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 قواعد النشر في المجلة

املقال على شكل ملف مرفق برسالة عرب الربيد اإللكرتوين للمجلة املذكور أدناه، حبث يشرتط  يرسل .1
 .Microsoft Wordأن يكون املقال مكتوبا بربنامج 

و يف حالة ضرورة إرفاق املقال بإستمارة املعلومات اليت ميكن حتميلها من املوقع اإللكرتوين للمجلة،  .2
حثني، سيتم مراسلة كل منهم باملوافقة أو الرفض على نشر املقال عن تقدمي املقال من طرف جمموعة با

 طريق بريده الشخصي، على أن يؤكد كل منهم على قبوله  فعال أن يكون امسه ضمن الناشرين.
، أما بالنسبة باللغة األجنبية فنوع 41مقاسه  Traditional Arabicنوع اخلط باللغة العربية  .3

 .41ه مقاس Times New Romanاخلط 
 تكتب العناوين الرئيسية بنفس اخلط و زيادة درجة واحدة على املقاس املذكور أعاله مع تثخينها. .4
 تكتب العناوين الفرعية التابعة للعنوان الرئيسي بنفس املقاس احملدد أعاله مع اإلكتفاء بتثخينها. .5
 اجلداول، و األشكال. جيب على الباحث إحرتام التسلسل الرقمي للعناوين الرئيسية، و الفرعية، و .6
أسطر بلغة حترير املقال، و باللغة اإلجنليزية  80جيب أن يُرفق املقال مبلخص عن البحث ال يتجاوز  .7

 . باللغتني حصرا. مع وجوب ذكر الكلمات املفتاحية للبحث اليت جيب أن ال تقل عن مخس كلمات

 جيب اإللتزام بقواعد ضبط الكتابة : .8
  يف الفقرات، و جتنب الفقرات و اجلمل الطويلة جدا.إحرتام املسافات البادئة 
  ترك مسافة )فراغ( قبل عالمات الضبط املنفردة كالنقطة ).( و الفاصلة )،( و ترك مسافة بعدها إذا

 أتبعت بكلمة أو نص.
  )!( وعالمة التعجب ):( و النقطتني )ترك مسافة بعد عالمات الضبط املركبة كالنقطة الفاصلة )؛

 اإلستفهام )؟(.وعالمة 
، بشرط أن تكون ترتب اإلحاالت و اهلوامش يف آخر املقال بالتسلسل حسب ظهورها يف النص .9

 املراجع  املذكورة استعملت فعال.

و يسار  سم.25ميني  سم،4.0سفلي/جيب أن تكون اهلوامش مضبوطة على النحو التايل: علوي  .11
 . ين األسطرب 4.41)العكس بالنسبة باللغة األجنبية( ، و  سم4.1

حتتفظ هيئة حترير اجمللة حبق إجراء أي من التعديالت الشكلية على املقال املقدم للنشر إذا اقتضت  .11
 الضرورة دون املساس مبضمونه. 



يتم حتويل املقال إىل جلنة التحكيم بعد مالئمته لقواعد النشر، و يصبح مقبوال للنشر إذا نال  .12
 يل فإن صاحب املقال عليه أن جيري التصحيحات املطلوبة .موافقتها، أما يف حالة توصيات بالتعد

كل مقال خيالف شروط النشر  املذكورة ال يؤخذ بعني اإلعتبار يف عملية التحكيم، كما أن هيئة    .13
 حترير اجمللة غري معنية بإعالم صاحب املقال بذلك.

مقال يثبت خرباء التحكيم الذين تستعني هبم اجمللة بأنه منقول أو سبق تقدميه إىل جهة أخرى  كل .14
 للنشر، فإن صاحبه سيدرج ضمن القائمة السوداء املمنوعة من النشر يف اجمللة.

 كل مقال ينشر عرب صفحات اجمللة يُعرب عن آراء أصحاهبا، و ال متثل بالضرورة رأيها. .15

 ربيد اإللكرتوين للمجلة فقط املتمثل يف: يرسل املقال عرب ال .16

revue.elmanarah@gmail.com. 

 ميكن حتميال منوذج ارشادي لكتابة املقال املرسل من الصفحة اإللكرتونية للمجلة. مالحظة:
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 إلى نظام التعويم المدار لدينار الجزائريسعر صرف انظام انتقال  تحليل إشكالية
 

 أ. مسعودي زكرياء د.أحمد قداري               عزي خليفة د.     
 الوادي -جامعة الشهيد محة خلضر          املركز اجلامعي أمحد زبانة غليزان         الوادي –جامعة الشهيد محة خلضر 

k.azzi39@gmail.com  pr.zakaria.messaoudi@gmail.com 

 :ملخص
نت كا، حيث  املدار التعومي نظام إىل اجلزائري الدينار صرف سعر نظام انتقال هتدف هذه الدراسة لتحليل إشكالية       

 وكذا للتضخم، مستهدف معدل ووضع الصرف، احتياطيات اجلزائر ال تتوفر على شروط هذا االنتقال اليت من بينها: كفاية
 السيولة من كافية درجة وعلى بالعمق يتسم األخري هذا يكون وأن الصرف، سوق يف املركزي البنك لتدخل قواعد وضع

وجود  مت مالحظة إىل نظام التعومي املدار 1991من بداية  ية االنتقالالصرف، وبعد عمل سعر وحتديد الكتشاف والكفاءة
تناقضات بني النظريات االقتصادية واالحصائيات يف االقتصاد اجلزائري، من ارتفاع احتياطيات الصرف واخنفاض معدالت 

، ولكن اجلزائر تعلن أن سيطةأو الو  الثابتة األنظمة أحد، اليت تناسب اقتصاد يتبىن وعدم وجود سوق مالية فعالة التضخم
 . سابقا   ذكره مت ما الذي يفرض عكس ،نظام صرف الدينار اجلزائري هو نظام التعومي املدار

 مستويات املدار، بسبب ظم من نظام التثبيت إىل نظام التعوميمل تقم بتحويل من وخلصت الدراسة إىل أن اجلزائر      
، كما عند بداية االنتقال فعالة مالية سوق وجود وعدم النقدية للسياسة مرساة مسيةا أداة وجود وعدم املتدنية االحتياطيات
 الرئيسية، العمالت من بسلة املثبت الصرف تتبع نظامبل  ،ع نظام التعومي املدارال تتبإىل أن اجلزائر  الدراسة أيضا   خلصت

 التعومي. من واخلوف تثبيتال من اخلوفوأن الدينار اجلزائري يعاين من الظاهرتني: 
، سوق املدار، احتياطيات الصرف، معدل التضخم التعومي نظام الصرف، سعر أنظمة الصرف، سعر الكلمات المفتاحية:

 .الصرف، اخلوف من التثبيت، اخلوف من التعومي
 

 Abstract: 

      The objective of this study is to analyze the problem of the transmission of the Algerian dinar 

exchange rate to the managed floating regime,  as Algeria did not meet the conditions of this 

transition, Which include: The adequacy of exchange reserves, the establishment of a target rate for 

inflation, as well as the establishment of rules for the intervention of the Central Bank in the exchange 

market, and that the latter has a depth and sufficient degree of liquidity and efficiency to detect and 

determine the exchange rate, After the transition from the beginning of 1996 to the managed floating 

regime, it was noted that there are contradictions between the economic theories and statistics in the 

Algerian economy, from the high exchange reserves and low inflation rates and the absence of an 

effective financial market, Which suits an economy that adopts a fixed or intermediate regime, but 

Algeria states that the dinar exchange system is a managed floating regime, Which imposes a reversal 

of what was mentioned earlier.  
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      The study concluded that Algeria did not systematically transform from the pegging regime to the 

managed floating regime because of low reserve levels, the absence of an nominal anchor instrument 

for monetary policy and the absence of an effective financial market at the beginning of the transition. 

The study also concluded that Algeria does not follow the managed float regime, and the Algerian 

dinar suffers from two phenomena: Fear of Pegging and Fear of floating. 

 Keywords: Exchange rate, Exchange rate regime, Managed floating regime, Exchange reserves, 

Inflation rate, Exchange market, Fear of Pegging, Fear of floating.  

 :مهيدت
 عتتتام اقتصتتتادها تتتت  ر خاصتتتة مشتتتاكل، عتتتدة الثالتتتث العتتتامل دول متتتن كغريهتتتا اجلزائتتتر واجهتتتت      

 الصتتعبة، األمتتوال مصتتدر تعتتتر التتيت احملروقتتات أستتعار اخنفتتاض: أزمتتيت تتتزامن بستتبب وذلتتك ،1991
 اجلزائتر اعتمتدت املنطلتق، هذا ومن العاملية؛ الصرف أسواق يف يكياألمر  الدوالر قيمة تذبذب وكذا
 التعتومي نظتام إىل االنتقال على تساعد جديدة اسرتاتيجية على مبنية االقتصادية لإلصالحات برامج
 التدو،، النقد صندوق عليه نص هيكلي تعديل خمطط على االعتماد إىل اجلزائر دفع ما هذا املدار،
 إعادة هي عليها، ركزت اليت اإلجراءات بني ومن االستقرار، وحتقيق الختالالتا تصحيح إىل يرمي
 بالتدينار العودة قصد التخفيضات، من مجلة تطبيق خالل من وذلك الصرف سعر سياسة يف النظر
 .احلقيقية قيمته إىل اجلزائري
 إشتتراف حتتتت ارالتتدين صتترف ستتعر تعتتومي نظتتام إىل التثبيتتت نظتتام متتن االنتقتتال بتتدأت اجلزائتتر      
 جلستتتات نظتتتام إىل عمتتتالت، ستتتلة إىل التتتربط نظتتتام متتتن باالنتقتتتال وذلتتتك التتتدو،، النقتتتد صتتتندوق
 يف احلتر التعتومي إىل الوصتول هبتدف ،1991 عتام متن بدايتة الدينار لصرف املدار التعومي إىل التثبيت
 ستلو  وجهتة يف تغيتري إحتدا  قصتد هتذا كتل األمهيتة، غايتة يف قرارا   يعتر الذي الالحقة، السنوات
 االقتصتادية، واألهتداف اإلصتالحات مع متاشيا   املرغوب االجتاه إىل االقتصادية املتغريات من العديد

قتصتتادية لكتتن هتتذا االنتقتتال وضتتع الكثتتري متتن التناقضتتات بتتني النظريتتات االقتصتتادية واملعطيتتات اال
والغيتتتاب شتتتبه  ةملنخفضتتتومعتتتدالت التضتتتخم ا ةاملرتفعتتت الصتتترف احتياطيتتتاتاجلزائريتتتة، فمتتتن مستتتتو  

 األنظمتتة الثابتتتة أو أحتتد يتبتتىن اقتصتتاد تناستتب التتيت ) الكلتتي لتتدور البورصتتة يف حتديتتد ستتعر الصتترف
نظام التعومي املتدار التذي يفترض عكتس متا مت ذكتره ستابقا ، هتذا لتصرح اجلزائر ب هنا تتبع  ( الوسيطة
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 لهللا يسللم  ظللر ف فلل  الجزائللر كانلل  هلللالوضتتع أد  بنتتا إىل طتترح اإلشتتكالية الرئيستتية التاليتتة: 
 .؟المدار بشكل منظم التعويم نظام إلى التثبي  نظام من باالنتقال
 الجزائلللر :التاليتتتة الرئيستتتية الفرضتتتية صتتتياغة مت فقتتتد الرئيستتتية اإلشتتتكالية علتتتى اإلجابتتتة لغتتترض      

 الملدار بشلكل التعلويم نظلام إللى التثبيل  نظلام ملن باالنتقلال لهلا يسلم  ظلر ف ال كان  فل 
 متن وذلتك ،والتحليلتي الوصتفي نياملنهجت علتى اعتمتدنا فقتد الفرضتية هذه اختبار أجل منو  ،منظم
 ومقارنتهتتا التعتتومي نظتتام إىل التثبيتتت نظتتام متتن اجلزائتتري التتدينار انتقاليتتة وحتليتتل شتتروط وصتت  ختتالل

 .بصحة الفرضية أم ال، مث احلكم بناء على ذلك االقتصادية باإلحصائيات
 :ينور حم إىل الورقة هذه بتقسيم نقوم سوف األساس هذا وعلى      
 خطوات انتقال الدينار الجزائري من نظام التثبي  إلى نظام التعويم المدار: أ الا  -       
الللدينار الجزائللري مللن نظللام التثبيلل  إلللى نظللام التعللويم  إشللكالية انتقللالمناقشللة : اا ثانيل -       
 المدار
 :الجزائري من نظام التثبي  إلى نظام التعويم المدارخطوات انتقال الدينار  -أ الا 
 سوف نتطرق يف هذا املبحث إىل خطوات هذا االنتقال بالنسبة إىل الدينار اجلزائري.      

 :(1661-1691)تطور نظام الصرف الثاب  للدينار الجزائري خالل فترة  -1
أساس معايري اقتصادية هلا عالقة ب داء  كان تسعري الدينار اجلزائري يف هذه الفرتة ال يتم على      

وميكن تقسيم هذه الفرتة إىل أربعة  طين، بل يتم حتديد قيمته إداريا ،ودرجة كفاءة االقتصاد الو 
 مراحل:

 :(1691-1691)نظام الصرف الثاب  بالنسبة لعملة  احدة  -1-1
قابلة  وكانت العملة ،سيبعد االستقالل مباشرة كانت اجلزائر تابعة ملنظمة الفرنك الفرن      
إىل مراقبة  ولكن ضع  االقتصاد وهروب رؤوس األموال إىل اخلارج جعل اجلزائر تلج  .للتحويل
البنك املركزي اجلزائري مبوجب وذلك عن طريق االستقالل املا، والنقدي وذلك بت سيس الصرف، 
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الدينار  ة الوطنية )مث مت إصدار العمل، 1912ديسمر  13املؤرخ يف  144-12 القانون رقم
 رامغ 1119حيث حددت اجلزائر سعر صرف الدينار مبا يعادل  ،1914أفريل  11 ( يف اجلزائري

بصفتها عضو يف صندوق النقد  وهو الوزن الذي جيب أن تتقيد به الدولة اجلزائرية، من الذهب
 ،بل الفرنك الفرنسيمقا ألن الدينار كان  ابتا   ،بنفس التكافؤ مع الفرنك الفرنسيوهو  الدو،،

أين اضطرت ، %  1± يف حدود يتقلب فيها الدينار  1919سنة  ذلك إىل غايةاستمر و 
 هتعرضوذلك ل أمام الدوالر األمريكي، ختفيض الفرنك الفرنسي السلطات النقدية الفرنسية إىل

 الفرنسي يف حيث انتقل التكافؤ الرمسي للفرنك ،1919هلجمات مضاربية حادة عقب أحدا  
فرنسي لكل  فرنك 515544فرنك فرنسي لكل دوالر إىل  4193.1من  1919شهر أوت من 

رغم هذا التخفيض يف قيمة الفرنك الفرنسي استمر ارتباط الدينار اجلزائري بالفرنك ومل  .دوالر
 اجلزائر خالل هذه الفرتة اليت متيزت بضع  الفرنك يتبعه يف التخفيض، وذلك بسبب شروع

(1919-.191)األول  التنموي الثال ي هايق خمططالفرنسي يف تطب
وهو ما أد  إىل  ،(1)  

 ما ترتب عنه إعادة تقييم تكالي  ،عمالتالمقابل خمتل   االخنفاض املستمر للدينار اجلزائري
وبعد خروج ، (19.3-19.1) األول مشاريع االستثمار اليت انطلقت يف إطار املخطط الرباعي

العامل  يف كل دول نظام الرقابة على الصرف الذي كان مطبقا   تبعتاجلزائر من هذه املنطقة ا
املوارد من العمالت األجنبية املتوفرة واملرتقبة  الثالث، وتعين الرقابة على الصرف ت مني استخدام

ميزان املدفوعات  للتغريات املالية والنقدية يف كما أهنا تتطور وفقا   الوطنية، للمصاحل طبقا  
 احلقبة الزمنية كانت أول مرحلة من مراحل تطور نظام هذه، و العملة األجنبية واالحتياطي من

االقتصاد الوطين الناشئ من املنافسة ي الرقابة على الصرف واليت متيزت باختاذ إجراءات حتم
إبرام و  االحتكار؛ نظام احلصص ؛احلرية يف ذلك على عّدة أدوات أمهها: وقد اعتمدت األجنبية،
 .(2) ثنائية مع خمتل  البلدانال االتفاقيات
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 :نظام الصرف الثاب  بالنسبة إلى سلة عمالت -1-1
اجلزائري  مت تغيري نظام سعر صرف الدينار ،عقب اهنيار نظام بريتون وودز وتعومي العمالت      

حيث كانت  ،نظام صرف مربوط بسلة من العمالت اتباعحيث مت  ،19.4جانفي  21ابتداء من 
على  حمددا   عملة من هذه العمالت ترجيحا   ، منحت لكل(3) عملة 14مكونة من سلة العمالت 
وكذا استقالليته عن  الدينار وذلك قصد احلفاظ على استقرار ،اخلارجية دفوعاتأساس وزهنا يف امل

هذا باإلضافة إىل حتقيق هدف . منطقة من املناطق النقدية أية عملة من العمالت القوية أو
 :(4)مزدوج
 دعم مقنع للمؤسسات اجلزائرية بواسطة قيمة للدينار تفوق قيمته احلقيقية، وذلك بغرض توفري -

 ؛ختفي  عبء التجهيزات واملواد األولية وخمتل  املدخالت املستوردة من قبل املؤسسات الناشئة

السماح للمؤسسات الوطنية بالقيام بتنبؤات على املد  الطويل دون أن تتعرض لتغريات عنيفة  -
 عن طريق استقرار القيمة اخلارجية للدينار اجلزائري. هذا( لسعر الصرف، و زليةتنا)

 ا  برناجم اعترالذي  (..19-19.4)تزامن هذا النظام مع انطالق املخطط الرباعي الثاين       
واخلدمات من اخلارج،  حيث مت ت ميم مجيع عمليات بيع وشراء السلع ،للمخطط السابق مكمال  

 ،السياسة االقتصادية املتبعة سابقا  الذي غري من ( 1995-1991)مج اخلماسي األول مث جاء الرنا
القطاعات االقتصادية مرفقة بإصالحات  حيث اعتمد على سياسة النمو املتوازن اليت تشمل مجيع
 رقابةوالصناعي، مع إدخال مرونة على نظام ال هيكلية، مست على وجه اخلصوص القطاع الزراعي

كونه شجع االستهال  على   ، ار عكسيةآهلذا الرنامج  ولكن كان .التجارة اخلارجيةعلى الصرف و 
معه الديون اخلارجية من أجل تغطية تكالي  الرنامج  وزادت ،حساب االستثمار والتصنيع

  ا  عرف العامل تدهور  أين 1991 عام حىت ،البرتول وكان كل هذا حتت غطاء إيراداتاخلماسي، 
مما وضع  ،وكذا تذبذب قيمة الدوالر األمريكي يف أسواق الصرف العاملية، لبرتوليف أسعار ا ا  كبري 

وأمام  اخلارجية. يف مواجهة الصدمات تهوهشاش هوانكش  ضعف ،اجلزائري أمام الواقع االقتصاد
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هذا الوضع، استوجب إجراء إصالحات نقدية ومالية جذرية، هتدف إىل إعادة االعتبار إىل وظيفة 
 ،صرف الدينار اجلزائري تعديل طفي  على حساب معدل عن 1991ف علن عام ، ردختصيص املوا
 سب على أساس معدل الصرفحتتدخل يف سلة الدينار  التغيري النسيب لكل عملية حيث أصبح
احلركي ملعدل صرف الدينار اجلزائري  لسياسة التسيري اعتر متهيدا   وهذا ما 19.4 عامالسائد يف 

 ..199 من مارس هبا انطالقا   اليت شرع يف العمل
 االنزالق التدريج : -1-1

هو إجراء يستهدف خفض قيمة الدينار اجلزائري بطريقة تدرجيية ومراقبة، ومت العمل به طيلة       
، ولقد نتج هذا االنزالق بسبب ضع  1991إىل غاية بداية  .199الفرتة املمتدة من هناية 

ن جهة أخر  نتيجة لزيادة  قل خدمة الدين الذي بلغ احتياطيات الصرف املتاحة من جهة، وم
مستو  معترا  رغم العمل على احلد من اللجوء إىل القروض قصرية األجل اليت حالت دون حتقيق 

وقد مت تعديل معدل الصرف بغية إيصاله إىل ، (5)الرامج املسطرة من طرف احلكومات املتعاقبة 
 حيثمن العمالت الصعبة،  حا تواخلدمات األجنبية مع املمستو  توازن الطلب الوطين على السلع 

 ،1999مع هناية  /$دج 91132إىل  .199يف هناية  /$دج 41931انتقل معدل الصرف من 
مع تسريع تطبيق اإلصالحات مت تسريع عملية االنزالق بشكل  ومتاشيا   1991من سنة  وانطالقا  

، وقد استمر هذا 1991يف هناية  /$دج 12111إىل  دل صرف الدينارعملحوظ، فانتقل م
 ،املستو  الذي يسمح باستقرارهالوصول بالدينار إىل دف هب 1991السريع يف بداية  االنزالق

وبالتا، إمكانية حترير التجارة اخلارجية على العموم والواردات على اخلصوص، وقد اختذت هذه 
عديل سعر الصرف ليصل إىل ، حيث مت ت1991من سنة  ولاإلجراءات بالفعل خالل الفصل األ

يف ، ليصل 1991بنهاية شهر فيفري  /$دج 11159، مث 1991بنهاية جانفي  /$دج 13199
ا الدينار خالل هب مراحل االنزالق اليت مر بنينوميكن أن ،  /$دج 1.1.1إىل  1991هناية مارس 

 التا،: (1)من خالل اجلدول رقم  1991إىل  .199املمتدة من  الفرتة
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 : مراحل االنزالق التدريج  للدينار الجزائري(1)رقم الجد ل 
 1991 1991 1999 1999 .199 السنة

 .1.1 11 111. 5191 419 /$دج

Source: Banque d'Algérie: Rapport 2001, Evolution Economique et Monétaire  en 

Algérie, Juillet 2002, P 97.  

