن

حيث  زائفة ليست واملتغريات املفسرة التابع املتغري بني العالقة أن النتائج إىل تشري كما  اإلنفاق احلكومي،
 .%1من  بكثري أقل الداللة مستوى عند Prob(F-statistic)  ملعنوية
عمليا ال هتمنا نتائج التقدير املوجودة  . استخدام منهجية معامل تصحيح الخطاء )معامل حد الخطاء(:4.5

   ARDLيف اجلدول السابق، ما يهمنا هو ثنااي هذا التقدير واملتمثل يف معامل تصحيح اخلطاء ابستخدام 

Cointegrating And Long Run Form  النتائج موضحة يف اجلدول التايلو: 
 مل تصحيح الخطاءا: نتائج تقدير منهجية مع04الجدول رقم

ARDL Cointegrating And Long Run Form  

Dependent Variable: G   

Selected Model: ARDL(4, 4)   

Date: 07/01/19   Time: 17:12   

Sample: 2000 2018   

Included observations: 14   

     
     Cointegrating Form 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob 

     
     D(G(-1)) 0.321722 0.162519 1.979595 0.1189 

D(G(-2)) -0.037444 0.169889 -0.220402 0.8364 

D(G(-3)) -0.285525 0.159756 -1.787258 0.1484 

D(PP) 0.283201 0.049924 5.672654 0.0048 

D(PP(-1)) -0.181487 0.079189 -2.291819 0.0837 

D(PP(-2)) -0.343147 0.103857 -3.304030 0.0298 

D(PP(-3)) -0.408668 0.099514 -4.106661 0.0148 

CointEq(-1) -1.566780 0.192560 -8.136586 0.0012 

     
     

Cointeq = G - (0.9329*PP  -4.2286 )  

     
     Long Run Coefficients 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob 

     
     PP 0.932890 0.027714 33.661014 0.0000 

C -4.228623 1.862939 -2.269867 0.0857 

     
     

 EViews.10من إعداد الباحثني ابستخدام برانمج  المصدر:
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إبشارة سالبة ومعنوي حيث CointEq(-1) يف هذا االختبار جيب أن يتحقق شرطني مها أن يكون
وإبشارة سالبة ومعنوي  1.56-معامل تصحيح اخلطاء يساوي CointEq(-1)نالحظ من نتائج اجلدول أن 

الشرطني، وتتمثل معادلة التكامل املشرتك طويلة األجل ومنه حتقق  0.05من  أقل  prob=0.0012الن
 املتمثلة يف املتغري التابع اإلنفاق احلكومي واملتغري املفسر أسعار النفط كما يلي:

G=-4.22+0.93PP..................................01 

أن كلما ارتفعت أسعار ابلنسبة ألسعار النفط إبشارة موجبة وهي تتطابق مع الدراسات السابقة مما يعين 
 00Prob=00أن النفط سوف يزاد حجم اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر وهذا يعكس صحة الفرضية، كذلك 

طويلة األجل  يعين معلمة أو مقدرة أسعار النفط هلا معنوية إحصائية، إذا توجد عالقة طردية توازنية %5قل منا
بني أسعار النفط واإلنفاق احلكومي أي كلما ارتفعت أسعار بوحدة واحدة سوف يرتفع حجم اإلنفاق احلكومي 

وهذا   R²= 0,98دوالر وهذا يفسر صحة الفرضية، كما يالحظ أن قيمة معامل التحديد 0.93يف اجلزائر بـ 
 (G)للتغريات اليت حتدث يف املتغري التابع  %98بةبنس مفسر (PP)يشري إىل أن املتغري املستقل أسعار النفط 

 هو مقدار اخلطاء أو متغريات أخرى ال تدرج يف النموذج أو لعدم دقة البياانت اإلحصائية. 2%
 

 (.LM Testاختبار االرتباط الذاتي بين األخطاء باستعمال ).5.5

 (.LM Testباستعمال ) األخطاءنتائج تقدير اختبار االرتباط الذاتي بين  :05الجدول رقم 

 EViews.10من إعداد الباحثني ابستخدام برانمج  المصدر:

فإننا نقبل فرض العدم ونرفض الفرض  %5وهي قيمة عالية وأكربمن Prob.F(1,3) 0.95=أن مبا 
 البديل أي عدم وجود ارتباط ذايت تسلسلي بني األخطاء، فاألخطاء مستقلة فيما بينها.

 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
F-statistic 0.004083 Prob. F(1,3) 0.9531 

Obs*R-squared 0.019030 Prob. Chi-Square(1) 0.8903 
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 Breusch-Pagan-Godfrey Test. اختبار عدم تجانس تباينات األخطاء6.5
 األخطاء: نتائج تقدير اختبار عدم تجانس تباينات 06الجدول رقم 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     
F-statistic 0.544773     Prob. F(9,4) 0.7937 

Obs*R-squared 7.709958     Prob. Chi-Square(9) 0.5636 

Scaled explained SS 0.573885     Prob. Chi-Square(9) 0.9999 

     

 EViews.10من إعداد الباحثني ابستخدام برانمج  المصدر:

 Prob.  F(9,4)من اجلدول أعاله يبدو جليا أن احتمالية اختبار عدم جتانس تباينات اخلطاء
ونقبل فرض العدم، وهذا ما يعين  H1، وعليه فإننا نرفض الفرض البديل %5 من كربوهي أ 0,79تساوي

على أن النموذج املقدر خايل من مشكلة عدم التجانس، أي أن البواقي هلا تباين متجانس والفروقات بني 
 .تبايناهتا غري معنوية

  :Jarque-Bera المقدر النموذج لبواقي الطبيعي التوزيع اختبار.7.5
 المقدر النموذج لبواقي الطبيعي التوزيع : اختبار03رقم  الشكل

0
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-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Series: Residuals
Sample 2000 2018
Observations 19

Mean       8.09e-15
Median  -0.547851
Maximum  4.709222
Minimum -5.259676
Std. Dev.   2.876663
Skewness   0.028353
Kurtosis   1.967398

Jarque-Bera  0.846674
Probability  0.654858

 EViews.10 من إعداد الباحث ابستخدام برانمجالمصدر: 
أن القيمة Jarque-Bera املقدر النموذج لبواقي الطبيعي التوزيع نالحظ من خالل شكل اختبار

تتبع التوزيع  لبواقيا إذا فان  %05اكرب Jarque-Bera (Prob =0.654858)االحتمالية إلحصائية 
 وتتبع التوزيع الطبيعي  ومبا أن بواقي النموذج املقدر متماثلة ) هلا نفس التباين ومستقلة فيما بينها( الطبيعي. 
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فإنه ميكننا أن نعتمد على هذا النموذج يف تفسري األثر الذي تلحقه تقلبات أسعار النفط على اإلنفاق احلكومي 
وذج املقدر صاحل للتفسري بعد أن اجتاز كل من االختبارات اإلحصائية ملعامله يف اجلزائر، وهذا ما يعين أن النم

 واالختبارات)اختبارات الدرجة األوىل( واالختبارات القياسية للبواقي )اختبارات الدرجة الثانية(.
 

 :. الخاتمة6
حاولنا من خالل هذه الورقة البحثية تطبيق دراسة القياسية ابستخدام منوذج االحندار الذايت للفجوات 

دراسة أتثري تقلبات أسعار النفط على اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر خالل ، وذلك بغية ARDLالزمنية املوزعة 
 ليلية خلصنا إىل استنتاج النتائج التالية:العقدين األخريين من مطلع هذه األلفية، ويف ختام هذه الدراسة التح

  يتميز سوق النفط ابلتذبذب واحلساسية العالية خاصة يف السنوات األخرية أين ازدادت شدة اهلزات اليت
والثانية  2009ضربت أسعار النفط، حيث عرفت أسعار النفط صدمتني قويتني األوىل كانت خالل سنة 

 ار فاقدة أكثر من ثلثي قيمتها.، أين تراجعت أسع2014يف خريف  كانت
  ابلنسبة لتحليل تطور لإلنفاق احلكومي يف اجلزائر فقد متيز ابلنمو وارتفاع حجمه فرتة الدراسة نظرا لتوسع

نشاط الدولة وزايدة الفوائض املالية بسبب ارتفاع أسعار النفط، أي أن ظاهرة تزايد اإلنفاق احلكومي يف 
 اجلزائر موجودة.

 ئج الدراسة التطبيقية على وجود عالقة توازنية طويلة األجل بني أسعار النفط واإلنفاق كما أفرزت نتا
احلكومي يف اجلزائر، وذلك يعين أن أسعار النفط هلا أتثري طويل األجل على اإلنفاق العام والسياسة املالية 

بشكل مباشر بتقلبات  يف اجلزائر، أي أنه على املدى البعيد ترتبط سياسة اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر
 أسعار النفط، وهذا ما جيعل من السياسة املالية)اإلنفاق العام( يف اجلزائر رهن تقلبات أسعار النفط.

  على املدى البعيد تؤثر أسعار النفط أتثريا طرداي على اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر، أي أنه كلما ارتفعت
والعكس فان للصدمة يف أسعار النفط أاثر سلبية على  أسعار النفط توسعت احلكومة يف اإلنفاق العام،

 سياسة اإلنفاق العام بعد عدة سنوات.
  أثر أسعار النفط يف املدى القريب على اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر طردي ومعنوي، إال أن أسعار النفط

إلنفاقية يف اجلزائر تتأثر يف التأخريات الزمنية لألجل القريب غري معنوية إحصائيا، وهذا يفسر أبن السياسة ا
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أبسعار النفط على املدى البعيد وال تتأثر بشكل مباشر ابلتقلبات الظرفية ألسعار النفط، وقد يفسر هذا 
يضفي على السياسة اإلنفاقية املالية طابع اهليكلية، ألهنا يف الغالب عبارة عن مشاريع واستثمارات حكومية 

تسن يف شكل مشاريع قوانني ويف الغالب حيتاج جتسيدها ومتويلها تنموية موجهة لدعم البنية التحتية، 
 لفرتات ترتاوح بني الثالث إىل اخلمس سنوات.

أخري تبدو نتائج هذه الدراسة أكثر واقعية خاصة وأهنا تتالءم مع نتائج معظم الدراسات السابقة اليت 
م يف معظم الدول املنتجة واملصدرة للنفط عاجلت املوضوع يف فرتات سابقة أو دول أخرى، حيث أن اإلنفاق العا

يتأثر طرداي بتغريات أسعار النفط، ألنه يساهم يف متويل اخلزينة العمومية بعوائد إضافية نتيجة ارتفاع أسعار 
 النفط، عكس الدول املستهلكة للنفط اليت يتأثر فيها اإلنفاق العام سلبيا بتقلبات أسعار النفط. 

 .المقترحات: 7
 املعطيات نقرتح بعض التوصيات اليت يقصد هبا تنويع مصادر متويل اإلنفاق احلكومي:يف ضوء 

  العمل على تنويع مصادر الدخل الوطين وذلك ابالهتمام ابلقطاعات األخرى مثل السياحة، الصناعة
 والزراعة...

  القطاعات جيب إعادة توجيه اإلنفاق احلكومي من خالل االهتمام برفع القدرات اإلنتاجية ملختلف
 وتشجيع االستثمار، والرتكيز على زايدة اإلنفاق االستثماري املوجه حنو مشاريع البنية التحتية.

 .توظيف عوائد النفط لدعم البحث العلمي يف اجتاه استنباط وتطوير التقنيات احلديثة يف جماالت اإلنتاج 
 . قائمة المراجع 8
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 ومستوى التنمية في الجزائر الحقيقيسعر الصرف 
Real exchange rate and the level of development in Algeria 

 

 2 كافي فريدة،  1 بن قدور علي

BENKADDOUR ali1, KAFI farida2 
 saida.dz-ali.benkaddour@univ، سعيدة )اجلزائر(-مواليجامعة الطاهر  1

 mila.dz-univ-f.kafi@centreميلة )اجلزائر(، -املركز اجلامعي عبد احلفيظ بوالصوف 2
 

 05/01/2020اتريخ النشر:               19/11/2019اتريخ القبول:                 21/08/2019اتريخ االستالم: 
 

 : ملخص
اختالل سعر الصرف من أهم أهداف السياسة االقتصادية الكلية يف البلدان الناشئة يعترب تصحيح 

حيث يصرررخ اختالل  ،وأحد الشرررروأل اسسررراسرررية لتطوير اسداي االقتصرررادي وررررقان االسرررتقرار االقتصرررادي
سررعر الصرررف الورررعية ال  يكون عي ا سررعر الصرررف يف البلد املع  بعيدا عن املسررتوا قويل اسجل القابل 

، عاهلدف اسسرراسرري من هلو الورقة البحهية هو تفسررة ااهرة اختالل سررعر الصرررف يف االقتصراد لالسررتدامة
 اجلزائري.
عإن أصررررل ااراعار سررررعر الصرررررف احلقيقي للدينار ومن أهم النتائج املتوصررررل الي ا يف هلا البحث  

اسررة الصرررف مس املسررتوا النسرر  اجلزائري مل تنشررإ اال من جراي قرارار السررياسررة الداخلية، وعدم تطاب  سرري
ومنه عإن تقييم الدينار بقيقة أكرب من قيقته احلقيقية والفارق املوجود بني اسسررررررررررررررررعار يف  للتطور يف اجلزائر،

السوق الرمسية والسوق املوازية يعترب النقطة احملورية املطروحة للنقاش عندما يتعل  اسمر بتحليل سعر الصرف 
 يف اجلزائر.

التكامل  ،الديون اخلارجية ،Coudertمنوذج  ،Balassaاختالل سعر الصرف، أثر ية: كلمات مفتاح
 .املشرتك

 JEL  :F31,F41,C13 اتتصنيف

Abstract:  
The adjustment of exchange rate  imbalance was considered as main  

objectives important of the total economic policy in emerging countries, and 

one the basic conditions to develop the economic performance and ensuring 
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the economic stability, because the imbalance of exchange rate describe the 

situation in which the exchange rate in the country are a way from the level 

of long-term that acceptable to sustainable for the level of the real exchange 

rate. 

 so when the assess the value of dinar large from its true, and the 

difference that exists between the prices in the official and parallel market 

we can considered as main point for discussion when it come to analyzing 

the exchange rate in Algeria. 

Keywords: exchange rate imbalance; Balassa effect; Coudert Pattern; 

Foreign debt; cointegration. 

JEL Classification Codes: F31,F41,C13. 

 مقدمة:  .1
من ج آخر لتحديد سعر الصرف التوازين واللي يستخدم لتفسة ااهرة ااراف  Balassaيعترب أثر 

على التقيز بني السلس القابلة Balassaسعر الصرف يف البلدان السائرة يف قري  النقو، ويرتكز حتليل 
كللك وهبلا يسلط الضوي   PPAلالجتار والسلس غة القابلة لالجتار، وكلا على نظرية تعادل القدرة الشرائية 

على نتائج عوارق التطور على مستواير سعر الصرف بني اقتصاداير التبادل، وخالعا لنظرية تعادل القدرة 
يفرتض أن السلس القابلة للتبادل هي خارعة للقناعسة  Balassaالكالسيكية، عإن حتليل  PPAالشرائية 

ي ليست خارعة للقناعسة. اذن هناك الدولية وكلا للسعر الوحيد، يف حني أن السلس غة القابلة للتبادل ه
عارق بني أسعار السلس غة التبادلية لالقتصاداير ال  هي يف تبادل،ومنه هلا اسخة يصبح أكهر وروح 
بني بلدان ذار مستوا تكنولوجي خمتلخ ومن خالله عإن التقارب ملستوا التطور حيث على تقارب أسعار 

 السلس غة قابلة للتبادل.

وهو يعكس مساواة القدرار  ،عإن سعر الصرف احلقيقي هو مساو للواحد PPAر حتت عررية الر
الشرائية احلقيقية ما بني عقليتني اثنتني، هلا الدليل غة متوقس حصوله بني اقتصاديني اثنني اللي عيه الفارق 

تستطيس  مستقر على املدا الطويل عإن تكاعؤ قدرار الشراي ال Balassaالتكنولوجي م م، اذا كان أثر 
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أن تكون حمققة، وان احللول الوحيدة ملعاجلته ستكون بتقليل الفارق التكنولوجي للخروج من عخ التخلخ، 
 .(Balassa)أو املرور من مرحلة ا ور اىل مرحلة تطور تعود اىل استدالل 

، جرر حوارار عن جديد النظام النقدي 1999أما يف وقت ا ور العقلة اسوروبية املوحدة سنة 
دويل، وهناك أصوار ارتفعت لتنصح ابستقرار أسعار الصرف وخباصة الدول الناشئة، سن اسزمة اآلسيوية ال

وخملفاهتا تظ ر بشكل وارح مصلحة احلكومة يف اعادة تقييم العقلة قبل بدي اهلجقار  1997سنة 
ار سائرة يف قري  النقو املضاربية، يف هلا اجملال ا رر أعقال كهةة من ا ما يطب  أحياان يف حالة اقتصاد

وأخرا انشئة بسبب خصوصياهتا اهليكلية سن االقتصادار املصدرة للبرتول هي مهقلة ابلديون وهي موروعة 
على سعر الصرف  Balassaحتت برانمج اإلصالح اهليكلي،حيث هناك منوذج بدأ على حتقي  دوام أثر 

خالل دليل م م للتوازن االقتصادي الكلي من  Williamsonاحلقيقي على املدا الطويل، أيخل تعريخ 
 (Coudret V, 1999 )وامكانية أتييد الدين اخلارجي. هلا النقوذج هو مقرتح 

ولتدعيم هلو الدراسة وابراز مكانت ا العلقية اخرتان حالة اجلزائر كنقوذج للبحث، عبعد جتربة عاشلة 
نينار تؤكد وتراهن على املن ج الليبةايل يف عالج يف ال املن ج االشرتاكي، بدأر جتربة أخرا مس بداية الهقا

، مث اسزمة 1986أزمار االقتصاد اجلزائري، عكساد السوق البرتولية وسقوأل سعر صرف الدوالر يف 
، أثرر بصفة قوية على سةورة املسار االقتصادي، 1988السياسية احلادة ال  عرعت ا اجلزائر يف أكتوبر 

شاكل االقتصادية. من هلا املنطل  ابشرر اجلزائر يف حماولة اخلروج من هلو عرتتب عن ذلك مجلة من امل
املشاكل، وذلك بتبني ا لنظام اقتصادي جديد، عكان التعديل واإلصالح اهليكلي لالقتصاد اللي يضم مجلة 

 ومنه تربز معامل اشكالية البحث كالتايل:من املقاييس من بين ا : تعديل قيقة العقلة الوقنية،
 . اإلشكالية:1.1

وقياس اختالله يف اجلزائر؟ وما  ما هي الطرق املستعقلة لتقدير القيقة التوازنية لسعر الصرف احلقيقي
النتائج التطبيقية للتقلبار الزائدة يف معدالر سعر الصرف احلقيقية وعدم تواع  القيقة االمسية لسعر الصرف 

 الرمسي مس مستواها التوازين؟
 اإلشكالية نضس الفرريار التالية: ولإلجابة على هلو



 

 علي بن قدور، فريدة كافي
 

348 

  . الفرضيات:2.1
 عاين من ا االقتصاد.يارجاع القيقة احلقيقية للعقلة يؤدي اىل تصحيح االختالالر اهليكلية ال   .1
ع ي مؤكدة من العالقة الدالة بني  Balassaابلنسبة لالاراف يف مستواير املعيشة واملعرب عن ا أبثر  .2

عارق التطور وسعر الصرف احلقيقي وأن االرتفاع يف مستوا املعيشة يف البلدان الناشئة يصطحب بزايدة 
 سعر الصرف احلقيقي.

 . أهداف الدراسة:3.1
. حماولة حتديد السعر التوازين للدينار اجلزائري وقياس اختالل سعر صرف الدينار وذلك بتطبي  1

Coudert(1999)   وهبلا عإن هلو احملاولة تسقح لنا بتحديد موقس الدينار ابلنسبة لالقتصاد الوق
 واستخراج عرتار االختالل.

 معرعة مدا مسامهة سعر الصرف احلقيقي التوازين يف حتقي  التوازانر الداخلية واخلارجية. .2
 :دراسةأهمية ال. 4.1

النقوذج اسكهر تاليما مس التحوالر املالية والنقدية ويضقن البحث عن تكقن أمهية الدراسة يف 
ومنه يعد التقدير الدقي  لسعر الصرف التوازين شيي رروري سي دولة تتبىن ادارة سياسة  استقرار االقتصاد

اقتصادية كلية ذار توجه خارجي وابلنظر للدراسار التجريبية يف هلا اجملال يتضح أن عدم تواع  القيقة 
ة لسعر الصرف الرمسي ومستواها التوازين سيؤدي اىل وجود سعر مغاىل عيه، أي مقوم أكرب من قيقته االمسي

احلقيقية واللي يؤدي اىل حدوث عدم توازن يف االقتصاد الكلي مس رعخ اسداي االقتصادي، وهللا عإنه 
 من الضروري حتديد املستوا التوازين لسعر الصرف ومن مث تفسة جمراو.

 :والمنهج المتبع د الدراسة. حدو 5.1
عقد حددر الدراسة يف اقارين زماين ومكاين عبالنسبة لإلقار املكاين عقد أخلان حالة االقتصاد 

 حتديد السعر التوازين للدينار اجلزائري وقياس اختالل سعر صرف الديناراجلزائري، أما اإلقار الزماين هو 
وقد اعتقدان يف هلو الدراسة على املن جني اإلحصائي والقياسي ابستخدام  .(2018-1970)للفرتة 

 قريقة التكامل املشرتك.
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 . أقسام الدراسة: 6.1
 لإلجابة على السؤال املطروح مت تقسيم البحث اىل ثالثة حماور أساسية:

 ومنوذج جزئي لالقتصاداير الناشئة Balassaاإلقار النظري ومن خالله عرض أثر أوال: 
 على حالة االقتصاد اجلزائري Coudertتطبي  منوذج ثانيا: 
 قياس اختالل سعر الصرف واستخراج عرتار املغاالة يف سعر صرف الدينار اجلزائري.ثالثا: 

 اإلطار النظري: .2

 Balassaنقوم يف هلا الصدد بعرض ااهرة ااراف سعر الصرف يف البلدان الناشئة وال  تعرف أبثر 
على سعر الصرف  Balassaمنوذج جزئي سيبدأ على حتقي  دوام أثر وهلا لورس اسررية املناسبة لتطبي  

الكلي  االقتصاديمن خالل دليل م م للتوازن  Williamsonاحلقيقي على املدا الطويل، وأيخل تعريخ 
 Coudert(1999)وامكانية أتييد الدين اخلارجي. هلا النقوذج هو مقرتح

 Balassa. أثر 1.2

يستخدم لتفسة ااهرة حتريخ سعر الصرف يف البلدان السائرة يف قري  النقو،  Balassaان أثر 
ستقراريت ا على املدا اومنه عإن الدراسار اسمربيقية تركزر على نظرية التكامل املتزامن وال  أا رر 

 (Busson & Villa, 1996) .الطويل
، وكلا على لالجتاروالسلس غة القابلة  لالجتارعلى التقيز بني السلس القابلة  Balassaيرتكز حتليل 

وهبلا يسلط الضوي كللك على نتائج عوارق التطور على مستواير  PPAنظرية تعادل القدرة الشرائية الر 
 سعر الصرف بني اقتصاداير التبادل.