 التخفيض الصري : -رابعا
من قبل  1991ار الدينار ملدة ستة أشهر موالية، مت اختاذ قرار يف هناية سبتمر بعد استقر       

مقابل الدوالر  % 22السلطات النقدية ممثلة يف جملس النقد والقرض بتخفيض الدينار بنسبة 
املرم مع الصندوق النقد الدو، يف جوان  (2ستاندباي )األمريكي، وذلك مبوجب االتفاق الثاين 

، وكان اهلدف من عملية  /$دج 2215ا التخفيض بلغ معدل صرف الدينار ، وهبذ1991
 التخفيض هذه هو حتقيق ما يلي: 

 .حماولة تقريب سعر الصرف الرمسي من سعر الصرف املوازي 

 .جعل الصادرات اجلزائرية أكثر تنافسية يف السوق العاملية 

 .العمل على جعل الدينار قابال  للتحويل 

 جات احمللية وتر  أسعارها تتحدد حسب قو  العرض والطلب.رفع الدعم عن املنت 

  احلصول على مساعدات مالية من جراء تطبيق الشروط الواردة يف اتفاقية االستعداد
 االئتماين.

واستقر الدينار حول القيمة السابقة، إىل غاية اتفاق التعديل اهليكلي الذي أبرم مع الصندوق       
، هتيئة لقرار التخفيض الذي %  11مل يتعد   أجري تعديل طفي ن ، أي1994النقد الدو، يف 

وهبذا القرار أصبح  ، % .4111 وذلك بنسبة ،1994أفريل  11بتاريخ  جملس النقد والقرض تبناه
 . /$دج 31سعر صرف الدينار 
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 :(1019-1661)تطور نظام التعويم المدار للدينار الجزائري خالل الفترة  -1
حتديده وفق  ةمرحلة حتول فعلي، وتغيري تدرجيي لوجه ار اجلزائري خالل هذه الفرتةعرف الدين      

 وميكن تقسيم هذه املرحلة إىل فرتتني: ،1994سنة  قواعد العرض والطلب، بداية من أواخر
أصبح الدينار اجلزائري يتحدد وفق  1994 ع بداية أكتوبرم نظام جلسات التثبي : -1-1

مند عام  السلطات النقدية مع إلغاء نظام الربط الذي تبنتهيتزامن ذلك ، لقواعد العرض والطلب
 (أصبحت يومية  اسرعان م )أسبوعية يسعر عن طريق جلسات  ، حيث أصبح الدينار19.4

ويتم ، واملزايدة لتحديد سعر الصرف من خالل املناقصةجتمع ممثلي البنو  التجارية ببنك اجلزائر، 
عنها بداللة العملة  املبلغ املتاح من العمالت الصعبة معرا  ائر بنك اجلز عرض  ذلك عن طريق

بطلب املبلغ بنو  التجارية على أساس سعر صرف أدىن، مث تقوم ال ( الدوالر األمريكي )احملورية 
صرف الدينار  يتم حتديد سعر إىل أناملناقصة، املزايدة و عن طريق  هاملراد احلصول عليه، ويتم تعديل

 :(6)ومما ساعد على إنشاء هذا النظام، ما يلي  .عند أقل عرض
 .(فعالية يف جمال الضبط النقدي  )جناح برنامج االستقرار والتحكم يف الوضع النقدي  -

 جتاه معدالت التضخم حنو االخنفاض.ا -

 حتسن مستو  االحتياطيات من العملة الصعبة. -
ملني على العمالت الصعبة ووفرت القدرة على إشباع طلب املتعا نتبيابمسحت هذه الطريقة       
سلو  سعر  ارفهم وإدرا  ت  ري املعلومات السياسية واالقتصادية واملالية علىعم عميقفرصة لت بنو لل

التحضري إلعداد التنظيمات واإلجراءات واملوارد البشرية، الضرورية  منكما مكنت   .الصرف
يد سعر الصرف شبه حقيقي إلنشاء سوق الصرف، لكن األهم من ذلك أهنا مكنت من حتد

واستمر هذا  ،، قريب من سعر الصرف املوازي يف السوق غري الرمسيةخيضع لقانون العرض والطلب
 ، لترت  اجملال إىل سوق الصرف البينية يف حتديد الدينار.1995ديسمر  31النظام إىل غاية 
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 رف شبه حقيقي ناتجكان من نتائج املرحلة السابقة بروز سعر صسوق الصرف البينية:  -1-1
، على بنك اجلزائر عن تضارب قو  العرض والطلب الرمسية، إال أن عرض العمالت بقي حكرا  

هذا اإلطار جاء برنامج  ويف ال لسوق الصرف البينية يف حتديد قيمة الدينار.جملفكان البد من تر  ا
، وإميانا  باألمهية 1999ومارس  1995التصحيح اهليكلي الذي يغطي الفرتة املمتدة بني أفريل 

البالغة اليت متثلها أسواق العمالت األجنبية ودورها يف ت مني عمليات عرض وطلب العمالت، ومن 
 1995ديسمر  23بتاريخ أصدر بنك اجلزائر مث حتديد أسعار صرف حقيقية للعملة احمللية، 

مجيع البنو  مبا فيها  واليت تتضمن إنشاء سوق صرف بينية يتدخل فيها يوميا   19-95الالئحة رقم 
بنك اجلزائر واملؤسسات املالية، وذلك من أجل بيع وشراء العمالت األجنبية القابلة للتحويل مقابل 

 12يف  فورية وأخر  آجلة، وانطلق نشاطه رمسيا   وينقسم هذا السوق إىل سوقالدينار اجلزائري، 
 :ن تقوم مبا يليوأصبح من املمكن للبنو  واملؤسسات املالية أ ،1991جانفي 

 بيع العملة الوطنية للبنو  غري املقيمة، مقابل العمالت األجنبية القابلة للتحويل؛ 

 بيع العمالت األجنبية القابلة للتحويل مقابل العملة الوطنية املودعة يف حساب الدينارات 
 احملولة؛

 ابلة للتحويل؛بيع وشراء العمالت األجنبية القابلة للتحويل مقابل عمالت أجنبية أخر  ق 

 بيع وشراء بني املتدخلني يف سوق الصرف البينية للعمالت القابلة للتحويل حبرية مقابل العملة 
 الوطنية.
كانت سياسة الصرف يف اجلزائر هتدف إىل احملافظة على سعر صرف   هذا النظام تبين منذ      

على سعر الصرف االمسي  يؤ ر بقوة  بنك اجلزائرفإن  يف سوق الصرف، حقيقي مستقر. وبتدخله
حيتفظ مبقابل كل  بنك اجلزائرومن الناحية العملية فإن  .كي حيقق هدف سعر الصرف احلقيقي
 (7) :نتيجة لتضافر  ال ة عوامل ،املعامالت يف سوق الصرف األجنيب

 من إمجا، الصادرات. % 95ألكثر من متثل حساب صادرات النفط والغاز  -
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عمالت األجنبية من صادرات النفط والغاز البد من من القانون، إيصاالت صرف ال -
 .حتويلها إىل الدينار اجلزائري مباشرة يف البنك املركزي

 معامالت حساب رأس املال ختضع لضوابط صارمة. -

 :مناقشة إشكالية انتقال الدينار الجزائري من نظام التثبي  إلى نظام التعويم المدار -ثانياا 
التحول بشكل تدرجيي سلس من أسعار الصرف الثابتة إىل األستعار جنحت بعض البلدان يف       

املرنة، باعتمادها أشكاال  وسيطة من نظم الصرف كالربط املرن، ونطاقات التقلب األفقية والزاحفتة، 
والتعتتومي املوجتته قبتتل الستتماح بتتالتعومي احلتتر ألستتعار الصتترف، غتتري أن التحتتول يف بلتتدان أختتر  كتتان 

وقد كتان معظتم التحتوالت إىل التنظم  ،اقرتن باخنفاض حاد يف سعر العملةأنه  حتوال  غري منظم، أي
 متنظم، ولكن سواء كان التحول عن سعر الصرف الثابت منظما  أم غتري ،املرنة من النوع غري املنظم
ولكي يكون التحول منظما  جيتب أن تتتوفر يف الدولتة عتدة شتروط، منهتا:  ، فهو دائما  عملية معقدة

اطيتتات الصتترف، ووضتتع معتتدل مستتتهدف للتضتتخم، وكتتذا وضتتع قواعتتد لتتتدخل البنتتك كفايتتة احتي
الستتتيولة  وعلتتتى درجتتتة كافيتتتة متتتن املركتتتزي يف ستتتوق الصتتترف، وأن يكتتتون هتتتذا األختتتري يتستتتم بتتتالعمق

 . والكفاءة الكتشاف وحتديد سعر الصرف
نظتتام التعتتومي  ستتوف نتطتترق يف هتتذا احملتتور إىل شتتروط وقواعتتد االنتقتتال متتن نظتتام التثبيتتت إىل      

املدار، لنجيب علتى الستؤالني التتاليني: هتل كانتت اجلزائتر يف ظتروف يستمح هلتا باالنتقتال متن نظتام 
التثبيتتت إىل نظتتام التعتتومي املتتدارجل، وهتتل اجلزائتتر تتبتتع هتتذا النظتتامجل، وذلتتك متتن ختتالل عتترض شتتروط 

 االنتقال ومقارنتها مع اإلحصائيات االقتصادية اجلزائرية.
 :الصرف احتياطياتى مستو تحليل  -1

مت التوصتتل متتن حيتتث املبتتدأ، أن اخلتتروج متتن ربتتط العملتتة القابلتتة للتعتتديل أو نظتتام النطاقتتات       
املستهدفة اليت تعمل مبثابة " شبه الربط " ) بسبب النطاقات الضيقة نسبيا  ( جيب أن تتم قبتل فترتة 

 ،نه أن حيتتتد  أزمتتتات العملتتتةلتتتك متتتن شتتت طويلتتتة متتتن وصتتتول االحتياطيتتتات إىل احلتتتد األدىن، ألن ذ
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فبمجرد توقع أن االحتياطيات تقرتب من احلد األدىن سوف يؤدي ذلك إىل هجوم املضاربة بشكل 
 . (8)البنك املركزي ( للتدخل باستمرار، وبطريقة غري منضبطة واسع، مما يؤدي إىل جذب النظام )

ليمة للختروج متن التربط، ألنته إن احلفاظ على مستو  كتاف  متن االحتياطيتات مهتم إلدارة ست      
يف املراحتتتتل األوليتتتتة لالنتقتتتتال قتتتتد حيتتتتتاج البنتتتتك املركتتتتزي إىل التتتتتدخل لتخفيتتتت  التقلبتتتتات يف أستتتتعار 
الصتترف. باإلضتتافة إىل ذلتتك، بغتتض النظتتر عتتن متتا إذا كتتان اخلتتروج متتنظم أو غتتري متتنظم، فشتتفافية 

قتصتتادي هتتام، وغالبتتا  متتا ينظتتر إليتته التعتتومي نتتادرة يف البلتتدان الناميتتة. إذ يعتتتر ستتعر الصتترف متغتتري ا
باعتبتتتاره يتتتوفر إشتتتارات حامستتتة بشتتت ن سياستتتات احلكومتتتة احلاليتتتة ونواياهتتتا املستتتتقبلية. وبالتتتتا،، إذا  

شتتتائعة بشتتتكل  استترتاتيجيةكانتتت املرستتتاة االمسيتتة املعتمتتتدة بعتتد اخلتتتروج هتتتي استتتهداف التضتتتخم ) 
ع هتتتدف الستتتعر فتتتإن ذلتتتك متتتن شتتت نه متزايتتتد (، والستتتعي للتبتتتادل بشتتتكل فتتتوري، حبكتتتم الواقتتتع، متتت

تقتتتويض مصتتتداقية النظتتتام السياستتتي. وهكتتتذا، فاحلفتتتاظ علتتتى آليتتتة شتتتفافة إلدارة التتتتدخل يف ستتتعر 
الصرف بعد االنتقال إىل نظام النطاقات، أو للتعامل مع تقلبتات ستعر الصترف املفترط بعتد التحتول 

 إىل التعومي، أمر ضروري ملرساة جديدة لتلعب دورها.
 احتياطيتات لتديها كان هل املدار، التعومي نظام إىل التثبيت نظام من انتقلت كدولة ائر،واجلز       
 :التا، (2) رقم اجلدول عرض خالل من وذلك عليه، جنيب سوف ما هذا. بذلكجل للقيام كافية
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 (1019-1691): تطور احتياطيات الصرف ف  الجزائر (1)الجد ل رقم 
 الوحدة: مليار د الر                              

 احتياطيات الصرف السنوات احتياطيات الصرف السنوات احتياطيات الصرف السنوات
1995 21919 1991 4121 211. 111119 

1991 1111 199. 9115 2119 143111 

199. 1114 1999 1194 2119 149191 

1999 1191 1999 4141 2111 1121221 

1999 1194. 2111 11191 2111 1921224 

1991 11.25 2111 1.191 2112 1911111 

1991 11491 2112 23111 2113 1941112 

1992 1151 2113 32194 2114 1.91939 

1993 1151 2114 43111 2115 1441133 

1994 2111 2115 51119 2111 1141139 

1995 2111 2111 ..1.9   

 .15، ص 1993، أبو ظيب، 11، العدد مؤشرات اقتصادية: صندوق النقد العريب:  1995المصادر:        
 .4.3، ص 1993، أبو ظيب، التقرير االقتصادي العرب  الموحد: صندوق النقد العريب:  1991إىل  1991من  -
 :  2115إىل  1992من  -

     Banque d'Algérie: Statistiques Monétaires 1964–2005 et Statistiques de la Balance 

des Paiements 1992–2005, Bulletin Statistique de la Banque d'Algérie, Juin 2006, P P 72, 

73. 

 :  2119إىل  2006من  -
      Banque d'Algérie: Rapport 2009, Evolution Economique et Monétaire  en Algérie, 

Juillet 2010, P .1. 

 :  2114إىل  2111من  -
      Banque d'Algérie: Rapport 2014, Evolution Economique et Monétaire  en Algérie, 

Juillet 2015, P 48. 

- 2115-2111 : 
      Banque d'Algérie: Rapport 2019, Evolution Economique et Monétaire  en Algérie, 

Septembre 2017, P 40. 

 مليتار 2 بتت الصترف الحتياطيتات يجياالسترتات املستتو  1991 عتام املالية وزير حدد للتذكري،      
 األجتتتل قصتتترية القتتتروض إىل اللجتتتوء: إجتتتراءات بعتتتدة كتتتان املستتتتو  هبتتتذا االحتفتتتاظ لكتتتن دوالر،
 واخلتدمات، الستلع واردات تستديد تت خري اخلارجيتة، الديون خدمات تسديد ت خري الصعبة، بالعملة
 عتام دوالر مليتار 3154 نمت متنقلتة الصترف احتياطيتات يف اخنفتاض هنتا  حد  1992 عام وبعد

 اجلزائتتتتتري، االقتصتتتتتاد يف عميقتتتتتا   اختتتتتتالال   يعكتتتتتس ممتتتتتا 1991 عتتتتتام دوالر مليتتتتتار 1111 إىل 1991
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 وهتو الستهل، احلتل اتبتاع وإمنتا هيكليتة إصتالحات بتإجراء لتيس الوقتت ذلتك يف اتبتع التذي واإلجراء
 211.2 إىل 1995 عتام الردو  مليتار 1.131 متن انتقلتت التيت اخلارجية االستدانة زيادة إىل اللجوء

 . 1991 عام دوالر مليار
 الصتتترف أستتتواق يف التتتدوالر لستتتعر املتتتتزامن واالخنفتتتاض 1991 عتتتام البرتوليتتتة الصتتتدمة لتكتتتون      
 نظتتام إصتتالح بينهتتا متتن جذريتتة، اقتصتتادية إصتتالحات يف لتدخلتته اجلزائتتري، االقتصتتاد لتعريتتة كافيتتة
 غايتة إىل .199 هنايتة متن استمر والذي للدينار، جييالتدر  االنزالق تبين خالل من وذلك الصرف،
 ارتفتاع بستبب وذلتك مستتمر، بشتكل الدوليتة احتياطياهتتا فقتدان يف تستبب متا وهذا ،1991 بداية

 1991 عتتام ففتتي. خانقتتة أزمتة يف التتدينار أدختتل ممتتا ،( التدين وخدمتتة املديونيتتة)  اخلارجيتتة التزاماهتتا
 ليتواصتتتل دوالر، مليتتتار 119 إىل 1999 عتتتام يف لتصتتتل ،دوالر مليتتتار 1111 االحتياطيتتتات كانتتتت
 علتتتتى اجلزائتتتتر أجتتتتر متتتتا وهتتتتذا. دوالر مليتتتتار .1194 إىل 1999 عتتتتام ليصتتتتل االحتياطيتتتتات نزيتتتت 
 يف االئتمتتاين االستتتعداد اتفتتاق ختالل متتن وذلتتك التتدو،، النقتد صتتندوق متتع مفاوضتتات يف التدخول

. خصوصتا   الصترف وباحتياطيتات عمومتا ، اجلزائتري باالقتصتاد النهتوض أجتل من ،1999 ماي 31
 بتت 1991 عتام يف هلتا مستتو  أدىن إىل االحتياطيتات لتصتل ب كملته، ينفتذ مل االتفاق برنامج أن إال

 نظتتام متتن االنتقتتال مغتتامرة دخلتتت اجلزائتتر بتت ن املرحلتتة، هتتذه تفستتري وميكننتتا. دوالر مليتتار 11.25
 كبترية خستارة كبتدها ممتا االحتياطيتات، متن ي ضع مبستو  املدار التعومي نظام إىل الثابت الصرف
 . قيمتها يف

 إىل لتصل مستمرة، زيادة يف دخلت قد الصرف احتياطيات أن نالحظ 1991 عام يف لكن،       
 ،1994 عتتام دوالر مليتتار 211 إىل ،1992 عتتام يف دوالر مليتتار 115 إىل مث دوالر، مليتتار 11491
 التطتور إىل ذلتك ويرجتع ،.199 عتام يف دوالر مليار 913 إىل ،1991 عام دوالر مليار 4121 إىل

 ستتتعر معتتتدل واستتتتقرار العامتتتة، املاليتتتة وضتتتعية وحتستتتن املتتتدفوعات، ميتتتزان بنتتتود يف احلاصتتتل االجيتتتايب
 العوامل إىل وأيضا   ،(9) موجبة فائدة أسعار بتحقيق اهليكلية اإلصالحات وتعميق احلقيقي، الصرف
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 احلكومتة جلتوء إىل باإلضتافة دوالر، .211 حنتو إىل 1991 عتام لالرميت ستعر ارتفع حيث اخلارجية،
 نتتادي متتن املمنوحتتة العامتتة التتديون)  1995و 1994 عتتامي متترتني علتتى ديوهنتتا جدولتتة إىل اجلزائريتتة
 بنحتتو واملقتتدرة لنتتدن نتتادي متتن املمنوحتتة اخلاصتتة ديوهنتتا جدولتتة وكتتذلك دوالر، مليتتار 11: بتتاريس

 لتواصتتتتتل دوالر، مليتتتتتار 1194 إىل االحتياطيتتتتتات اخنفضتتتتتت 1999 عتتتتتام ويف ،( دوالر مليتتتتتار 312
. البتتترتول أستتتعار اخنفتتتاض بفعتتتل وذلتتتك دوالر، مليتتتار 4141 إىل لتصتتتل ،1999 عتتتام يف اخنفاضتتتها
 :التالية األسباب إىل ذلك ويرجع ومطردة، مستمرة زيادة االحتياطيات شهدت 2111 عام ومنذ
 الصادرات إيرادات تضاع  إىل أد  ما وهو ،2111 سنة منذ النفط أسعار يف الكبري االرتفاع 

 الصعبة؛ بالعملة
 لتته كتان التذي اليتورو، مقابتل التدوالر قيمتة اخنفتاض عتن النتاتج الصترف، ستعر عتن املتولتد األ تر 
 الصرف؛ احتياطيات ملخزون بالدوالر القيمة ارتفاع يف األ ر
 صتتتادرات إيتتترادات ختتتالل متتتن وذلتتتك املاليتتتة، السياستتتة تلعبتتته التتتذي التتتدور ذلتتتك، إىل باإلضتتتافة 

 .للصرف الرمسية االحتياطيات تزود اليت احملروقات
 32194 إىل لرتتفتتتتع دوالر، مليتتتتار 11191 إىل 2111 عتتتتام يف االحتياطيتتتتات وصتتتتلت حيتتتتث      
 مليتتتتار 143111و ،2111 عتتتتام يف دوالر مليتتتتار 1.9.. إىل لتصتتتتل ،2113 عتتتتام يف دوالر مليتتتتار
 امتتتتال  يف األوىل األساستتتية التتتدول ضتتتمن اجلزائتتتر وضتتتع التتتذي األمتتتر وهتتتو ،2119 عتتتام يف دوالر

 .العاملي املستو  على الصرف احتياطيات
 لتستتتتتجل البتتتتترتول أستتتتتعار اخنفتتتتتاض بستتتتتبب أقتتتتتل بتتتتتوترية ولكتتتتتن 2119 يف الزيتتتتتادة للتواصتتتتتل      

 1921224 إىل مث ،2111 عتتام دوالر مليتتار 1121221 بتتت الصتترف احتياطتتات  لرتتفتتع ،149191

 إىل 2113 عتام يف لتصتل التتوا،، علتى 2112و  2111 ستنوات ختالل دوالر مليار 1911111و
 أستتتعار ارتفتتتاع نتيجتتتة الواضتتتح متتتن كانتتتت االحتيتتتاطي يف الزيتتتادات هتتتذه دوالر، مليتتتار 1941112
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 الستنوات علتى 1191551و  1111145و 1121943و  911115 الرميتل ستعر سجل إذ البرتول،
 .بالتوا، املاضية
 ستتجلت حيتتث األختترية، الستتنوات يف النقصتتان إىل اجتهتتت أن الزيتتادات هتتذه لبثتتت امتت لكتتن      

 أي 2115 هنايتة مع دوالر مليار 1441133 مث ،2114 عام دوالر مليار 1.91939 االحتياطات
 هنايتتة ومتتع واحتتدة، ستتنة يف دوالر مليتتار 35 متتن أكثتتر فقتتدان يعتتين وهتتذا ،% 21 بنستتبة اخنفتتاض
 لتتكذو  دوالر، مليتتار 31 بتتت اخنفتتاض أي دوالر، مليتتار 1141139 إىل االحتياطتتات وصتتلت 2111
 ألستعار املعتتر الرتاجتع بسبب وذلك شهريا ، دوالر ونص  مليارين مبعدل االحتياطيات تآكل يعين
 .بطيئة بوترية ولكن ترتاجع بدأت اليت للواردات السريع االرتفاع وكذا احملروقات، وصادرات النفط
 متتتن القريتتتب والوستتتيط)  الثابتتتت الصتتترف نظتتتام يوافتتتق الصتتترف الحتياطيتتتات الستتتلو  هتتتذا إن      
 املتترن الصتترف نظتتام ظتتل يف أنتته تبتتني االقتصتتادية النظريتتات أن ذلتتك التعتتومي، نظتتام ولتتيس(  الثابتتت
 النقديتتة الستتلطات ألن(  جتتدا   طفيفتتة تغتتريات أو)  معدومتتة الصتترف احتياطيتتات يف التغتتريات تكتتون
 ونتيجتتتة الضتتترورة، وقتتتت إال الصتتترف ستتتعر الستتتتقرار األستتتواق يف تتتتتدخل ال التعتتتومي نظتتتام ظتتتل ويف
 العتتائم النظتتام ظتتل يف الصتترف ستتعر أن أي الصتترف، الحتياطيتتات الرمستتي املختتزون يتغتتري ال لتتذلك
 بستبب يتغتري الصترف احتيتاطي فتإن الثابتت، الصترف نظتام ظتل يف وبتالعكس. داخلتي متغتري يكون
 بشتتتكل تغتتتريه أو الصتتترف ستتتعر  بتتتات علتتتى للحفتتتاظ رفالصتتت أستتتواق يف النقديتتتة الستتتلطات تتتتدخل
 علتى تنطبتق التيت احلالتة وهتي. التداخلي املتغتري هتو الصترف احتيتاطي يف التغتري يكون وعليه طفي ،
 علتتتى ذلتتتك ويكتتتون االحتياطيتتتات هلتتتذه املستتتتمر االرتفتتتاع يف متمثلتتتة اجلزائتتتر يف االحتياطيتتتات حالتتتة
 ختالل املدفوعات ميزان يف املوجود الفائض أن الحظي حيث اجلزائري، الدينار قيمة ارتفاع حساب
 جهتة من الصرف سوق يف والتدخل جهة من الرمسية الصرف احتياطيات إىل إضافته يتم معينة سنة

 للجزائتتر حتتد  متتا وهتتو اجلديتتد، الصتترف بستتعر االحتياطيتتات هتتذه تقيتتيم إعتتادة بعتتد وهتتذا أختتر ،
 النتتتتتائج أفتتتترزت كبتتتترية بكميتتتتات كانتتتتت التتتتتدخالت هتتتتذه أن غتتتتري (2119-2112) الفتتتترتة ختتتتالل
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 اجلمتتود حنتتو الصتترف نظتتام اجتتته كلمتتا كبتترية الصتترف ستتوق يف التتتدخالت كانتتت وكلمتتا الستتابقة،
 .(10) التعومي عن وابتعد

 :النقدية  السياسة التثبي  أداة تغيير -1
تصميم خر  وإعادة ستبدله بركيزة امسية أن يجيب على البلد الذي يتخلى عن نظام الربط أ      
ي بلد هي سياسة النقدية يف أأهم وظائ  الولعل ، سياسته النقدية حول هذه الركيزة اجلديدةإطار 
مر بصورة خاصة عند ختلي األويصدق هذا  (، سيولةو الأ ) ساء الضوابط للمعروض النقديإر 

إىل رجح األسعر العملة على  دي ختفيضضغوط السوق، حيث يؤ  البلدان عن نظم الربط نتيجة
سيولة ينتقل من كثر مرونة فإن عبء إدارة الصرف أي بلد إىل نظام حتول أ ومع ،ضخمحدو  الت
خر  كالتسهيالت الدائمة، األوات السياسة النقدية إىل أدجنيب األ صرفسوق ال التدخل يف
ق سواألجانب امهية هذه األدوات، إىل رغم أو  ؛شراءإعادة الالسوق املفتوحة، واتفاقيات  وعمليات
إن أمهيتها تزداد يف ظل ف صرف،ي من أشكال نظم الدارة السيولة يف ظل أإلبالنسبة  السائلة،
 سعر الصرف.مرونة 
التخلي ببطء العديد من البلدان إىل  شاء ركيزة امسية بديلة ذات مصداقية جل إنمع صعوبة       

إىل حني ظام وسيط كن عن ركيزة سعر الصرف، باعتمادها على سبيل املثال نطاق تقلب زاح 
دد نطاق التقلب باتساق حول خر ، ورمبا بعد فرتة طويلة، وعادة ما مسية أالتحر  حنو ركيزة ا حيح

سعر الصرف هداف االختالف بني أ حىت ينحسر سع تدرجييا  ن يتسعر مركزي زاح  على أ
وقد  ،مالتضخاستهداف صاحل آخر املطاف ليف  ، ترجحInflation Targeting ضخمواستهداف الت

نطاقات تقلب زاحفة اتسعت مبرور  جنحت كل من شيلي وهنغاريا وبولندا يف التحول باستخدام
 مسالية الوافدة.الوقت استجابة لزيادة التدفقات الرأ

     (11)استهداف التضخم تقوم على مخسة معايري أساسية هي:  اسرتاتيجيةإن       
 ؛تضخملل األجل متوسطة رقمية ألهداف العام اإلعالن .1
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 ؛النقدية للسياسة أساسي كهدف األسعار الستقرار املؤسسي االلتزام .2
 سعر أو النقدية فقط االقتصادية، وليس لنشر مجيع املعلومات شاملة اسرتاتيجيةوضع  .3

 ؛السياسة أدوات حتديد يف للبت وتستخدم الصرف،
 واألسواق مهوراجل مع التواصل خالل من النقدية السياسة اسرتاتيجية يف الشفافية زيادة .4

 ؛النقدية السلطات وقرارات وأهداف خطط حول
 .التضخم أهداف لتحقيق املركزي للبنك املساءلة زيادة .5
إىل النظم املرنة على حنو منظم إىل نظم الربط ت البلدان اليت حتولت من بصفة عامة، جل       
إىل  ع السبب يف ذلكتتت، ويرجرات طويلةتتتتتتالتضخم على مدار فاستهداف حتديد  اسرتاتيجيةاعتماد 
 :(12)ي تتيت تتضمن ما يلتتطلبات البالغة الصعوبة بالنسبة لألسواق الصاعدة، والتتتاملت
  التزام البنك املركزي بالوفاء هبدف حمدد للتضخم يف فرتة حمددة بعينها، ويستخدم أدوات

 مالئمة لتحقيق ذلك؛

 دف التضخم والعمل بدرجة عالية من التزام البنك املركزي بإخضاع السياسات األخر  هل
 اخلضوع للمساءلة؛   

 نظام ما، متطور جدا ؛و  مركز ما، سليم؛ 

  تحقيق استقرار األسعار؛لوتفويضه  قتصاديةالسياسة اال إدارةاستقالل البنك املركزي يف 

  النتقال آ ار التغريات فيما بني أدوات السياسة النقدية  كبريمفهومة إىل حد  نقل قنوات
 والتضخم؛

 .جدارة من الثقة مبنية على سجل إجنازات متني من املسؤولية والشفافية 
مناطا  متنوعة من ، اتبع العديد من البلدان أواألطر السالفة الذكر شروطإىل أن تتحقق هذه ال      

الصرف املرنة. فعلى سبيل إىل نظم سيما بعد التحول غري املنظم الهداف النقدية األمنهج حتديد 
هدافا  نقدية فور ختليها عن نظم سيوية أآلا رت باألزمة العديد من البلدان اليت ت  تاملثال، اعتمد
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سرع وقت ممكن، وقد أد  واستعادة املصداقية لسياساهتا يف أ شاء ركيزة امسية جديدةالربط بغية إن
 ر  حنو استهدافسس لسرعة التحألساء اإىل إر  االنقدية يف الفلبني وتايلندمنهج حتديد األهداف 

إىل هداف النقدية األ حتديد اسرتاتيجيةن التحول من غري أ ،مما ال   واتبعت الرازيل منهجا   ،التضخم
هنا   اآلسيوية زمةاألشدة  بط  ألنأ سيا كان يسري بوتريةإندونياستهداف التضخم يف  اسرتاتيجية

 إىل إحراز التقدم.عرقلت اجلهود الرامية 
سياسة استهداف التضخم، أم الجل، ذلك ما سوف  اتباعزائر متكنت من ولنر ، هل اجل      

 التا،: (3)حناول اإلجابة عليه من خالل اجلدول رقم 
  ف  الجزائر: تطور معدل التضخم (1)الجد ل رقم 

 تم.  السنوات تم.  السنوات تم.  السنوات تم.  السنوات
1995 1114. 1993 21154 2111 4123 2119 114 

1991 12132 1994 29115 2112 1142 2111 411 

199. .145 1995 291.9 2113 211 2111 319 

1999 5191 1991 19119 2114 311 2112 919 

1999 9131 199. 51.3 2115 111 2113 4115 

1991 1.19. 1999 4195 2111 119 2114 319 

1991 25199 1999 2114 211. 319 2115 414 

1992 3111. 2111 1134 2119 414 2111 519 

 :  2112إىل  1995من  -معدل التضخم: المصادر: 
      Conseil National Economique et Social ( C N E S ): Rapport: Regards sur la Politique 

Monétaire en Algérie, 26ème session plénière, Mars 2005, P 134 et P 142 et P 150. 

 ، على الرابط التا،:: التقارير السنوية لبنك اجلزائر لكل سنة 2111إىل  2004 من -
http://www.bank-of-algeria.dz/html/rapport.htm  , Date of view: 26/05/2018.  

صرف مستقر يف النصت  األول نالحظ أن اجلزائر كانت حتافظ على معدالت تضخم وسعر       
نالحتتظ  1991متن الثمانينتتات، ولكتتن بعتد حتتدو  األزمتتة النفطيتة وتتتدهور التتدوالر األمريكتي عتتام 

بعتتتد أن   % 15.حتتوا،  .199، حيتتتث أصتتبح يف عتتتام ضأن معتتدل التضتتتخم قتتد اجتتتته إىل االخنفتتا
 .5.9ليصتتل إىل  1999، ليواصتتل التضتتخم اخنفاضتته عتتام 1991عتتام  % 1213كتتان يف مستتتو  

، وتتتزامن هتتذا االخنفتتاض متتع االنتتزالق التتتدرجيي للتتدينار اجلزائتتري، وذلتتك متتن أجتتل الوصتتول إىل  %
، ويرجع هذا 1999عام  $دج/ 519إىل  1991عام  $دج/ .41حتريره، حيث اخنفض الدينار من 

http://www.bank-of-algeria.dz/html/rapport.htm
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زائتتري االخنفتتاض يف التضتتخم إىل عتتدة أستتباب منهتتا، املغتتاالة ) التقيتتيم املرتفتتع ( يف قيمتتة التتدينار اجل
 وكذلك ضع  النشاط االقتصادي.

 1999أن معدالت التضخم قد ارتفعت يف عام  (4)إال أنه نالحظ من خالل اجلدول رقم       
 % .3111، و1991يف عام  % 25199، لتواصل ارتفاعها حيث بلغت  % 9131لتصل إىل 

يف ذلك الوقت كانت واليت تعتر أكر نسبة للتضخم تشهدها اجلزائر، ألن السلطات  1992عام 
تعاجل العجز املتوا، يف امليزانية باللجوء إىل إجراءات السيولة النقدية، مما أد  إىل الزيادة يف عرض 

، ليصل إىل 1999يف عام  $دج/ 11.وختفيض قيمة الدينار اجلزائري الذي كان  النقود من جهة؛
اخنفض بعدها  مث من جهة أخر ، 1992عام  $دج/ 211931و 1991عام  $دج/ 1915

 وهذا بسبب التحكم اجليد يف تسرب الكتلة النقدية، 1993عام  % 2115إىل  ال  و التضخم وص
 .باإلضافة إىل اإلجراءات والتدابري اليت طبقت يف ش ن احلد من الواردات

، ويف إطار تطبيق برنامج التعديل اهليكلي املرم مع الصندوق النقد الدو، الذي 1994عام       
وكذا القيام بإجراء ختفيض صريح يف قيمة الدينار  الكتلة النقدية، ضخاملزيد من الواردات و  تطلب

، كل هذه اإلجراءات جعلت  $دج/ 31ليصل الدينار اجلزائري إىل حوا،  % 41اجلزائري بنسبة 
 1994يف عام  % 29115معدالت التضخم تعاود االرتفاع من جديد، حيث وصلت نسبة 

. لتشهد بعد ذلك اجلزائر اخنفاضا  ملموسا  يف معدالت التضخم، حيث 1995عام  % 291.9و
، مث 1999عام  % 4195، مث .199عام  % 51.3و % 19119إىل  1991وصلت عام 

، وترجع أهم أسباب اخنفاض التضخم يف هذه الفرتة إىل اإلجراءات 2111عام  % 1134
دف يف جمملها إىل استهداف التضخم، واليت املعتمدة يف برنامج التعديل اهليكلي واليت كانت هت

منها خصوصا  إجراءات حترير التجارة اخلارجية، وحترير الدينار اجلزائري الذي وصل بعد حتريره إىل 
وكذا عدم وجود تضخم مستورد، نظرا  لضع  معدل التضخم لد   ،2111عام  $دج/ 51211.