يفرتض أن السلس  Balassaالكالسيكية، عإن حتليل  PPAالر وخالعا لنظرية تعادل القدرة الشرائية 
القابلة للتبادل هي خارعة للقناعسة الدولية وكلا للسعر الوحيد، يف حني أن السلس غة القابلة للتبادل هي 

 قتصاداير ال  هي يف تبادل.ليست خارعة للقناعسة، اذن هناك عارق بني أسعار السلس غة التبادلية لال
اسخة يصبح أكهر وروح بني بلدان ذار مستوا تكنولوجي خمتلخ، ومن خالله عإن التقارب هلا 

 (Macdonald, 1995) .ملستوا التطور حيث على تقارب أسعار السلس غة قابلة للتبادل
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عإن سعر الصرف احلقيقي هو مساو للواحد، وهو يعكس مساواة القدرار  رPPAحتت عررية الر
اللي عيه الفارق  اثنني اقتصاديني، هلا الدليل غة متوقس حصوله بني اثنتنيالشرائية احلقيقية ما بني عقليتني 
يس مستقر على املدا الطويل عإن تكاعؤ قدرار الشراي ال تستط Balassaالتكنولوجي م م، اذا كان أثر 

أن تكون حمققة، وان احللول الوحيدة ملعاجلته ستكون بتقليل الفارق التكنولوجي للخروج من عخ التخلخ، 
. ونفرتض أن اقتصاد ما مركب من Balassaأو املرور من مرحلة ا ور اىل مرحلة تطور تعود اىل استدالل 

أبسعار حملية  لالجتاروسلس غة قابلة  ∗𝑃𝑇و 𝑃𝑇أبسعار حملية وأجنبية  لالجتارنوعني من السلس، سلس قابلة 
 .∗𝑃𝑁و 𝑃𝑁وخارجية 
االقتصاد يف قور النقو، ان  اقتصاد متطور وتكنولوجيا متقدمة ابلنسبة اىل دخل أكهر ارتفاع يف

 وان كانت هلو خمتلفة خالل دراستنا لقطاع السلس التطور التكنولوجي ميد إبنتاجية شاملة أكهر ارتفاعا،
𝑃𝑇 حمققة لقانون السعر الوحيدأو قطاع السلس غة املتاجر هبا، ومنه عإن السلس التبادلية هي املتاجرة هبا  =

𝑃  واالاراعار أتيت اذن من وجود سلس غة قابلة للتبادل. ∗
اذن ابالرتداد يف نفس العقلة، اسجور يف البلدان املتطورة هي مرتفعة مقارنة يف البلدان الناشئة، وانه 
يف نفس االقتصاد اسجور هي متساوية بسبب عررية س ولة احلركة املطلقة للعقل هلين االعرتارني يضقن 

ادار املتطورة وابلنتيجة أسعار السلس أن اسجور يف قطاع السلس غة قابلة للتبادل هي مرتفعة جدا يف االقتص
𝑃𝑁ستكون أكهر ارتفاع لالجتارغة قابلة  < 𝐸. 𝑃𝑁∗. 

ان عدم املساواة هلو تورح رآلة التقدير لعقالر البلدان الناشئة، وهلا يصيب مستواير التناعسية 
 هي اسكهر رعفا. لالجتارالومهية وبطيعة احلال عإن أسعار السلس غة قابلة 

 هو مدروس حتت مقاربتني يف تطور ويف مستوا. Balassaالتجري  سثر  يف املخطط
يف تطور يسقح بتفسة امليول عند تسعة سعر الصرف احلقيقي خالل أحداث التطور  Balassaأثر  -أ

لبلدان شيي، انه من املفرتض أن اإلنتاجية من قطاع السلس القابلة للتبادل ترتفس بشكل سريس مقارنة بقطاع 
لقانون السعر الوحيد على  لالجتار، هلا االرتفاع نشإ عن عررية تنفيل السلس القابلة لالجتار قابلة السلس غة

 املستوا العاملي.
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يف مستوا يسقح ابملقارنة اىل عرتة معطاة مستوا سعر الصرف احلقيقي مقارنة مبستوا Balassa  أثر -ب
ميكننا كتابة أن السعر احمللي هو قيقة متزنة قتصادي أنخل اثنية مالحظار السعر السابقة، حيث الالتطور ا

 من السلس التبادلية وغة تبادلية:
[1]   𝑃 = a ∙ PT + (1 − a)PN 

 يف الطلب احمللي. لالجتارجزي من السلس القابلة  a:مس أن

 ونعلم أن سعر الصرف احلقيقي املطب  على السلس القابلة للقتاجرة ميكن أن تكتب:
[2]𝑞𝑇 = 𝑃∗

𝑇 + 𝑒 − 𝑃𝑇  
[3]   𝑞 = P∗ + e − P 

 : سعر الصرف احلقيقي املطب  عند الطلب على السلس التبادلية𝑞𝑇مس أن: 
𝑞سعر الصرف احلقيقي املطب  عند الطلب العام : 
عنتحصل على العالقة ال  تبني سعر الصرف احلقيقي كدالة اتبعة لألسعار  ،[3]من  [2]بطرح املعادلة 

 احمللي واسجن : االقتصادالنسبية للسلس القابلة للتبادل يف 
[4]𝑞 − 𝑞𝑇 = [𝑃∗ + 𝑒 − 𝑃] − [𝑃∗

𝑇 + 𝑒 − 𝑃𝑇]  
= [𝑃∗ − 𝑃] − [𝑃∗

𝑇 − 𝑃𝑇] 
[5] 𝑞 = 𝑞𝑇 + [𝑃∗ − 𝑃] − [𝑃∗

𝑇 − 𝑃𝑇]  
= 𝑞𝑇 + [𝑃𝑇 − 𝑃] − [𝑃∗

𝑇 − 𝑃∗] 
سعر الصرف احلقيقي  )السلس القابلة للتبادل مقيدة بقانون السعر الوحيد(، Balassaعرريار  ابستعقال

 الصحيح، هلا يعطي:للسلس التبادلية يساوي الواحد 
[6]        𝑞 = 1 + [𝑃𝑇 − 𝑃] − [𝑃∗

𝑇 − 𝑃∗] 
عإن سعر الصرف احلقيقي يساوي الفرق بني السعر املتعل  ابلسلس التبادلية يف  [6]من خالل املعادلة 

االقتصادين، خالعا لللك ونظرا سن سعر السلس غة تبادلية رعيخ جدا يف االقتصاد الناشئ، ومنه عإن 
كان سرعة، ان هلا حيث على عدم تقيم سعر صرف حقيقي. وانه من املالحظ ان  السعر اسول سينخفض ب

(  .Balassaللسلس القابلة للتبادل خمتلفة عن الواحد هلا االستدالل يفسر أثر  (
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𝑃سعر الصرف احلقيقي العام: اتزانإلعادة  = 𝑎 ∙ 𝑃𝑇 + (1 − 𝑎)𝑃𝑁  وتعويضه يف معادلة سعر الصرف
 احلقيقي عنتحصل على:

[7]          𝑃𝑇 − 𝑃 = 𝑃𝑇 − 𝑎 ∙ 𝑃𝑇 − (1 − 𝑎)𝑃𝑁 = (1 − 𝑎)[𝑃𝑇 − 𝑃𝑁] 
[8]         𝑃∗

𝑇 ∙ 𝑃∗ = 𝑃∗
𝑇 − 𝑎∗ ∙ 𝑃𝑇𝑃∗

𝑇 − (1 − 𝑎∗)𝑃∗ = (1 − 𝑎∗)[𝑃∗
𝑇 − 𝑃∗

𝑁]  
 وأخةا نتحصل على:

[9]         𝑞 = 1 + [𝑃𝑇 − 𝑃] − [𝑃∗
𝑇 − 𝑃∗] 

= 1 + (1 − 𝑎)[𝑃𝑇 − 𝑃𝑁] − (1 − 𝑎∗)[𝑃∗
𝑇 − 𝑃∗

𝑁]  
 مس أن:

𝑎  و𝑎∗  .متهل احلصص اخلاصة للسلس القابلة للتبادل للطلب الن ائي لالقتصاد الناشئ واالقتصاد املتطور 
𝑃𝑁 و𝑃∗

𝑁. اسسعار اخلاصة ابلسلس غة قابلة للتبادل لالقتصاد احمللي واسجن : 
∗P]سعر السلس القابلة للتبادل يف حالة رعيفة يف اقتصاد انشئ الفارق  Balassaمن خالل 

T − P∗
N] 

PT]رعيخ جدا عن الفارق  − PN]  يف هيكل الطلب الن ائي املطاب ، هو ارتفاع سسعار السلس غة
قابلة للتبادل يف االقتصاد املطور، اللي حيث على عدم اخنفاض سعر الصرف احلقيقي يف االقتصاد الناشئ، 

لتداول ابلعودة اىل اال أن يف هيكل الطلب الن ائي غة املتساوي هناك آخر يدخل رقن السلس غة قابلة ل
PT]املعادلة السابقة نعرف أن  − PN]  هو أعلى من ااراف[P∗

T − P∗
N]  هو اذا كان كللك

1)اتزان − a) 1)، هي م قة أكهر عن اتزان − a∗) عإن اخنفاض القيقة هي الضآلة يف التقومي سعر ،
 الصرف احلقيقي ستكون قوية أكهر.

 الناشئة لالقتصاديات V.Coudert نموذج. 2.2

وحوارار عن جديد النظام النقدي الدويل،  ،1999يف وقت ا ور العقلة اسوروبية املوحدة سنة 
أسعار الصرف وخباصة الدول الناشئة، سن اسزمة اآلسيوية سنة  ابستقرارلتنصح  ارتفعتهناك أصوار 

وخملفاهتا تظ ر بشكل وارح مصلحة احلكومة يف قياس واعادة تقييم العقلة قبل بدي اهلجقار  1997
 (Tchemeni, 1997, p. 97) املضاربية.
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غة كاعية للدول الناشئة ال  هلا أسعار كهةة ورعيفة مقابل الدول املتقدمة للا  PPAان قاعدة الر
اللي  "Balassaوهلا ما يسقى بر"أثر   PPAن اسولوية تصحيح سعر الصرف حسب قاعدة الرجيب م

اإلنتاجية بني  ابختالفغة مراقبة بني الدول الناشئة واملتقدمة. هلا أتثة مرتبط  PPAيبني ملاذا عرريار الر
 (Coudert, 1999, p. 48) .القطاع املعروض والقطاع التابس

سعر الصرف احلقيقي Williamsonان تعريخ سعر الصرف احلقيقي التوازين هو مقرتح أعقال 
التوازين هو سعر الصرف احلقيقي اللي يؤمن يف نفس الوقت التوازن الداخلي واخلارجي، يف هلا اجملال 

س اخلط سن هناك أعقال أبن نركز على متغةار كقية ونبقى يف نف Williamsonسنحاول تطبي  مسعى 
أخرا تتوقس عالقار على الطويل بني سعر الصرف احلقيقي، ومتغةار حمددة هي بنفس ا التوازانر الداخلية 

 (Coudert, 1999, p. 49) واخلارجية
وأخرا انشئة  ،النقوقتصادار سائرة يف قري  اهلا النوع من اسعقال هي مطبقة أحياان يف حالة 

قتصادار املصدرة للبرتول هي مهقلة ابلديون وبشدة وهي موروعة سن اال ،بسبب خصوصياهتا اهليكلية
 حتت برانمج اإلصالح اهليكلي.

املقرتحة من قرف املع د  (NIESR)معادالر التجارة اخلارجية مهل قريقة  استعقلتهناك أعقال 
لندن، عفي هلو املقاربة حيسب سعر الصرف التوازين ابملروانر املقدرة ل االجتقاعيوالبحث  لالقتصادالوق  

للتجارة اخلارجية، مهل معطيار التجارة اخلارجية حلجم موجود نوعا ما على املدا الطويل للدول الناشئة. 
ومقارابر أخرا حتسب سعر الصرف احلقيقي التوازين حسب معادلة خمتزلة، حيث تعتقد على العالقار 

أساسية مبنية على توازن داخلي  اقتصاديةدا الطويل موجودة بني سعر الصرف احلقيقي ومتغةار يف امل
 عإن جمقوعتسقح بوروح هلو العالقة على املدا الطويل، ومنه  Cointégrationوخارجي. ان قريقة الر 

قيقي التوازين حتت اآلاثر ال  حتدث على امليزان اجلاري يف املدا الطويل هلا أتثة على سعر الصرف احل
 شروأل مضاعفة لتوازن داخلي مس دعم الورعية اخلارجية الصاعية.

مبنية على ورعية البنوك واسسواق، كللك دليل  Gagnon(1996)هناك دراسة قام هبا
Goldman Sachs  احملفظة  اختياريقرتح تنظيم سعر الصرف التوازين وذلك من أجل توجيه املستهقرين يف
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)سعر الصرف التوازين الديناميكي يف اسسواق الناشئة لر GSDEEMERالسعر مسقىاملالية، هلا 
Goldman Sachs،  وأخةا هناك منوذج جزئي سيبدأ على حتقي  دوام أثرBalassa على سعر الصرف

الكلي  االقتصاديمن خالل دليل م م للتوازن Williamsonاحلقيقي على املدا الطويل، أيخل تعريخ 
 V. Coudert(1999)د الدين اخلارجي، هلا النقوذج هو مقرتح وامكانية أتيي

أنه حمق ، امليزان التجاري يرتبط اجيابيا بسعر الصرف احلقيقي،  Marshall Lernerنفرتض أن شرأل 
 وخاصة سعر الصرف للسلس القابلة للتبادل.

[10]   𝐵𝐶 = α. 𝑞𝑇 
 : امليزان التجاريBCمس أن: 

𝛼:  على املدا الطويلمعامل موجب يفرتض ثباته 
𝑞𝑇: سعر الصرف احلقيقي للسلس التبادلية 

 كقا يلي:  (NX)كقا ميكن كتابة احلساب اجلاري 
[11]𝑁𝑋𝑇 = 𝐵𝐶𝑡 − 𝑖 × 𝐸𝐷𝑡−1 = 𝐸𝐷𝑡−1 − 𝐸𝐷𝑡 

 : احلساب اجلاري𝑁𝑋𝑇مس أن: 
𝑖سعر الفائدة املطب  من قرف املقرض : 
𝐸𝐷𝑡خمزون الديون اخلارجية : 

  أو:
[12]𝐵𝐶𝑡 = 𝐸𝐷𝑡−1 − 𝐸𝐷𝑡 + 𝑖 × 𝐸𝐷𝑡−1 
 = (1 + 𝑖)𝐸𝐷𝑡−1 − 𝐸𝐷𝑡  
[13]𝐸𝐷𝑡 = (1 + 𝑖)𝐸𝐷𝑡−1 − 𝐵𝐶𝑡  

 اصل على: PIBوبقسقة قريف املعادلتني على

[14]
𝐸𝐷𝑡

𝑃𝐼𝐵𝑡

= (1 + 𝑖) ∙
𝐸𝐷𝑡−1

𝑃𝐼𝐵𝑡

−
𝐵𝐶𝑡

𝑃𝐼𝐵𝑡

= (1 + 𝑖) ∙
𝐸𝐷𝑡−1

𝑃𝐼𝐵𝑡 − 1
∙

𝑃𝐼𝐵𝑡 − 1

𝑃𝐼𝐵𝑡

−
𝐵𝐶𝑡

𝑃𝐼𝐵𝑡

 

 حيث أن:(Ed)بر  PIBاملتغةار املتعلقة بر 
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𝐸𝑑 =
𝐸𝑑

𝑃𝐼𝐵𝑡

=
𝐸𝑑𝑡−1

𝑃𝐼𝐵𝑡−1

⇒ 𝐸𝑑𝑡−1 − 𝐸𝑑 

 مس أن:
𝐸𝑑 نسبة الديون اخلارجية على الر :PIB  للفرتة(t) 

 ابلتعويض 
𝐸𝑑𝑡−1رر : نسبة الديون اخلارجية على الPIB للفرتة (𝑡 − 1) 

 التالية:عنتحصل على املعادلة (θ𝑡)على اإلنتاج  االمسيوإبدخال معدل النقو 

[15]𝐸𝑑𝑡 = (1 + 𝑖) ∙ 𝐸𝑑𝑡−1 ∙
1

1 + 𝜃𝑡

− 𝑏𝑐𝑡−1 

= (1 + 𝑖) ∙ 𝐸𝑑𝑡−1 ∙
1

1 + θ𝑡

− 𝛼𝑞𝑇 

 مس أن:

||
θt =

PIBt − PIBt−1

PIBt−1

θt =
PIBt

PIBt−1

− 1 ⇒
PIBt

PIBt−1

=
1

θt + 1

 

 تفرقة املعادلة بنسب الدين اخلارجي نتحصل على:ب
[16]   𝐸𝑑 − 𝐸𝑑𝑡−1 = [

θ𝑡−𝑖

1+θ𝑡
] ∙ 𝐸𝑑𝑡−1 − 𝛼𝑞𝑇  

𝐸𝑑)اخلارجية أنه حمق  منه ستلزم أننفرتض شرأل دعم املديونية  = 𝐸𝑑𝑡−1) ، املعادلة اسخةة تربط سعر
 الصرف احلقيقي للسلس القابلة للتبادل بنسبة الديون اخلارجية:

[17]𝑞𝑇 =
1

𝛼
∙ [

𝑖 − 𝜃𝑡

1 + 𝜃𝑡

] ∙ 𝐸𝑑𝑡 

 نعلم أن:   
𝑞𝑇 = 𝑞𝑇 + [𝑞𝑇 − 𝑃] − [𝑞𝑇∗ − 𝑃∗] 

 وبقيد الدين اخلارجي كقا يلي:Balassaاذن سعر الصرف احلقيقي يقدر بكتابة دالة أبثر 

[18]𝑞𝑇 = [
1

α
∙

i − θt

1 + θt

] ∙ Edt + [(PT − P) − (PT∗ − P∗)] 
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من هلو املعادلة يتبني أن سعر الصرف احلقيقي ينخفض حتت أثرين: الزايدة يف نسبة الديون اخلارجية على 
معدل منو حقيقي  ابعرتاضاملتقدمة  واالقتصادايرالناشئة  االقتصادايراسسعار النسبية بني  وااراف PIBالر

 عايل وسعر عائدة مطب  من قرف املقرض.
 الجزائري االقتصادعلى حالة  Coudert تطبيق نموذج .3

ان النقوذج اللي ااول تقديرو يدرس سلوك عالقتني مها سعر الصرف احلقيقي للدينار اجلزائري وحتديد      
ديناميكية التقارب او نقطة  ابستعقالاملدا القصة ستقرارية على املدا الطويل و اسساسيار، وعالقة اال

 التوازن ومنه عإن:
[19]𝑞𝑡 = 𝛽𝑋𝑡 + 𝑈𝑡 

 تتضقن املتغةار التالية: 𝑋مس أن 
𝐸𝑐𝑎𝑟𝑡ااراف أو عارق مستواير املعيشة للبلد حمل الدراسة وهو اجلزائر والبلد اسجن  أي الوالاير  متهل

.𝑃𝐼𝐵𝑃𝑃𝐴𝑉 املتحدة اسمريكية، مقاس ابستعقال الر 𝐶𝑜𝑢𝑑𝑒𝑟𝑡(1999) 
𝐸𝑐𝑎𝑟𝑡 = 𝑃𝐼𝐵𝑃𝑃𝐴 − 𝑃𝐼𝐵𝑈𝑆 

𝐸𝐷وحتسب ابلعالقة التالية: نسبة الديون اخلارجية على الناتج الداخلي اخلام ، متهل 
𝑑𝑒𝑡𝑡𝑒

𝑃𝐼𝐵
 

𝑈𝑡متهل املسار العشوائي واللي خيضس للتوزيس(. 𝑖. 𝑑) 

 وحيسب ابلكيفية التالية: 𝑃𝑃𝐴يعرف بسعر لصرف الر(𝑞)ان سعر الصرف احلقيقي

𝑞 = log [
𝑃𝐼𝐵 𝑃𝐼𝐵𝑃𝑃𝐴⁄

𝑃𝐼𝐵𝑈𝑆𝐴 𝑃𝐼𝐵𝑃𝑃𝐴⁄
] 

 (Coudert, 1999, pp. 51-56): قرفمن ان هلا القياس لسعر الصرف احلقيقي أستعقل 
(Algitta & Baulant, 2000, p. 110)و (Busson & Villa, 1996) 

وحتديد اسساسيار نستطيس اجيادها  [19]نعوره يف املعادلة (∗𝑞)إلجياد سعر الصرف احلقيقي التوازين 
 .(X)منالقيم املدعقة 

 ان معادالر املدا الطويل لسعر الصرف احلقيقي هي ثالثة كقا يلي:
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[20]𝑞𝑡 = 𝛼1[𝑃𝐼𝐵𝑈𝑆

𝑃𝑃𝐴 − 𝑃𝐼𝐵𝑃𝑃𝐴] + 𝛽1𝐸𝐷 + 𝛾1 
[21]   𝑞𝑡 = 𝛼2𝑃𝐼𝐵𝑈𝑆

𝑃𝑃𝐴 + 𝛽2𝑃𝐼𝐵𝑃𝑃𝐴 + 𝛿2 𝐸𝐷 + 𝛾2 
[22]   𝑞𝑡 = 𝛼3𝑃𝐼𝐵𝑈𝑆

𝑃𝑃𝐴 + 𝛽3𝐸𝐷 + 𝛾3 
 مس أن:

𝑃𝐼𝐵𝑃𝑃𝐴 لوغاريهم الر𝑃𝐼𝐵  بر𝑃𝑃𝐴 .للجزائر 

𝑃𝐼𝐵𝑈𝑆
𝑃𝑃𝐴  لوغاريهم الر𝑃𝐼𝐵بر𝑃𝑃𝐴 .للوالاير املتحدة اسمريكية 

𝐸𝐷نسبة خمزون الديون اخلارجية على الناتج الداخلي اخلام الر𝑃𝐼𝐵 

𝑃𝐼𝐵𝑈𝑆
𝑃𝑃𝐴 − 𝑃𝐼𝐵𝑃𝑃𝐴  يف مستواير املعيشة بني اجلزائر وأمريكا. االارافمتغة صوري يقيس 

𝑞𝑡 .لوغاريهم سعر الصرف احلقيقي 

، 𝐼𝐹𝑆(2019) اجلزائري مستخرجة من اإلحصائيار املالية الدولية لالقتصادان املعطيار املستعقلة 

1970) والعينة املدروسة مإخوذة ببياانر سنوية للفرتة − تحليل ومنه نرتكز يف البداية على ال، (2018
 (IFS, 2019)البياين للقتغةار حمل الدراسة. 