لية انكماشية، وسياسة نقدية صارمة مست سياسة ما اتباعأبرز شركاء اجلزائر التجاريني، وكذا 
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التحكم يف تسيري الكتلة النقدية، وحترير األسعار وتعديل أسعار الفائدة ورفعها إىل مستويات 
 قياسية.
إىل االرتفاع يف  وذلك راجع،  %4.2 ليبلغ 2111يف عام رتفاع إال أن التضخم عاد إىل اال      

املمتد من الفرتة  برنامج اإلنعاش االقتصادي تدخل يف إطارواليت  ( % 24.9 )منو الكتلة النقدية 
، وارتفاع األجور، وكذا ضخ كتلة نقدية من طرف اخلزينة للبنو  2114إىل أفريل  2111أفريل 

مقارنة بعام  2112لتطهري حمافظها ورمسلتها، وقد سجل مستو  التضخم اخنفاضا  حمسوسا  عام 
االستثمار وزيادة مداخيل األسر رفع من معدل التضخم  ، لكن االستمرار يف دعم برنامج2111
 .2112يف  % 1142مقابل  % 211إىل  2113يف 
أخذت السلطات النقدية واملتمثلة يف جملس النقد والقرض بتحديد معدل  2114يف سنة       

على املد  املتوسط وذلك على حساب تطور اجملاميع النقدية  % 3مستهدف للتضخم واملقدر بت 
                   % 1115والقروض لالقتصاد  % 15و % 14القرض وحدد منو الكتلة النقدية بني و 
% 1.15و

نتيجة اخنفاض سعر الصرف  % 311، رغم هذه السياسة فقد عاود االرتفاع إىل (13)
على الواردات وارتفاع نفقات الدولة، سواء يف إطار برنامج اإلنعاش االقتصادي أو يف إطار رفع 

د األدىن لألجور، إضافة إىل ضع  اإلنتاج الفالحي الذي تسبب يف االختالل بني العرض احل
 1111حيث بلغت  2111و 2115الكلي والطلب الكلي، وشهد معدل التضخم اخنفاضا  عامي 

على التوا،، وذلك نتيجة استعمال أدوات السياسة النقدية املتمثلة يف االحتياط  % 1191و %
اسرتجاع السيولة، واالستقرار النسيب الذي شهده سعر الصرف يف كلتا السنتني إذ اإلجباري وأداة 
 .  $دج/ 113.بلغ حوا، 
، نتيجة االرتفاع الكبري يف أسعار املواد % 319إىل  .211لرتتفع معدالت التضخم عام       

 414بلغ نسبة  حيث 2119الغذائية حمليا  وكذا عامليا ، وتواصل معدل التضخم يف االرتفاع لعام 
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والذي يرجع أساسا  إىل التضخم املستورد حيث ارتفعت أسعار السلع الغذائية املستوردة  %
 . (14) % 3.15السيما أسعار املنتجات الفالحية بنسبة 

 معدالت ارتفاع إىل يرجع % 114 بت واملقدر 2119 سنة املسجل التضخم معدل إن      
 اليورو صرف سعر ارتفاع إىل العاملية املالية األزمة أدت ، إذ2119عام  منذ املستورد التضخم
 اجلزائر واردات من % 11 أن علما   املستوردة، السلع أسعار ارتفاع يف تسبب ما الدوالر، مقابل
، لتتواصل التوترات (15) للجزائر األول التجاري الشريك هو األورويب االحتاد باعتبار العملة هبذه تتم

عاد  2111؛ ويف عام  % 419لكن ب قل شدة من السابق، حيث بلغ  2111التضخمية يف عام 
 (16)وذلك بسبب العوامل التالية:  % .51التضخم إىل االرتفاع من جديد، إذ بلغ 

  النقدية؛ للكتلة القوي النمو -
 لألجور؛ املعترة الزيادة -

 على وردةاملست الفالحية املنتجات بيع إلعادة احتكارية، بل التنافسية، ضعيفة أسواق -
 حاهلا؛

 من اآليت التضخم وانتقال الصناعية االستهالكية السلع على للطلب املرتفع االسترياد مرونة -
 .بقوة واملتزايد املوردة البلدان

اليت  % 919بلغ أعلى معدل له خالل العشرية واملقدر بت  حبيث 2112 عام التضخم لريتفع      
يعتر داخليا ، ويعود إىل  ، وهذا التضخم املسجللغذائيةاملواد ا أسعار ارتفاع إىل أساسا   ترجع

( حيث يتم حتديد  املنتجات الفالحية واملصنعة االختالالت اليت تشهدها األسواق الوطنية )
  .(17) املضاربة وأاألسعار على أساس الوضعية املهيمنة 

تيجة االرتفاع املعتدل وذلك ن % 4115إذ بلغ  2113ليسجل تراجعا  واسعا  وسريعا  يف عام       
 القدرة محاية وذلك بسبب سياسة، % 319إذ بلغ  2114لألسعار؛ ليواصل االخنفاض يف عام 

 األساسية. واخلدمات املنتجات أسعار دعم خالل من للمواطنني الشرائية
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 املعتر الرتاجع من متتاليني سنتني بعد التضخم تسارع عودة 2111و 2115 السنتني عرفت      
إىل  2111، لريتفع يف سنة % 414بلغ التضخم  2115 ، فخالل سنة(2114-2113) ضخمللت

 الغذائية املواد أسعار يف الزيادة معدل، ويعود هذا االرتفاع يف معدالت التضخم بسبب % 519
 اخلدمات. أسعار يف والتضخم املعملية املواد أسعار احنرافوكذا  السابقة، السنوات عكس على
-1995)من خالل ما سبق، أن اجلزائر أ ناء تبنيها نظام التثبيت إىل سلة العمالت نالحظ       

 151.1، حيث بلغ متوسط معدل التضخم حوا، معدالت تضخم مرتفعة نسبيا  شهدت ( 1993

وهي ، % 29141بلغ متوسط معدل التضخم  (1995-1994)، ويف نظام جلسات التثبيت %
حيث سجل  (2111-1991) ظل نظام صرف أكثر مرونةسجل يف  معدالت مرتفعة مقارنة مبا
 ن اليت تقول ب ،تناىف مع الدراسات النظريةتهذه األرقام ، و % 4.683 متوسط معدل التضخم

ثابت تكون فيه الصرف سعر الفنظام  ،الصرف ومعدالت التضخم هنا  عالقة قوية بني نظام سعر
ونة حبيث تكون فيها معدالت صرف أكثر مر سعر ب نظمة  معدالت تضخم منخفضة مقارنة

وهذا ما يدل على أن اجلزائر مل تعتمد على نظام سعر الصرف الستهداف  ،تضخم مرتفعة نسبيا  
وهنا  سبب  ،أدوات أخر ، منها سياسة استهداف الكتلة النقدية اتباعالتضخم، وإمنا قامت ب

يفات نظم سعر الصرف آخر هلذا التناقض طرح يف اآلونة األخرية وبقوة، أال وهو: قضية تصن
القائم حبكم القانون ) ما يعدون بفعله ( وكذا القائم حبكم الواقع ) ما يفعلونه (، حيث بينت 

أنه بالفعل هنا  دول اقتصادية صاعدة حققت  2119دراسات الصندوق النقد الدو، يف عام 
ة للتضخم مستويات مرتفعة للتضخم جراء سياسة الربط، يف حني أهنا حققت مستويات ضعيف

أ ناء تبنيها لنظام التعومي. والتفسري واضح، وهو استخدام التصني  حبكم الواقع وحبكم القانون 
ألنظمة سعر الصرف؛ ففي كل حالة تقريبا  يصدر فيها البنك املركزي التزاما  رمسيا  بنظام سعر 

فإنه عندما يتعلق  صرف مربوط بعملة أخر  فإنه يف الواقع حيافظ على هذا الربط؛ وبعبارة أخر ،
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الربط حبكم  -األمر بربط سعر الصرف، فإن األفعال تطابق األقوال بصورة دائمة تقريبا ؛ والعكس، 
 . (18)هي األكثر شيوعا   -الواقع ولكن دون التزام حبكم القانون 

 :هيكل سوق الصرف األجنب تحليل  -1
على درجة كافية و  عميقة جنيباأل صرفسوق لل سعر الصرف املرن وجود يتطلب تطبيق نظام      

ن أسواق الصرف األجنيب يف العديد غري أ الكتشاف وحتديد سعر الصرف، والكفاءة من السيولة
إىل كثرة القواعد املنظمة  وهو ما يرجع جزئيا   الكفاءة، وعدم ضيقسم بالمن البلدان النامية تت

 االحرتازية الصارمة على ود، والقيودموال عر احلداألس و تدفقات رؤ للصرف األجنيب كالقيود على 
 البنك املركزي.إىل  جنيباألحصيلة النقد  جنبية، وشروط تسليماألصايف املراكز املفتوحة بالعمالت 

جنيب صرف األمن عوامل افتقار سوق ال صرف يف حد ذاته عامال  سعار الوقد يكون مجود أ
يف السوق  نشطا   ثابت عادة ما يكونللسيولة. فالبنك املركزي الذي يطبق نظام سعر الصرف ال

إدارة سعار و ألاالالزمة يف تشكيل  خرين اخلرةاآلحبكم الضرورة، مما حيول دون اكتساب املشاركني 
 البنو . شطة التعامل بنينسعر الصرف ويقيد أخماطر 
 األجنيب فما هي اخلطوات اليت ميكن للبلدان اختاذها لتحسني عمق وكفاءة أسواق الصرف      
وذلك من أجل  يعتر السماح بقدر ما من مرونة أسعار الصرف أهم خطوة يف هذا الصدد،. هباجل

سعر الصرف ن على بث الشعور ب  ضا  يسلطات أن تعمل الوينبغي أحتفيز نشاط الصرف األجنيب، 
هبدف تشجيع  ،ضهاو اخنفاخماطر ارتفاع قيمة العملة أ: ينطوي على خماطر يف اجتاهني متقابلني

إىل  1995خر  مغطاة. وخالل الفرتة من اختاذ مراكز مكشوفة وأ شاركني يف السوق علىامل
سواق النقد األجنيب لد  البلدان اليت اعتمدت نظما  أكثر مرونة، حجم التداول يف أارتفع  2111

 قل مرونة. أ بينما اخنفض حجم التداول يف البلدان اليت اعتمدت نظما  
  (19) :للبلدان اختاذها ما يلي   اليت ميكنوتتضمن اخلطوات األخر       
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تاحة إلوتدخله  وذلك باحلد من تعامالته مع البنو  ،صنع السوق تقليص دور البنك املركزي يف -
التعامل مع عمالء من غري اجلهات  خرين. وال ينبغي للبنك املركزياآلصانعي السوق مام أ اجملال
 ؛املالية
وعن اجتاهات ميزان  جنيب واستخداماتهألعن مصادر النقد ازيادة املعلومات املتاحة يف السوق  -

صداقية عن سعر آراء فعالة ذات متكوين  شاركني يف السوق منإىل متكني املالرامية  ،املدفوعات
 ؛جنيباألالنقد  الصرف والسياسة النقدية وتسعري

املهمة يف هذا  التدابري شاط السوق. ومننمن القواعد التنظيمية اليت تقيد  تدرجييا   صالتخل -
ضافية على اإلاملركزي، والضرائب والرسوم  جنيب للبنكاألشروط تسليم حصيلة النقد إلغاء  الصدد

سواق النقد األجنيب وتوحيد أ ،املفروضة على التداول بني البنو  جنيب، والقيوداألاملعامالت بالنقد 
هبدف زيادة مسالية حلسابات الرأوختفي  القيود املفروضة على احلسابات اجلارية وبعض ااجملزأة، 

 ؛جنيب واستخداماته يف السوقاألمصادر النقد 
واملتخصصة يف القانون إجراء التغيريات املتكررة جنيب وجتنب األتوحيد وتبسيط قوانني النقد  -

 ؛شفافية السوق وخفض تكالي  املعامالت لزيادة
السوق، وتوفري  دة فعالية وسطاءحتسني البنية اجلزئية للسوق من خالل احلد من جتزئته، وزيا -

 نظم التسوية ذات املو وقية والكفاءة.

، مما 1999ويف إطار التوجه إىل تعومي الدينار قامت بإنشاء السوق النقدية يف جوان اجلزائر،       
للتعامل فيها بصفتها مقرضة لألموال الفائضة عن فتح اجملال أمام املؤسسات املالية غري املصرفية 

على اخلزينة العامة للدولة ملدة من الزمن  اليت كانت حكرا   ا، وقد مسحت هذه العمليةحاجاهت
أسعار اخلصم اليت أصبحت أعلى من أسعار  وذلك باستعمال للبنك املركزي مبراقبة هذه السوق

. ومن هنا كان تدخل البنو  يف هذه السوق هبدف القيام مبختل  املبادالت القصرية (20) الفائدة
    .(21)األجل 



ارة  للدراسات   لة  المن  ة  مج  صادي  ت  ر العدد                                                                         الاق  مب 
ت  امس      سن   8102/الج 

25 

 عمليات ت مني يف تلعبه الذي الفعال والدور الصرف أسواق متثلها اليت البالغة واقتناعا  باألمهية      
 بنك الوطنية. قام للعملة حقيقية صرف أسعار حتديد مثة ومن عليها، والطلب العمالت عرض
 سوق اءإنش واملتضمن 1995ديسمر  23يف  19-95 رقم حتت جديد نظام بإصدار اجلزائر
 األجنبية العمالت وبيع شراء ألجل املالية واملؤسسات البنو  كل يوميا   فيها يتدخل بينية، صرف
، 1991 جانفي من ابتداء التنفيذ حيز األخري هذا ليدخل اجلزائري، الدينار مقابل للتحويل القابلة
 عمالت مقابل املقيمة ريغ للبنو  الوطنية العملة بيع املالية واملؤسسات البنو  هذه بإمكان ف صبح
 الوطنية العملة مقابل للتحويل القابلة األجنبية العمالت وبيع للتحويل، قابلة تكون أن شرط أجنبية
 مقابل للتحويل قابلة أجنبية عمالت وشراء وبيع للتحويل، القابلة الدينارات حساب يف املودعة
 للعمالت الصرف سوق يف املتدخلني بني وشراء وبيع أيضا ، للتحويل قابلة أخر  أجنبية عمالت
 الوطنية. العملة مقابل حبرية للتحويل القابلة األجنبية
 ما بني البنو  واملؤسسات املالية، حيث سوقا   اجلزائري تعتر سوق الصرف ما بني البنو و       

 لعمالت( العاجلة واآلجلة للعملة الوطنية مقابل ا وشراء   بيعا   تعاجل فيها كل عمليات الصرف )
العمالت  هي املكان الذي حتدد فيه أسعار صرف البينية األجنبية وبكل حرية. وسوق الصرف

 العمالت األجنبية. األجنبية مقابل الدينار اجلزائري بكل حرية ووفق قانون العرض والطلب على
 مها: ،نوعني وينقسم إىل

 ؛سوق الصرف ما بني البنو  العاجل 
 جل.سوق الصرف ما بني البنو  اآل 
 اته من العمالت األجنبية والذهب يف سوقييكون تدخل بنك اجلزائر يف إطار تسيري احتياط      

وسوق  ،املنجمية الصرف فيما بني البنو  العاجل بواسطة مداخيل صادرات احملروقات واملنتجات
 عملياهتم كل أيام ل بصفة مستمرة، واملتدخلون ينجزونغتشت اآلجل الصرف ما بني البنو 

  اخل. ... االفتتاح، كما تعاجل العمليات بواسطة التلفون، التلكس
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إال أن هذه السوق ما زالت ال ترقى إىل املستو  املطلوب، خصوصا  يف ظل عزوف       
 املؤسسات املالية عن النشاط بقوة فيها، وذلك راجع لعدة أسباب، منها: 

، مما يقلل من اجلزائر واحد هو بنك من طرف عارض سوق الصرف ما بني البنو  حمتكرا   اءبق -
 التنافس يف السوق من حيث احليوية، النشاط والسرعة.

 املعتمدين. عيوب تنظيمية على مستو  أغلبية الوسطاء من سوق الصرف ما بني البنو  عناء -

الغياب احلقيقي للسوق النقدية وسوق الودائع، واللذان يعتران عنصران هامان يف حركة ونشاط  -
صرف، وغياهبما يؤدي إىل إضعاف حركية سوق الصرف، حبيث أن املواطنني ليست هلم سوق ال

 قة كبرية يف اللجوء إىل البنو  ووضع عملتهم فيها، وهذا الغياب لكل منهما يؤدي إىل غياب 
 .(22)سوق الصرف ألجل بني البنو  

ل من نظام التثبيت إىل من خالل التحليل السابق جند أن اجلزائر دخلت إىل مغامرة االنتقا      
نظام التعومي املدار دون وجود حقيقي لسوق الصرف األجنيب، بل حىت بعد تبنيها لنظام التعومي 
املدار بقيت هذه السوق ضعيفة جدا  من حيث األداء والكفاءة، وال ميكنها حتديد صرف الدينار 

 .اجلزائر على هذه السوقاجلزائري التوازين، بسبب الرقابة والقيود التنظيمية وسيطرة بنك 
تعتتتر هتتذه اإلحصتتائيات مشتتكلة بالنستتبة للجزائتتر، والتتيت ميكتتن طرحهتتا يف شتتكل ستتؤال،            

جل. إن النتتتائج املتحصتتل عليهتتا أال وهتتو: هتتل اجلزائتتر حقتتا  تتبتتع نظتتام التعتتومي املتتدار املصتترح بتته قانونتتا  
اقض يف معدالت التضخم ونظتم ستعر سابقا ، من ارتفاع يف احتياطيات الصرف، وتسجيل هذا التن

، يدعو بال شك إىل القول ب ن اجلزائر بعيتدة كتل البعتد وعدم وجود سوق مالية فعالة الصرف املتبعة
علتتى هتتذا النظتتام، وخاصتتة إذا علمنتتا أن هتتذا التعتتومي املوجتته يكتتون بالنستتبة لعمتتالت أهتتم شتتركائها 

عو إىل القتتول بتت ن اجلزائتتر تتبتتع نظتتام صتترف ، وهتتذا متتا يتتد(التتدوالر األمريكتتي واليتتورو  )التجتتاريني 
مثبتتت بشتتكل غتتري معلتتن، فعنتتدما يقتتوم نظتتام التتربط علتتى أستتاس التعتتومي املتتدار التتذي ال تعلتتن فيتته 
السلطات النقدية عن مكونات سلة العمالت يف حتديده، فإن هذا النظام يتطابق مع نظام الصرف 
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ستتلطات النقديتتة إعتتالن ربتتط التتدينار رغتتم أهنتتا الوال تريتتد  ،(23) املثبتتت بستتلة متتن العمتتالت الرئيستتية
تقتتوم باتباعتته فعليتتا ، وذلتتك متتن ختتالل ربطتته متتع التتدوالر األمريكتتي واليتتورو، وذلتتك خشتتية هجمتتات 

، والسلطات النقدية رغم تصرحيها ب ن النظام املتبع هو (اخلوف من التثبيت  ) املضاربة على العملة
التتدينار فعليتتا  يف الستتوق بنتتاء علتتى العتترض والطلتتب، ألن التعتتومي املتتدار، إال أهنتتا ختتتاف متتن حتديتتد 
  .(اخلوف من التعومي  )ذلك سوف يؤدي إىل اخنفاض قيمته 

 الخالصة:
من نظام  اجلزائري الدينار صرف سعر نظام انتقال إشكالية حتليلمن خالل تطرقنا إىل       
ريات االقتصادية ومستويات بني النظالتناقض  املدار، مت مالحظة التعومي نظام إىل التثبيت

تطرح الكثري من عالمات االستفهام  ووضعية السوق املا، احتياطيات الصرف ومعدالت التضخم
، وهل اجلزائر تتبع حول طبيعة االنتقال من نظام التثبيت إىل نظام التعومي املدار للدينار اجلزائري

 نظام التعومي املدار املصرح به رمسيا  أم الجل.
 يف كانت اجلزائر اليت تنص على أن رئيسيةفرضية الالإثبات  متخالل هذه الدراسة من       
 لعدم وذلك ،منظم بشكل املدار التعومي نظام إىل التثبيت نظام من باالنتقال هلا يسمح ال ظروف
 وكذا ،الصرف احتياطيات كفاية عدممن  ،التحول بداية عند االنتقال شروط إىل اجلزائر استيفاء
 للصرف سوق متتلك كانت أهنا كما الدينار، قيمة عن للدفاع الصرف سوق يف املكث  التدخل
 جنحت ولكنهاوعدم وجود أداة امسية ركيزة للسياسة النقدية،  والسيولة، بالعمق، يتسم ال األجنيب
 الصرف، سعر نظم طريق عن مستهدفا   يكن مل املعدل هذا أن إال التضخم، استهداف سياسة يف
 .النقدية الكتلة على السيطرة بواسطة كان وإمنا
 ومن خالل هذه الدراسة مت التوصل إىل النتائج التالية:     
 هذا أكان سواء التعقيد، غاية يف أمرا   التعومي نظام إىل الثابت الصرف نظام من التحول يعتر -

 على مةالعاز  الدولة يف تتوفر أن جيب شروط عدة له أن كما منظم، غري أم منظما  · التحول
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 سوق يف املركزي البنك لتدخل قواعد وضع وكذا الصرف، احتياطيات كفاية  :منها التحول،
 الكتشاف والكفاءة السيولة من كافية درجة وعلى بالعمق يتسم األخري يكون هذا وأن الصرف،
 للتضخم؛ مستهدف معدل الصرف، ووضع سعر وحتديد

يفاء ب ي شرط من شروط التحويل من نظام االنتقال دون االستاجلزائر قد دخلت إىل عملية  -
 الدينار، وذلك صرف لنظام سعر منظم بتحويل تقم يعين أهنا مل التثبيت إىل نظام التعومي املدار،

زة بسبب مستويات االحتياطيات املتدنية وعدم وجود سوق مالية فعالة وعدم وجود أداة امسية ركي
 يكن مل التضخم هذا أن إال التضخم، هدافيف سياسة است للسياسة النقدية، مع أهنا جنحت

 ؛ةالنقدي الكتلة على السيطرة كان بواسطة وإمنا الصرف، سعر نظم طريق عن مستهدفا  
 يعاين اجلزائري الدينار بل الدينار، صرف لسعر املدار التعومي تدعي اليت الدول من اجلزائر تعتر -

 من سابقا ، عليها التحصل مت اليت ائجالنت خالل من واضح وهذا التعومي، من اخلوف من ظاهرة
 واليت التضخم معدالت وكذا األجنيب، الصرف سوق يف التدخالت وحجم مستو  االحتياطيات

فالسلطات النقدية رغم تصرحيها ب ن النظام املتبع  ؛الصرف سعر أنظمة أدبيات مع متناقضة كانت
ا  يف السوق بناء على العرض والطلب، ألن هو التعومي املدار، إال أهنا ختاف من حتديد الدينار فعلي

 ؛ذلك سوف يؤدي إىل اخنفاض قيمته
 إعالن فالسلطات النقدية ختاف منالدينار اجلزائري يعاين أيضا  من ظاهرة اخلوف من التثبيت،  -

فعندما يقوم نظام الربط على أساس التعومي املدار الذي ال ربط الدينار رغم أهنا تقوم باتباعه فعليا ، 
لن فيه السلطات النقدية عن مكونات سلة العمالت يف حتديده، فإن هذا النظام يتطابق مع تع

خشية  تريد أن تصرح بذلك ، ولكن اجلزائر النظام الصرف املثبت بسلة من العمالت الرئيسية
 هجمات املضاربة على العملة.
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  النوافذ االسالمية في البنوك التقليدية
 جتارب : العراق، ماليزيا، بريطانيا، فرنسا

Islamic windows in conventional banks 

Experiences: Iraq, Malaysia, Britain, France 

 اوية رشيدةأ.ز 
Zaouia Rachida 

 اجلزائر، غرداية ، ماجستري مالية دولية
zaouiarachida@gmail.com 

  ملخص:

 املالية املؤسسات من الكثري يف متجسًدا واقًعا التقليدية للبنوك اإلسالمية النوافذ أصبحت
 وناتكم من أساسًيا جزءً  أصبحت اهنفإ النوافذ، هذه لقيام واألسباب الدوافع اختلفت ومهما واملصرفية
 املصريف العمل لتطور نتاجك اإلسالمية النوافذ جاءت ،  الدول من وعدديف  اإلسالمي املصريف العمل

 لنوافذفا . مغايرًا استثنائيًا وضًعا عليها أضفى مما  تقليدي مصريف نظام كنف يف ولدت هناو ولك اإلسالمي
 اجلهود تلك من النتائج كانت ومهما اإلسالمي، املصريف العمل مؤسسات من كواحدة اإلسالمية
 املصريف العمل مؤسسات بقية مع متزامنة بصورة لتقليديةا بالبنوك اإلسالمية النوافذ عمل لرتقية املتواصلة

 قيامها لضمان متعمقة ودراسات خاًصا جهًدا تتطلب خاصة، بصورة اإلسالمية، النوافذ فإن اإلسالمي،
 مع سواء ا،هتوعالقا اهتمعامال يف الشرعية باألحكام إلتزامها من والتأكد اإلسالمية، الشريعة أسس على
 .والتقليدي اإلسالمي املصريف العمل مؤسسات بقية أو ب،األ التقليدي البنك

و من خالل التجارب املختارة يف كل من العراق و ماليزيا و بريطانيا و فرنسا فقد توافقت جل 
هذه التجارب على نتيجة مفادها تطور العمل بالنوافذ االسالمية و زيادة انتشارها يف البنوك التقليدية و 

 استشارية شرعية. املؤطرة من طرف هيئة

 : نوافذ اسالمية،  بنك تقليدي، صريفة اسالميةكلمات مفتاحية
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Abstract 

        The islamic windows of conventional banks to become a reality in a lot 

of financial and banking institutions , however different reasons, they have 

become an essential part of the Islamic banking business components in a 

number of countries. 

 Islamic windows came as a product of the development of Islamic banking 

and for being born under a traditional banking system is what gave it an 

exceptional situation. 

Islamic windows as one of the Islamic banking institutions, no matter what 

the results of those efforts to upgrade the work of the Islamic windows of 

conventional banks, It requires a special effort and in-depth studies to ensure 

that they on the basis of Islamic law, and to ensure its commitment to legal 

provisions in its dealings and relationships, both with the traditional original 

bank, or the rest of the Islamic and conventional banking institutions 

Through experiments in Iraq, Malaysia, Britain and France have 

these experiences coincided on the conclusion that the evolution of the work 

of the Islamic windows and increase the spread of conventional banks and 

framed by a legitimate authority. 

key words:  islamic windows , conventional bank , Islamic banking 

 :مهيدت

 العدالة حتقيق على احلرص هو اإلسالمية املصارف حركة ظهور إىل أدى ما أهم إن
 أسلمة يف واملتمثلة االسالمية املصرفية التجربة إن، احلنيف الشرع إليها هدف اليت اإلجتماعية
 املصارف وإنتشار تزايد يف متثلت كبرية جناحات حققت، املصرفية التمويل وصيغ املصارف
 املصريف للعمل مسة أهم ولعل   .اهتمعامال يف إسالمية صيًغا تتبع اليت املصرفية واملؤسسات يةاإلسالم
 -البنوك من غريه عن اإلسالمي املصرف مييز ما أهم من يعترب والذي- للربا حترميه هو اإلسالمي
 .شرًعا احملظورة واملعامالت العقود صور مجيع عن اإلبتعاد جبانب

 اإلسالمية غري املالية واملؤسسات املصارف من العديد هنالك أن املالحظ من ولكن
 رأمساهلا من جزء بإستقطاع تقوم بأن وذلك اإلسالمي املصريف النظام إىل التحول يف فعلًيا بدأت
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 تقوم أو تعاملها، يف اإلسالمية الشريعة بأحكام تلتزم هلا أفرع تأسيس أو إلنشاء الالزم الدعم لتوفري
 .الغرض هلذا خصيًصا تنشؤها نوافذ عرب إسالمية صرفيةم خدمات بتقدمي

 اهتعمليا كل من متاًما الربوية بالفوائد التعامل نظام الدول بعض استبعدت وبينما هذا
 تطبق ماتزال ومصر والسعودية ماليزيا مثل أخرى دوال هنالك أن جند. وإيران السودان مثل املصرفية
 ا،هتمعامال يف أسلوبًا الفائدة نظام تتخذ اليت التقليدية، بنوكال تعمل حيث مزدوًجا مصرفًيا نظاًما
 غري البنوك هذه بعض فقامت ،الفائدة بنظام تعمل ال اليت اإلسالمية املصارف مع جنب إىل جنًبا

 .إسالمية مصرفية خدمات خالهلا من تقدم أفرع أو نوافذ بفتح اإلسالمية

 لورقة البحثية يف التساؤل اجلوهري اآليت:من خالل ما سبق ميكننا صياغة اشكالية هذه ا

ما مدى نجاعة النوافذ االسالمية في البنوك التقليدية ، وما مدى التزامها بمبادئ 
 الشريعة االسالمية ؟.

 التالية: اىل احملاوروملعاجلة اإلشكالية نتطرق 

 احملور االول: املصارف االسالمية والدوافع املؤدية لفتح نوافد اسالمية

 النوافذ االسالمية يف البنوك التقليدية: ور الثايناحمل

 احملور الثالث: جتربة بعض الدول يف فتح نوافذ اسالمية )العراق، ماليزيا، بريطانيا، فرنسا(  

 :التالية الغايات حتقيق إىل البحث يهدف

  ومراحل ومتويلها، تأسيسها، وكيفية التقليدية، البنوك يف اإلسالمية النوافذ قيامالتعرف على 
 اهتنشاطا تباشر وهي اإلسالمية الشريعة مببادئ النوافذ هذه تلتزم مدى أي واىل تطورها،

 .والتمويلية اإلستثمارية

 رًئيساً  عمال التقليدية بالصريفة األخذ بني املصارف احلكومية عمل إزدواجية التوفيق يف كيفية 
الشريعة  أحكام إطار يف والتوفيق بينهما ًفرعيا،ً  عمال اإلسالمية يف النوافذ اإلسالمية والصريفة

 اإلسالمية.
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  فتح نوافذ اسالمية تبين  البنوك التقليدية على التوصل إىل توصيات مفيدة تساهم يف حث. 

 المصارف االسالمية والدوافع المؤدية لفتح نوافد اسالمية. 1
رف الربوية إلنشاء شهد الربع األخري من القرن العشرين بروز ظاهرة اجتاه العديد من املصا

فروع تابعة هلا تقدم اخلدمات املصرفية اإلسالمية، وقد منت هذه الظاهرة وتزايد اإلقبال عليها حىت 
أصبحت من األمهية مبكان حبيث مل يعد يف مقدر الكثري من املصارف الربوية يف معظم الدول 

 ميدان العمل املصريف اإلسالمية إال أن تعيد النظر يف حساباهتا للدخول بشكل أو بآخر إىل
اإلسالمي، سواء كان ذلك من خالل إنشاء فروع إسالمية أو فتح نوافذ تقدم اخلدمات اإلسالمية 

 .أو صناديق استثمارية إسالمية أو غري ذلك
 المصارف اإلسالمية .1.1

 انتشار أدى حيث املاضية، السنوات خاللمن  اإلسالمية املصارف ملفهوم الواسع اإلنتشار يرجع
 مهتمعامال بإجراء يقوموا أن بأمهية العامل أحناء كل يف املسلمني بني الوعي تزايد إىل املفهوم هذا

 مطالبة املسلمة غري الدول يف حىت األصوات ، وارتفعتاإلسالمية الشريعة تعاليم وفق املصرفية
 وفق ثماراهتمواست مهتمعامال وإجراء إسالمية مصرفية مؤسسات يف أمواهلم إليداع هلم الجملا بإتاحة
 سيما وال التقليدية بالبنوك املودعة أمواهلم سحب إىل إجتهوا وبالتايل، اإلسالمية الشريعة أحكام
 ببعض حدا مما ،اإلسالمية املصارف يف إيداعها أجل من املسلمة غري الدول بنوك يف املودعة تلك
 لديها األموال تلك إلبقاء السعي إىل املعاصرين الفقهاء بعض يذهب كما  التقليدية البنوك تلك
 مصرفية خدمات عربها تقدم نوافذ فتح خالل من املسلمني ودائع على املنافسة بدخول وذلك
 .إسالمية

 يف وانتشارها اإلسالمية املصارف ظهور أسباب أهم بني من فإن الدوافع، إختلفت ومهما 
 لوجود املسلمني حاجة تلبية إىل اإلسالمي املصريف بالعمل املهتمني سعي هو العامل أحناء خمتلف

 إنتشار حركة تصحب أن طبيعًيا كان وبالتايل، دوهلم، يف اإلسالمية بالصيغ تتعامل مؤسسات
 املسلمة وغري املسلمة الدول من كبري عدد إلتزام وعدم املعمورة أحناء خمتلف يف واملسلمني اإلسالم



ارة  للدراسات   لة  المن  ت  مج  ة  الاق  ل  العدد                                                                         صادي  امسا ر      ج  مب 
ت   8102/سن 

 

35 

 أحكام وفق تتعامل مصرفية اتمؤسس بإنشاء تنادى أصوات إسالمية، مصرفية خدمات بتقدمي
    1.التقليدية بالبنوك اإلسالمية النوافذ ظهور إىل أدى مما اإلسالمية، الشريعة

    أسباب نشأة الفروع اإلسالمية .1.1

إن فكرة إنشاء فروع إسالمية تابعة للمصارف الربوية تعود إىل بداية ظهور املصارف 
ارف اإلسالمية تنتقل من اجلانب النظري إىل الواقع اإلسالمية , فعندما بدأت فكرة إنشاء املص

العملي يف مطلع السبعينات قامت بعض املصارف الربوية بالتصدي هلذه املصارف وحماولة 
التشكيك يف مصداقية العمل فيها واألساليب االستثمارية اليت تطبقها, وعندما باءت تلك 

اح فتح فروع تابعة هلا تقدم اخلدمات احملاوالت بالفشل تقدمت بعض املصارف الربوية باقرت 
 . 2املصرفية اإلسالمية

لقد تعددت اآلراء حول األسباب اليت دعت العديد من املصارف الربوية إلنشاء فروع 
تتخصص يف تقدمي اخلدمات املصرفية اإلسالمية، وهذه األسباب وإن اختلفت من مصرف آلخر, 

 :3إال أنه بشكل عام ميكن حصر أمهها فيما يلي

رغبة املصارف الربوية يف تعظيم أرباحها وجذب املزيد من رؤوس األموال اإلسالمية لالستحواذ  -1
 .على حصة كبرية من سوق رأس املال

تلبية الطلب الكبري واملتنامي على اخلدمات املصرفية اإلسالمية، حيث أن شرحية كبرية من  -2
 .ل مع املصارف الربويةاألفراد يف كثري من اجملتمعات اإلسالمية تتحرج من التعام

 .احليلولة دون تزايد احلاجة إلنشاء املزيد من املصارف اإلسالمية  -3

 .زوح إىل املصارف اإلسالمية ن احملافظة على عمالء املصارف الربوية من ال -4

 .حب املنافسة والتقليد وعدم الرضا بغياب إسم املصرف عن هذا امليدان اجلديد -5

ى الفرع بالنسبة للسيطرة على مصرف مستقل, هذا سهولة سيطرة املصرف الرئيسي عل -6
 .باإلضافة إىل سهولة اإلجراءات القانونية إلنشاء فرع بالنسبة لتأسيس مصرف جديد
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وباإلضافة إىل األسباب السابقة واليت تركزت بشكل أساسي يف اجلانب املادي وروح املنافسة،  -7
عض املصارف الربوية حيركها يف إنشاء إال أنه جيب عدم التقليل من اجلانب العقائدي، إذ أن ب

 .الفروع اإلسالمية بصفة أساسية الرغبة يف التحول التدرجيي حنو العمل بالنظام املصريف اإلسالمي

بالنسبة للمصارف الربوية يف الدول الغربية فإن التزايد املستمر والكبري يف أعداد املسلمني يف   -8
صريف اإلسالمي هو السبب الرئيسي وراء إنشاء تلك تلك الدول ورغبتهم للتعامل وفق النظام امل

 .وفق أحكام الشريعة اإلسالمية لالستفادة من أموال املسلمني هناك املصارف لفروع تتعامل

 أساليب تقديم الخدمات المصرفية اإلسالمية 3.1

اختذذذذذذت املصذذذذذارف الربويذذذذذة يف خوضذذذذذها لغمذذذذذار هذذذذذذه التجربذذذذذة عذذذذذدة أسذذذذذاليب لتقذذذذذدمي 
 :4ة اإلسالمية , وميكن إجياز هذه األساليب على النحو التايلخدماهتا املصرفي

 فروع إسالمية متخصصة :  -
وهذذذذا األسذذذلوب هذذذو األكثذذذر شذذذيوعاً يف مذذذال التطبيذذذق العملذذذي هلذذذذه التجربذذذة , وهذذذو 

مصذذذذذرف الربذذذذذوي بتقذذذذذدمي  مقصذذذذذود بالدراسذذذذذة يف هذذذذذذا البحذذذذذث, ويف هذذذذذذا األسذذذذذلوب يقذذذذذوم ال ال
 :5ية بإحدى الطريقتني التاليتنيمصرفية اإلسالم خدمات ال ال

إنشذذذاء فذذذرع جديذذذد ومسذذذتقل للمعذذذامالت اإلسذذذالمية منذذذذ البدايذذذة , وقذذذد ركذذذزت كثذذذري مذذذن  –أ 
املصارف الربويذة الذيت خاضذت هذذه التجربذة علذى هذذه الطريقذة إذ أهنذا تعتذرب أكثذر مصذداقية يف 

 جذب العمالء من األساليب األخرى .