 (2018-1970)الفترة  ، نسبة الديون الخارجية، سعر الصرف الحقيقي للجزائرBalassa: تطور أثر1الشكل
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 ".Eviews 10.0، "خمرجار برانمج IFCبياانر المصدر:
ينب أنه  (Ed) وابلنسبة ملخزون الديون اخلارجية على الناتج الداخلي اخلام (01)ان حتليل الشكل 

خالل سنوار السبعينار ليس هناك أي عالقة دالة بني سعر الصرف احلقيقي واملديونية، مل تكشخ خالل 
هلو العشرية شروأل االستدانة اخلارجية ومل تطرح أي مشاكل حقيقية على االقتصاد اجلزائري، بل ابلعكس 

جلاري، وان صيانة سعر الصرف االمسي اجلزائر استفادر من مرونة شروأل القروض لتقويل العجز يف امليزان ا
ذو التكاعؤار الهابتة مل تسقح لسعر الصرف احلقيقي لتربير تعديل  الضغوأل اخلارجية مبقدار مستواير 
اسسعار ال  كانت مفرورة من قبل ادارة الصرف يف اجلزائر أي التسعة اإلداري، وهلا ما قام بتجقيد 

 الداخلي.الضبط والتعديل عن قري  معدل التضخم 
، عقسار نسبة 1982هلو العالقة زادر حدهتا انطالقا من منتصخ سنوار الهقانينار تبعا سزمة 

عإصبحت العالقة ملقوسة، وانه من  1985الدين اخلارجي ااىن اجتاو مسار سعر الصرف احلقيقي يف سنة 
هلو املتغةار تكون  اسحسن أن تكون هناك عالقة بني الدين اخلارجي وسعر الصرف احلقيقي عإن سعة

مرتبطة قليال، ومنه جيب القول أنه يوجد أاثر أخرا مبينة جدا لتفسة تغةار املدا القصة لسعر الصرف 
احلقيقي، اال أنه يف املدا الطويل عإن نسبة الدين اخلارجي لعبت دور مالحظا يف تطور سعر الصرف 

ع ي مؤكدة من العالقة  Balassaاملعرب عن ا أبثر احلقيقي، أما ابلنسبة لالاراف يف مستواير املعيشة و 
 .الدالة بني عارق التطور وسعر الصرف احلقيقي

 ستقرارية المتغيراتا اختبار. 1.3

التكامل املشرتك، هو أن تكون السالسل الزمنية للقتغةار حمل  الختباران أحد الشروأل الضرورية  
 .للجلر اسحادي "ADF"الر اختبارالدراسة مستقرة من نفس الدرجة، نستعقل هنا 
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 (2018-1970خالل الفترة ) " للجذر األحاديADF"اختبار الـ  :1الجدول
 درجة التكامل ADFtest درجة التأخير المتغيرات

tq 0 -0.95 (1 )I 

tdq 0 -4.08 (0 )I 
Ecart 0 -2.51 (1 )I 
dEcart 0 -4.8 (0 )I 

ED 0 -1.75 (1 )I 
dED 0 -6.11 (0 )I 

 ".Eviews 10.0، "خمرجار برانمج IFCبياانر المصدر:

احملسوبة أكرب من القيم احلرجة اجلدولية لكل   (tφj)أعالو أن قيم  (1)نالحظ من خالل اجلدول 
أي  (H0)، وابلتايل نقبل الفررية العدمية (%5)املتغةار حمل الدراسة عند مجيس مستوا معنوية املعنوية 

إلرجاع ا مستقرة ل الزمنية للقتغةار املدروسة، و وجود جلور وحدوية وابلتايل عدم استقرارية هلو السالس
للتفارالر اسوىل للقتغةار غة املستقرة  ADFقبقنا علي ا الفروق من الدرجة اسوىل، ومنه عإن اختبار

عند مجيس املستواير مما يع  رعض  احملسوبة أصغر من القيم احلرجة اجلدولية (tφj)عقد أعطى قيقا لر 
 وابلتايل عإن السالسل مستقرة. 𝐶𝑂𝐼(1)عررية العدم وهلا يع  أن كل املتغةار حمل الدراسة هي 

 تقدير العالقة في المدى الطويل. 2.3

يف هلو املرحلة نقوم إبجراي اختبارار تناار التكامل وال  ختترب وجود عالقة توازنية قويلة اسجل 
، ونسبة Balassa(𝐸𝑐𝑎𝑟𝑡)وااراف مستواير املعيشة املعرب عنه أبثر  (𝑞𝑡)عر الصرف احلقيقيبني س

، وابلتايل عسوف نقوم إبجراي اختبارين اسول اختبار (𝐸𝐷)الديون اخلارجية اىل الناتج الداخلي اخلام 
اادار تناار التكامل املتزامن االستقرارية أو حتديد وحتليل درجة تكامل حد التصادعية )املتغة العشوائي( يف 

 و الهاين خيص اجراي اختبار  اجللر اسحادي للقتغةار املفسرة.
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 " johanson"التكامل المشترك لـ  اختبار :2الجدول
Date: 07/26/19   Time: 19:27   

Sample (adjusted): 1972 2018   

Included observations: 46 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: LTCR ECART ED    

Lags interval (in first differences): 1 to 1  

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.407608  30.43222  29.79707  0.0422 

At most 1  0.211496  10.01231  15.49471  0.2798 

At most 2  0.018927  0.745217  3.841466  0.3880 

     
      Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

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

، "Aicaike"و ""Schwarzمت حتديد عدد التإخرار املإخوذة يف هلا االختبار ابستعقال معاملي 
وال  توجد عالقة  (%5)، ومنه سوف تقتصر الدراسة عند مستوا معنوية ( p=3)أي  (3)عقد وجدان 

واحدة للتكامل املتزامن، هلا يع  قبول مجيس متغةار الظاهرة يف اادار تناار التكامل كقتغةار قويلة 
 بعدم وجود تكامل متزامن. H0اسجل عند مستوا معنوية مقبول وابلتايل تؤكد النتائج على رعض الفررية

 التكامل لجوهانسن اختبارمن (𝑬𝑪𝑴) نموذج تصحيح الخطأ اشتقاق. 3.3

منوذج تصحيح اسخطاي هو مسار تعديلي يسقح إبدخال التغةار الناجتة يف املدا القصة يف عالقة 
 توصلنا اىل النتيجة التالية (ECM)املدا الطويل، وبتقدير عالقة املدا الطويل ابلر 

[23]𝑙𝑜𝑔𝑞𝑡 = 0.000229𝐸𝑐𝑎𝑟𝑡 − 0.88𝐸𝐷 + 1.34 
أن معامل ااراف مستواير املعيشة يبني أن عارق التطور مستقل  [23]ةما نالحظه من خالل املعادل 

بشكل كبة اىل مستوا الوالاير املتحدة اسمريكية، وهلا يعترب شكل عادي ابلنظر اىل وزن االقتصاد 
اسمريكي ابلنسبة لالقتصاد العاملي، ومن خالل هلا التقدير عإن أصل ااراعار سعر الصرف احلقيقي للدينار 

زائري مل تنشإ اال من جراي قرارار السياسة الداخلية، وعدم تطاب  سياسة الصرف مس املستوا النس  اجل
للتطور يف اجلزائر مقارنة ابلوالاير املتحدة اسمريكية، أما عيقا خيص أثر االستدانة اخلارجية ع و دليل على 
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ام جتلب على املدا الطويل انقاص يف ارتفاع  بنقطة واحدة لنسبة الدين اخلارجي على الناتج الداخلي اخل
كانت حامسة من حصة االستدانة  1985وكقا يظ ر جليا أن املرحلة ما قبل  1.23السعر احلقيقي بر 

 اخلارجية  اىل تفسة تلبلبت سعر الصرف احلقيقي.
مها أوال وجود  Balassaنالحظ يف اسخة أن هلا التقدير أكد خاصيتني م قتني مورح يف أثر 

على املدا الطويل يف تفسة سعر الصرف احلقيقي للدينار اجلزائري، واثنيا اخنفاض    Balassaومقاومة أثر
سعر الصرف احلقيقي للدينار يف اقار اجرايار التطور لالقتصاد اجلزائري، هلو الورعية املعكوسة يف اإلشارة 

، انه يدل على أن (𝑃𝐼𝐵𝑃𝑃𝐴𝐿)م ابلقوة الشرائية اجلزائري السلبية للقعامل املرتبط ابلناتج الداخلي اخلا
 ارتفاع مستوا املعيشة يف اجلزائر يصطحب بزايدة سعر الصرف احلقيقي.

 سعر الصرف اختاللقياس . 4

∗𝑞يعرف اختالل سعر الصرف كالتايل: 

𝑞
−  سعر𝑞 ،ميهل سعر الصرف التوازين∗𝑞، حيث أن 1

 الصرف احلقيقي املالحظ.
 سعر الصرف الحقيقي الثنائي للدينار الجزائري اختالل: قياس 2الشكل

 Coudert (1970-2018)حسب نموذج 
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 22حساابر شخصية بتطبي  املعادلة  المصدر:
 surévaluation( مغاالة يف سعر الصرف -القيقة السالبة) مالحظة:

 sous évaluationحتت التقومي  القيقة املوجبة )+( 
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يف حتديد سعر الصرف  (surévaluation)أن املغاالة (02)ما ميكن مالحظته من خالل الشكل
( و 1996-1995( و )1990-1985( و )1981-1978)احلقيقي عرعت أربعة مراحل وهي كقا يلي: 

(2004-2008.)(2010-2012) 
 الخاتمة: .5

وجدان  [23] خالل املعادلةمن و  Coudertمنوذج  حسب التقديرار ال  توصلنا الي ا من تطبي 
مستواير املعيشة يبني أن عارق التطور مستقل بشكل كبة اىل مستوا الوالاير املتحدة  اارافأن معامل 

العاملي، ومن خالل  لالقتصاداسمريكي ابلنسبة  االقتصاداسمريكية، وهلا يعترب شكل عادي ابلنظر اىل وزن 
احلقيقي للدينار اجلزائري مل تنشإ اال من جراي قرارار السياسة سعر الصرف  ااراعارهلا التقدير عإن أصل 

 االستدانةأما عيقا خيص أثر  الداخلية، وعدم تطاب  سياسة الصرف مس املستوا النس  للتطور يف اجلزائر.
بنقطة واحدة لنسبة الدين اخلارجي على الناتج الداخلي اخلام جتلب على   ارتفاعاخلارجية ع و دليل على 

كانت حامسة  1985وكقا يظ ر جليا أن املرحلة ما قبل  1.23املدا الطويل انقاص يف السعر احلقيقي بر 
كقا نالحظ يف اسخة أن هلا   ر سعر الصرف احلقيقي،اخلارجية  اىل تفسة تلبلاب االستدانةمن حصة 

على املدا  Balassaمها أوال وجود ومقاومة أثر Balassaدير أكد خاصيتني م قتني مورح يف أثر التق
سعر الصرف احلقيقي للدينار يف  اخنفاضالطويل يف تفسة سعر الصرف احلقيقي للدينار اجلزائري ، واثنيا 

اجلزائري، هلو الورعية املعكوسة يف اإلشارة السلبية للقعامل املرتبط ابلناتج  لالقتصاداقار اجرايار التطور 
، انه يدل على أن ارتفاع مستوا املعيشة يف اجلزائر  (𝑃𝐼𝐵𝑃𝑃𝐴𝐿)الداخلي اخلام ابلقوة الشرائية اجلزائري 

 (Mesalignement)يف سعر الصرف  االختالليصطحب بزايدة سعر الصرف احلقيقي.وعند قياس 

 (05)يف حتديد سعر الصرف احلقيقي عرعت  (surévaluation)، عإن املغاالةCoudertحسب منوذج 
-2004) و (1996-1995)و  (1990-1985)و  (1981-1978)مراحل وهي كقا يلي: 

2008).(2010-2012.) 

 ال  نراها ررورية ومن ا ما يلي: ارقرتاحتقدمي بعض االعلى النتائج املتوصل الي ا، ميكن  وبناي
  اعادة النظر يف العالقة ال  تربط سعر الصرف ابلتضخم. 



 

 ومستوى التنمية في الجزائر الحقيقيسعر الصرف 
 

363 

  ،ورس آليار محائية من أجل حتقي  استقرار ولو نس  يف سوق الصرف يف املدا القصة والطويل
 وابلتايل التحكم يف مؤشرار االقتصاد الكلي.
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دور محافظ الحسابات في كشف ممارسة المحاسبة اإلبداعية على قائمة المركز المالي الصافي 
 دراسة ميدانية لعينة من محافظ الحسابات -للشركات الجزائرية

The role of account governors in the detection of the creative 

accounting’s practice on the budgets of Algerian companies - A study 

on a sample of account governors in Bordj Bou Arreridj  
 

 نور الهدى بهلولي

BAHLOULI Nour El Houda  

 Nourelhouda.bahlouli@univ-bba.dz، برج بوعريريج )اجلزائر(-جامعة حممد البشري اإلبراهيمي
 

 05/01/2020اتريخ النشر:               01/11/2019اتريخ القبول:                 15/08/2019اتريخ االستالم: 
 

 :ملخص
يهدف هذا البحث إىل حتديد دور حمافظ احلساابت يف الكشف عن ممارسة احملاسبة اإلبداعية على 

حيث أن احملاسب يستخدم خمتلف أساليب احملاسبة اإلبداعية  ،املايل الصايف للشركات اجلزائريةقائمة املركز 
قائمة املركز على رأسها  لتحريف عناصر األصول واخلصوم واليت من شاهنا تضليل مستخدمي قوائم املالية

 .املايل الصايف
 ت يف والية برج بوعريريج،عينة من حمافظي احلساابولتحقيق هدف الدراسة مت توزيع وحتليل أراء  

 ارسة احملاسبة اإلبداعيةحمافظ احلساابت يف سبيل الكشف عن مم ه علىومن أهم ما توصل إليه البحث أن
وغري اجلارية التحقق من املعاجلة احملاسبية لألصول اجلارية كنه من تخذ اإلجراءات االزمة اليت من متيأن 

 .واخلصوم عند االعرتاف هبا أو تقييما وكذا اإلفصاح عنها ألول مرة أو يف تواريخ الحقة
 ، األصول، اخلصوم.حمافظ احلساابت، احملاسبة اإلبداعية، قائمة املركز املايل الصايفكلمات مفتاحية: 

 .JEL  :M41 ; M42 اتتصنيف

Abstract: 

The purpose of this research is to determine the role of account 

governors in the detection of creative accounting’s practice on the budgets of  
__________________________________________ 
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Algerian companies. As creative accounting’s practice distorts the 

elements of the budget and hides the truth from users. 

In order to achieve the objectives of this research, the Questionnaires 

were distributed to account governors in Bordj Bou Arreridj and have been 

analyzed. 

Finally, this research found out that the Account Governor must take 

the necessary measures to disclose the creative accounting’s practice, where 

he must verify the accounting treatment of current and non-current assets and 

liabilities when they are first acquired, evaluated or disclosed or on 

subsequent dates. 

Keywords: Account Governor; Creative Accounting; Budget; Assets 

Liabilities. 

JEL Classification Codes: M41, M42. 

 مقدمة:  .1
يعد حمافظ احلساابت يف اجلزائر الشخص املخول له ممارسة مهنة التدقيق احملاسيب بشكل إجباري، 
فهو من يضمن حقوق املسامهني يف الشركة ويؤكد صحة ومصداقية القوائم املالية، حيث أن هذه األخرية 

أن ختضع للتحريف والتزييف بعدة أساليب على رأسها أساليب احملاسبة اإلبداعية، حيث أن هذه ميكن 
األساليب يستخدمها احملاسب تلبية لرغبة اإلدارة، فيجعل القوائم املالية ال تعكس الوضعية املالية احلقيقية 

تعماال، لذا متارس احملاسبة اإلبداعية عدة من أهم القوائم املالية وأكثرها اسقائمة املركز املايل الصايف و  للشركة.
أساليب جتميل صورة هذه القائمة مبا خيدم أهداف اإلدارة، حيث أن عدم صحة قائمة املركز املايل الصايف 

 من شأنه أن ينتهك حقوق املسامهني ويظلل قرارات مستخدمي معلومات هذه القائمة.
 :البحث إشكالية 1 .1

سبة اإلبداعية على قائمة املركز املايل الصايف وبناء على املسؤولية اليت تقع انطالقا من آاثر ممارسة احملا
على عاتقه حمافظ احلساابت يف التحقق من صحة ومصداقية هذه القائمة، فهذا البحث يبحث إجابة عن 

كيف يكشف محافظ الحسابات ممارسة المحاسبة اإلبداعية على قائمة المركز المالي التساؤل التايل: 
 ومن هذا السؤال الرئيسي تتفرع األسئلة التالية: افي للشركة الجزائرية؟الص



 

لي الصافي للشركات دور محافظ الحسابات في كشف ممارسة المحاسبة اإلبداعية على قائمة المركز الما
 الجزائرية

 -محافظ الحساباتدراسة ميدانية لعينة من -
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 هي أحكام ممارسة مهنة حمافظ احلساابت يف اجلزائر؟ ما -
 هي دوافع ممارسة احملاسبة اإلبداعية؟ ما -
 هي أساليب ممارسة احملاسبة اإلبداعية على قائمة املركز املايل الصايف؟ ما -
هبا حمافظ احلساابت للكشف عن ممارسة احملاسبة اإلبداعية على قائمة هي اإلجراءات اليت يقوم  ما -

 املركز املايل الصايف للشركة اجلزائرية؟
 فروض البحث: 2 .1

ينطلق هذا البحث من الفرضية الرئيسة التالية: "يقوم حمافظ احلساابت إبجراءات كافية للكشف عن 
روض ومن هذه الفرضية تنبثق الف الصايف للشركة اجلزائرية"،ممارسة احملاسبة اإلبداعية على قائمة املركز املايل 

 الفرعية التالية:
يقوم حمافظ احلساابت ابلتحقق من املعاجلة احملاسبية لألصول غري اجلارية للشركة يف سبيل الكشف  -

 عن ممارسة احملاسبة اإلبداعية؛ 
اجلارية للشركة يف سبيل الكشف عن يقوم حمافظ احلساابت ابلتحقق من املعاجلة احملاسبية لألصول  -

 ممارسة احملاسبة اإلبداعية؛
يقوم حمافظ احلساابت ابلتحقق من املعاجلة احملاسبية للخصوم للشركة يف سبيل الكشف عن ممارسة  -

 احملاسبة اإلبداعية.
 أهداف البحث: 3 .1

عية على قائمة يسعى هذا البحث إىل حتديد اإلجراءات الكافية للكشف عن ممارسة احملاسبة اإلبدا
 املركز املايل الصايف للشركة اجلزائرية، وكذا الوصول إىل األهداف التالية:

 ضبط مفهوم حمافظ احلساابت واملهام املوكلة له وفقا للمشرع اجلزائري؛ -
 الوقوف على أحكام ممارسة مهنة حمافظ احلساابت يف اجلزائر؛ -
 حتديد مفهوم احملاسبة اإلبداعية ودوافع ممارستها؛ -
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 حتديد أساليب ممارسة احملاسبة اإلبداعية على قائمة املركز املايل الصايف؛ -
اسبة اإلبداعية على حتديد اإلجراءات اليت يقوم هبا حمافظ احلساابت يف الكشف عن ممارسة احمل -

 عناصر أصول وخصوم الشركة اجلزائرية؟
 :البحث نهجم 4 .1

من خالل اجلانب النظري للوصول ألهداف البحث مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي يف 
دوافع ة اإلبداعية، أحكام ممارسة مهنة حمافظ احلساابت، وكذا مفهوم احملاسبو تناول مفهوم حمافظ احلساابت 

كما مت االعتماد على املنهج ؛  أساليب ممارسة احملاسبة اإلبداعية على قائمة املركز املايل الصايفو ممارستها 
عينة من حمافظي احلساابت لتحديد اإلجراءات لدراسة ميدانية من خالل اجلانب التطبيقي االستقصائي يف 

اليت يطبقها املدقق اخلارجي للكشف من ممارسة احملاسبة اإلبداعية على قائمة املركز املايل الصايف؛ وأخريا 
 ليت مت التوصل إليه من خالل هذه الورقة.يعرض هذا البحث النتائج وتوصيات ا

 اإلطار النظري لمحافظ الحسابات والمحاسبية االبداعية .2
مارسة مهنته بصفته ممارس ملهنة التدقيق  اجلزائر إىل مجلة من األحكام ملخيضع حمافظ احلساابت يف

احملاسبة اإلبداعية، وخاصة ، حيث أن هذه األخرية هلا دور هام يف الكشف من ممارسة بشكل قانوين احملاسيب
 أن ممارسة احملاسبة اإلبداعية هلا آاثر هامة على القوائم املالية للشركة، على رأسها قائمة املركز املايل الصايف.

 ممارسة مهنة محافظ الحسابات: 1 .2

إن عمل مدقق احلساابت بشكل عام أو عمل حمافظ احلساابت بشكل خاص أصبح له مكانة جد 
احلايل، نظرا للخدمات اليت يقدمها واليت من شأهنا الرفع من الثقة يف القوائم املالية، خاصة  هامة يف العصر

بعد تنوع وكرب حجم الشركات وتعقد عمليتها، ويف اجلزائر يف اآلونة األخرية أدرك املشرع اجلزائري أمهية مهنة 
 حمافظ احلساابت.

حمافظ  08-91من القانون  27و 01وفقا للمشرع اجلزائري يعرف حمافظ احلساابت مبوجب املادتني 
احلساابت أبنه " كل شخص ميارس بصفة عادية ابمسه اخلاص وحتت مسؤوليته مهنة الشهادة بصحة وانتظامية 

اري وكذا لدى حساابت الشركات التجارية مبا فيها شركات رؤوس األموال وفقا ألحكام القانون التج
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، ويعرف أيضا (651، صفحة 1991، 08-91)القانون  اجلمعيات والتعاضدايت االجتماعية والنقاابت"
أبنه " كل شخص ميارس بصفة عادية ابمسه اخلاص وحتت مسؤوليته  01-10من القانون  22حسب املادة 

 ت واهليئات وانتظامها ومطابقتها ألحكام التشريع املعمول به"مهمة املصادقة على صحة حساابت الشركا
، ومن التعاريف السابقة ميكن القول أن املشرع اجلزائري يعرف (7، صفحة 2010، 01-10)القانون 

السجالت حمافظ احلساابت أبنه شخص ميارس مهنة التدقيق احملاسيب بصفة مستقلة عن طريق فحص 
والدفاتر احملاسبية حمل التدقيق هبدف التأكد من مصداقية احلساابت، ومدى التزام ابلقوانني والقواعد املعمول 

 هبا.
أن حملااافظ احلساااااااااااااااااااابت  ال ااة أدوار  Jean-Pierre Emmerichو Gérard Lejeuneيرى 

  )Pierre, 2007, p.-Gérard & Jean 21( رئيسية:
 املصادقة على القوائم املالية؛ -
 مراقبة استمرارية املؤسسة؛ -
 الكشف للجمعية العامة عن األخطاء اهلامة واملتعمدة واليت يتعرف عليها خالل مهمته. -

يتم تعيني حمافظ احلساابت عن طريق اجلمعة العامة أو اجلهاز املكلف ابملداوالت حمافظ احلساابت 
املعتمدين واملسجلني يف جدول الغرفة الوطنية، وذلك ملدة  الث سنوات قابلة للتجديد مرة من بني املهنيني 

سنوات، وعندما يتقرر تعيني أكثر من حمافظ  3واحدة، وال ميكن جتديدها بعد مرتني متتاليتني إىل بعد مرور 
، صفحة 2010، 01-10)القانون  حساابت فإن يتعني على كل واحد ممارسة مهنته طبقا ألحكام القانون

، كما أن اجلمعة العامة أو اجلهاز املكلف ابملداوالت هي اجلهة اليت حتدد أتعاب حمافظ احلساابت يف (8
عن األتعاب والتعويضات  فضال جرة أو امتياز مهما كان شكلها،بداية مهمته وال ميكن له ان يتلقى أي أ

  املنفقة يف إطار مهمته.
 ممارسة المحاسبة اإلبداعية: .2 .2

من املعروف أبن احملاسبة ختضع إىل جمموعة من املبادئ والقواعد واليت تندرج من جمموعة قوانني حملية 
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وهذا ما يعرف أو دولية، وميكن للمحاسب أن يتالعب ابإلجراءات احملاسبية لتجميل صور القوائم املالية 
با"احملاسبة اإلبداعية"، ويقوم احملاسب مبمارسة احملاسبة اإلبداعية بناء على رغبة اإلدارة اليت يكون هلا دوافع 

 معينة.

حيظى مصطلح "احملاسبة اإلبداعية" ابهتمام ابلغ نظرا لآلاثر اليت ترتكها ممارسة هذه احملاسبة على 
 هدف لتحقيق املالية التقارير يف التالعب لعملية عام وصفها أبهنا " القوائم املالية للشركات، منها من عرف

 قيم يف للتالعب احملاسبية والقواعد املبادئ يف بواسطتها احملاسبون، معرفتهم عملية يستخدم وهي خفي،
ا ومنها من عرفها أبهن، (Oriol, John, & Jack, 1999, p. 9) ابلشركات" املتعلقة احلساابت

 "احملاسبية القوائم وتزييف لتحريف ما، بطريقة احملاسبية والقواعد للمبادئ االستخدام القانوين"
(McBarnet & Whelance, 1999, p. 4) وتعرف كذلك أبهنا " عبارة عن حتويل أرقام احملاسبة ،

ما يرغب فيه املعدون من خالل استغالل أو االستفادة من القوانني املوجودة أو املالية عما عليه فعال إىل 
أبهنا " العملية اليت ، كما تعرف (Naser & Pendlebury, 1992, p. 4) جتاهل بعضها أو جتميعها"

 األرقام املسجلة يف حساابت الشركات"يستخدم من خالهلا احملاسبون معرفتهم ابلقواعد احملاسبية ملعاجلة 
(Amat, Blake, & Dowds, 2006, p. 21)  وتستخدم احملاسبة اإلبداعية " إلظهار النتائج املالية

املعدة من احملاسب بصورة أفضل مما تكون عليه يف األصل أي إهنا عملية حتويل األرقام احملاسبية من وضعها 
 ,Belkaoui) احلقيقي ابستخدام عدة وسائل للتأ ري يف الدخل احملاسيب إىل وضع ترغب فيه اإلدارة"

2004, p. 59). 
من التعاريف السابقة ميكن القول ان احملاسبة اإلبداعية هي إجراءات وخطوات غري األخالقية يتم 

املالية وذلك خلداع مستخدمي القوائم املالية، ومهما تعددت تعريف احملاسبة استخدامها للتالعب ابألرقام 
 (20، صفحة 2009)حسن النمر حليب،  اإلبداعية إىل أهنا تشرتك يف النقاط التالية:

 احملاسبة؛ مهنة يف واالحتيال التالعب أشكال من شكل اإلبداعية احملاسبة -
 حقيقية؛ غري قيم إىل احملاسبية القيم تغيري على تعمل اإلبداعية احملاسبة ممارسات -
 فهي واملعايري وابلتايل املبادئ بني اخليار ممارسة إطار يف تنحصر اإلبداعية احملاسبة ممارسات -
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 عليها؛ املتعارف احملاسبية قانونية والقواعد ممارسات
 ابلقيم التالعب متكنهم من عالية حماسبية مهنية قدرات ميتلكون ما غالًبا اإلبداعية احملاسبة ممارسي -

 ابلشكل الذي يرغبون فيه. وحتويلها فيها يرغبون الذي
تغيري أرقام القوائم  دفهبصورة من صور التالعب غري أخالقي ميارس احملاسب احملاسبة اإلبداعية ك

ع أو مجلة من الدوافع ملمارسة احملاسبة املالية، انطالقا من عملية مدروسة من قبل اإلدارة اليت ختضع إىل داف
 (38-36، الصفحات 2012)ابلراقي،  :اإلبداعية، ومن أهم هذه الدوافع ما يلي

 ؛لتأ ري يف مسعة الشركة إجيابيا يف السوقل -
 ؛التالعب الضرييب -
 لغاايت التصنيف املهين؛ -
 ؛املعلومات الداخليةة اإلدارة من لتقوية فرص استفاد -
 ؛لحصول على مكافآت كبرية للمديرينل -
 ؛لتجنب التكلفة السياسية -
 لزايدة فرصة االقرتاض.  -
 أساليب ممارسة المحاسبة اإلبداعية على قائمة المركز المالي الصافي: .2

م هي تستخدم احملاسبة اإلبداعية لتجميل أرقام القوائم املالية وحسب املشرع اجلزائري فإن هذه القوائ
، قائمة حساابت النتائج، قائمة تغري األموال اخلاصة، قائمة يفمخس قوائم تتمثل يف قائمة املركز املايل الصا

تدفقات اخلزينة واملالحق، واهلدف من ممارسة احملاسبة اإلبداعية على قائمة املركز املايل الصايف هو حتسني 
األصول أو التخفيض من قيمة اخلصوم، والذي بدوره ينعكس املركز املايل للشركة من خالل الرفع من قيمة 

على نسب السيولة واملديونية للشركة، حيث تعرف قائمة املركز املايل الصايف أبهنا من أهم القوائم املالية 
 Ministère des) "واألكثر استعماال، حيث أهنا" حتدد بصفة منفصلة عناصر األصول وعناصر واخلصوم

finances, 2006, p. 36) وحتتوي على عمودين، األول للسنة اجلارية والثاين للسنة السابقة)حيتوي على ،
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 األرصدة فقط( وتتضمن العناصر املرتبطة بتقييم الوضعية املالية للشركة.

 إجراءات ممارسة المحاسبة اإلبداعية على أصول الشركة:. 1 .3
مورد مراقب من طرف الشركة انتج عن أحداث ماضية ويتوقع منه تقدمي  يعرف األصل على أنه:"

، ومن هذا التعريف ميكن (Catherine & Anne , 2007, p. 29) منافع اقتصادية مستقبلية للشركة"
، على التحكم يف هذا املورد الشركةقدرة واملتمثلة يف حتديد اخلصائص الرئيسية اليت جيب توفرها يف األصل 

أن يُتوقع تقدمي منافع اقتصادية املستقبلية من هذا و  عن أحداث متت فعال يف املاضيأن يكون املورد انتج 
 املورد. 

يصنف األصول حسب معيار  156-08من املرسوم التنفيذي  21والنظام احملاسيب املايل وفقا للمادة 
، (13، صفحة 2008،  156-08)املرسوم التنفيذي رقم  اريةالسيولة إىل أصول جارية وأصول غري ج

فاظ على هذه األصول يضمن للشركة البقاء واالستمرارية، وتغيري قيمة هذه األصول له أ ر مهم على واحل
اإلبداعية على هذه األصول، األداء املايل للشركة، لذا يلجأ احملاسب رغبة من اإلدارة إىل ممارسة احملاسبة 

 واجلدول املوايل يبني أساليب ممارسة احملاسبة اإلبداعية على األصول اجلارية وغري اجلارية للشركة:
 : أساليب ممارسة المحاسبة اإلبداعية على أصول الشركة1الجدول 

 أسلوب ممارسة المحاسبة اإلبداعية على األصل اسم األصل

األصول غير الجارية
 

األصول المعنوية
 

 املعنوية الناشئة عن االندماج األصول عناصر تقييها يف املبالغة -
 ابألصول املعنوية غري املشرتاة احملاسيب االعرتاف -
 ختفيض نسب اهتالك األصول املعنوية عن املعدالت املتعارف عليها -
 األصول املعنوية طرق االهتالك مربر يف تغيري غري -

األصول 
العينية

 

 التقييم إعادة طريقة واتباع لألصول العينية القيمة املدرجة حتديد يف التارخيية التكلفة مببدأ عدم االلتزام -
 املسامهني حقوق ضمن إظهاره من بدال حساب النتائج ضمن قائمة الفائض وإظهار

 عليها املتعارف اهتالك األصول العينية يف نسب ختفيض -
 االهتالك األصول العينية  طرق مربر يف غري تغيري -
 من أصول طويلة األجل إىل أصول قصرية األجل عناصر األصول العينية بعض تصنيف يف التالعب -
 عدم االفصاح عن األصول العينية املرهونة كضماانت للقروض -



 

لي الصافي للشركات دور محافظ الحسابات في كشف ممارسة المحاسبة اإلبداعية على قائمة المركز الما
 الجزائرية

 -محافظ الحساباتدراسة ميدانية لعينة من -
 

372 

األصول المالية
 

 
غير الجارية

 
 األجل طويلة يف تقييم األصول املالية املتبعة احملاسبية الطرق تغيري -

 ل قصرية األجلمن أصول طويلة األجل إىل أصو  عناصر األصول املالية تصنيف يف التالعب -

األصول الجارية
 

المخزونات
 إدراج خمزون األمان واملخزوانت املتقادم ضمن األصول اجلارية - 

 التالعب يف أسعار املخزون  -
 التخفيض يف خمصصات خسائر قيمة املخزون -
 والتكلفة املتوسطة املرجحة(. (LIFO)، (FIFO)تغيري غري مربر يف طريقة تقييم املخزون  -

الذمم المدينة
 

 املعدومة والديون ملشكوك فيها  الديون عن الكشف ختفيض خمصصات خسائر الديون بعدم -
 اتبعة والزميلة شركات ألطراف مدينة املدينني ذممًا حساابت قيم تضمني -
 الذمم طويلة األجل بدال من قصرية األجل تصنيف من املدينة، الذمم حساابت تصنيف -

األصول 
المالية الجارية

 

 املالية املتداولة تقييم األوراق عند السوق أسعار يف التالعب -
 أسعارها السوقية اخنفاض عند يف تصنيف األصول املالية جارية إىل غري جارية التالعب -
 املالية املتداولة األوراق أسعار اخنفاض التالعب يف خمصصات -

النقدية
 

  عناصر النقدية عن اإلفصاح التالعب يف -
 عناصر النقدية املتوفرة ابلعملة األجنبية ترمجة املستخدمة عند أبسعار الصرف التالعب - 

 (246-245، الصفحات 2015،  ) شعالن جبار ابالعتماد على ةمن إعداد الباحث :المصدر
إن اجلدول السابق يبني أساليب ممارسة احملاسبة اإلبداعية على عناصر األصول مبختلف أنواعها جارية 
وغري جارية، حيث أن هذه األساليب تعمل على تضخيم قيمة األصول من جهة من خالل التالعب أبسعار 

األساليب على التخفيض من خسائر تلك األصول، السوق وأسعار الصرف ومن جهة أخرى تعمل هذه 
وكذا أساليب احملاسبة اإلبداعية تعمل على التالعب يف تصنيفها طويلة األجل )غري جارية( وقصرية األجل 
جارية، والذي من شأهنا أن يؤ ر على النسب املالية خاصة منها نسب السيولة واليت تعكس صورة مجيلة 

 ة.لقائمة املركز املايل للشرك
 إجراءات ممارسة المحاسبة اإلبداعية على خصوم الشركة: 2 .3

يُعرف اخلصم على أنه: "التزام حايل للشركة انتج عن أحداث ماضية ويرتتب على الوفاء به خروج 
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التعريف حيدد وهذا ، (Catherine & Anne , 2007, p. 21) "موارد من الشركة ممثلة مبنافع اقتصادية
ى الشركة أي جيب عليها الوفاء أن يكون التزام علواملتمثلة يف ليت جيب أن تتوفر يف اخلصوم، اخلصائص ا

أن يرتتب على االلتزام خروج موارد و  ا عن أحداث حد ت فعال يف املاضيأن يكون هذا االلتزام انجت ،به
 اقتصادية.

 معيار االستحقاق إىل خصوم جارية وخصوم غري جاريةوالنظام احملاسيب املايل يصنف اخلصوم حسب 
األموال اخلاصة فيعرفها النظام احملاسيب  أما، (13، صفحة 2008،  156-08)املرسوم التنفيذي رقم 

ومنه ميكن القول أن األموال اخلاصة  ،املايل أبهنا:" الفائدة املتبقية يف أصول الشركة بعد ختفيض اخلصوم"
من خالل ما سبق يتضح أن األموال ، و دائننيهي احلقوق املتبقية ملالك أصول الشركة بعد استبعاد حقوق ال

اخلاصة واخلصوم هي مصادر لتمويل الشركة، لكن األموال اخلاصة هي متويل من طرف املسامهني وهي التزام 
صوم فهي مصادر خارجية للتمويل وهي التزامات الشركة اجتاه الغري، لذا فكلما الشركة اجتاه املسامهني، أما اخل

ارتفعت مصادر التمويل اخلارجية أو التزامات الشركة اجتاه الغري زاد خطر بقاء واستمرار الشركة، لذا فإن مل 
على احملاسب تستطع اإلدارة حتقيق التوازن يف احلصول على مصادر التمويل واستغالهلا، ميكن أن تضغط 

استخدام أساليب احملاسبة اإلبداعية على هذه العناصر من قائمة املركز املايل الصايف كما هو مبني يف اجلدول 
 املوايل:

 : أساليب ممارسة المحاسبة اإلبداعية على خصوم الشركة2الجدول 
 أسلوب ممارسة المحاسبة اإلبداعية العنصر

األموال الخاصة
 

 األرابح ضمن معاجلته من السنة اجلارية بدال الربح إىل سابقة سنوات من احملققةاألرابح  إضافة -
  احملتجزة

حقوق  يف األجنبية ابلعمالت تتم اليت ابملعامالت املرتبطة الصرف تقلب أسعار وخسائر معاجلة أرابح -
 حساابت النتائج قائمة من بدال املسامهني

قائمة  األجنبية يف ابلعمالت املعدة التابعة للشركات املالية القوائم ترمجة عن تنشأ اليتمعاجلة األرابح  -
 حقوق املسامهني من حساابت النتائج بدال

الخصو
م غير 
الجارية

 

 القروض قصرية تسديد يف استخدامها هبدف قبل هناية السنة األجل قروض طويلة على احلصول -
 األجل
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الربح  صايف إىل ققةاحمل املكاسب وإضافة استحقاقها، موعد قبل القابلة لالستدعاء، السندات إطفاء -
 العادية غري البنود ضمن عنها اإلفصاح دون

الخصوم 
الجارية

 ن اخلصوم اجلاريةضم طويلة األجل القروض اجلارية من السنة خالل املستحقة األقساط إدراج عدم - 
 األجل طريق القروض طويل عن األجل قصرية القروض تسديد -
 استالم الدفعات املقدمة من قبل العمالءأتجيل  -
 (247-246، الصفحات 2015) شعالن جبار ،  ابالعتماد على ةمن إعداد الباحث :المصدر

إن اجلدول السابق يبني أساليب ممارسة احملاسبة اإلبداعية على اخلصوم من خالل التخفيض يف قيمة 
الشركة للتأ ري يف نسب املديونية، أو ابلتالعب يف تصنيفها بني طويلة االجل وقصرية األجل للتأ ر التزامات 

يف نسب السيولة، وبتأجيل استالم الدفعات املستلمة من العمالء لتحسني نسب الرفع املايل، أو التالعب 
ب وغريها هتدف لتجميل األداء يف أسعار الصرف وترمجة القوائم املالية للشركات التابعة، كل هذه األسالي

  املايل والوضع املايل للشركة.

 الدراسة الميدانية نتائج تصميم وتحليل  .4
بناء على اآلاثر اليت تنتج عن ممارسة احملاسبة اإلبداعية على عناصر قائمة املركز املايل الصايف، فإنه 

ومصداقية القوائم املالية الكشف عن يرتتب على حمافظ احلساابت بصفته املسؤول على التأكد من صحة 
أساليب ممارسة احملاسبة اإلبداعية واحلد منها، لذا فقد مت تصميم استبيان وتوجيهه إىل عينة من حمافظي 

جزئيني، األول منهما إىل  موضحة يف امللحق يف آخر البحث(احلساابت، حيث أن تقسيم هذا االستبيان )
افظي احلساابت، والثاين حيمل أسئلة حتدد موافقتهم حول قيام حمافظ حيمل أسئلة تتعلق ببياانت العامة حمل

احلساابت ابإلجراءات  اليت من شأهنا ان تكشف عن ممارسة احملاسبة اإلبداعية على قائمة املركز املايل الصايف 
فريغ ومن مث مت ت، يف والية برج بوعريريج استبيان على حمافظي احلساابت 53للشركة، مت توزيع حوايل 

، ولتحليل املعطيات SPSS (Statistical Package for Social Sciences)االستبياانت يف برانمج 
مت استعمال ببعض األدوات اإلحصائية كالتكرارات، النسب املئوية، املتوسطات احلسابية واالحنرافات 

 .tمعامل االرتباط بريسون واختبار، املعيارية، وكذا إجراء بعض االختبارات اإلحصائية، كمعامل ألفا كرونباخ
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 اختبار ثبات وصدق أداة البحث: 1 .4
 بات االستبيان يعين أنه يعطي نفس النتائج إذا أعيد تطبيقه عدة مرات متتالية، ويدل الثبات على 

وهو  0,762اتساق النتائج، وهبدف التأكد من  بات االستبيان مت حساب ألفا كرونباخ، والذي يعادل 
الو وق بنتائج ودقة هذا وهبدف التمكن من %، وهذا ما يؤكد  بات االستبيان، 60كرب من مقبول ألنه أ

من صدق االستبيان، والذي يقصد به مدى اتساق كل عبارة من عباراته مع اجلزء لتأكد البحث، جيب ا
الذي تنتمي اليه، ولتحقق من صدق االستبيان مت حساب معامالت االرتباط بريسون، والذي وجد أبنه 

بني حماور إجيابية وقوية وجود عالقة ارتباط جمال مقبول للحكم على وهو  0,731و 0,679بنييرتاوح 
  .sig=0,00وذلك عند مستوى الداللة يان واالستبيان ككل االستب

 تحليل بيانات خصائص مفردات البحث: 2 .4
يبني اجلدول املوايل حتليل البياانت العامة للعينة املستقصاة، وذلك من خالل عرض النسب والتكرارات 

 اخلربة املهنية والتخصص. للمتغريات املوضوعة يف القسم األول لالستبيان، واملتمثلة يف: الدرجة العلمية،
 : توزيع وحدات البحث حسب خصائصها3الجدول 

 النسبة التكرار خاصية العينة النسبة التكرار خاصية العينة النسبة التكرار خاصية العينة

الدرجة العلمية
 71,7 38 ليسانس 

الخبرة المهنية
 

 13,2 7 سنوات 5أقل من

ا
ص

لتخص
 

 تدقيق
 32,1 17 ةسن10إىل 6من 3,8 2 ماسرت 20,8 11 حماسيب

 39,6 21 حماسبة 17 9 سنة15إىل 11من 11,3 6 ماجستري

 37,7 20 مالية 9,4 5 سنة20إىل  16من 11,3 6 دكتوراه

 شهادة
 1,9 1 أخرى

 ختصص 17 9 سنة20أكثر من 
 11,3 6 عدم اإلجابة 1,9 1 آخر

 53 المجموع
100

% 
 53 المجموع

100

% 
 53 المجموع

100

% 

 من إعداد الباحثة ابالعتماد على بياانت االستبيان المصدر:
من اجلدول السابق يالحظ أن نسبة احلاملني لشهادة ليسانس يتصدرون العينة املستقصاة بنسبة 

%، ويف املقابل تقدر 11.3%، يف حني أن احلاملني لشهادة ماجستري والدكتوراه يشكلون نسبة 71,7
يف اجلزائر ولعل هذا راجع ألحكام ممارسة مهنة حمافظ احلساابت %، 3.8نسبة احلاملني لشهادة املاسرت 

 واليت تشرتط احلصول على شهادة ليسانس فقط، وال تويل أي اهتمام للشهادات األخرى.
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سنوات تقدر 10سنوات إىل 6منكما يالحظ من اجلدول السابق أن الفئة اليت ترتاوح خربهتم املهنية 
سنة(، )أكثر من 15إىلسنة 11%وهي أعلى نسبة، مث تليها الفئات التالية على التوايل )من32.1نسبتهم 

%، 9.4%، 13.2%، 17%، 17سنة( بنسب 20سنة إىل 16سنوات(، )من 5سنة(، )أقل من20
%، ولعل تنوع سنوات اخلربة يف عينة 11.3يف حني أن عدم املصرحني بسنوات خربمت تقدر نسبتهم باا 

 راسة.الدراسة من شأنه أن يقدم آراء خمتلفة ووجهات نظر متفاوتة يف املوضوع حمل الد
يف حني يتضح من اجلدول السابق أن التوزيع العينة بني التخصصني "احملاسبة" و"املالية" يعد جد 

%على التوايل، على عكس ختصص تدقيق حماسيب رغم أنه هو التخصص 37,7% و39,6متقارب بنسب 
 األقرب ملزاولة املهنة.

 اختبار فروض البحث: 3 .4
والفرضيات الفرعية ابالعتماد على اختبار الفرضية العامة يتم اختبار الفرضية الرئيسية للدراسة 

وكذا استعمال املتوسط احلسايب  T pour échantillon unique ختبارللدراسة، ابالعتماد على ا
واالحنراف املعياري لتحديد اجتاه إجاابت وحدات العينة ابالعتماد على جمال الفئات اليت مت حساهبا مسبقا 

(، جمال فئة " إال 2.6- 1.8(، جمال فئة "غري موافق " هو )1.8-1فق بشدة" هو )]جمال فئة "غري موا
(، جمال فئة "غري موافق بشدة" هو 4.2-3.4(، جمال فئة " موافق " هو )3.4-2.6حد ما " هو )

 مفادها 1H الفرضية البديلة نتائج اختبار فروض البحث حيث أن اجلدول املوايل يلخص([، و 4.2-5)

احلساابت إبجراءات كافية للكشف عن ممارسة احملاسبة اإلبداعية على قائمة املركز املايل الصايف  يقوم حمافظ"
 هي الفرضية املعاكسة. 0H الفرضية الصفرية، و للشركة اجلزائرية
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 : اختبار فروض البحث4الجدول 

 فروض الدراسة
 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة 
 المحسوبة

 T 

مستوى 
 الداللة
Sig 

القرار الخاص 
 بالفرضية

0H 1H 
يقوم حمافظ احلساابت ابلتحقق من  .1

املعاجلة احملاسبية لألصول غري اجلارية 
للشركة يف سبيل الكشف عن ممارسة 

 احملاسبة اإلبداعية 

 مقبولة مرفوضة 0.000 4.151 0.990 3.29

يقوم حمافظ احلساابت ابلتحقق من  .2
لألصول اجلارية للشركة املعاجلة احملاسبية 

يف سبيل الكشف عن ممارسة احملاسبة 
 اإلبداعية

 مقبولة مرفوضة 0.000 10.168 0.857 3.62

يقوم حمافظ احلساابت ابلتحقق من  .3
املعاجلة احملاسبية للخصوم للشركة يف سبيل 

 الكشف عن ممارسة احملاسبة اإلبداعية
 مقبولة مرفوضة 0.000 11.705 0.778 3.67

 الفرضية الرئيسية:
يقوم محافظ الحسابات بإجراءات كافية 
للكشف عن ممارسة المحاسبة اإلبداعية 
على قائمة المركز المالي الصافي للشركة 

 الجزائرية

 مقبولة مرفوضة 0.000 8.675 0.875 3.53

 SPSSمن إعداد الباحثة ابالعتماد على نتائج  المصدر:
يوضح اجلدول السابق اختبار الفرضية الرئيسية للبحث، كما يلخص اختبار الفروض الفرعية املنبثقة 
عنها، حيث يشري إىل إ بات صحة كل الفروض الفرعية وكذا الفرضية الرئيسية، وما يؤكد صحة هذه الفروض 

ليت تشري إىل اجتاه ، وا0.990ابحنراف معياري ضعيف أقل من  3.29قيمة املتوسط احلسايب األكرب من 
احملسوبة األكرب من القيمة اجلدولية ومستوى الداللة املعدوم أي أقل  tمفردات العينة حنو املوافقة، وكذا قيمة 

وتقبل  0Hيؤكدان على وجود فروق ذات داللة إحصائية، وعليه ترفض الفرضيات الصفرية  αمن قيمة 
يقوم إبجراءات كافية للكشف عن ممارسة احملاسبة حمافظ احلساابت  أي أن "،  1Hالفرضيات البديلة 



 

لي الصافي للشركات دور محافظ الحسابات في كشف ممارسة المحاسبة اإلبداعية على قائمة المركز الما
 الجزائرية

 -محافظ الحساباتدراسة ميدانية لعينة من -
 

378 

يقوم حمافظ احلساابت ابلتحقق من املعاجلة إذ   اإلبداعية على قائمة املركز املايل الصايف للشركة اجلزائرية"،
احملاسبية لألصول اجلارية واألصول غري اجلارية للشركة وكذا من املعاجلة احملاسبية خلصوم للشركة يف سبيل 

 .01، واإلجراءات اليت يقوم هبا موضحة يف امللحق رقم ن ممارسة احملاسبة اإلبداعيةشف عالك
 الخاتمة: .5

لتأ ري يف مسعة الشركة إجيابيا يف السوق، أو لتالعب الضرييب لغاايت هتدف ممارسة احملاسبة اإلبداعية ل
التصنيف املهين، أو لتقوية فرص استفادة اإلدارة من املعلومات الداخلية، أو للحصول على مكافآت كبرية 

فإهنا للمديرين، أو لتجنب التكلفة السياسية أو لزايدة فرصة االقرتاض، لكن مهما كان الدافع هلذه املمارسة 
تقود إىل استخدام أساليب غري أخالقية لتحريف قيم القوائم املالية للشركة، يقوم احملاسب هبذه املمارسة رغبة 
من اإلدارة اليت هتدف إىل تظليل مستخدمي القوائم املالية على رأسها قائمة املركز املايل الصايف، حيث أن 

عناصر قائمة املركز املايل الصايف، واملتمثلة يف تضخيم  احملاسب يستخدم أساليب احملاسبة اإلبداعية لتغيري
قيمة األصول وختفيض قيمة اخلصوم، واليت من شأهنا حتريف نسب السيولة ونسب املديونية وكذا نسب الرفع 
املايل، وحمافظ احلساابت ابعتباره املسؤول على التحقق من صحة القوائم املالية فيجب عليه اختذ اإلجراءات 

 للكشف عن تلك املمارسات. الالزمة
 نتائج البحث: 1 .5

يف سبيل الكشف عن ممارسة احملاسبة اإلبداعية على قائمة املركز املايل الصايف للشركة اجلزائرية يقوم 
حمافظ احلساابت ابلتأكد من املعاجلة احملاسبية لألصول واخلصوم عند االعرتاف هبا أو تقييما وكذا اإلفصاح 

 تواريخ الحقة حيث:عنها ألول مرة أو يف 
يقوم حمافظ احلساابت ابلتحقق من املعاجلة احملاسبية لألصول غري اجلارية للشركة يف سبيل الكشف عن  -

 ممارسة احملاسبة اإلبداعية من خالل اإلجراءات التالية:
 التأكد من ، ول املعنوية الناشئة عن االندماجالتأكد من صحة األسس املتبعة يف التقييم عناصر األص

 التحقق من قيم وأقساط اهتالك األصول املعنوية؛، ف ابألصول املعنوية غري املشرتاةعدم االعرتا
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التحقق من االلتزام مببدأ التكلفة التارخيية  وكذا غيري طرق اهتالك األصول املعنويةالتحقق من مربرات ت
 يف تقييم األصول العينية؛

 التأكد من ، ن وجدت وأبهنا متت بوساطة خمتصنيالتأكد من صحة عملية التقييم األصول العينية إ
يري طرق االهتالك األصول التأكد من مربرات تغ، األصول العينية وتعديل االهتالك نسب اهتالك

التأكد من املستندات والعقود ، ات إعادة التصنيف األصول العينيةالتأكد من صحة ومربر ، العينية
 قدميها أو عدم تقدميها كضماانت للقروض؛اخلاصة بكل األصول العينية والتأكد من ت

 التأكد من صحة و  قييم األصول املالية طويلة األجلالتأكد من تغيري الطرق احملاسبية املتبعة يف ت
 ومربرات تصنيف األصول املالية ألصول طويلة األجل.