مصذذرفية  خذذدمات ال القائمذذة إىل فذذرع يتخصذذص يف تقذذدمي الحتويذذل أحذذد الفذذروع التقليديذذة  –ب 
اإلسذذالمية مذذع إجذذراء التغذذريات الالزمذذة لذذذذلك, وهذذذه الطريقذذة تتطلذذب إشذذعار العمذذالء بعمليذذذة 

جديذذد أو التحذذول إىل  خيذذريهم بذذني التعامذذل مذذع الفذذرع اإلسذذالمي  وفقذذاً ل سذذلوب ال التحويذذل وت
 فرع آخر .
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 صناديق استثمار إسالمية : –
مصذذذذذرف الربذذذذوي بإنشذذذذاء صذذذذذناديق اسذذذذتثمار تسذذذذري وفقذذذذذاً   يف هذذذذذا األسذذذذلوب يقذذذذوم الو 

ألسذذذاليب االسذذذتثمار اإلسذذذالمية . وهذذذذه الصذذذناديق بشذذذذكل عذذذام هذذذي عبذذذارة عذذذن وعذذذاء مذذذذايل  
ماليذة مذن خذالل جهذة متخصصذة  جميع مدخرات األفذراد واسذتثمارها يف األوراق ال يسعى إىل ت

 .6مالية ظ األوراق الحاف ذات خربة وكفاءة يف إدارة م

وتكّيف تلك الصناديق من الناحية الشرعية على أهنا عقذد شذركة بذني إدارة الصذندوق 
واملسذذامهني فيذذه , ويذذدفع مبقتضذذاه املسذذامهون مبذذالغ نقديذذة معينذذة إىل إدارة الصذذندوق الذذيت تتعهذذد 

يعة اإلسذذذالمية, باسذذتثمار تلذذك املبذذذالغ يف بيذذع وشذذراء األوراق املاليذذذة مبذذا يتفذذق مذذذع أحكذذام الشذذر 
ويشذذذذرتك املسذذذذامهون يف األربذذذذاح الناجتذذذذة عذذذذن اسذذذذتثمارات الصذذذذندوق كذذذذل بنسذذذذبة مذذذذا ميلكذذذذه مذذذذن 

 .7حصص وفقاً لشروط نشرة اإلصدار

ويف هذذذذا األسذذذلوب يقذذذوم املصذذذرف الربذذذوي بتقذذذدمي اخلذذذدمات املصذذذرفية اإلسذذذالمية عذذذن 
والذذي متثذل فيذه إدارة  طريق طرح صناديق استثمار تعمل على أسذاس عقذد املضذاربة الشذرعية ,

الصذذندوق دور املضذذارف الذذذي يقذذوم بتجميذذع األمذذوال مذذن املكتتبذذني يف الصذذندوق واسذذتثمارها 
 وفقاً ملنهج االستثمار اإلسالمي .

 نوافذ إسالمية : -
يقصذذد بالنوافذذذ اإلسذذالمية بشذذكل عذذام قيذذام املصذذرف الربذذوي بتخصذذيص جذذزء أو حيذذز 

املصذرفية اإلسذالمية إىل جانذب مذا يقدمذه هذذا الفذرع مذن يف الفرع الربذوي لكذي يقذدم اخلذدمات 
اخلذذذذدمات التقليديذذذذة، ويهذذذذدف هذذذذذا األسذذذذلوب أساسذذذذاً إىل تلبيذذذذة احتياجذذذذات بعذذذذض العمذذذذالء 
الذذذذراغبني يف التعامذذذذل بالنظذذذذام املصذذذذريف اإلسذذذذالمي حذذذذىت اليتحولذذذذوا إىل التعامذذذذل مذذذذع املصذذذذارف 

 اإلسالمية . 
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 أدوات تمويل إسالمية : –
سذذذذذلوب يقذذذذذوم املصذذذذذرف الربذذذذذوي بتذذذذذوفري بعذذذذذض أدوات أو صذذذذذيغ التمويذذذذذل ويف هذذذذذذا األ

اإلسذذذالمية كاملشذذذاركة واملضذذذاربة وبيذذذع املراحبذذذة واالستصذذذناع واإلجذذذارة وحنذذذو ذلذذذك جلذذذذب شذذذرحية 
 .8العمالء اليت ترغب يف التعامل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية

 . النوافذ االسالمية في البنوك التقليدية1

صناعة املصرفية ودخول البنوك التقليدية مال العمل املصريف مع منو وترية ال 
ملعامالت اإلسالمية، وطرح منتجات مصرفية إسالمية،  اإلسالمي قامت بإنشاء فروع ونوافذ 

هبدف اإلستحواذ على حصة من السوق املصرفية وحتقيق أرباح إضافية، باإلضافة إىل جذب 
  .املتوافقة وأحكام الشريعة اإلسالمية شرحية من العمالء ممن يُفضلون املعامالت

  مفهوم النوافذ االسالمية. 1.1
ذات هيئات  التقليدية الصريفة مؤسسات داخل مستقلة إدارات : بأهنا عرفت

 .9بإجازة منتجاهتا ومراقبتها تقوم شرعية

 بيع يف متخصصة تكون ، التقليدية الفروع يف إسالمية : وحدات بعضهم بأهنا وعرفها
 .10دون غريه اإلسالمية ات واخلدماتاملنتج

 لكي التقليدي يف الفرع حيز أو بتخصيص جزء التقليدي البنك قيام : باهنا أيضا وعرفت
املنتجات  من الفرع هذا يقدمه  ما جانب إىل اإلسالمية املصرفية املنتجات يقدم

 .11التقليدية

كسر احتكار   ،فذ إسالميةومن املصاحل املرتتبة على السماح للمصارف التقليدية بفتح نوا
املصارف اإلسالمية هلذه الصناعة؛ مما يوسع دائرة املستفيدين من هذه الصناعة واخليارات 
املتاحة أمام عمالء الصريفة اإلسالمية، ويؤدي إىل تسارع عملية تطوير منتجات وخدمات 
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خدمات وهذا ما حدث بالفعل عندما بدأت املصارف التقليدية يف تقدمي  ،هذه الصناعة
الصريفة اإلسالمية حيث حصلت طفرة يف منتجات الصريفة اإلسالمية يف السبع سنوات 
األخرية إضافة إىل حتسن خدمات وأسعار املصارف اإلسالمية نتيجة للمنافسة، إال أنه جيب 
على اجلهات الرقابية عند مساحها للمصارف التقليدية بفتح نوافذ إسالمية أن تضع عليها 

 :12قيود، أمهها ما يلياملزيد من ال

جيب على املصرف التقليدي الذي يرغب يف فتح نافذة إسالمية، أو تقدمي منتج  .1
إسالمي، أن يعني هيئة شرعية أو شركة استشارات متخصصة يف الصريفة اإلسالمية، يكون 
لديها متخصصون يف الشريعة إلجازة هذه املنتجات والرقابة عليها، وأن يتم التعيني من ِقَبل 

 .جلمعية العمومية للمصرفا

أن يكون لدى املصرف إدارة متخصصة للرقابة الشرعية، حتوي عددا من املراقبني  .2
 .الشرعيني املؤهلني، مبا يتناسب وحجم العمل يف املصرف

 .أن يتم الفصل حماسبيا بني العمليات اإلسالمية والتقليدية .3

عايري الصادرة عن هيئة احملاسبة أن يتم التسجيل احملاسيب للعمليات اإلسالمية، وفقا للم .4
 .واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

خامسا: وجود سياسات وإجراءات عمل للنوافذ واملنتجات اإلسالمية منفصلة عن  .5
 .إجراءات الصريفة التقليدية

اإلفصاح عن العمليات اإلسالمية يف التقارير املالية الربع سنوية، والسنوية، واألساليب  .6
 .ية املتبعة لتسجيلها، وخماطرها، وكيفية معاجلة هذه املخاطر وإدارهتااحملاسب

 .إرفاق تقرير للهيئة الشرعية عن العمليات املالية اإلسالمية مع التقرير املايل السنوي .7

التأكد من أن املوظفني الذين ينفذون هذه العمليات مؤهلون يف هذا اجلانب. لقد بلغ  .8
مصرفا حول العامل، وفقا لتقرير  323ديها نوافذ إسالمية عدد املصارف التقليدية اليت ل
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مصرفا يف بريطانيا وحدها، وعلى  22اجمللس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية، منها 
الذي يقدم خدمات الصريفة اإلسالمية عرب وحدته « إتش إس يب سي»رأسها مصرف 

مليار دوالر من األصول املالية  19م، وتدير اليوم 1998اليت أسسها يف عام « أمانة»
 اإلسالمية حول العامل.

 اإلسالمية النوافذ أهداف. 1.1
 

 دولة من التقليدية وختتلف املصارف يف اإلسالمية النوافذ فتح أهداف وتتنوع تتعدد
 :13آلخر، ومن بني اهذافها مايلي مصرف ومن ألخرى

 املصارف مع التعامل عن أكثرهم فاملسلمني وعزو  من االفراد غالبية لكون :الديني الهدف
 اجملال فسح يف والرغبة اإلسالمية، الشريعة يف احملرمة من خدماهتا االستفادة وعدم التقليدية

 والتأكيد املصرفية اإلسالمية، واملنتجات اخلدمات من واالستفادة التعامل يف أمام اجلمهور
 مبا اإلسالمية النوافذ هذه إىل خراهتمالدفع مبد على وحثهم التعامالت هذه يف الربا حترمي على
 .استثمارها إىل وتدعو األموال احتكار اليت حترم اإلسالم تعاليم تنفيذ يصفي

 االدخار وارتفاع معدالت يف اقتصاديات الدول  املتزايد النمو بعد :االقتصادي الهدف
 البلد اقتصاد سريةم خيدم مبا واستثمارها هذه األموال من االستفادة يف والرغبة الكثري لدى
فرص  حتظى اليت البلدان إىل وخاصة اخلارج إىل األموال هلجرة  رؤوس اجملال فسح وعدم

 الجتذاب رؤوس فعالة وسيلة النوافذ هذه تشكل متعددة، جناح بوسائل االستثمار فيها
 الشريعة ومبادئ أسس االستثمار على عمليات يف املشاركة حنو وتوجيهها واملدخرات األموال

 لدى فرص الرحبية من بالتأكيد سيزيد اإلسالمية النوافذ يف كبرية أموال إيداع اإلسالمية إن
 املقر إىل مث الفرع إىل يف النهاية تذهب األرباح هذه أن ذلك التقليدية، احلكومية املصارف

 .اخلزينة العامة للدولة إىل مث ومن التقليدي الرئيس للبنك
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 شك بال اإلسالمية سيساهم النوافذ يف بإيداعها األموال استثمار إن :االجتماعي الهدف
 أن ًمن فبدال القومي، الدخل وإعادة توزيع اإلنتاج وزيادة البطالة من أمكن ما التقليل يف

 اليت النوافذ هذه يف بإيداعها سيقومون لدى  األفراد، ومكتنزة معطلة األموال هذه تكون
 تعزيز يف يسهم مما الغراء، اإلسالمية والشريعة ابقيتط مبا استثمارها وتشغيلها على ستحرص

 فضال عن العمل، عاطلة كانت رمبا جديدة عاملة أيدي استخدام إىل ويؤدي عناصر اإلنتاج
 من الفئة هذه أبناء دخول إىل زيادة بدوره يقود مما السابقة العاملة األيدي أجور زيادة ًعن
 يف الزيادة إىل املنتجني يدفع ما واخلدمات،السلع  على طلبها فيزيد احملدود الدخل ذوي
 إىل القضاء على نصل أن إىل اإلنتاجية الدورة الطلب وتستمر يف الزيادة ملواجهه اإلنتاج

 .ظاهرة البطالة

 . هيئات الرقابة الشرعية للنوافذ االسالمية 2.1
 دوجو  من اإلسالمية وصبغتها شرعيتها تستمد اإلسالمية املصارف أن وطاملا هذا

 اإلسالمية املصرفية اخلدمات لنوافذ بالنسبة كذلك احلال فإن فيها، الشرعية الرقابية اهليئات
 تدير اليت والبيئة فيها قامت اليت اخلاصة ل وضاع وإستناًدا تعترب، واليت التقليدية بالبنوك
 تزامنةم بصورة تنشأ أن جيب واليت اهليئات هذه مثل لقيام غريها من حاجة دشأ ، هتا عمليا
 يف تتضمنه وملا  اهليئات هذه أن بإعتبار اهتتطورا وتواكب النوافذ هذه وفتح تأسيس مع

 لواء محلِ  على القادرة هي  ومصرفية وقانونية فقهية وكفاءات كوادر من وعضويتها تكوينها
 املالية املؤسسة أو التقليدي للبنك بالنسبة جديدة جتربة يعترب الذي اإلسالمي املصريف العمل

 وتصحيح اإلسالمية النافذة  لعمل الصحيح املسار رسم على بالعمل األجدر وهي التقليدية
 وذاك هذا وفوق ،مقصودة وغري مقصودة وكبوات عثرات من اهتمسري  يصاحب قد ما كل
 الضمري متثل اإلسالمية للمصارف بالنسبة احلال عليه هو ما ومبثل اهليئات هذه فإن

 جتنب على قادرة نفسها تلقاء ومن اإلسالمية املصرفية املؤسسة جيعل لذيا الواعي اإلسالمي
 املصرفية باملؤسسة حييد قد ما وكل ومبادءها اإلسالمية الشريعة أحكام خيالف قد ما كل
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 اجلهة هي الشرعية الرقابية فاهليئات أجلها من أنشئت اليت أهدافها حتقيق عن اإلسالمية
 فتح قبل التقليدية املصرفية باملؤسسة سائًدا كان الذي للربا حلقيقيا البديل إجياد على القادرة
 عن باإلبتعاد املصرفية املؤسسة إلتزام مراقبة على القادرة وهي اإلسالمية، املعامالت نافذة
 يف السائدة املصرفية األعمال من الكثري تصاحب اليت واملقامرة والتغرير الغش أشكال كل

 14.يالتقليد املصريف النظام

 
 .تجربة بعض الدول و المصارف التقليدية في فتح النوافذ االسالمية 2

إن اجلهات املشاركة يف السوق املصرفية االسالمية أصبحت أكثر ابتكارا  و أصبح 
املستثمرون أكثر دراية بطبيعة األنشطة االسالمية، كما أنه تزايد بشكل ملحوظ عدد القطاعات 

تزايد عدد املصارف التجارية اليت تقوم بفتح منافذ للعمل املصريف  الناشطة يف هذا اجملال ، كما
االسالمي، بسبب االقبال الكبري على خدماهتا مدعومة بالوازع الديين الذي حرك جانبا كبريا  من 
العمالء، و مل يقتصر ظهور النوافذ املصرفية االسالمية على البنوك التقليدية يف الدول العربية و 

 .15تعداه إىل البنوك االوروبية و االمريكية االسالمية بل

و على سبيل املثال ال احلصر سنتطرق لعينة من البنوك التقليدية اليت فتحت نوافذ لتقدمي خدمات 
 مصرفية وفق الشريعة االسالمية.

 . تجربة النوافذ االسالمية في المصارف الحكومية العراقية 1.2 

ة آليات لفتح النوافذ االسالمية و ممارسة أعمال الصريفة اجاز املشرع العراقي للمصارف احلكومي
 16االسالمية و ذلك وفق شروط حمددة حيث ال بد من : 

موافقة البنك املركزي العراقي ، ان املتتبع لقوانني الصريفة يف العراق يلحظ بصورة جلية أن  -1
 اجراءات فتح الفروع و هي ذاهتا اجراءات فتح نوافذ .
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قل معروف املصدر و بعيد عن شبهة الربا، جتبنا ألي شبهة اختالط ختصيص رأس مال مست -2
 بني رأمسال النافذة االسالمية و رأمسال املصرف التقليدي.

تعديل عقد أو قانون تأسيس املصرف التقليدي حىت يتالئم مع ممارسة النافذة املرجو فتحها  -3
 لربوية. فيه لتقدمي اخلدمات املصرفية االسالمية بعيدة عن التعامالت ا

ممارسة أعمال الصريفة االسالمية، حيث أوجب املشرع أن تقوم النافذة االسالمية مبمارية كافة  -4
 األنشطة املسموح هبا للمصارف االسالمية .

 وجود التنظيم االداري املؤهل . -5

 و ميكن ابراز أهم التعامالت املباحة يف النوافذ االسالمية يف املعامالت التالية:

لتمويل و االستثمار املوافقة للشريعة االسالمية، املشاركة و املضاربة و االستصناع مجيع أعمال ا -
 و السلم و االجارة و غريها ..

 ابرام العقود و االتفاقات سواء مع األفراد أو املؤسسات و اهليئات يف داخل العراق و خارجه. -

ه نشاطها أو املسامهة يف تأسيس الشركات أو املسامهة فيها يف خمتلف اجملاالت املكملة ألوج -
باملئة من  23الشركات القائمة ذات األنشطة غري احملرمة شرعا على أن ال تتجاوز نسبة املسامهة 

 رأمسال النافذة.

املسامهة يف رؤوس أموال املصارف االسالمية اجملازة داخل العراق أو خارجه شرط احلصول على  -
 موافقة البنك املركزي.

لة و العقارية إذا كانت امللكية ألغراض تنفيذ مشاريع االستثمار اليت تدخل ملكية األموال املنقو  -
 يف حتقيق أهدافها أو لغرض تأجريها.

متويل أنشطة التجارة الداخلية و اخلارجية للعراق و املسامهة يف مشاريع التنمية للقطاعات كافة  -
املشاريع ذات املردود  من زراعية و صناعية و استخراجية و عمرانية و اسكانية و غريها من

 االقتصادي و االجتماعي.
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 التعامالت احملظورة على النوافذ االسالمية:

 استخدام الفوائد يف تعامالهتا و بأي صورة كانت. -

 االستثمار لدى البنك املركزي بأي صورة كانت. -

 فتح حسابات التوفري. -
 بترا التجاري(. تجربة النوافذ االسالمية في المصارف الماليزية )مصرف بومي1.2

تعترب ماليزيا من بني الدول األكثر جناحا يف التوجه حنو الصريفة االسالمية، أو على االقل 
يف اعتماد بنوكها التقليدية الربوية على فتح نوافذ للصريفة االسالمية، و على هذا االساس فقد 

تنظيم اجراءات فتح  حاول البنك املركزي املاليزي التأقلم و التماشي مع هذا التطور من خالل
النوافذ االسالمية من خالل منح املوافقة مث ختصيص جزء مايل خال من التعامالت الربوية لضخه 

 يف التعامالت االسالمية، و كذا الزامية تكوين جلنة استشارية شرعية.

 و اجلدول املوايل يوضح تطور عدد النوافذ االسالمية يف البنوك التقليدية يف ماليزيا
 تطور عدد النوافذ اإلسالمية يف البنوك لتقليدية يف ماليزيا ( :11رقم  )ل الجدو 

 1991 1999 1111 1111 1111 1112 

 12 11 11 11 12 12 عدد المصارف التقليدية

 12 11 11 10 10 10 عدد النوافذ االسالمية

 بتصرف 156 قطب مصطفى سانو، نقال عن صاحل مفتاح، معاريف فريدة، مرجع سابق، ص  المصدر:

نافذة و هو ما يبني  13نوافذ إىل   37فاملالحظ تطور عدد النوافذ االسالمية من    
االستعانة بالنظام االسالمي يف التعامالت البنكية و جناح هاته التجربة يف جلب الزبائن حنو 

 اخلدمات املصرفية احلالل.

 و كعينة من مصارف ماليزيا اخرتنا مصرف بوميبرتا التجاري. 



ارة  للدراسات   لة  المن  ت  مج  ة  الاق  ل  العدد                                                                         صادي  امسا ر      ج  مب 
ت   8102/سن 

 

45 

 تقدمي مصرف بوميبرتا التجاري :  -

، و  1965من أهم البنوك التجارية يف ماليزيا ، تأسس يف  BBMBيعترب بنك بوميبرتا 
،  1993فيفري  25، حيث أنشأ نافذة للمعامالت السالمية يف 1966باشر أعماله يف فيفري 

األولية لبدأ العمل و مل يتم  اقتصرت أعمال هاته النافذة  يف الفرتة  األوىل على توفري املستلزمات
طرح خدمات مصرفية اسالمية إال بعد انظمامه إىل النظام املصريف الالربوي يف 

34/33/1993.17 

 18االجراءات املصاحبة لتأسيس نافذة للمعامالت االسالمية يف بنك بوميبرتا: -

 ل املعامالت فصل رأمسال البنك: حيث اقتطع البنك يف بداية تأسيسه للنافذة جزء مايل لتموي
االسالمية، و ذلك للفصل التام بني رأمسال البنك األم و النافذة االسالمية ما يعين فصل نتائج 

 األعمال االستثمارية الربوية عن االسالمية.