الكشف عن ممارسة  يقوم حمافظ احلساابت ابلتحقق من املعاجلة احملاسبية لألصول اجلارية للشركة يف سبيل -
 احملاسبة اإلبداعية من خالل اإلجراءات التالية:

 من صحة التحقق ، لي لألصناف يف املتعلقة ابملخزونفحص كشوفات اجلرد والتحقق من الوجود الفع
ن صحة خمصصات خسائر التحقق من األسعار اجلارية للمخزون والتأكد م، األسعار التارخيية ملخزون

 ة مربرات تغيري طريقة تقييم املخزون؛مراجعو  قيمة املخزون
  الديون إىل إمجايل الذمم املدينةطلب تقارير ابلذمم املدينة والتحقق من نسبة خمصص خسائر ،

التحقق من صحة ، التابعة والزميلة يف عنصر مستقل التحقق من اإلفصاح عن الذمم املدينة للشركات
 الذمم املدينة املتداولة؛ التصنيف واستبعاد الذمم املدينة طويلة األجل من

  تقييم التحقق من صحة األسعار املستخدمة ، ات إعادة التصنيف األصول املاليةالتحقق من مربر
 التحقق من األسعار اجلارية األوراق املالية املتداولة؛و  األوراق املالية املتداولة

 التحقق من صحة أسعار الصرف.و  النقدية التأكد من حساابت عناصر 
حمافظ احلساابت ابلتحقق من املعاجلة احملاسبية للخصوم للشركة يف سبيل الكشف عن ممارسة يقوم  -

 احملاسبة اإلبداعية من خالل اإلجراءات التالية:
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  التحقق من معاجلة أرابح وخسائر تقلب أسعار الصرف املرتبطة ابملعامالت اليت تتم ابلعمالت
 ألموال اخلاصة؛األجنبية يف قائمة حساابت النتائج بدال من ا

  التحقق من معاجلة األرابح اليت تنشأ عن ترمجة القوائم املالية للشركات التابعة املعدة يف األموال اخلاصة
 بدال من قائمة حساابت النتائج؛

  ض قصرية األجلالتحقق من عدم احلصول على قرض طويل األجل قبل انتهاء السنة لسداد القرو 
ض طويلة األجل املستحقة خالل السنة اجلارية ضمن اخلصوم التحقق من إ بات أقساط القرو و 

 اجلارية؛
 .التحقق من الدفعات املقدمة من العمالء 

 توصيات البحث: 2 .5
يقع على عاتق حمافظ احلساابت التأكد من قيم عناصر األصول واخلصوم للكشف عن ممارسة 

األصول واخلصوم يف اجلزائر تسهل للمدقق بة اإلبداعية، لذا من الضروري توفري أسواق نشطة لعناصر ساحملا
 أسواق حتديد تلك القيم بدقة وموضوعية، كما أنه حيتاج قيم دقيقة لألوراق املالية لذا من الضروري توفري

من املالحظ أن من أساليب احملاسبة اإلبداعية التغري يف طرق املعاجلة احملاسبية ، و رأس مال نشطة يف اجلزائر
مربرات تغيري هذه الطرق أكثر لتسهيل مهمة التأكد من مربرات تغيري حملافظ  لذا من الضروري ضبط

 احلساابت.
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 أجزاء االستبيان :1 الملحق
 ـــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــات العــــــــــــــــــــــــــــــــــالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــ

 من فضلك، قم بتحديد بيانتك العامة بوضع دائرة على الرقم املناسب: -
  التخصص:   الخبرة المهنية:   الدرجة العلمية:

 1 تدقيق حماسيب  1 سنوات 5أقل من   1 ليسانس
 2 حماسبة  2 سنوات10سنوات إىل  6من  2 ماسرت

 3 مالية  3 سنة15سنوات إىل 11من   3 ماجستري
 4 ختصص آخر  4 سنة 20سنوات إىل 16من   4 دكتوراه

    5 سنة 20أكثر من   5 شهادة أخرى
        

 من فضلك، قم بتحديد درجة موافقتك ملا أييت بوضع دائرة على الرقم املناسب:مالحظة: 
 المحور األول:

 الجاريةاإلجراءات التي يطبقها محافظ الحسابات لكشف ممارسة المحاسبة اإلبداعية على األصول غير  

في سبيل الكشف عن ممارسة المحاسبة اإلبداعية على عناصر 
 األصول غير الجارية يقوم محافظ الحسابات بالتحقق من:

موافق 
 بشدة

 إلـــــــى  موافق
حـــــــد 
 مــــــــــــــا 

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تماما

 1 2 3 4 5  عن االندماجاملعنوية الناشئة  األصول التقييم عناصر املتبعة يف األسس صحة .1
 1 2 3 4 5 ابألصول املعنوية غري املشرتاة  االعرتاف عدم .2
 1 2 3 4 5 قيم وأقساط اهتالك األصول املعنوية .3
 1 2 3 4 5  طرق اهتالك األصول املعنوية تغيري مربرات .4
 1 2 3 4 5 التارخيية يف تقييم األصول العينية التكلفة مببدأ االلتزام .5
 1 2 3 4 5 خمتصني متت بوساطة وأبهنا التقييم األصول العينية إن وجدت عملية صحة .6
 1 2 3 4 5 نسب اهتالك األصول العينية وتعديل االهتالك .7
 1 2 3 4 5 االهتالك األصول العينية مربرات تغيري طرق .8
 1 2 3 4 5 التصنيف األصول العينية  إعادة ومربرات صحة .9

األصول العينية والتأكد من تقدميها أو عدم تقدميها بكل  اخلاصة والعقود املستندات .10
 1 2 3 4 5 كضماانت للقروض

 1 2 3 4 5 األجل  طويلة يف تقييم األصول املالية املتبعة احملاسبية الطرق تغيري .11
 1 2 3 4 5 ومربرات تصنيف األصول املالية ألصول طويلة األجل صحة .12

 محافظ الحسابات لكشف ممارسة المحاسبة اإلبداعية على األصول الجاريةاإلجراءات التي يطبقها المحور الثاني: 
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صول الجارية في سبيل الكشف عن ممارسة المحاسبة اإلبداعية على عناصر األ
 يقوم محافظ الحسابات باإلجراءات التالية:

موافق 
 بشدة

 إلـــــــى  موافق
حـــــــد 
 امــــــــــــــ

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تماما

 1 2 3 4 5 ة ابملخزوناملتعلق يف لألصناف الوجود الفعلي من والتحقق اجلرد كشوفات فحص .1
 1 2 3 4 5 التارخيية ملخزون األسعار صحة من التحقق .2
التحقق من األسعار اجلارية للمخزون والتأكد من صحة خمصصات خسائر قيمة  .3

 1 2 3 4 5 املخزون

 1 2 3 4 5 تغيري طريقة تقييم املخزون  مربرات مراجعة .4
 إمجايل إىل نسبة خمصص خسائر الديون من والتحقق املدينة ابلذمم تقارير طلب .5

 1 2 3 4 5 املدينة الذمم

 1 2 3 4 5 مستقل عنصر والزميلة يف التابعة للشركات املدينة الذمم من اإلفصاح عن التحقق .6
 املدينة الذمم املدينة طويلة األجل منالذمم  واستبعاد التصنيف صحة من التحقق .7

 1 2 3 4 5 املتداولة

 1 2 3 4 5 األصول املالية التصنيف إعادة مربرات من التحقق .8
 1 2 3 4 5 املالية املتداولة املستخدمة تقييم األوراق األسعار صحة من التحقق .9

 1 2 3 4 5 املالية املتداولة األوراق التحقق من األسعار اجلارية .10
 1 2 3 4 5 التأكد من حساابت عناصر النقدية  .11
 1 2 3 4 5  الصرف أسعار صحة من التحقق .12

 اإلجراءات التي يطبقها محافظ الحسابات لكشف ممارسة المحاسبة اإلبداعية على الخصومالمحور الثالث: 

في سبيل الكشف عن ممارسة المحاسبة اإلبداعية على عناصر 
 باإلجراءات التالية:الخصوم يقوم محافظ الحسابات 

موافق 
 بشدة

 إلـــــــى  موافق
حـــــــد 
 مــــــــــــــا

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تماما

 تتم اليت ابملعامالت املرتبطة الصرف تقلب أسعار وخسائر التحقق من معاجلة أرابح .1
 األموال اخلاصة من قائمة حساابت النتائج بدال يف األجنبية ابلعمالت

5 4 3 2 1 

 املعدة التابعة للشركات املالية القوائم ترمجة عن تنشأ اليتالتحقق من معاجلة األرابح  .2
 1 2 3 4 5 حساابت النتائج قائمة من بدال األموال اخلاصة يف

 القروض لسداد السنة انتهاء األجل قبل طويل قرض على من عدم احلصول التحقق .3
 1 2 3 4 5 األجل قصرية

 ضمن القروض طويلة األجل املستحقة خالل السنة اجلاريةأقساط  إ بات من التحقق .4
 1 2 3 4 5 اخلصوم اجلارية

 1 2 3 4 5 التحقق من الدفعات املقدمة من العمالء  .5
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 : ملخص
خم ابجلزائر خالل هتدف هذه الدراسة بشكل أساسي إىل استقصاء أثر السياسة النقدية على التض

 .(VARجه )حيث مت تطبيق منوذج االحندار الذايت املت (،2017-2000الفرتة املمتدة ما بني )
عدل إعادة اخلصم على معدل أن ملعدل منو الكتلة النقدية أثرا أكرب من أثر م خالل النتائجوتبني من 

على املدى أتثري سليب  إعادة اخلصم كانأن أتثري كل من معدل منو الكتلة النقدية ومعدل كما   التضخم،
 .القصري واملتوسط والطويل

  نقدية.الكتلة العادة اخلصم، معدل التضخم، سياسة النقدية، معدل إالكلمات مفتاحية: 
  JEL:  E52.E5.E31. E51 اتتصنيف

Abstract 

 The main objective of this study is to investigate the effect of monetary 

policy on inflation in Algeria during the period 2000-2017, where the Vector 

Self Regression (VAR) model was applied. 

The results show that the growth rate of the monetary mass has a greater 

impact than the rate of rebate rate on inflation, and that the effect of both the 

growth rate of money and rebate rate was negative in the short, medium and 

long term. 

Keywords: monetary policy, rebate rate, inflation rate, money supply. 
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JEL Classification Codes: E52, E5, E31, E51. 

 مقدمة:  .1
اهرة التضخم، ابعتبارها االقتصادية الفعالة يف مواجهة ظتعترب السياسة النقدية من بني السياسات 

تطبيق السياسة النقدية إبحداث جزءا أساسيا من أجزاء السياسة االقتصادية العامة للدولة، حيث تقوم الدولة ب
لنقدي واالئتمان، واهلدف اتغريات مبا يتالءم مع الظروف االقتصادية السائدة من خالل التأثري يف العرض 

 و امتصاص السيولة الزائدة أو حقن االقتصاد بتيار نقدي جديد.منه ه
رة اقتصادية وال فالتضخم واحدا من أهم مؤشرات الوضع االقتصادي، مثله مثل أي حالة أو ظاه

شر تكمن خلفه حقائق قد يعترب ابلضرورة حالة مرضية إال بعد أن يتجاوز حدوده، واملعروف أن التضخم مؤ 
خلطورة رهن أسبابه، كما ان سلبية، وابلتايل جيب السيطرة عليه قبل أن يصل مستوى تكون إجيابية وقد تكو 

وط التضخمية يف االقتصاد واليت وأنه يزداد على اقتصادايت البلدان كلما توافرت البيئة املناسبة لتنامي الضغ
لتضخمية ودفع مستوايت ضغوط اتعتمد يف أتثريها على جمموعة من العوامل واملتغريات اليت تساهم يف تغذية ال

 األسعار حنو االرتفاع.   
قوى تضخمية هو  كما أنه من األسباب اليت تؤدي إىل حتريك األسعار حنو األعلى وظهور بذلك

بقها الدولة والتقلبات العشوائية يف املناخ الذي تفرزه البياانت الناجتة عن السياستني النقدية واملالية اليت تط
زائري جند قد أـنه متيز منذ لدولية، من جهة أخرى إذا أتملنا يف طبيعة االقتصاد اجلحجم ونوعية التجارة ا

اجتاهات تضخمية داخلية،  بداية عقد الثمانينات أبزمة جدية من انحية األداء والفعالية، حبيث نتجت عنه
يف السوق جراء ليت ظهرت مث أن العرض الكلي مل يكن قادرا على مسايرة الزايدات املتتالية يف الطلب وا
 جلزائري.التطبيق السليب للسياسات النقدية التوسعية مولدة آاثر وخيمة على االقتصاد ا

ادرة على اجلمع تتطلب عملية استهداف التضخم والسيطرة عليه توفر سياسة اقتصادية حمكمة ق
مام من طرف اخلرباء االهت واملالئمة بني أدواهتا املختلفة، إذ يعد من أهم املشكالت اليت تنال قسطا من

 ات االقتصاد الكلي. واحلكومات واملنظمات الدولية ملا له من آاثر ابلغة احلساسية على ابقي متغري 
النقدية يف معاجلة  من هذا املنطلق ميكن وضع إشكالية الدراسة كالتايل: ما مدى فعالية السياسة

  (؟2017-2000يف اجلزائر خالل الفرتة ) ظاهرة التضخم



 

 (2017-2000دور السياسة النقدية في معالجة التضخم في الجزائر للفترة )
 

386 

 بة على اإلشكالية السابقة ارأتينا يف هذه الدراسة على صياغة الفرضيات التالية: ولإلجا
يف اجلزائر خالل الفرتة  ممن معدل إعادة اخلصم على التضخ : أن عرض النقود أكثر أتثريالفرضية األولى 
(2000-2017.) 
يف  تضخم أتثري إجيايبالم على معدل : أن أتثري كل من عرض النقود معدل إعادة اخلصالفرضية الثانية 

 (.2017-2000اجلزائر خالل الفرتة )
ن أجل احلفاظ على استقرار موهتدف هذه الدراسة إىل حماولة ابراز الدور الذي تلعبه السياسة النقدية 

، إضافة ات السياسة النقديةسري عمل أدو  املستوى العام لألسعار، ابإلضافة إىل حماربة التضخم والتعرف على
 عرف على واقع التضخم يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة. إىل الت

 هي كالتايل:و أهم الدراسات السابقة اليت تناولت جانب من هذا املوضوع الدراسات السابقة: 
Zied Ftiti,(2010) قدية وخاصة وضع : يف هذه الدراسة قام الباحث مبراجعة أداء السياسة الن

 دل النمو االقتصادي.وازن على املدى الطويل بني التضخم ومعسياسة استهداف التضخم والحظ أن هناك ت
Si mohamed Kamel & Kheira Benyamina (2014) : توصلت نتائج

ماد على بياانت ( ابالعت2013-2001خالل الفرتة ) SVARالدراسة من خالل استخدام النموذج 
 رية إىل أن سعر الصرف له دور يف معاجلة التضخم.هش
( 2018سماحي أحمد :)ف التضخم يف حيث قام الباحث بدراسة دور السياسة النقدية يف استهدا

ن معاجلة التضخم أوتوصلت الدراسة إىل  ARDLابستخدام منوذج  2016-2002اجلزائر خالل الفرتة 
ات ومن د على ضبط الواردزائر ال تعتمد فقط على األدوات النقدية كضبط كميات النقود وإمنا يعتميف اجل

 التحكم يف سياسة التجارة اخلارجية. 
( 2016بن نافلة نصيرة :)إمكانية أن تقوم السياسة  ىة من خالل هذه الدراسة معرفة مدحاولت الباحث

النقدية ابلتحكم يف معدالت التضخم يف اجلزائر، حيث مت تطبيق اختبار منوذج متجه تصحيح اخلطأ 
VECM  اد على املتغريات التالية: معدل الكتلة النقدية، معدل وابالعتم 2014-1970خالل الفرتة

إعادة اخلصم، ومعدل التضخم. وتوصلت هذه الدراسة أن هناك أتثري ملتغريات الدراسة على معدالت 
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التضخم بنسب خمتلفة وابلتايل هناك أتثري نسيب للسياسة النقدية على معدالت التضخم يف اجلزائر، كما أنه 
السياسة النقدية نستخلص أن التضخم يف اجلزائر قد يعود أيضا ألسباب هيكلية كأثر من خالل تتبع مسار 

 السوق املوازية وعوامل خارجية كالتضخم املستورد.
مدة، حيث مت تغطية فرتة هو املدة الزمنية املعتإن ما يميز هذه الدراسة عن الدراسة السابقة  

ر السياسة النقدية يف معاجلة املوضوع واملتمثلة يف استقصاء أث، كذلك طريقة معاجلة 2017الدراسة إىل غاية 
استهداف التضخم وحتقيق  ية، حيث أن جناح السياسة النقدية املبنية على تبين اسرتاتيجالتضخم يف اجلزائر

 القصري على األقل.  ضخم منخفضة إضافة إىل إمكانية تطبيقها بشكل فعال يف اجلزائر ابملدىمعدالت ت
لســـياســـة النقدية على معدالت اابلنظر إىل طبيعة الدراســـة واملتمثلة يف اختبار مدى أتثري  لدراســة:ا يةمنهج

لعلمية املستقاة من شىت املصادر التضخم يف اجلزائر فقد مت اعتماد املنهج الوصفي والتحليلي ملراجعة املادة ا
 حتقيق اســـــتقرار األســـــعار يفية ودورها واملراجع العلمية اليت عنيت ابلتأصـــــيل النظري ملفهوم الســـــياســـــة النقد

 اسة القياسية.  ومكافحة التضخم، كما مت استخدام مناذج االقتصادي القياسي لتغطية حماور الدر 
ات، خصــــص كل من حماور، مث نتائج الدراســــة والتوصــــي أربعتتضــــمن هذه الدراســــة مقدمة تتبعها 

للجانب التطبيقي للدراســـة،  للجانب النظري، أما احملورين الرابع واخلامس فخصـــصـــا األول والثايناحملورين 
( وذلك 2017-2000دور الســــياســــة النقدية يف معاجلة التضــــخم يف اجلزائر خالل الفرتة ) تناولحيث 

 على النحو التايل:
 .السياسة النقدية وأهدافها نتطرق فيه ملفهوم :ولالمحور األ

ن خالل ابراز مفهوم م، دور الســــــــــــياســــــــــــة النقدية يف معاجلة التضــــــــــــخممن خالله إبراز يتم  :انيالثالمحور 
 .لسياسة النقدية يف معاجلة التضخمالتضخم واسبابه، إضافة إىل إجراءات ا

ذا النموذج ومتغريات نقوم من خالله بعرض منوذج الدراســـــــــــــة املعتمد وأســـــــــــــباب اختيار ه :ثالثالمحور ال
القتصــــــادية واخلصــــــائص االدراســــــة املعتمدة ووصــــــفها إضــــــافة إىل مصــــــادر البياانت، كما قمنا بدمج النظرية 

 يف شكل منوذج اقتصادي. جلزائرياملميزة لطبيعة االقتصاد الوطين ا
 ت املطبقة ومناقشتها. فقد مت ختصيصه للتحليل القياسي وعرض نتائج خمتلف االختبارا :رابعالمحور ال
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 السياسة النقدية:  .1
لك احلني مع تطور ذإن مصطلح السياسة النقدية ظهر مع بداية القرن التاسع عشر، مث تطور منذ 

نقود والسياسة النقدية يف النشاط لاملراحل املختلفة انطالقا من املفهوم احليادي للنقود إىل مرحلة تعظيم دور ا
 االقتصادي، لذلك يف هذا املطلب سنتعرض إىل تعريف السياسة النقدية وأهدافها.

 مفهوم السياسة النقدية:  1.1
ويقصد ابلسياسة النقدية قيام البنك املركزي بتغيري كمية النقود يف اجملتمع زايدة ونقصاان وذلك بتأثريه 

الفائدة عن طريق استخدام أدواته التقليدية )أدوات السياسة النقدية( للتأثري على حجم االئتمان وأسعار 
 (291-290، الصفحات 1998)راضي،  على االستثمار وابلتايل على النشاط االقتصادي يف اجملتمع.

اليت تستهدف مراقبة حجم النقد املتيسر كما تعين السياسة النقدية مجيع اإلجراءات النقدية واملصرفية 
ومي يف االقتصاد القومي وهي بذلك تعين العمل الذي يوجه للتأثري يف النقد واالئتمان وكذلك االقرتاض احلك

 (burda & wyplosz, 1997, pp. 190-191) أي حجم وتركيب الدين احلكومي
 أهداف السياسة النقدية:   2.1

سم إىل أهداف وسيطة السياسة النقدية إىل حتقيق جمموعة من األهداف املختلفة واليت تنق تسعى
 وسيطة وهنائية: وأهداف هنائية، سيتم التطرق يف هذا اجلزء من البحث إىل األهداف األولية وال

 األهداف األولية: .أ
لى األهداف الوسيطة واليت عاملركزي من خالهلا التأثري  تعترب األهداف األولية متغريات حياول البنك

 تتمثل فيما يلي:
  :مجمعات االحتياطات النقدية 

 تعرف القاعدة النقدية أو النقد ذي األثر القوي على أهنا األصول اليت ميكن استخدامها يف املعامالت
وتتكون القاعدة النقدية من زاوية استخداماهتا من العملة يف التداول واالحتياطي  (7، صفحة 1998)كرم ، 

النقدي للبنوك التجارية، والذي ينقسم بدوره إىل االحتياطي القانوين واالحتياطي االختياري. ولكل من 
عن القاعدة  جماميع االحتياطي مؤيدون ومعارضون، فلقد دافعت البنوك املركزية يف أمريكا ولسنوات عديدة
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النقدية، دافعت فروع أخرى واقتصاديو جملس احملافظني عن خمتلف أنواع جماميع االحتياطي املصرفية األخرى 
كهدف أويل وانتقل النقاش إىل االقتصاديني حول كل جممع، وهكذا بقي املوضوع حمل جدل نظرا لكونه 

 يتصف ابلتجربة. 
  :ظروف سوق النقد 

ملقرتضني ومواقفهم اسهولة أو صعوبة أسواق االئتمان، ويعين ذلك قدرة يقصد هبذا املصطلح مدى 
ة وشروط اإلقراض األخرى السريعة والبطيئة يف معدل منو االئتمان ومدى ارتفاع أو اخنفاض أسعار الفائد

 ما ة ترتاوح من يوم إىل يومنيوسعر فائدة األرصدة البنكية يتمثل يف سعر الفائدة على األرصدة املقرتضة ملد
 بني البنوك.

هذه اجملموعة حتتوي على االحتياطات احلرة ومعدل األرصدة املصرفية وأسعار الفائدة األخرى يف 
كما مت استخدام أنواع خمتلفة من األرقام القياسية   .(134، صفحة 1998)أبو الفتوح الناقة ،  سوق النقد

ومن أهم هذه األرقام ما كان مستخدما يف اخلمسينات والستينات من هذا القرن وهو االحتياطات احلرة 
وهي تشمل االحتياطات الزائدة للبنوك األعضاء يف البنك املركزي مأخوذا منها االحتياطات اليت اقرتضتها 

املركزي، واثين هذه األرقام القياسية ألوضاع سوق النقد هو أسعار الفائدة على أذوانت  هذه البنوك من البنك
 اخلزانة واألوراق التجارية وسعر الفائدة الذي تفرضه البنوك على أفضل العمالء وسعر الفائدة ما بني البنوك. 

 األهداف الوسيطية: .ب
ارس عليه أتثريها بشكل مباشر وسريع اهلدف الوسيطي عبارة عن متغري ميكن للسلطة النقدية أن مت

وسعر الفائدة وأسعار  M2و  M1بواسطة أدواهتا اخلاصة، متثل األهداف الوسيطية مبتغريات نقدية كلية مثل 
 الصرف.

 :سعر الفائدة كهدف وسيط 
تعرف الفائدة على أهنا السعر النقدي الستخدام األموال القابلة لإلقراض، وترجع أمهيتها يف النشاط 
االقتصادي إىل القرون السابقة، وتزايدت أمهيتها يف العصر احلديث وقد تبنت البنوك املركزية أسعار الفائدة 

 (2-1، الصفحات 2004)احلوراين ،  ةكأهداف وسيطية للسياسة النقدية بعد انتهاء احلرب العاملية الثاني
أما فيما يتعلق بتحديد أسعار الفائدة فمن الواضح أنه غري منفصل عن حتديد منو الكتلة النقدية، 
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لكن من الواضح أيضا أن السلطات العاملة ال تستطيع أن تتجاهل من جهة أخرى مستوى أسعار الفائدة، 
 مستوى هذه األسعار يعترب أحد هذه احملددات اهلامة لسلوك كل من األفراد واملشروعات.ألن 

يتوجب على السلطات النقدية أن تراقب مستوايت أسعار الفائدة وأن تبقى تغريات هذه األسعار 
 ضمن هوامش غري واسعة نسبيا وحول مستوايت وسطية تقابل التوازن يف األسواق، هذا التوازن يقود إىل

اإلعالن عن هرمية معينة يف أسعار الفائدة واألسعار يف األجل الطويل أعلى مبدئيا من املعدالت يف األجل 
القصري، وهذه اهلرمية يف األسعار هي ضرورية لتكوين واستقرار االدخار ولكي تنتقي االستثمارات طبقا 

 (197-195حات ، الصف2000)مالك ،  إلنتاجيتها
 :سعر الصرف 

يعترب سعر صرف النقد مؤشرا منوذجيا ملعرفة األوضاع االقتصادية لبلد ما وذلك ابحلفاظ على استقراره 
عند مستوى قريب من مستوى تكافؤ القدرات الشرائية، كما أن التدخل املقصود واهلادف إىل رفع سعر 

 لتخفيض التضخم، فرفع سعر الصرف يؤدي إىل ختفيض صرف النقد اجتاه العمالت األخرى قد يكون عامال
 األسعار عند االسترياد ويرفع القدرة الشرائية للعملة وهذا ما يتطابق مع اهلدف النهائي للسياسة النقدية

 (65، صفحة 2010)بوخاري، 
 :العرض النقدي 

وسيط أن تكون هناك قدرة على حتديده إحصائيا، أي يشرتط يف استخدام العرض النقدي كهدف 
 duthul) أن يستطيع القائمون على السياسة النقدية حتديد األصول املالية اليت نسميها العملة أو النقود

& marios, 2000, p. 121). 
بدءا من الثمانينات ومل تعد مسألة سهلة كما أن حتديد املعروض النقدي أصبح مسألة صعبة للغاية 

كما كانت يف السابق، وذلك بسبب تغري سرعة دوران النقد نتيجة حلركات رؤوس األموال الرمسية وغري 
الرمسية وظهور املشتقات املالية احلديثة، وهلذا يبقى اإلشكال مطروحا وهو أي عرض نقدي الذي ميكن 

أو العرض النقدي ابملعىن  𝑀1عرض النقدي ابملعىن الضيقضبطه بسهولة؟، وهل يتم اللجوء إىل ال
 يف ظل وجود املشتقات املالية.  𝑀3أو العرض النقدي  M2الواسع
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ويالحظ أن ضبط اجملمع النقدي املوسع هو الذي أصبح جيذب اهتمام البنوك املركزية يف معظم 
 الدول املتقدمة والنامية معا.

 النقدية:األهداف النهائية للسياسة  .ت
دية أدوات مساعدة لتحقيق تعترب األهداف األولية والوسيطية يف االسرتاتيجية احلديثة للسياسة النق

ي، واملتمثلة يف حتقيق األهداف النهائية للسياسة النقدية وتعرف هذه األهداف اختصارا ابملربع السحر 
النمو االقتصادي وحتقيق  دالت علية مناالستقرار يف املستوى العام لألسعار، العمالة الكاملة، حتقيق مع

 التوازن يف ميزان املدفوعات.
 :تحقيق االستقرار في المستوى العام لألسعار 

ة ينبغي أن يكون هو جيمع االقتصاديون يف الوقت احلاضر على أن اهلدف الرئيسي للسياسة النقدي
أن التضخم ينبغي أن يظل  ويعين هذا احلفاظ على استقرار األسعار وعلى القدرة الشرائية للعملة احمللية،

متويل العجز عن  % سنواي وأن تلتزم احلكومة بعدم تطبيق سياسات04% و01منخفضا كأن يرتاوح بني 
 طريق زايدة املعروض النقدي.  

أن التضخم املرتفع حيدث فقط عندما يكون معدل منو العرض النقدي  يرى كل من كينز والنقدويني
مرتفعا، وحسب فريدمان فإنه ال ميكن القضاء على التضخم املستمر ملدة طويلة إال بسياسة نقدية انكماشية 
وهي ختفيض معدالت النمو النقدي ومع معرفة أسباب هذا التوسع النقدي والوضع االقتصادي، فقد بني 

أن كل تضخم شديد قد تولد عن توسع نقدي، وأن كل انكماش رئيسي قد نتج إما عن اضطراب فريدمان 
نقدي أو أتثر بشدة ابالضطراب النقدي، وإذا مت القضاء على االضطراابت الناجتة عن التقلبات النقدية فإن 

 (288، صفحة 1998أسرتوب، )جوارتيين و  االقتصاد يتسم ابالستقرار النسيب
 :العمالة الكاملة 

تعترب العمالة املرتفعة هدا أساسيا ألي سياسة اقتصادية، وكل اآلراء تدعم هذه السياسة، ويعرف 
االقتصاديون العمالة الكاملة أبهنا مستوى العمالة الذي يتحقق من االستخدام الكفء لقوة العمل املدنية 

البطالة ينتج أساسا عن التغريات الديناميكية والظروف اهليكلية للبنيان  مع السماح ملعدل منخفض من
االقتصادي، فباستطاعة السياسة النقدية أن تساعد على حتقيق هذا اهلدف وذلك من خالل تقوية الطلب 
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الفعال، فعدما تقوم السلطات النقدية بزايدة العرض النقدي تنخفض أسعار الفائدة ويزداد االستثمار 
 فض البطالة وابلتايل زايدة االستهالك مث زايدة الدخل.   فتنخ
 :تحقيق معدالت عالية من النمو االقتصادي 

يعتمد النمو االقتصادي على كل من تراكم رأس املال والتقدم التكنولوجي، ويعتمد تراكم رأس املال 
ة الناتج الذي ميكن على حجم االستثمارات من الدخل الوطين، كما يؤدي التقدم التكنولوجي إىل زايد

، وميكن للسياسة النقدية (6-2، الصفحات 2005)قنديل ،  حتصيله من القدر املتوفر من عناصر اإلنتاج
أن تساهم يف حتقيق معدل عال لنمو االقتصاد الوطين ولكن هناك عوامل أخرى غري نقدية جيب توافرها 

العايل، كتوافر املوارد الطبيعية والقوى العاملة الكفؤة، وتوافر عوامل وظروف سياسة لتحقيق هذا املعدل 
واجتماعية مالئمة، ولذلك فإن دور السياسة النقدية جيب أن يعمل ابلتنسيق مع هذه العوامل، وكذلك مع 

 سياسة مالية غري مناقضة لدور السياسة النقدية.
 :تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات 

يعرف ميزان املدفوعات أبنه بيان إحصائي يلخص بطريقة منهجية املعامالت االقتصادية القتصاد ما 
 .(6-2، الصفحات 2005)قنديل ،  مع بقية العامل يف فرتة حمددة

ب االختالالت هناك اختالفات يف السياسات االقتصادية فيما خيص استخدام السياسة النقدية لتجن
النقدية ألن األمر يتعلق بسعر الصرف وحركة رؤوس األموال، فسعر الصرف يف الواقع مرتبط هبدف استقرار 
األسعار يف االقتصاد الوطين، وميكن إدراك هذا االرتباط، فاخنفاض األسعار سيؤدي إىل زايدة الطلب على 

عين زايدة الطلب على عملة هذا البلد الذي اخنفضت السلع احمللية وابلتايل زايدة الصادرات، هذه الزايدة ت
 .(59، صفحة 2003)قدي ،  فيه األسعار فريتفع سعر صرفها مقابل العمالت األخرى

إذا كانت السياسة النقدية تستهدف التضخم فإن سعر الصرف ال ميكن استخدامه مثال لتحقيق  
أهداف خاصة ابحلساب اجلاري، وابملقابل إذا كان سعر الصرف يستهدف حتقيق أهداف خاصة ابحلساب 

تكون اجلاري فال ميكن استخدامه لتخفيض التضخم، وإذا كان سعر الصرف اثبت فإن السياسة النقدية لن 
مستقلة مبا فيه الكفاية لتصلح كأداة لتحقيق االستقرار الداخلي وإدارة نتائج تدفق رؤوس األموال قصرية 
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 األجل.
 دور السياسة النقدية في معالجة التضخم:   .2

تصادايت املعاصرة سواء أصبحت ظاهرة التضخم من أكرب الظواهر االقتصادية والنقدية ارتباطا ابالق
 ية الثانية ية منها ويعود اتريخ هذه الظاهرة إىل ما بعد احلرب العاملاملتقدمة أو النام

  مفهوم التضخم: 1.2
إىل اخفاض القوة الشرائية  هو ذلك االرتفاع املستمر واملتواصل يف املستوى العام لألسعار الذي يؤذي
أنه يعترب ظاهرة اقتصادية و للنقود )قيمتها احلقيقية( مما ينتج عنه عدة مشاكل اقتصادية واجتماعية، كما 

 خطرية جدا.  
نوجزها فيما  إىل ظهور تضخم معنيهنا عدة أسباب للتضخم وكل سبب يؤدي أسباب التضخم:   2.2

 يلي:
 :دمات للعرض حيدث نتيجة لتجاوز الطلب الكلي على السلع واخل التضخم الناشئ عن الطلب

ينز بتحليل هذه احلالة كالكلي هلا، وقد قام كل من االقتصادي السويدي فيسل واالقتصادي اإلجنليزي  
اج، وابلتايل تسارع لطلب الكلي على اإلنتوخلصا إىل أن زايدة الفائض النقدي يؤدي إىل زايدة ا

لب على املواد األولية والعمال املشروعات لزايدة اإلنتاج هبدف زايدة األرابح وبزايدة اإلنتاج يزداد الط
ابلدخول يف االستهالك  مما يؤدي إىل زايدة األجور فيتم منح العمال قدرة شرائية إضافية تسمح هلم

فرغة ال خمرج مالسلع واخلدمات من جديد وتصبح بذلك يف حلقة والذي يعين زايدة الطلب على 
 منها.

  :)تفاع نفقات وأسعار عوامل حيث يرجع ارتفاع األسعار إىل ار التضخم الناشئ عن النفقة )المستورد
يف زايدة النفقة فأي  اإلنتاج دون أن يكون تغري يف الطلب ويعترب عنصر العمل هو العامل األساسي

ج ويؤدي ذلك إىل رفع نسبة للعمل تضيفها املشروعات واملؤسسات إىل تكاليف املنتو رفع لألجور ابل
ولذلك فظهور التضخم  األسعار انطالقا من هذا التحليل فإن أي رفع لألجور يؤدي إىل رفع األسعار

 ع األسعار وارد.يف الظروف املواتية ويربز إىل الساحة االقتصادية ويزداد كلما أصبح ارتفا 
  هو تضخم انتج عن تطبيق سياسات وبرامج التنمية فقد تقوم الدولة إبصدار الهيكلي: التضخم
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نقدي بدون أن يكون له مقابل من اإلنتاج كانطالقة لعملية التنمية مثل توظيف عمال جدد وعوامل 
انتاج جديدة وابلتايل ضخ أموال وزايدة االستهالك يؤدي إىل رفع األسعار للسلع واخلدمات وأخريا 

ور التضخم، إن هذا التضخم خيص البلدان النامية ويكون تضخم مرحليا يزول مبجرد البدء يف عملية ظه
 اإلنتاج وامتصاص األموال اليت هي بدون مقابل. 

 إجراءات السياسة النقدية في معالجة التضخم:  3.2
يف االقتصاد مل املصريف تعترب السياسات املستخدمة ملواجهة التضخم تقوم على حتقيق انكماش يف الع

للتحكم يف املعروض النقدي  وذلك من خالل أدوات السياسة النقدية إذ تعترب إجراءات يطبقها البنك املركزي
 من النقود وسوف نركز على: 

 :اليت متلك  تعترب هذه األداة من أكثر األدوات فعالية يف الدول املتقدمة عمليات السوق المفتوحة
عمل هذه األداة على أساس دخول البنك املركزي يف السوق املايل ابئعا أو  سوق املال املتطور، وتقوم الية

مشرتاي لسندات حكومية أو مالية. فعندما يقوم البنك املركزي بشراء األوراق املالية يؤدي هذا إىل زايدة 
بنوك على االحتياطات النقدية، لدى املشرتين )عادة البنوك التجارية( األمر الذي يعين زايدة قدرة هذه ال

منح القروض، وابلتايل زايدة العرض النقدي، واخنفاض أسعار الفائدة قصرية األجل، ويؤدي قيام البنك 
 (234، صفحة 2014)الوزين و الرفاعي ،  املركزي ببيع األوراق املالية إىل عكس النتائج السابقة

ربة ذلك، ولعل خمية يف االقتصاد، تسعى احلكومة إىل حمافعند وجود حالة تضخم أو فجوة تض
اء، وعليه يتدخل البنك أقصر الطرق هي ثقيل حجم النقد املتداول لكبح الطلب، وتقليل القدرة على الشر 

الستهالك عالية، مما حيفز املركزي لبيع سندات حكومية أبسعار فائدة مغرية جتعل تكلفة الفرصة البديلة ل
، مما يقلل من حجم النقد راء تلك السندات، وهنا تقل النقود يف أيدي األفراد ويف البنوكاجلمهور على ش

حية أخرى، كما قد ينظر من انحية وحيد من ألية خلق النقود عرب ألية مضاعف عرض النقد املتداولة من ان
 إليها أبهنا عملية اقرتاب داخلي، أو حقن لالقتصاد بكميات نقدية. 

  :يقصد بسعر اخلصم هو ما حيصل عليه البنك املركزي من البنوك التجارية نظري سياسة إعادة الخصم
إعادة خصم ما لديها من أوراق جتارية، ففي حاالت التضخم يقوم البنك املركزي برفع معدل اخلصم قصد 
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 التقليل من مقدرة البنوك التجارية على اإلقراض. 
ماشية، ففي حالة داة فيمكن تلخيصها يف إطار السياسة االنكفيما خيص ألية استخدام هذه األ

تفعة، مما يقلل من قابلية التضخم يرفع البنك املركزي سعر إعادة اخلصم، أي أنه سيقرض البنوك أبسعار مر 
مر الذي يقلل الطلب على ورغبة البنوك يف االقرتاض، كما يؤدي إىل رفع أسعار فوائدها على القروض، األ

 ابلتايل القضاء على التضخم.النقود و 
 نموذج الدراسة:  .3

ســــل الزمنية، وذلك من أجل اختبار فرضــــيات الدراســــة مت اللجوء إىل اســــتخدام أدوات حتليل الســــال
 2000ملمتـــدة مــا بني ابغرض تقـــدير أثر التلوث البيئي على النمو االقتصــــــــــــــــــادي يف اجلزائر خالل الفرتة 

 Spuriousدي اســــــــــــــــتخــــدامهــــا إىل نتــــائج مضــــــــــــــــللــــة )بــــدل األســـــــــــــــــــاليــــب التقليــــديــــة اليت يؤ  2017و
Regression)، ا يف إطار احملاولة نظرا لكون املتغريات االقتصــــــــادية الكلية تتســــــــم بعدم الســــــــكون. وهذ

دية على معدالت للوصــــــــــول إىل تقييم علمي مبين على أســــــــــس كمية قياســــــــــية لطبيعة أتثري الســــــــــياســــــــــة النق
 التضخم.

( كونه حيتوي على جمموعة من املزااي أمهها ما VARالذايت املتجه )وقد مت استخدام منوج االحندار 
 (gujarati & porter, 2009, pp. 635-654) يلي

 واملتغريات اخلارجية، ألن   منوذج االحندار الذايت املتجه بســــــــــــيط ال يتطلب تعيني املتغريات الداخلية
 الداخلة يف بناء النموذج تعترب متغريات داخلية.كل املتغريات 

 ( تقدير النموذج بســــــــــيط، إذ يســــــــــتخدم طريقة املربعات الصــــــــــغرى االعتياديةOLS)  لتقدير كل
ة معـــــــادلـــــــة على حـــــــدة يف منوذج متكـــــــامـــــــل، وهو بـــــــذلـــــــك يشــــــــــــــــبـــــــه منوذج املعـــــــادالت اآلنيـــــــ

(Simultaneous Equation Model .) 
 ائج التنبؤ ابســـتخدام وذج تكون أفضـــل يف عدة حاالت مقارنة بنتنتائج التنبؤ ابســـتخدام هذا النم

 منوذج املعادالت اآلنية األكثر تعقيدا. 
ويرتكز منوذج االحنــدار الــذايت املتجــه على تقــدير جمموعــة من النمــاذج بطريقــة املربعــات الصــــــــــــــــغرى 

ؤات الزمنيـــة للمتغريات االعتيـــاديـــة، حبيـــث يف كـــل مرة يؤخـــذ أحـــد املتغريات كتـــابع ويقـــدر كـــدالـــة يف التبـــاط
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األخرى ابإلضـــــــافة إىل التباطؤات الزمنية للمتغري التابع نفســـــــه، تصـــــــبح كل املتغريات داخلية ألهنا مقدرة يف 
 النموذج.

نظرا ألن األدبيات االقتصــــــادية والدراســــــات الســــــابقة أثبتت عالقة متغريات هذه الدراســــــة ببعضــــــها 
(، ونتيجة INF(، ومعدل التضـخم )DRRسـعر اخلصـم )(، معدل G𝑀2)معدل منو الكتلة النقدية )

ــكل مصــــفوفات كما يظهر يف  لتوفر الشــــروط اإلحصــــائية كما ســــيوضــــح الحقا، يقدم منوذج الدراســــة يف شــ
 الصيغة التالية:

𝑌t=𝐴0 + ∑    𝐴𝑖
𝑝
𝑖=1 𝑌𝑡−𝑖+ 𝑈𝑡 

    t  = [INF G𝑀2 DRR ]'  حيث:
𝑈𝑡= [𝑒1𝑡𝑒2𝑡  𝑒3𝑡] '                                         

 𝑌𝑡.مصفوفة متغريات النموذج : 
𝑈t.مصفوفة أخطاء النموذج : 
:Ai .مصفوفة معلمات النموذج 

𝑒3𝑡،𝑒2𝑡،𝑒1𝑡  هي األخطاء العشوائية الحندرات املتغريات التالية على الرتتيب :
INF،𝐺𝑀2، DRR. 

p .عدد فرتات التباطؤ الزمين : 
 Varianceن )وقد مت االستعانة يف التحليل أبداتني أساسيتني مها حتليل مكوانت التباي

Decomposition( وكذلك دالة االستجابة لردة الفعل )Impulse Response 
Functionاألخرى عن طريق املتغري  (، نظرا العتبار اخلطأ املقدر لكل احندار يؤثر يف أخطاء االحندارات
 رى. ملعادلة على اعتبار أنه يصبح متغريا مفسرا يف املعادلة األخالتابع يف هذه ا

 نتائج التحليل القياسي:  .4
يهدف اختبار جذر الوحدة الختبار سكون  اختبار جذر الوحدة لسكون السالسل الزمنية: 1.4

، حيث خنترب الفرضية العدمية لوجود فولر-السالسل الزمنية، ويف هذا اإلطار مت االعتماد على اختبار ديكي
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جذر الوحدة وابلتايل عدم سكون السلسلة الزمنية، الفرضية العدمية تتمثل يف سكون السلسلة الزمنية، 
(، حبيث يتم رفض الفرضية العدمية إذا كانت القيمة املطلقة احملسوبة 1نتائج االختبارات مبينة يف اجلدول )

 (. 𝐷𝐹𝑐𝑟𝑖( أكرب من القيمة املطلقة احلرجة )𝐷𝐹𝐶𝐴𝐿فولر )-الختبار ديكي
، كما أن معدل منو I(0)( ساكن عند املستوى INFوقد أظهرت النتائج أن معدل التضخم )

، أما معدل إعادة اخلصم فهو ساكن عند الفرق I(0)( متكامل أيضا عند املستوى 𝐺𝑀2الكتلة النقدية )
 . I(1)األول 

متغريات الدراسة غري ساكنة عند املستوى، مما جيعلنا نصرف النظر عن طريقة إن النتائج تشري إىل أن 
املربعات الصغرى االعتيادية، كما جتدر اإلشارة كذلك إىل أنه ال ميكن تقدير منوذج التكامل املشرتك 

(Cointegration وذلك لعدم توفر الشرط الضروري لتقدير هذا النموذج وهو أن تكون مجيع املتغريات )
 .(gujarati & porter, 2009, pp. 744-788) تكاملة من نفس الدرجةم

 ( للسكونADFالموسع ) فولر-: اختبار ديكي1الجدول 

المتغير
 المستوى 

القرار
 الفرق األول 

القرار
 

قيمة
D

urbin-
W

atson
عدد فترات التباطؤ  

الزمني
 

قيمة 
D

F
المحسوبة 

 

قيمة 
D

F
الجدولية 
 

قيمة 
D

F
المحسوبة 

 

قيمة 
D

F
الجدولية 
 

 

INF -3.73 -3.71 0 1.86 - - - مستقرة 

𝑮𝑴𝟐 -3.73 -4.92 
غري 

 0 1.88 مستقرة 1.74- 1.92- مستقرة

DRR -1,96 -2,23 
غري 

 0 1,86 مستقرة 3,24- 3,75- مستقرة

 E-VIEWSمن إعداد الباحثتني ابالعتماد على خمرجات برانمج المصدر: 

 يد عدد فترات التباطؤ الزمني:داختبار تح 2.4
(، SC( وشوارتز )AICلتحديد عدد فرتات التباطؤ الزمين يتم االعتماد على معياري أكايك ) 

حيث ختتار هذه املؤشرات الفرتة اليت تكون فيها أقل قيم هلذه املؤشرات. وقد أشارت نتائج هذا االختبار 
( SC(، أما أدىن قيمة ملعيار شوارتز )4( كانت عند فرتة التباطؤ )AICأن أدىن قيمة ملعيار أكايك )
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( مل E-viewsنسبيا، فإن برانمج )فرتات زمنية يعترب طويال  ثالث(، ومبا أن 1كانت عند فرتة التباطؤ )
يقبل هذا العدد عند القيام ابختبار حتليل مكوانت التباين ودالة االستجابة لردة الفعل بسبب اخنفاض عدد 

( الذي قام ابختيار SCدرجات احلرية، لذلك سوف يتم جتاهل هذا العدد واالعتماد على معيار شوارتز )
أن استخدام هذا العدد يعطي داللة أكرب ومعنوية للنتائج وال يفقدان  ( كعدد لفرتات التباطؤ الزمين، حيث1)

 .عدد كبري لدرجات احلرية
 : اختبار عدد فترات التباطؤ الزمني2الجدول 

 عدد فترات التباطؤ
 المعيار

 SCمعيار AICمعيار
0 10.05 10.05 
1 9.61 10.17* 
2 10,06 11.08 
3 8.84* 10.26 

 الباحثتني.من إعداد المصدر: 
 تدل على عدد فرتات التباطؤ الزمين اليت اختارها املعيار. (*(: )1)
 (2 )AIC :.تعين معيار األكايك 

3 )SC :.تعين معيار شوارتز  

 (:VARنموذج االنحدار الذاتي المتجه ) 3.4
األمر  لدراسة العالقة بني متغريات الدراسة يف املدى القصري يستخدم أسلوابن يف التحليل، ويتعلق

بكل من حتليل مكوانت التباين ودالة االستجابة لردة الفعل، كما سيتم تقدير النموذج ابستخدام فرتة تباطؤ 
 . INF ،𝐺𝑀2 ،DRR زمنية واحدة وفقا للرتتيب التايل:

 تحليل مكونات التباين: .أ
من متغريات  تستخدم أداة حتليل مكوانت التباين للتعرف على مقدار التباين يف التنبؤ لكل متغري