  انشاء جلنة استشارية شرعية : أنشأ البنك هيئة رقابة شرعية يف اطار نافذة  املعامالت
يف اللجنة االستشارية الشرعية للتأكد من شرعية النشاطات االسالمية تتكون من عضوين خمتصني 

 املصرفية و االقتصادية.

  احالل خدمات مصرفية اسالمية : تسعى النافذة االسالمية لتقدمي منتجات تقوم على مبادئ
الشريعة االسالمية املتعارف عليها مثل صيغ املراحبة يف السلع و التمويل بنظام املشاركة و مشاركة 

 ك يف الصناعة .الصكو 
 .تجربة النوافذ االسالمية في بريطانيا و فرنسا 2.2

إن أول من جاء بفكرة النوافذ االسالمية هي املصارف التقليدية يف الدول الغربية غري 
من اجلاليات  -االسالمية، فقد قامت باستحداث هذه النوافذ و ذلك بعد أن ازداد عدد العمالء 

ن التعامل باملعامالت املصرفية املعتمدة على سعر الفائدة و يرغبون يف الذين ميتنعون ع -االسالمية
، مث انتشرت الفكرة مع باقي 19التعامل باملعامالت املصرفية املتوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية

 الدول العربية كمصر و دول اخلليج العريب  و األردن.
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 أوال: التجربة البريطانية : 
( 1979-1978) الثمانينات وبداية السبعينات بأواخر بريطانيا يف ميةاإلسال الصريفية ظهرت
 وكان لندن يف العمل يف اإلسالمية االستثمارية الشركات لبعض الربيطانية احلكومة مسحت حيث
 Islamic Banking International) القابضة اإلسالمية االستثمار شركة: أوهلا

Holding) لتمويلا بيت شركة وبعدها ،1978 عام (Islamic Finance House)، 
 ،1993 غاية إىل العمل يف استمرت اليت العاملية الربكة مصرف مموعة دخلت 1987 سنة ويف

 وفتحت ،1991 سنة جنيه 154 إىل 1983 سنة جنيه مليون 28 من ودائعها تطورت حيث
 املايل بالسوق عصفت اليت املالية ل زمة ونتيجة لكن. بريمنغهام يف آخر وفرعاً  لندن يف فرعني
 والزيادة املراقبة تشديد إىل الربيطانية احلكومة اضطرت التسعينات، وبداية الثمانينات أواخر اللندين

 فتح 1997 سنة ويف ،1987 لسنة املصارف قانون األجنبية، املالية املؤسسات على الضرائب يف
 للجالية متويالت لتقدمي املنزل مبشروع عرف لندن يف له فرعا الكوييت األهلي املتحد املصرف
 .واإلجارة املراحبة عقود عرب املسلمة

 وهو اإلسالمية، الصريفية مواصفات بكل إسالمي بنك أول ولد2334 أكتوبر ويف 
 الصريفية دور لتعزيز الربيطانية احلكومة من مهودات بعد( IBB) الربيطاين اإلسالمي البنك

 الباحثني دراسات تشديد وبسبب. املنافسة مببدأ منهم إميانا اللندين املايل السوق يف اإلسالمية
 ويلسون رودين) الوجوه هذه أبرز ولعل اللندنية، السوق يف اإلسالمية الصريفية مستقبل بشأن

Rodney Wilson )عن وكتبت تنبأت اليت الوجوه أبرز أحد يعترب الذي االقتصادي 
 .اإلسالمية للمنتجات نوافذ تقليدية بنوك فتحت بعدها. بريطانيا يف اإلسالمية الصريفية

 5 منها بنكاً، 22 إىل اإلسالمية الشريعة مع تتوافق منتجات تقدم اليت البنوك عدد بلغ 
و 20.اإلسالمية البنوك منتجات خالهلا من يقدم نوافذ له تقليدياً  بنكاً  17و إسالمية بنوك

 .وك بريطانيااجلدول املوايل يظهر تطور عدد النوافذ االسالمية يف بن
 افذ االسالمية يف بنوك بريطانيا : تطور عدد النو  (11الجدول رقم  ) 
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 بنوك تقليدية لها نوافذ في المنتجات االسالمية البنوك االسالمية في بريطانيا

-Islamic Bank of Britain 
-Bank of London and The Middle East 
-European Islamic Investment 
-Bank Gate House 
- QIB UK 

HSBC AMANAH 
ABC International Bank 
AHLI United Bank 
Bank of Ireland 
 Barclays 
BNP Paribas 
Bristol & West 
CITI Group 
Deutsh Bank 
Europe Arab Bank 
IBJ International London 
J Aron & Co 
Lloyds Banking Group 
Royal of Banking Scotland 
Standard Chartered 
UBS 
United National Bank 

: ملة االقتصاد العاملية : الرابط : المصدر
http://giem.kantakji.com/article/details/ID/280#.WCSoPrCF7IU  

 18.13على الساعة  38/33/2318تاريخ التصفح يوم 

 التجربة الفرنسية :ثانيا: 
 يتماشى الفرنسية املالية السوق يف صكوك أول فرنسا  أصدرت 2311 ابريل أواخر يف 

 للمنتجات نوافذ فتح يف فرنسا وبنك الشعيب البنك مموعة دخلت وبعدها اإلسالمية، الشريعة مع
 .فرنسيال العقار سوق متطلبات تساير اليت..(  واإلجارة، املراحبة) اإلسالمية

http://giem.kantakji.com/article/details/ID/280#.WCSoPrCF7IU
http://giem.kantakji.com/article/details/ID/280#.WCSoPrCF7IU
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 اخلارجية وزير يرتأسها اليتIFFI اإلسالمية املالية الفرنسية املؤسسة بعدها وظهرت 
 Herve أعطت. فرنسا يف اإلسالمي التمويل لتعزيز العربية الفرنسية التجارة غرفة ورئيس األسبق

de Charetteاإلسالمي، رأمسال الستقطاب واضحة إشارات ساركوزي حكومة عهد يف 
 للتمويالت فرنسا تتيحها اليت الفرص ملعرفة فرنسا إىل زيارات يف إسالمية بنوك عدة بعدها فقامت

 حسب واملرجح فرنسا يف إسالمي بنك أول افتتاح قرب إىل فرنسية تقارير تشري حيث اإلسالمية،
 21.القطري الدويل اإلسالمي البنك إىل التقارير نفس

 فرنسا جند: خارج إسالمية نوافذ أنشأت الكربى اليت  الفرنسية ومن بني البنوك 

 باريبا بنك بنيب (BNP PARIS BAS الذي  اسس عام  )البحرين يف ومقره 2333  
 الصكوك وإصدار املهيكل والتمويل االستثمارية  للشركات، املصرفية اخلدمات رئيسية بصورة ويقدم

 اإلسالمية.

  أغريكول كليون كريدي" جملموعة واالستثمار التمويل بنك (Calyon) . 

 واالستثمارات األصول إدارة جنريال سوسييت (البديلةSGAMوهي ) أربعة يف متخصصة 
 االستثماري املال ورأس العقارية، واإلدارة السيادية، والصناديق املهيكلة، اإلدارة : منتجات

 جنريال) سوسييت"فرع  "اهلندي احمليط التجاري الفرنسي البنك(Societe Générale 
 اهلندية وبدا اشغاله يف بداية عام القارة شبه يف فرنسية مقاطعة رينيون وهي يرةجز  يف ويرتكز
2338.22 

  :خالصةال

احتلت الصريفة االسالمية حيز كبري من االهتمام داخل و خارج الدول العربية و 
االسالمية ، و قد دعت احلاجة يف البنوك التقليدية  إىل التعامل باألساليب و الصيغ االسالمية 

 ظرا لعدة أسباب أمهها : الوازع الديين و أيضا جناح التجربة االسالمية .ن

حيث كانت املصارف يف أوروبا أول من ادخل التعامالت وفق الشريعة االسالمية ضمن اخلدمات 
اليت تقدمها و ذلك كان تلبية الحتياجات جزء من اجلاليات العربية ، مث ازداد الطلب على هاته 
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ىل تزايد البنوك التقليدية اليت تفتح نوافذ للتعامالت االسالمية ،كما أن هاته النوافذ ما أدى إ
 النوافذ تعترب نواة للتحول حنو الصريفة االسالمية .

 و من خالل جتارب عدة عربية و أجنبية خنلص بعدة نقاط : 

النوافذ االسالمية ختضع لعدة شروط أمهها ختصيص جزء من راس مال البنك التقليدي  -1
عامالت يف هاته النوافذ و ذلك اجلزء يفصل عن رأس املال املستخدم يف التعامالت الربوية من للت

 أجل ابعاد أي شبهة متس رأس املال املتداول.

حتكم و تراقب أعمال النوافذ من خالل جلنة استشارية خمتصة يف الشريعة و يلجأ هلا   -2
 كألية رقابية استشارية يف خمتلف التعامالت .

لكبري يف عدد البنوك التقليدية و اليت فتحت نوافذ للصريفة االسالمية يعد دليل التطور ا -3
 على جناح التجربة يف أوروبا و هو ما يرشح إىل زيادة عدد البنوك االسالمية البحتة يف أوروبا.

 و يف ختام هذا البحث نتقدم مبجموعة توصيات ختص الصريفة يف اجلزائر حيث : 

ي حنو الصريفة االسالمية ملا فيها من اجيابيات اقتصادية و اجتماعية و البد من التحول التدرجي -
 حىت دينية.   

ات تأثريًا يف إمكانية فتح نوافذ إسالمية يف البنوك  - يعترب توفر العمالة املؤهلة من أهم املتغرير
  .التقليدية اجلزائرية

إمكانية فتح نوافذ إسالمية يف البنوك تأثرياً على  احلوافزثر كيعترب جناح املصرفية اإلسالمية من أ  -
 .التقليدية اجلزائرية

   : المراجعو  الهوامش
 

 
1
 ربةللتج حتليلية دراسة -عارف حممد اخلري احلاج، الرقابة الشرعية على النوافذ اإلسالمية بالبنوك التقليدية - 

، ص 2316املقارن ، اجلامعة العاملية االسالمية ماليزيا، مارس،  القانون يف املاجستري درجة لنيل املاليزية، حبث
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 ص لخ  مال

ه  التشراع والضم ن ت اليت أقر   ازاا بحثية، تسليط الضوء على خمتلف املتستهدف هذه الورقة ال       
بدااة من مطلع ، ف ئدة املستثمرانلمنه خصوص ، اجلازائري املنظم لالستثم ر واالستثم ر األجنيب املب شر 

21 -39 رسو  التشراع  رقمصدور امل وحتدادا مندتسعيني ت القرن العشران 
صرحي    الذي اعترب إعالن 1

بعد فرتة من االنغالق استمر ت لثالثة عقود من  ،على انفت ح اجلازائر على االستثم رات األجنبية املب شرة
 ت راخ اجلازائر املستقلة. 

 .الضم ن ت املازاا ، االستثم ر، االستثم ر األجنيب املب شر،     :الكلمات المفتاحية
Abstract 

This research paper sheds light on various advantages and warranties which 

were approved by the Algerian legislation which organizes investment, and 

especially, foreign direct investments for the benefit of investors. Beginning 

in the early nineties of the twentieth century and since its issuance, the 

legislative decree N° 93-12 has been considered an explicit declaration of 

the Algerian openness on the foreign direct investments. The latter came 

after a period of closure which had lasted for three decades in the history of 

the independent Algeria. 

investment, foreign direct investment, advantages, warranties.: Key words 
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 تمهيد
سج ل االستثم رات األجنبية املب شرة دورا إجي بي  وتأثريات ب رزة على االقتص دا ت املضيفة ت         

وعلى األخص الن مية منه ، تنتج عم   ارتبط هب  من نقل للتكنولوجي  وللمع رف اإلداراة ومله رات 
غ اة يف األمه ية األداء، إض فة إىل م  تتيحه من فرص الوصول إىل أسواق الت صدار اليت اعترب بلوغه  

 ب لنسبة للد ول الن مية. 
ف الستثم ر األجنيب املب شر، وإن ك ن مفهومه انصرف إىل الداللة على تنق ل رؤوس 
األموال دولي  بغرض اإلنت ج، أي لتموال أنشطة وعملي ت إنت جية خ رج حدود الد ولة األ ، إال  أن ه 

، ص ر ابحث من طرف االقتص داني ضيفة دا ت املوحبكم تأثرياته االجي بية اليت حيدثه  ب القتص
والق ئمني على السي س ت االقتص داة ب لد ول املختلفة، كأداة إمن ء مكم لة وليس كأداة متوال 

 إض فية فقط.
هذه األمهية الب رزة وهذا األثر االجي يب املتازااد، جعل دول الع مل، متقدمة ون مية على حد 

  أمكن من هذه االستثم رات، مستخدمة يف ذلك عوامل سواء، تتن فس على استقط ب م
الضم ن ت اليت تعد واحدا من أهم عوامل املازاا  و استقط ب وحمف ازات متنو عة، يف مقد مته  

االستقط ب اليت حترص احلكوم ت أّي   حرص على جعله  يف مستوى تطلع ت أصح ب رؤوس 
 األموال وب ألخص األج نب منهم.  

الكثري ذى السلط ت اجلازائراة اليت عملت بشكل متدرج على توفري هذا احلرص جنده ل
كل الضم ن ت اليت تعترب حبسب الكثري من املستثمران احملليني واألج نب مقبولة، وإن  من املازاا  و 

ك ن ال بد من بذل املازاد خ صة يف ظل الوضع احلرج الذي ّير به االقتص د الوطين والذي ال خمرج 
راهنة على االستثم ر ااخ ص، وب ألخص األجنيب منه، مل  له من قدرات تقنية حقيق  منه إال ب مل

 وفنية وتنظيمية كبرية. 
شراع اجلازائري لف ئدة املستثمران الوطنيني واألج نب، قر ه  الت  أالضم ن ت اليت املازاا  و 

 الت لية: ربعةتستعرضه  هذه الورقة البحثية، بدقة وتفصيل من خالل حم وره  األ

يف ظل ق نون االستثم ر لسنة األجنيب املب شر وضم ن ت االستثم ر  مازاا احملور األول: 
21-39)املرسو  التشراع  رقم 2339

2) 
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يف ظل ق نون االستثم ر لسنة األجنيب املب شر  وضم ن ت االستثم ر مازاا احملور الث ين: 
09-02)األمر 1002

3) 

مازاا  االستثم ر* األجنيب املب شر يف ظل ق نون االستثم ر لسنة احملور الث لث: 
00-02)األمر رقم 1002

4) 

يف ظل ق نون االستثم ر لسنة األجنيب املب شر وضم ن ت االستثم ر  احملور الرابع: مازاا 
03-22)الق نون رقم 1022

5) 

ظل ق نون االستثم ر لسنة  يفاألجنيب املب شر ضم ن ت االستثم ر مازاا  و احملور األول: 
 (21-39)املرسو  التشراع  رقم 2339

لتأكيد التحول التنظيم  الذي شرعت فيه اجلازائر أواخر  2339ج ء ق نون االستثم ر لسنة         
كل القوانني والتنظيم ت الس بقة لصراحة  بإلغ ئه 6بتكراسه ملبدأ حراة االستثم ر، مث نيني ت القرن العشران
املستثمر األجنيب ب حلصول على ترخيص أو اعتم د من اإلدارة العمومية قبل الشروع يف له، اليت ك نت تلاز  

7جن ز مشروعه االستثم ري ب جلازائر.إ
 

وطين وأجنيب، إال  أن ه ج ء يف الواقع ، الذي وإن ك ن اؤط ر االستثم ر يف عومه هذا الق نون
م ستهدفً  االستثم رات األجنبية املب شرة

ت االمتي زات و ملة من جب اليت خص ه  املشر ع ،8 الضم ن ت، عرب 
صراحة عن حرص السلط ت اجلازائراة ورغبته  يف إشراك رأس امل ل األجنيب يف أنشطة وعملي ت تطوار 

 وإمن ء االقتص د الوطين، نعرضه  ب لتفصيل فيم  ال :

يف ق نون املب شرة ة لف ئدة االستثم رات األجنبية تتمثل االمتي زات املقر  االمتيازات الممنوحة:  -1
واليت  ،يف ب بيه الث ين والث لث 21 -39نه  املرسو  التشراع  يف تلك اليت تضم   2339االستثم ر لسنة 

 ة)الب ب الث ين(. عت على امتي زات النظ   الع  )الب ب األول( وامتي زات األنظمة ااخ ص  ز  و  
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شجيع متثل امتي زات النظ   الع   احلد األدىن من تدابري الت  امتيازات النظام العام:  -1-1
 املمنوحة للمستثمران األج نب خالل مرحليت االجن ز واالستغالل. 