نتائج حتليل مكوانت التباين اليت  النموذج الذي يعود إىل خطأ التنبؤ يف املتغريات األخرى ويف املتغري نفسه.
(، إذ تبني أن عرض النقد يفسر خطأ التنبؤ يف معدل التضخم 3خلص إليها التحليل موضحة يف اجلدول )
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مع تفسري التباطؤات الزمنية ملتغري معدل التضخم  بنسبة أكرب من معدل إعادة اخلصم، وبنسب صغرية مقارنة
يف الفرتة األوىل لكن القوة  %100والذي فسر بنسبة مرتفعة من خطأ التباين للمتغري نفسه متثلت يف نسبة 

يف الفرتة العاشرة، يف املقابل نالحظ االرتفاع التدرجيي  %95.65التفسريية تقل مع مرور الزمن لتصل إىل 
يف الفرتة  %3.61يف الفرتة الثانية وارتفع إىل  %2.85مبتغري عرض النقد حيث بلغ نسبة  لتفسري التباين

لريتفع تدرجييا  %0.14العاشرة، أما فيما خيص تفسري التباين مبتغري معدل إعادة اخلصم فقد قدرت النسبة 
رب من معدل ، وهذا ما يؤكد صحة الفرضية األوىل أن عرض النقد له أتثري أك%0.73ويصل إىل نسبة 

 إعادة اخلصم على معدل التضخم.  
 تحليل مكونات التباين لمعدل التضخم :3الجدول 

DRR 𝑮𝑴𝟐 INF Period 
0 0 100 1 

0.14 2.85 96.99 2 
0.54 3.33 96.12 4 
0.67 3.52 95.80 6 
0.73 3.61 95.65 10 

 من إعداد الباحثتني.المصدر: 
 دالة االستجابة لردة الفعل:  .ب

هي األداة الثانية لتحليل العالقة الديناميكية بني متغريات منوذج االحندار الذايت املتجه بعد حتليل 
مكوانت التباين لشوالسكي، وتبني دالة االستجابة لردة الفعل مدى استجابة كل متغري من متغريات النموذج 

اف معياري واحد، أي أن دالة الداخلية لصدمات غري متوقعة يف حدود اخلطأ للمتغريات مقدارها احنر 
ابلنسبة إىل حد اخلطأ العشوائي  Yاالستجابة لردة الفعل حتسب بصيغة تفاضل مصفوفة متغريات النموذج 

(𝑈𝑡) (malawi, 2006, p. 252). 
وسيتم الرتكيز على استجابة معدل التضخم لصدمة عرض النقود ومعدل إعادة اخلصم، وتباطؤات 

( دالة االستجابة لردة الفعل بفرتة ثقة 1معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل. يف هذا اإلطار يوضح الشكل )
دل إعادة اخلصم وهذا التأثري مقدارها احنرافني معياريني. وتظهر النتائج أتثريا سلبيا لكل من عرض النقود ومع
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  يكون غري مقبول إحصائيا ابتداء من الفرتة األوىل ويستمر لغاية الفرتة العاشرة.
 : دالة االستجابة لردة الفعل1الشكل 
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 E-VIEWSمن اعداد الباحثتني اعتمادا على خمرجات برانمج  المصدر:

 مناقشة النتائج والتوصيات:  .5
بغرض التأثري على  تعترب السياسة النقدية التدخل املباشر املعتمد من طرف السلطات النقدية

لرقابة على النشاط االئتماين املتغريات االقتصادية عن طريق عرض النقود وتوجيه االئتمان ابستخدام وسائل ا
، زايدة النمو االقتصادي قرار األسعار، التوظيف الكاملللبنوك التجارية، كما ميكن حصر أهدافها يف است

عر إعادة اخلصم، نسبة االحتياطي سوحتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات، وذلك ابالستعانة أبدواهتا املتمثلة يف 
 القانوين وعمليات السوق املفتوحة. 

ذلك تفاداي الرتفاع و ة من أهم أهداف السياسة النقديهي احملافظة على استقرار األسعار  كما أن
 ملة وهذا ما ميثل التضخم.واخلدمات وابلتايل اخنفاض القدرة الشرائية للع املستوى العام لألسعار السلع
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 النتائج: 1.5
 ون النقد والقرض حيث ابلنسبة للجزائر مل تكن هناك سياسة نقدية حقيقية مطبقة إال بعد صدور قان

ليت ال ختتلف بشكل  أفضل، وأصبحت هلا أهدافها وأدواهتا واتوضحت معامل السياسة النقدية بشكل 
سة النقدية يف حتقيق كبري عن تلك املطبقة يف البلدان األخرى، ومع بداية األلفية اعتمدت السيا

ها إال اهنا غري مطبقة، مما حال أهدافها عرب األدوات غري املباشرة، أما عن االستقاللية فبالرغم من أمهيت
 %8.89لغت سة استهداف التضخم يف اجلزائر حيث عرفت أعلى نسبة للتضخم بدون تطبيق سيا

 . 2012سنة 
  التضخم واملتمثلة يف يفالدراسة القياسية من أجل معرفة مدى أتثري متغريات الدراسة لقد مت إجراء 

ستعانة بربانمج ابال 2017و 2000عرض النقد ومعدل إعادة اخلصم خالل الفرتة املمتدة ما بني 
E-views10  واستخدام منوذجVARالستقرارية تبني أن كل من معدل ، وبعد القيام ابختبار ا
عند الفرق األول،  ما عرض النقد فكان مستقرأعادة اخلصم مستقرين عند املستوى التضخم ومعدل إ

وصل ل كانت النتائج املتومن خالل نتائج اختباري حتليل مكوانت التباين ودالة االستجابة لردة الفع
 إليها كالتايل:

 ى معدل التضخم. أن معدل منو الكتلة النقدية كان أكثر أتثريا من معدل إعادة اخلصم عل 
 سليب وغري مقبول أن أتثري كل من معدل منو الكتلة النقدية ومعدل إعادة اخلصم كان أتثري 

 احصائيا على املدى القصري واملتوسط والطويل. 
سة توسعية ذات طابع  أن اجلزائر خالل فرتة الدراسة انتهجت سيا يمكن تفسير النتائج السابقة

ليت عرفت نوعا من التطور اكينزي، متمثلة زايدة انفاق احلكومة على املشاريع االستثمارية وكتلة األجور 
الفالحية، األمر الذي أدى  وذلك راجع إىل ارتفاع أسعار املنتجات الغذائية وكذا ارتفاع أسعار املنتوجات

عدل منو الدخل يف موذلك راجع إىل زايدة  2002 ارتفاع األسعار، مث اخنفض إىل أدىن نسبة سنة إىل
دية وخالصة ميكن ارجاع القطاع الفالحي إىل جانب اخنفاض الرسوم اجلمركية رغم زايدة منو الكتلة النق

فاض أسعار النفط يف خن، كم أن العوامل نقدية، هيكلية ومؤسساتية االجتاهات التضخمية يف اجلزائر إىل
 امليزانية. يف العجز سيزيد من  أدى إىل وقوع اجلزائر يف ضرر مما 2015هناية 
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نية خاصة وأن احلكومة وهلذا االخنفاض الكبري يف أسعار النفط ارتباط وثيق يف قيمة العملة الوط
يف العملة من شأنه ض عمدت لتخفيض هذه القيمة أكثر من أجل حتقيق جباية برتولية أكرب، هذا االخنفا

العديد من أسواق السلع  رفع معدالت التضخم، ابإلضافة إىل ضعف املنافسة والتنظيم والرقابة على مستوى
  واخلدمات.

كمية النقود وإمنا يعتمد   وعليه معاجلة التضخم يف اجلزائر ال تعتمد فقط على السياسة النقدية كضبط
فة إىل ضرورة تفعيل أدوات كم يف سياسة التجارة اخلارجية، إضاهو األخر على ضبط الواردات وابلتايل التح

 ل على تطوير السوق املايل. السياسة النقدية غري املباشرة وإعطاء استقاللية فعلية للبنك املركزي، والعم
 تقرتح الدراسة التوصيات التالية: التوصيات: 2.5
  لنقدية، ابإلضافة إىل تطبيق االرتكيز على اجلهاز املصريف وذلك ابعتباره أحد الركائز األساسية للسلطة

ز على أدوات السياسة سياسة نقدية حمكمة المتصاص الكتلة النقدية الزائدة من التداول مع الرتكي
 النقدية غري املباشرة. 

  ذلك السوق املالية أدوات البنك املركزي وكتوسيع السوق النقدي وتطويرها عن طريق التنويع يف
 ابستخدام التقنيات احلديثة.

  ق ابستقاللية البنك املركزي فيما يتعل 10-90العمل على جتسيد ما يقر به قانون النقد والقرض
 وتوجيهه ألدواته حسب السياسة اليت يراها مناسبة.

 .العمل على تفعيل الصادرات خارج قطاع احملروقات وتشجيعها 
 ات االقتصادية احمللية وفقا ضرورة ربط التوسع النقدي مبعدل منو الناتج احمللي اإلمجايل ونشاط القطاع

إلمجايل املستهدف، عرض لنموذج االقتصاد الكلي الذي يعد سنواي، لتحديد معدل منو الناتج احمللي ا
 النقود املستهدف ومعدل التضخم املستهدف. 
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 : ملخص
من وجهة  اإلبداعيةإىل حتديد دور التدقيق الداخلي يف احلد من أساليب احملاسبة  بحثال هذا هدفي

 يف جمال التدقيق الداخلي واحملاسبة. واألكادميينينظر بعض اخلرباء املهنيني 
خالل من  د من أساليب احملاسبة اإلبداعيةنه ميكن للتدقيق الداخلي احلإىل أ هذا البحث وقد خلص

املطبقة على قائمة املركز املايل، قائمة الداخل و قائمة التدفقات  املضادةابإلجراءات  التزام املدقق الداخلي
 القرارات.  اختاذعليها يف  االعتمادزايدة جودة هاته القوائم و ابلتايل  حتسنيمما يساهم يف  النقدية،

  .، املوثوقية، اإلجراءات املضادةاحملاسبة اإلبداعية، التدقيق الداخلي، القوائم املاليةكلمات مفتاحية: 
 JEL: M4 ،M42 اتتصنيف

Abstract: 

This research aims to identify the role of internal audit in reducing 

creative accounting methods from the viewpoint of some professional and 

academic experts in the field of internal audit and accounting. 

The research concluded that internal auditing can reduce the creative 

accounting methods through the internal auditor's commitment to the counter 

measures applied to the statement of financial position, the statement of 
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income and the statement of cash flows, which contributes to improve the 

quality of these statements and thus increase their reliance on decision-

making. 

Keywords: Creative Accounting; Internal Audit; Financial Statements; 

Reliability; Counter Procedure  

JEL Classification Codes :M4, M42. 

 :مقدمة .1
ة العاكسة للوضعية املالية للمؤسسة، فهي توفر العديد من املعطيات اليت ترب القوائم املالية مبثابة املرآتع
ولذلك فإهنا تؤثر بشكل كبري على قرارات مستخدمي هذه  للمؤسسة،احلكم على األداء املايل  متكن من

 .اخل....دائنني.. مقرضني، القوائم من مستثمرين،
ومن الطبيعي أن تسعى أي مؤسسة إىل عرض قوائم مالية تعكس صورة جيدة عن مركزها املايل، حىت 
تتمكن من جذب املستثمرين واحلصول على القروض من البنوك واملؤسسات املالية، غري أن هذا ال يتأتى 

تراجعا يف رقم أعماهلا  مستوى نشاطها أو دائما للمؤسسة، ففي بعض األحيان تشهد املؤسسة اخنفاضا يف
العديد  لبا على صورة املؤسسة ، لذلك تلجأخر، وهو ما سيظهر يف القوائم املالية وابلتايل يؤثر سلسبب أو آل

من املؤسسات إىل التالعب والتحريف يف بنود  وحمتوايت القوائم املالية هبدف جتميل صورة املؤسسة، وذلك 
األساليب والسياسات اليت تسمح إبظهار القوائم املالية بصورة أفضل مما هي عليه  من خالل انتهاج بعض

 يف الواقع  وهو ما يعرف أبساليب احملاسبة اإلبداعية.
غري ومما ال شك فيه أن جلوء املؤسسات إىل استخدم هذه األساليب من شانه أن يؤدي إىل عواقب 

   Enron، Worldcomشركات العاملية على شاكلة ، وهو ابلضبط ما حدث لعدد من كربايت الحممودة

ملستخدمي القوائم  وتضليلها املتعمداملبادئ احملاسبية  حتايل هذه الشركات يف تطبيق حيث أن Xeroxو
أدى يف هناية املطاف إىل اهنيارها املفاجئ حملققة واإلفصاح عن أرابح ومهية املالية من خالل إخفاء اخلسائر ا

 وخروجها من السوق.
ويف ظل كل هذه املعطيات أصبح من الضروري إجياد آليات مناسبة للحد من ممارسات احملاسبة 

ميكن من كشف االحنرافات والتحديد انه  اآلليات، إذ اإلبداعية، ويعترب التدقيق الداخلي من بني أهم هذه
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ملسؤولة عن عملية إعداد الدقيق ملواطن اخللل يف أنشطة ووظائف املؤسسة واليت من ضمنها وظيفة احملاسبة ا
 القوائم املالية.

 ومن خالل ما سبق ميكننا طرح اإلشكالية التالية:
في المؤسسات  كيف يمكن للتدقيق الداخلي الحد من أساليب المحاسبة اإلبداعية

 ؟االقتصادية
  التالية:مت صياغة الفرضيات  بحثلإلجابة على إشكالية ال

القوائم املطبقة على  للتدقيق الداخلي احلد من أساليب احملاسبة اإلبداعيةميكن : فرضية الدراسة الرئيسية
 من خالل التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة. المالية

 والختبار الفرضية الرئيسية فقد مت صياغة الفرضيات الفرعية التالية:
من خالل  قائمة المركز الماليميكن للتدقيق الداخلي احلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية املطبقة على  -

 .املضادة التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات
من خالل التزام  قائمة الدخلميكن للتدقيق الداخلي احلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية املطبقة على  -

 املضادة. املدقق الداخلي ابإلجراءات
من  قديةقائمة التدفقات الناملطبقة على  ميكن للتدقيق الداخلي احلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية -

 خالل التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة.
  الدراسة:أهداف  .1.1

 ،إىل التعرف على دور التدقيق الداخلي يف احلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية ا البحثهدف هذي
 اإلجراءاتعلى  من خالل التعرفوذلك  ،يف جمال التدقيق الداخلي واحملاسبة واخلرباء وجهة نظر املهنيني من

يف  قائمة التدفقات النقدية الداخل، املايل، قائمةقائمة املركز املضادة اليت يلتزم هبا املدقق الداخلي على: 
 بداعية.احلد من ممارسات احملاسبة اإل

  الدراسة:منهج . 2.1
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 واألحباث،خالل الكتب العلمية واملراجع حث على املنهج الوصفي التحليلي وذلك من هذا الب اعتمد
، ومن مث بداعيةاحلد من أساليب احملاسبة اإل يفإضافة إىل دراسة ميدانية لدراسة دور التدقيق الداخلي 

رفع من كفاءة وفعالية الو  الداخليتطوير وظيفة التدقيق تقدمي التوصيات اليت تسهم يف النتائج و  استخالص
 نظام الرقابة الداخلية.

  اإلبداعية:المحاسبة لتدقيق الداخلي و ل المفاهيمياإلطار  .2
شارة إال أن مصطلح التدقيق هو كلمة مشتقة من الكلمة الالتينية " جيب اإل البدء ذي ابدئيف  
Audir احلضارات القدمية، نشاط التدقيق يفحيث عرف  ،عترب من أقدم املهنهو ي، و اليت تعين السمع" و 

التدقيق قدميا وقد كان اهلدف من . (Lee Teck & Azham, 2008) اليوانن.مثل الصني ومصر و 
ظهور مع ، ت املالية، إال أنه سرعان ما تطور هذا اهلدفانالبيا ومصداقية ينحصر فقط يف التأكد من صحة

 ني عمليات املؤسسة.عن طريق حتس القيمةاملسامهة يف خلق  الداخلي، ليشملالتدقيق 
الغش  من عمليات احلدالذي تلعبه يف  مهية ابلغة يف وقتنا احلايل، نظرا للدورأبالتدقيق الداخلي وظيفة  حتضا

 كأداة لفحص وتقييم مدى فاعلية  ت، وأصبحمارسات احملاسبة اإلبداعيةمنها ما تعلق مب االحتيال خاصةو 
ة تبادل أداوهبذا يصبح التدقيق الداخلي  وثوق منهااملكافية و ال العليا ابملعلوماتاألساليب الرقابية ومد اإلدارة 

 .تصال بني املستوايت اإلدارية املختلفة واإلدارة العليااالعلومات و للم
 التدقيق الداخلي:مفهوم  1.2

على انه" Robert Moeller لقد وردت العديد من التعاريف املختلفة للتدقيق الداخلي، إذ عرفه 
 .. وتقييم أنشطتها خدمة للمنظمة'' من اجل فحص نظمةاملمية مستقلة مت إنشاؤها داخل يتقيوظيفة 

(Moeller , 2016, p. 03) 
مجيع  تطبق يف وظيفة عاملية"هو عبارة عن ن التدقيق الداخليأ إىل Jaques Renardبينما يشري 

 .(Renard, 2013, p. 28). "املمارسة على مستواهاعلى مجيع الوظائف املؤسسات و 

احلديث  مل على الدورتالذي يشأن التعريف الشامل للتدقيق الداخلي و  وآخرونويرى أندرسون 
فيه  حيث أشار التعريف الذي قدمه املعهد األمريكي للمدققني الداخليني، للمدقق الداخلي هو أسندالذي 

مستقل وموضوعي، يقدم أتكيدات وخدمات نشاط "  :عبارة عنن التدقيق الداخلي إىل أ األخري اهذ
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ويساعد هذا  النشاط يف حتقيق أهداف املؤسسة  ،استشارية هبدف إضافة قيمة للمؤسسة وحتسني عملياهتا
 "من خالل إتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وحتسني فاعلية عمليات احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابة
(Anderson , Head, Ramamoorti, Riddle, Salamasick, & Sobel, 2017, p. 30). 

 :املتمثلة يف ومن خالل استعراض التعريفات السابقة جند أهنا اتفقت على جمموعة من النقاط اجلوهرية و 
 التدقيق الداخلي وظيفة مستقلة داخل املنشاة؛ -
انتقادي التدقيق الداخلي أداة رقابية هتدف إىل تقييم أنشطة املنظمة من خالل إصدار حكم   -

 خبصوص هذه األنشطة؛
 مساعدهتا يف حتقيق أهدافها؛و  التدقيق الداخلي إىل خدمة املنظمةيهدف  -
 مفهوم المحاسبة اإلبداعية: 2.2

االحتيالية كما يطلق عليها البعض احملاسبة  ( أوCreative Accountingتعد احملاسبة اإلبداعية )
احملتمل أن تكون قد بدأت عندما واجهت الشركات صعوابت حداث ظهر يف مثانينيات القرن العشرين، ومن 

 .(87، صفحة 2015)أمحد نفاع، . اتد اليت حدثت يف بداية الثمانينييف فرتة الركو 
وقد أصبحت احملاسبة اإلبداعية حمل تركيز واهتمام احملاسبني واملدققني يف السنوات األخرية خاصة بعد        

جزءا من مسؤولية هذا االهنيار لكوهنا الشركة Arthur Andersonكة ، وحتميل شر Enronاهنيار شركة 
املسؤولة عن تدقيقها، و اهتامها أيضا ابلتالعب ابلبياانت احملاسبية للوحدة االقتصادية مستغلة أساليب 

 .(105ـ 104، صفحة 2018)صاحل السياغي ،  .حماسبية تسمح إبظهار النتائج على غري حقيقتها
 احملاسبة اإلبداعية؟ هو مفهوم ترى ما

" مصطلح يطلق  :سعد الساكين على أهناالباحثون يف تعريف احملاسبة اإلبداعية، إذ عرفها  ختلفا
على عملية احملاسبة املالية اليت يستخدم من خالهلا احملاسبون معارفهم ابلقواعد احملاسبية، للتالعب يف األرقام 

 .(111، صفحة 2016)الساكين ، . "الواردة يف حساابت املؤسسة
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اإلطار التنظيمي ستخدام مرونة احملاسبة يف ا"أن احملاسبة اإلبداعية هي  Michael Jonesبينما أشار
 .احملاسبية بصفة تعطي األولية ملصاحل املعدين بدال من مصاحل املستخدمني "عرض البياانت إلدارة تقييم و 

(Jones , 2011, p. 06). 
ن احملاسبة اإلبداعية هي جمموعة األساليب التعاريف السابقة ميكننا القول أبعليه وابالستناد على و 

صاحل أطراف م هبا لتحقيق اليت متكن احملاسبني من استغالل الثغرات املوجودة يف األنظمة والقوانني املعمول
 معينة.
 :حد من ممارسات المحاسبة اإلبداعيةيق الداخلي في الدقدور الت 3.2

الدولية للتدقيق  املعايريعملية التدقيق اليت تتم وفقا من  دفأن اهل Yusarinaو  Zuraidahرى ي
أن ، و ككل خالية من األخطاء اجلوهرية  إعدادهاتقدمي أتكيد معقول أبن البياانت املالية اليت يتم  تتمثل يف
بدال من  ابحلوكمةاملكلفون  على عاتقالغش واالحتيال تقع أساسا كتشاف ا و عن منع األساسية  املسؤولية

 & Sanusi) التخطيط وتنفيذ عملية التدقيق بشكل مناسب. على مسؤولياهتماملدققني، فاملدققني تقتصر 

Isa, 2012, p. 07)، كن القول أن دور التدقيق الداخلي يف احلد من ممارسات احملاسبة ميهذا املنطلق  فمن
 .على القوائم املالية اإلبداعية يكمن يف قيام هذا األخري إبجراءات حتليلية

الصادر عن جلنة معايري احملاسبة  (IAS 01) 01حدد املعيار احملاسيب الدويل رقمم معلو وكما هو 
 (IFRS, 2017) :القوائم املالية األساسية اليت تلتزم أي منشاة إبعدادها وتتمثل يفIASC  الدولية
 قائمة املركز املايل عند هناية الفرتة؛ -
 قائمة الربح واخلسارة و املداخيل األخرى الشاملة للفرتة؛ -
 قائمة التغري يف حقوق امللكية للفرتة؛ -
 قائمة التدفقات النقدية للفرتة؛ -
 ، تشتمل على ملخص للسياسات احملاسبية اهلامة ومعلومات تفسريية أخرى؛إيضاحات -
قائمة املركز املايل كما يف بداية الفرتة السابقة عندما تطبق املنشأة سياسة حماسبية أثر رجعي، أو  -

تصنيف البنود يف قوائمها عندما تعيد عرض البنود يف قوائمها املالية أبثر رجعي، أو عندما تعيد 
 املالية وفقا للفقرات.
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ة ر ادتستخدمها اإل اليت غالبا ما بداعيةاإل يف احلد من ممارسات احملاسبة دور التدقيق الداخليإن 
على القوائم ينفذها املدقق الداخلي  واالختبارات اليتأساسا يف اإلجراءات  يكمنلتحقيق املصلحة اخلاصة 

يف  مدى أتثريها على إجراءات احملاسبة اإلبداعيةو  أهم هذه اإلجراءات املالية، وسنحاول تسليط الضوء على
 قائمة التدفقات النقدية.

واجلدول التايل يتضمن عرضا ألهم إجراءات احملاسبة اإلبداعية املتعلقة بقائمة التدفقات النقدية 
 واإلجراءات املضادة اليت يتوجب على املدقق الداخلي تطبيقها:

 دفقات النقدية: إجراءات المدقق الداخلي المضادة إلجراءات المحاسبة اإلبداعية في قائمة الت1جدول 
 إجراءات المدقق المضادة إجراءات المحاسبة اإلبداعية

النقدية التشغيلية ابعتبارها تدفقات تصنيف التدفقات 
 استثمارية أو متويلية.

يقوم املدقق ابلتأكد من املصدر احلقيقي للنقد)تشغيلي، 
 استثماري، متويلي(.

خالل التالعب بزايدة التدفقات النقدية التشغيلية من 
 أتجيل دفع الضرائب املستحقة.

يقوم املدقق خبصم مبلغ الضريبة من مبلغ التدفقات 
 التشغيلية وذلك إللغاء أثره.

التالعب بزايدة التدفقات النقدية التشغيلية الداخلة من 
الذمم املدينة من خالل التالعب مبواعيد استحقاقها 

 وعدم قبضها فعليا.

ؤسسة قامت فعال بتحصيل يقوم املدقق ابلتأكد من أن امل
 مستحقاهتا من العمالء

التالعب بزايدة التدفقات النقدية التشغيلية اخلارجة 
 للموردين مبوجب كمبياالت أو شيكات مؤجلة الدفع.

يتأكد املدقق من ديون املؤسسة اجتاه مورديها من خالل 
 الواثئق الثبوتية والتأكد من اآلجال احلقيقية للسداد

 يقوم املدقق ابستبعاد األرابح الناجتة عن األنشطة استثنائية التشغيلي مكاسب استثنائية أو غري عادية.تضمني الربح 

 (103ـ 102، صفحة 2015)أمحد نفاع، من إعداد الباحثني ابالعتماد على  :لمصدرا
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 :دراسة الحالة. 3
إسقاط للجوانب النظرية  سنتطرق من خالل هذا اجلزء إىل عرض الدراسة امليدانية، واليت تعد مبثابة

لدراسة مت تصميم استبيان حيتوي االيت مت تناوهلا خالل اجلزأين السابقني على الواقع العملي، وحتقيقا ألهداف 
 .لدراسة املوضوعة سابقاعلى جمموعة من األسئلة املندرجة حتت حماور حمددة هبدف اإلجابة على فرضيات ا

 منهجية الدراسة الميدانية 1.3 
دفت الدراسة بشكل رئيسي إىل حتديد دور التدقيق الداخلي يف احلد من أساليب احملاسبة لقد ه

اإلبداعية، ويتضمن هذا اجلزء وصفا ملنهج الدراسة، جمتمع الدراسة وعينتها، أدوات الدراسة، ، األساليب 
 اإلحصائية املستخدمة، واختبارات التحقق من مالئمة البياانت للتحليل اإلحصائي. 

  مجتمع الدراسة: 1.1.3
بعض  أراءوالية تيارت وامتدت لتشمل ى مشلت الدراسة عددا من املؤسسات االقتصادية على مستو 

وميكن تصنيف جمتمع الدراسة ضمن  ،مفردة 114حيث بلغ حجم اجملتمع  واألكادمييني اخلرباء املهنيني
 فئتني رئيسيتني مها:

اء مصاحل املالية واحملاسبة، املدققني الداخليني على مستوى وتتمثل يف احملاسبني، مدر فئة المهنيين:  -
 ، وحمافظي احلساابت.املستهدفة املؤسسات

 وتتمثل يف األساتذة ذوي االختصاص يف جمال احملاسبة والتدقيق.  كادميين:فئة األ -
 لدراسة: اعينة  2.1.3

استبياان على أفراد العينة، ومت  60فيما خيص عينة الدراسة فهي عينة عشوائية بسيطة، حيث قمنا بتوزيع 
استبياان ألسباب خمتلفة، وبذلك أصبحت  11استبياان خضع للتقييم الذي نتج عنه استبعاد  45اسرتجاع 

 فردا. 34عينة الدراسة النهائية 
 :لدراسة الميدانيةوالوسائل المستخدمة في ا األدوات 3.1.3

يف إطار مجع املعلومات املتعلقة ابلدراسة قمنا بتصميم استبيان حسب ما تقتضيه متغريات الدراسة، 
 وذلك بغرض مجع أراء وإجاابت أفراد العينة حىت يتسىن لنا اختبار صحة أو بطالن فرضيات الدراسة.
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 الدراسة(:  )أداة البياناتأدوات جمع  -أ
إىل كل ما يتعلق أبداة الدراسة واملتمثلة يف االستبيان، من خالل  اجلزءسنتطرق من خالل هذا 

تضمن االستبيان ه، إضافة إىل اختبار ثباته وصدقه، و تصميمه، هيكله، إجراءات توزيع استعراض خطوات
 جزأين رئيسني:

هل وخصص للتعرف على البياانت الشخصية ألفراد عينة الدراسة، وهي: العمر، املؤ  الجزء األول: -
 العلمي، املسمى الوظيفي، وسنوات اخلربة.

 حماور: 03وخصص للفقرات اليت غطت متغريات الدراسة، وتضمن  الجزء الثاني: -
وخيص مسامهة التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات (: 11إلى السؤال  1المحور األول ) من السؤال  -

 .قائمة المركز المالياملضادة يف احلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية املطبقة على 
وخيص مسامهة التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات (: 21إلى السؤال  12المحور الثاني ) من السؤال  -

 .قائمة الدخل علىاملضادة يف احلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية املطبقة 
وخيص مسامهة التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات (: 26إلى السؤال  22المحور الثالث ) من السؤال  -

 .قائمة التدفقات النقديةاملضادة يف احلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية املطبقة على 
 إجراءات توزيع واسترجاع االستبيان:  -ب

 اعتمدان على الطرق التالية: تهبدف توزيع اْكرب قدر ممكن من االستبياان
خالل تسليم االستبيان بشكل مباشرة ألفراد عينة الدراسة عن طريق وذلك من التسليم المباشر:  -

 . مقابلة شخصية معهم من اجل توضيح اهلدف من الدراسة.
حبيث مت تصميم نسخة الكرتونية عن االستبيان األصلي من خالل برانمج االستبيان االلكتروني:  -

Google Drive كرتوين.ومت إرساهلا ألفراد العينة عن طريق الربيد االل 
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بشدة، موافق، حمايد، غري  )موافقهذا املقياس مخس إجاابت  الخماسي: ويحتملمقياس لكارت  -
ويستخدم من اجل حتديد أمهية كل فقرة من فقرات االستبيان، وقياس  (،موافق، غري موافق بشدة

 إجاابت أفراد العينة على فقرات االستبيان حسب اجلدول التايل:
 لكارت الخماسي.: درجات مقياس 2جدول 

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة االستجابة

 1 2 3 4 5 الدرجة

 (115، صفحة 2006)الصرييف،  :المصدر

 الثبات والصدق اإلحصائي ألداة الدراسة:  
هناك العديد من الطرق اليت تستخدم من اجل تقدير الثبات والصدق اإلحصائي لالستبيان، وقد 

كرونباخ(، حيث ميكن االعتماد على نتائج البحث واالطمئنان -اعتمدان يف هذه الدراسة على طريقة )الفا
 كنسبة مقبولة.  %60كرونباخ -إىل مصداقيتها عندما تفوق نسبة معامل الفا

 واليت تعترب كافية ألغراض الدراسة كما هو مبني يف اجلدول املوايل: %94.2وقد بلغت نسبة املعامل 
 رونباخ لعينة الدراسة.ك-: معامل الفا3جدول 

 عدد العبارات معامل ألفا كرونباخ
0.942 26 

 .SPSSمن إعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج خمرجات برانمج المصدر: 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: 4.1.3
هبدف حتليل إجاابت أفراد العينة مت االعتماد على األساليب اإلحصائية املتوفرة ضمن برانمج احلزمة 

 ، ولقد مت استخدام األساليب اإلحصائية التالية:(SPSS)اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
اإلجاابت وذلك هبدف التعرف على نسبة األفراد الذي اختاروا كل بديل من بدائل النسب المئوية:  -

 املتاحة عن أسئلة الدراسة.
وذلك بغرض حتديد عدد أفراد العينة الذين اختاروا كل بديل من بدائل اإلجاابت التوزيعات التكرارية:  -

 املتاحة عن أسئلة الدراسة.
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 . وذلك بغية التعرف على تقييم أفراد العينة لكل فقرة من فقرات االستبيان.المتوسط الحسابي:  -
وذلك هبدف قياس تشتت قيم إجاابت أفراد العينة عن املتوسط احلسايب لكل ياري: االنحراف المع -

 فقرة من فقرات الدراسة.
 .وذلك من اجل تقدير الثبات والصدق اإلحصائي لالستبيان( : Alpha Cronbachاختبار ) -
ويستخدم هذا االختبار ملعرفة ما إذا كانت البياانت تتبع : Kolmogorov-Smirnov اختبار -

 لتوزيع الطبيعي.ا
  وذلك من اجل اختبار صحة الفرضيات املوضوعة. واحدة:العينة لل Tاختبار  -

 Kolmogrov-Smirnovاختبار  5.1.3
قبل الشروع يف حتليل نتائج االستبيان ال بد من التحقق من أن بياانت الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي، 

 لعينة واحدة. Kolmogrov-Smirnovإبخضاع حماور الدراسة الثالثة الختبار  ذلك قمناوألجل 
 لعينة واحدة. Kolmogrov-Smirnov: اختبار 4جدول 

 النتيجة Kolmogrov-Smirnov Sig المحور
 يتبع التوزيع الطبيعي 0.981 0.469 األول
 يتبع التوزيع الطبيعي 0.624 0.752 الثاين
 يتبع التوزيع الطبيعي 0.192 1.083 الثالث

 .SPSSمن إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات برانمج  المصدر:

م ال وهو اختبار ضروري يف حالة أجراء هذا االختبار ملعرفة هل البياانت ختضع للتوزيع الطبيعي إمت 
نتائج  أعالهن يكون التوزيع طبيعيا ويوضح اجلدول أاختبار الفرضيات الن معظم االختبارات املعلمية تشرتط 

 البياانت تتبعن أعلى  ( وهذا يدلsig>0.05) 0.05من  أكربن قيمة مستوى الداللة أاالختبار حيث 
 .توزيعا طبيعيا وابلتايل ميكن استخدام االختبارات املعلمية

 وتحليل نتائج الدراسة: دراسة 2.3
( الذي ميثل متوسط )مقياس ليكارت( كمرجعية لتقييم درجة 3اعتمدان املتوسط احلسايب الفرضي )
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أفراد العينة، وقد مت اختبار الفرضية الرئيسية من خالل اختبار الفرضيات الثالث املتفرعة عنها،  ةموافق
 وموضوعها:

على القوائم المالية من  يمكن للتدقيق الداخلي الحد من أساليب المحاسبة اإلبداعية المطبقة
 خالل التزام المدقق الداخلي باإلجراءات المضادة ".

 تحليل بيانات و اختبار الفرضية الفرعية األولى:  1.2.3
 و اليت تنص على:

H0:  ميكن للتدقيق الداخلي احلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة املركز املايل من ال"
 .".املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة"خالل التزام 

H1:  ميكن للتدقيق الداخلي احلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة املركز املايل من خالل"
 التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة".

أسئلة احملور األول مت اختبار هذه الفرضية من خالل أسئلة القسم الثاين من االستبيان واملتمثلة يف 
(، وذلك بغية التعرف على أراء أفراد العينة حول مسامهة 11( إىل غاية السؤال رقم )1من السؤال رقم )

التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة يف احلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة املركز 
 وايل:املايل، واليت ميكن تلخيصها يف اجلدول امل

 العينة حول المحور األول. أفراد إجابات: تحليل اتجاهات 5جدول 
 يسمح التزام المدقق الداخلي باإلجراءات المضادة بالحد من أساليب المحاسبة اإلبداعية التالية:

أساليب المحاسبة اإلبداعية المطبقة على 
 قائمة المركز المالي:

المتوسط 
 الحسابي

 الموافقةدرجة  االنحراف المعياري

 موافق 0.950 3.65 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام
 .SPSSمن إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات برانمج  المصدر:

 ( نالحظ ما يلي:5كما هو موضح ابجلدول رقم )
 ( يدل على أن اجتاه أفراد العينة هو املوافقة على 3.65أن املتوسط احلسايب إلجاابت أفراد العينة )

أن التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة ميسح ابحلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية املطبقة 
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 على قائمة املركز املايل.
  والذي ميثل تشتت قيم احملور حول املتوسط يدل على أن إجاابت  (0.950)أن االحنراف املعياري

 أفراد العينة متجانسة إىل حد ما. 
يتضح لنا مما سبق وابالستناد إىل إجاابت أفراد العينة أن التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة 

 .يلاملا املركزميسح ابحلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة 
كما هو مبني يف   %5عند مستوى داللة  واحدة(العينة لل Tوللتأكد من النتائج مت االعتماد على )اختبار 

 اجلدول املوايل:
 للفرضية الفرعية األولى (واحدةاللعينة ل Tاختبار ): نتائج 6جدول 

T 
 المحسوبة

T 
 المجدولة

درجات 
 الحرية
 

المتوسط 
 االفتراضي

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري
 

مستوى 
 الداللة
Sig 

نتيجة 
الفرضية 
 البديلة

 القبول 0.000 0.950 3.65 3 33 2.032 4.003
 .SPSSمن إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات برانمج  المصدر:

أن متوسط إجاابت أفراد العينة حول مسامهة التزام املدقق الداخلي  ( 6يتضح لنا من خالل اجلدول )
(  3.65ابإلجراءات املضادة يف احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة املركز املايل قد بلغ ) 

(   =33ddl( عند درجة حرية )  =4.003 t)  T(، كما بلغت قيمة  0.950وابحنراف معياري قدره ) 
 (.  = 0.000sigت مستوى معنوية  ) حت

( احملسوبة  Tو عليه، ومبوجب قاعدة القرار اليت تنص على قبول الفرضية البديلة إذا كانت قيمة ) 
 ( 2.032اجلدولية )  T( اكرب من  4.003احملسوبة )  Tاكرب من قيمتها اجلدولية والعكس، ومبا أن 

الفرضية البديلة، أي انه ميكن للتدقيق الداخلي احلد من أساليب : نرفض الفرضية العدمية ونقبل القرار 
 .احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة املركز املايل من خالل التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة

 اختبار الفرضية الفرعية الثانية: 2.2.3
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 و اليت تنص على:
OH :ى قائمة الدخل من خالل يب احملاسبة اإلبداعية املطبقة عل"ال ميكن للتدقيق الداخلي احلد من أسال

 التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة".
1H : ميكن للتدقيق الداخلي احلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة الدخل من خالل التزام"

 املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة".
خالل أسئلة القسم الثاين من االستبيان واملتمثلة يف أسئلة احملور الثاين من  مت اختبار هذه الفرضية من

(، وذلك هبدف التعرف على أراء أفراد العينة حول مسامهة 21( إىل غاية السؤال رقم )12السؤال رقم )
قائمة الدخل، التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة يف احلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية املطبقة على 

 واليت ميكن تلخيصها يف اجلدول املوايل:
 :أفراد العينة حول المحور الثانيإجابات : تحليل اتجاهات  7 جدول

 يسمح التزام المدقق الداخلي باإلجراءات المضادة بالحد من أساليب المحاسبة اإلبداعية التالية:
أساليب المحاسبة اإلبداعية المطبقة على 

 قائمة الدخل
المتوسط 
 الحسابي

 درجة الموافقة االنحراف المعياري

 موافق 0.829 3.58 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام
 .SPSSمن إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات برانمج  المصدر:

 يلي: ( نالحظ ما7كما هو موضح ابجلدول رقم )
  ( يشري إىل أن اجتاه أفراد العينة هو املوافقة  3.58أن املتوسط احلسايب إلجاابت أفراد العينة )

على أن التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة ميسح ابحلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية 
 املطبقة على قائمة الدخل.

  ( والذي ميثل تشتت قيم احملور حول املتوسط يشري إىل أن إجاابت 0.829أن االحنراف املعياري )
 أفراد العينة متجانسة ومتقاربة إىل حد ما. 

نستنج مما سبق وابالستناد إىل إجاابت أفراد العينة أن التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة ميسح ابحلد 
 خل.من أساليب احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة الد
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كما هو مبني يف   %5عند مستوى داللة  ( واحدةالعينة لل Tوللتأكد من النتائج مت االعتماد على )اختبار 
 اجلدول املوايل:

 للفرضية الفرعية الثانية واحدة (العينة لل Tاختبار ): نتائج 8جدول 

T 
 المحسوبة

T 
 المجدولة

درجات 
 الحرية

 

المتوسط 
 االفتراضي

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

 

مستوى 
 الداللة
Sig 

نتيجة 
الفرضية 

 البديلة

 القبول 0.000 0.829 3.58 3 33 2.032 4.053

 .SPSSمن إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات برانمج  المصدر:

أن متوسط إجاابت أفراد العينة حول مسامهة التزام املدقق الداخلي  ( 8يتضح لنا من خالل اجلدول )
(  3.58ابإلجراءات املضادة يف احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة الدخل قد بلغ ) 

(   =33ddl( عند درجة حرية )  =4.053 t)  T(، كما بلغت قيمة  0.829وابحنراف معياري قدره  ) 
و عليه، ومبوجب قاعدة القرار اليت تنص على قبول الفرضية  (.  = 0.000sigى معنوية ) حتت مستو 

(  4.053احملسوبة )  T( احملسوبة اكرب من قيمتها اجلدولية والعكس، ومبا أن  Tالبديلة إذا كانت قيمة ) 
 (. 2.032اجلدولية )  Tاكرب من 

نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة، أي انه ميكن للتدقيق الداخلي احلد من أساليب  القرار:
 .احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة الدخل من خالل التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة

 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة: 3.2.3
 و اليت تنص على:

OH : الداخلي احلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة التدفقات النقدية  ميكن للتدقيق""ال
 من خالل التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة".
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1H :" ميكن للتدقيق الداخلي احلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة التدفقات النقدية من
 ابإلجراءات املضادة".خالل التزام املدقق الداخلي 

مت اختبار هذه الفرضية من خالل أسئلة القسم الثاين من االستبيان واملتمثلة يف أسئلة احملور الثالث 
(، وذلك ألجل التعرف على أراء أفراد العينة حول مسامهة 26( إىل غاية السؤال رقم )22من السؤال رقم )

حلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة التدفقات التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة يف ا
 النقدية، واليت ميكن تلخيصها يف اجلدول املوايل:

 .: تحليل اتجاهات إجابات أفراد العينة حول المحور الثالث9جدول 
 التالية:يسمح التزام المدقق الداخلي باإلجراءات المضادة بالحد من أساليب المحاسبة اإلبداعية 

أساليب المحاسبة اإلبداعية المطبقة على قائمة 
 التدفقات النقدية

المتوسط 
 الحسابي

 درجة الموافقة االنحراف المعياري

 موافق 1.020 3.58 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام
 .SPSSمن إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات برانمج  المصدر:

  يلي: ( نالحظ ما 9ابجلدول رقم )كما هو موضح 
  ( يشري إىل أن اجتاه أفراد العينة هو املوافقة  3.58أن املتوسط احلسايب إلجاابت أفراد العينة )

على أن التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة ميسح ابحلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية 
 املطبقة على قائمة التدفقات النقدية.

 ( والذي ميثل تشتت قيم احملور حول املتوسط يدل على إىل أن  1.020راف املعياري ) أن االحن
 إجاابت أفراد العينة متجانسة ومتقاربة إىل حد ما. 

نستنج مما سبق وابالستناد إىل إجاابت أفراد العينة أن التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة 
 اإلبداعية املطبقة على قائمة التدفقات النقدية.ميسح ابحلد من أساليب احملاسبة 

كما هو مبني يف   %5عند مستوى داللة  ( واحدةاللعينة ل Tوللتأكد من النتائج مت االعتماد على )اختبار 
 اجلدول املوايل:



 

 تصادية: دور التدقيق الداخلي في الحد من أساليب المحاسبة اإلبداعية في المؤسسات االق
 دراسة ميدانية

 

420 

 للفرضية الفرعية الثالثة ( واحدةالعينة لل Tاختبار ): نتائج 10جدول 

T 
 المحسوبة

T 
 المجدولة

درجات 
 الحرية

المتوسط 
 االفتراضي

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة
Sig 

نتيجة الفرضية 
 البديلة

 القبول 0.002 1.020 3.58 3 33 2.032 3.297
 .SPSSمن إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات برانمج  المصدر:

( أن متوسط إجاابت أفراد العينة حول مسامهة التزام املدقق 10يتضح لنا من خالل اجلدول )
الداخلي ابإلجراءات املضادة يف احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة التدفقات النقدية  

( عند درجة  =3.297 t)  T(، كما بلغت قيمة  1.020( وابحنراف معياري قدره  )  3.58قد  بلغ ) 
 (.  = 0.002sig( حتت مستوى معنوية  )   =33ddlحرية ) 

( احملسوبة  Tو عليه، ومبوجب قاعدة القرار اليت تنص على قبول الفرضية البديلة إذا كانت قيمة ) 
 (. 2.032اجلدولية )  T( اكرب من  3.297احملسوبة )  Tاكرب من قيمتها اجلدولية والعكس، ومبا أن 

نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة، أي انه ميكن للتدقيق الداخلي احلد من أساليب  القرار:
 .احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة التدفقات النقدية من خالل التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة

 وبناء على ما سبق فإننا نقبل الفرضية الرئيسية، واليت موضوعها: 
يمكن للتدقيق الداخلي الحد من أساليب المحاسبة اإلبداعية المطبقة على القوائم المالية من خالل " 

 التزام المدقق الداخلي باإلجراءات المضادة ".
ميكننا القول ابن التدقيق الداخلي يساهم يف احلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية من خالل تقدميه  وعليه 

التزام وتقيد احملاسبني أثناء إعداد القوائم املالية ابملعايري احملاسبية الدولية واألنظمة  لتأكيدات معقولة حول مدى
 والتشريعات املعمول هبا.

 خاتمة: . 4
احملاسبة اإلبداعية العديد من اآلاثر السلبية، إذ تسببت ابهنيار كربايت  ممارسات خلفتلقد   

أوساط املستثمرين الذين فقدوا ثقتهم يف مصداقية وموثوقية الشركات العاملية وأدت إىل زرع الشكوك يف 
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اختاذ اإلجراءات  من منظمات ومجعيات مهنية القوائم املالية، ومن هنا كان لزاما على اجلهات املسؤولة
 والتدابري الالزمة من اجل التصدي ملمارسات احملاسبة اإلبداعية.

ة ملكافحة أساليب احملاسبة اإلبداعية، ذلك انه يعد وجاء التدقيق الداخلي كأحد أهم البدائل املقرتح
من بني أهم الوظائف داخل املؤسسة كونه يسمح برصد مواطن اخللل وكشف االحنرافات وتقييم أداء الوظائف 

 املختلفة.
فالتدقيق الداخلي إذا ميكن من احلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية من خالل تقييم أداء وظيفة 

 التزام احملاسبني عند إعداد القوائم املالية ابملعايري الدولية والقوانني والتشريعات.احملاسبة ومدى 
 نتائج الدراسة:

 لقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
  استغالل الثغرات املوجودة يف النظام احملاسيب املطبق لتضليل مستخدمي التقارير إن احملاسبة اإلبداعية تعين

 .أهداف أصحاب املصلحةاملالية وحتقيق 
  إن التدقيق الداخلي مسؤول عن تقييم كافة وظائف املؤسسة مبا فيها احملاسبة، وابلتايل فهو مسؤول عن

 سالمة القوائم املالية من األخطاء والتحريفات والتالعبات.
  أساليب وأكادمييني( على انه ميكن للتدقيق الداخلي احلد من  )مهنينيتتفق كافة فئات عينة الدراسة

 احملاسبة اإلبداعية املطبقة على القوائم املالية من خالل التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة.
 أساليب وأكادمييني( على انه ميكن للتدقيق الداخلي احلد من  )مهنينيق كافة فئات عينة الدراسة ـتتف

 التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة.احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة املركز املايل من خالل 
  أساليب وأكادمييني( على انه ميكن للتدقيق الداخلي احلد من  )مهنينيتتفق كافة فئات عينة الدراسة

 احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة الدخل من خالل التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة.
  أساليب وأكادمييني( على انه ميكن للتدقيق الداخلي احلد من  )مهنينيتتفق كافة فئات عينة الدراسة

 احملاسبة اإلبداعية املطبقة على قائمة التدفقات النقدية من خالل التزام املدقق الداخلي ابإلجراءات املضادة.
 التوصيات:

 بناء على النتائج اليت توصلت إليها الدراسة فانه ميكن تقدمي التوصيات التالية:
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أسباب انتشار  أبرزضرورة تقليص البدائل احملاسبية املتاحة أمام معدي القوائم املالية، واليت تعد من  -
 ممارسات احملاسبة اإلبداعية

ضرورة العناية بوظيفة التدقيق الداخلي، والعمل على إرساء آليات تزيد من درجة استقاللية املدقق  -
 الداخلي.
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