، استف د منه  ملدة ثالث سنوات على األكثر* االمتيازات الممنوحة برسم انجاز االستثمار: 
9يف: وتتمثل

 

 ؛اإلعف ء من ضرابة نقل امللكية مبق بل، ب لنسبة لكل املشرتا ت العق راة املنجازة يف إط ر االستثم ر -

ص العقود التأسيسية ر خبمسة على األلف ت  قد  سجيل بنسبة خمفضة ت  تطبيق رسم ث بت يف جم ل الت   -
 ؛والازا دات يف رأس امل ل

سم العق ري ابتداء من ت راخ احلصول امللكي ت العق راة اليت تدخل يف إط ر االستثم ر من الر   إعف ء -
 ؛عليه 

ف مب شرة يف إجن ز االستثم ر، وظ  سم على القيمة املض فة على السلع وااخدم ت اليت ت  اإلعف ء من الر   -
 إلجن زإذا ك نت هذه السلع وااخدم ت موجهة  ،ال عليه  من السوق احملليةسواء ك نت مستوردة أو حمص  

 ؛سم على القيمة املض فةعملي ت خ ضعة للر  
سو  اجلمركية على السلع اليت تدخل مب شرة يف اجن ز يف جم ل الر   % 9ر بـ تطبيق نسبة منخفضة تقد   -

شراع املعمول به ت  االستثم ر. وّيكن للسلع املذكورة يف هذه امل دة أن تكون حمل تن زل أو حتوال طبق  لل
 .بعد موافقة الوك لة

 10تتمثل يف: :فترة االستغالل * االمتيازات الممنوحة برسم
اإلعف ء طيلة فرتة أدن ه  سنت ن وأقص ه  مخسة سنوات من الضرابة على أرب ح الشرك ت  -

 ؛سم على النش ط الصن ع  والتج ريوالدفع اجلازايف والر  
نسبة خمفضة على األرب ح اليت اع د استثم ره  بعد انقض ء فرتة اإلعف ء احملددة يف املقطع  تطبيق -

 ؛الس بق
سم على النش ط الصن ع  والتج ري، يف اإلعف ء من الضرابة على أرب ح الشرك ت والدفع اجلازايف والر   -

 ؛الفقرة األوىل أعاله ح لة التصدار، حسب رقم أعم ل الص درات بعد فرتة النش ط املش ر إليه  يف
 ل برسم األجور املدفوعة جلميع العم   % 7االستف دة من نسبة اشرتاك ت أرب ب العمل املقدرة بـ  -

ل الدولة لف رق االشرتاك ت املذكورة وذلك طيلة فرتة اإلعف ء احملددة يف املقطع األول أعاله، مع حتم  
 ؛والتنظيم يف جم ل الضم ن االجتم ع شراع تعواض  للنسبة املئواة اليت حدده  الت  
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ة تستفيد املشرتا ت من السوق احمللية للسلع املودعة لدى اجلم رك واملوجهة لتموان املنتوج ت املعد   -
سو . وتستفيد كذلك عملي ت ااخدم ت املرتبطة ب ملشرتا ت املذكورة للتصدار، من اإلعف ء من احلقوق والر  

 .11سو أعاله من نفس اإلعف ء من الر  

تتوزع على نوعني من االمتي زات: امتي زات متنح لالستثم رات امتيازات األنظمة الخاصة:  -1-2
13ة.وامتي زات متنح لالستثم رات املنجازة يف املن طق احلر   12ةاملنجازة يف املن طق ااخ ص  

 

 جن ز وامتي زات مرحلة االستغالل. إىل امتي زات مرحلة اإل تقس م :امتيازات المناطق الخاصة *

14تتمثل يف: + امتيازات مرحلة اإلنجاز:   
 

 ؛سبة لكل املشرتا ت العق راة اليت تنجاز يف إط ر االستثم راإلعف ء من ضرابة نقل امللكية مبق بل، ب لن   -

التأسيسية ر خبمسة على األلف تص العقود قد  سجيل بنسبة خمفضة ت  تطبيق رسم ث بت يف جم ل الت   -
 ؛والازا دات يف رأس امل ل

االستثم ر بعد  زإلجن تتكفل الدولة جازئي  أو كلي  ب لنفق ت املرتتبة على أشغ ل اهلي كل الق عداة الالزمة  -
 ؛أن تقومه  الوك لة

سم على القيمة املض فة سواء  جن ز االستثم ر من الر  إمب شرة يف  ف  وظ  إعف ء السلع وااخدم ت اليت ت   -
عملي ت  إلجن زة عد  عليه  من السوق احمللية، إذا ك نت هذه السلع وااخدم ت م   الً مستوردة أو حمص   ك نت

 ؛سم على القيمة املض فةخ ضعة للر  

سو  اجلمركية على السلع املستوردة اليت تدخل مب شرة يف يف جم ل الر   % 9تطبيق نسبة خمفضة تقدر بـ  -
للسلع املذكورة يف هذه امل دة أن تكون حمل تن زل أو حتوال طبق  للتشراع املعمول  جن ز االستثم ر. وّيكنإ

 ؛به بعد موافقة الوك لة

 15يف: تتمثل :امتيازات مرحلة االستغالل +   
سم على النش ط الصن ع  والتج ري طيلة فع اجلازايف والر  اإلعف ء من الضرابة على إرب ح الشرك ت والد   -

 ؛نوات وأقص ه  عشر سنوات من النش ط الفعل فرتة أدن ه  مخس س
من ت راخ احلصول  سم العق ري، ابتداءً إعف ء امللكي ت العق راة اليت تدخل يف إط ر االستثم ر من الر   -

 ؛عليه  طيلة فرتة أدن ه  مخس سنوات وأقص ه  عشر سنوات



ارة  للدراسات   لة  المن  ة  مج  صادي  ت  ل  العدد                                                                         الاق  امسا ر      ج  مب 
ت   8102/سن 

 

58 
 

منطقة خ صة بعد فرتة النش ط ضة لألرب ح اليت اع د استثم ره  يف من النسبة املخف   % 00تفيض  -
 ؛املنصوص عليه  يف املقطع األول أعاله

سم على النش ط الصن ع  والتج ري يف ح لة فع اجلازايف والر  اإلعف ء من الضرابة على أرب ح الشرك ت والد   -
 ؛التصدار، حسب رقم أعم ل الص درات بعد فرتة النش ط املش ر إليه  يف املقطع األول أعاله

الدولة جازئي  أو كلي  مبس مه ت أرب ب العمل يف النظ   الق نوين للضم ن االجتم ع  برسم  تتكفل -
 ؛ ل طيلة فرتة مخس سنوات ق بلة للتمداد، بن ء على قرار الوك لةم  األجور املدفوعة جلميع الع  

أراض  ت بعة   للمستثمر األجنيب تن زالت، قد تصل إىل الدان ر الرمازي عن قد  كم  ّيكن للدولة أن ت    -
 .16لألمالك الوطنية

 تتمثل يف: :ةر  امتيازات المناطق الح   *
ة بعنوان نش طه  من مجيع الضرائب والرسو  واالقتط ع ت ر  إعف ء االستثم رات اليت تق   يف املن طق احل   -

السي حية غري سو  املتعلقة ب لسي رات ذات الط بع اجلب ئ  وشبه اجلب ئ  واجلمرك ، ب ستثن ء احلقوق والر  
 ؛17املرتبطة ب ستغالل املشروع واملس مه ت واالشرتاك ت يف النظ   الق نوين للضم ن االجتم ع 

؛18ة من الضرائبر  إعف ء ع ئدات رأس امل ل املوزعة الن جتة عن نش ط ت اقتص داة مت رس يف املن طق احل   -
  

 ال م  أن اوظفوا بدون شكلي ت مسبقة ع   ةر  ّيكن للمستثمران األج نب الذان اعملون يف املن طق احل   -
 . ل لكل مؤسسةم  تقنيني ومؤطران من جنسية أجنبية بدون حتداد عدد الع  

 -39ع اجلازائري يف الب ب الرابع من املرسو   التشراع  زا دة على هذه االمتي زات، أض ف املشر  
 عددا من االمتي زات أمس ه  بـ "االمتي زات األخرى". 97و 92، 90يف املواد  21

يف ق نون االستثم ر املب شرة ة لف ئدة االستثم رات األجنبية ل الضم ن ت املقر  تتمث  الضمانات الممنوحة:  -2
 لة يف:يف ب به ااخ مس، واملتمث   21 -39نه  املرسو  التشراع  يف تلك اليت تضم   ،2339 لسنة

من املرسو  أعاله يف فقرهت  األوىل على: "حيظى  90ت امل دة ـ  حيث نص ميياز:املس واة وعد  الت   -
األشخ ص الطبيعيون واملعنواون األج نب بنفس املع ملة اليت حيظى هب  األشخ ص الطبيعيون واملعنواون 

ت الفقرة الث نية من نفس امل دة نص   صل ب الستثم ر". كم اجلازائراون من حيث احلقوق وااللتازام ت فيم  ات  
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على: "حيظى مجيع األشخ ص الطبيعيون واملعنواون األج نب بنفس املع ملة مع االحتف ظ بأحك   
 ؛ول اليت اكون هؤالء األشخ ص من رع ا ه "ولة اجلازائراة والد  االتف قي ت املربمة بني الد  

لتأمني االستثم ر األجنيب من اآلث ر السلبية اليت قد شراع املتعلق ب الستثم ر؛ وهذا مبدأ استقرار الت   -
ت تنجم عن م  قد جتراه السلط ت العمومية من تعداالت على تشراع هت  ااخ صة ب الستثم ر. حيث نص  

ق املراجع ت أو اإللغ ءات اليت قد تطرأ يف املستقبل على طب  من املرسو  أعاله على: "ال ت   93امل دة 
 ؛إذا طلب املستثمر ذلك بصراحة" يف إط ر هذا املرسو  التشراع  إال  االستثم رات املنجازة 

من املرسو  أعاله على: "ال ّيكن أن تكون  00ت امل دة التعواض يف ح لة التأميم: حيث نص   -
شراع املعمول عليه  الت   االستثم رات املنجازة موضوع تسخري عن طراق اإلدارة، م  عدا احل الت اليت نص  

   ؛سخري تعواض  ع دال ومنصف"على الت  به. وارتتب 

من املرسو  أعاله على: "اعرض أي نازاع اطرأ  02ت امل دة قة ب الستثم ر: نص  تسواة النازاع ت املتعل   -
ولة اجلازائراة ضده، ولة اجلازائراة، إم  بفعل املستثمر وإم  نتيجة إلجراء اتذته الد  بني املستثمر األجنيب والد  

ولة اجلازائراة دة األطراف أبرمته  الد  إذا ك نت هن ك اتف قي ت ثن ئية أو متعد   ة؛ إال  على احمل كم املختص  
حكيم أو اسمح لألطراف ب التف ق على على شرط الت   حكيم أو اتف ق خ ص انص  لح والت  ق ب لص  تتعل  

 ؛لح ب للجوء إىل حتكيم خ ص"إجراء الص  

قانون االستثمار لسنة  المحور الثاني: مزايا وضمانات االستثمار األجنبي المباشر في ظل
  (00-01)األمر رقم 2001
رغم املرونة الكبرية اليت أبدهت  السلط ت اجلازائراة يف مع ملته  لالستثم رات األجنبية يف إط ر           

درجة استج بة رؤوس األموال  أن   إال   ستثم ر،، تكراًس  ملبدأ ح ر اة اال2339ق نون االستثم ر لسنة 
السلط ت اجلازائراة كأحد أهم عوامل إع دة هيكلة االقتص د الوطين وبعث  تراهن عليه األجنبية اليت 

 أنشطته، بقيت ضعيفة ومل ترقى إىل املستوى املرغوب.

م  استقطب من  قيمة أن   نه  ق نون االستثم ر هذا، إال  إذ رغم االمتي زات والضم ن ت اليت تضم  
 19دوالر أمراك .مليون  090 اتج وز مل 1000مب شرة أواخر سنة استثم رات أجنبية 
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الذي وإن ك ن مل اأيت  ،09 – 02ىل إصدار األمر رقم إهذه الوضعية دفعت السلط ت 
 نظيم ااخ ص ب الستثم رات، وب ألخص  ه أدخل تعداالت أكثر عمق  على الت  أن   مبف هيم جدادة، إال  

األجنبية منه ، مق رنة مب  ك ن عليه األمر يف ظل األنظمة الس بقة. تعداالت ارتبطت أس س  بإزالة بعض 
استحداث أجهازة استثم ر مل تكن إض فة إىل ، 2339نه  ق نون االستثم ر لسنة العراقيل اليت تضم  
 موجودة س بق .

ن ق نون ائر ودعمه أكثر، تضم  واستمرارا يف تشجيع االستثم ر األجنيب يف اجلاز كم  مت أاض  
1002االستثم رات لسنة 

  والضم ن ت لف ئدة املستثمر األجنيب، نعرضه  فيم  ال : ملازاا من ا مجلة 20

يف ق نون االستثم ر املب شرة ة لف ئدة االستثم رات األجنبية املقر   ازاا تتمثل امل المزايا الممنوحة: -1
ب به الث ين، واليت توز عت بني مازاا  النظ    يف ،09 -02األمر رقم نه  يف تلك اليت تضم   1002لسنة 

 الع   يف فصله األول، ومازاا  النظ   االستثن ئ  يف فصله الث ين. 

 21، واملتمث لة فيم  ال :3نص ت عليه  امل دة  متث لت يف تلك اليتمزايا النظام العام:  -1 -1
ضة يف جم ل احلقوق اجلمركية فيم  خيص التجهيازات املستوردة واليت تدخل مب شرة سبة املخف  تطبيق الن   -
 ؛جن ز االستثم رإيف 
جن ز إاإلعف ء من الضرابة على القيمة املض فة فيم  خيص السلع وااخدم ت اليت تدخل مب شرة يف  -

 ؛االستثم ر
ت يف إط ر االستثم ر من دفع رسم نقل امللكية بعوض فيم  خيص كل املقتني ت العق راة اليت مت   اإلعف ء -

 املعين.

، واليت توز عت بني مازاا  22متث لت يف تلك اليت نص ت عليه  امل دة مزايا النظام االستثنائي:  -1-2
 22اإلجن ز ومازاا  االستغالل، كم  ال :

 تتمث ل يف:: إنجاز االستثماربعنوان * المزايا الممنوحة 



ارة  للدراسات   لة  المن  ة  مج  صادي  ت  ل  العدد                                                                         الاق  امسا ر      ج  مب 
ت   8102/سن 

 

61 
 

اإلعف ء من دفع حقوق نقل امللكية بعوض فيم  خيص كل املقتني ت العق راة اليت تتم يف إط ر  -
 ؛االستثم ر

ضة قدره  اثن ن ب أللف فيم  خيص العقود التأسيسية تطبيق حق ث بت يف جم ل التسجيل بنسبة خمف   -
 ؛والازا دات يف رأس امل ل

ازئي  أو كلي  ب ملص راف، بعد تقييمه  من الوك لة، فيم  خيص األشغ ل املتعلقة ب ملنشآت تتكفل الدولة ج -
 ؛االستثم ر زإلجن األس سية الضروراة 

جن ز إاإلعف ء من الضرابة على القيمة املض فة فيم  خيص السلع وااخدم ت اليت تدخل مب شرة يف  -
من السوق احمللية، وذلك عندم  تكون هذه السلع وااخدم ت  هاالستثم ر سواء ك نت مستوردة أو مقتن 

  ؛عملي ت تضع للضرابة على القيمة املض فة إلجن زهة موج  
ضة يف جم ل احلقوق اجلمركية فيم  خيص السلع املستوردة واليت تدخل مب شرة يف سبة املخف  تطبيق الن   -
 جن ز االستثم ر.إ

 تتمثل يف:: معاينة انطالق االستغالل بعدالمزايا الممنوحة  *
اإلعف ء ملدة عشرة سنوات من النش ط الفعل ، من الضرابة على أرب ح الشرك ت، ومن الضرابة على الدخل  -

 ؛سم على النش ط املهينفع اجلازايف، ومن الر  اإلمج يل على األرب ح املوزعة، ومن الد  
سم العق ري على امللكي ت العق راة اليت تدخل ملدة عشرة سنوات ابتداء من ت راخ االقتن ء، من الر   اإلعف ء -

 ؛يف إط ر االستثم ر
 ل االستثم ر، مثل تأجيل العجاز وأجل االستهالك.سه  ن و/أو ت  س  منح مازاا  إض فية من شأهن  أن حت   -

يف ق نون االستثم ر املب شرة ة لف ئدة االستثم رات األجنبية ل الضم ن ت املقر  تتمث   الضمانات الممنوحة: -2
 تلك اليت نص ت عليه  لة يف، واملتمث  ث لثيف ب به ال 09 -02األمر رقم نه  يف تلك اليت تضم   1002لسنة 
 .27و 22، 20، 20املواد: 
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اع مل به على: "اع مل األشخ ص الطبيعيون واملعنواون األج نب مبثل م   20حيث نص ت امل دة 
 األشخ ص الطبيعيون واملعنواون اجلازائراون يف جم ل احلقوق والواجب ت ذات الص لة ب الستثم ر.

واع مل مجيع األشخ ص الطبيعيني واملعنواني األج نب نفس املع ملة مع مراع ة أحك   االتف قي ت 
 اليت أبرمته  الد ولة اجلازائراة مع د و هلم األصلية.

: "ال تطب ق املراجع ت أو االلغ ءات اليت قد تطرأ يف املستقبل على على 20ونص ت امل دة 
 االستثم رات املنجازة يف إط ر هذا األمر إال  إذا طلب املستثمر ذلك صراحة.

على: "ال ّيكن أن تكون االستثم رات املنجازة موضوع مص درة إداراة، إال  يف  22ونص ت امل دة 
 املعمول به. وارتتب على املص درة تعواض ع دل ومنصف.احل الت املنصوص عليه  يف الت شراع 

على: "خيضع كل خالف بني املستثمر األجنيب والد ولة اجلازائراة اكون  27يف حني نص ت امل دة 
بسبب املستثمر أو بسبب إجراء اتذته الد ولة اجلازائراة ضده، للجه ت القض ئية املختص ة، إال  يف ح لة وجود 

متعد دة األطراف أبرمته  الد ولة اجلازائراة، تتعل ق ب ملص حلة والت حكيم، أو يف ح لة وجود  اتف قي ت ثن ئية أو
 اتف ق خ ص انص  على بند تسواة أو بند اسمح للط رفني ب لتوص ل إىل اتف ق بن ء على حتكيم خ ص. 

)األمر 2002المحور الثالث: مزايا االستثمار األجنبي المباشر في ظل قانون االستثمار لسنة 
02-00

23) 
م احملتشمة ظر إىل القي  أكرب، وب لن  مب شرة ع  الدائم الستقط ب استثم رات أجنبية يف إط ر الس          
فقط، وإن ك نت قد  ملي ر دوالر أمراك  2000اليت قدرت بـ  1000املتدفقة الواردة أواخر سنة منه ، 

ملي ر دوالر  0029و 0000اليت قد رت بـ  1000و 1009شهدت حتس ًن  طفيف  مق رنة بتدفق ت سنيت 
تيب، م األمر رقم ل واتم  ، اعد  00 -02األمر  أصدرت السلط ت اجلازائراة 24أمراك  على التوايل وب لرت 

مستهدفة منح مازاا   25منه، 21، و 22، 3، 7، 0، 9ت املواد من خالل تعداالت مس   ،09 -02
 .00 -02من األمر  22و 0، 7عليه  املواد ت أكرب للمستثمران واألج نب منهم حتدادا، نص  
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زا دة على احلوافاز اجلب ئية وشبه اجلب ئية واجلمركية املنصوص عليه  على: " 7حيث نصت المادة        
 مم  اأيت". أعاله 1و 2دة يف امل دتني يف الق نون الع  ، تستفيد االستثم رات احملد  

 االستف دة من:: رإنجاز االستثمابعنوان  -1
جن ز إاإلعف ء من احلقوق اجلمركية فيم  خيص السلع غري املستثن ة واملستوردة واليت تدخل مب شرة يف  -

 ؛االستثم ر
 املقتن ةاملستوردة أو  ،سم على القيمة املض فة فيم  خيص السلع وااخدم ت غري املستثن ةاإلعف ء من الر   -

 ؛جن ز االستثم رإحملي  واليت تدخل مب شرة يف 
 ت يف إط ر االستثم ر املعين.اإلعف ء من دفع حق نقل امللكية بعوض عن كل املقتني ت العق راة اليت مت   -

ه املص حل روع يف النش ط الذي تعد  ش  ( بعد مع انة ال9ملدة ثالثة سنوات) اإلعف ء :بعنوان االستغالل -2
 ، من:اجلب ئية بطلب من املستثمر

 ؛الضرابة على أرب ح الشرك ت -
 سم على النش ط املهين.الر   -

من املازاا  واملنجازة  قة ب لنش ط ت غري املستثن ة"تستفيد االستثم رات املتعل  على:  0ونصت المادة        
 أعاله، من املازاا  اآلتية:" 20من امل دة  2يف املن طق املذكورة يف الفقرة 

 االستف دة من:: نجاز االستثمارإبعنوان  -1
 ؛اإلعف ء....)بدون تغيري( -
أسيسية للشرك ت ضة قدره  اثن ن يف األلف فيم  خيص العقود الت  سجيل بنسبة خمف  تطبيق حق الت   -

 ؛والازا دات يف رأس امل ل
 ؛تكفل...)بدون تغيري( -
 تدخل ص السلع وااخدم ت غري املستثن ة من املازاا  واليتسم على القيمة املض فة فيم  خي  اإلعف ء من الر   -

 ؛من السوق احمللية مقتن هجن ز االستثم ر، سواء ك نت مستوردة أو إمب شرة يف 
اليت تدخل مب شرة يف  ،ص السلع املستوردة وغري املستثن ة من املازاا اإلعف ء من احلقوق اجلمركية فيم  خي   -
 .جن ز االستثم رإ



ارة  للدراسات   لة  المن  ة  مج  صادي  ت  ل  العدد                                                                         الاق  امسا ر      ج  مب 
ت   8102/سن 

 

64 
 

االستف دة  بعد معاينة مباشرة االستغالل التي تعدها المصالح الجبائية بطلب من المستثمر: -2
 من:
سم على من الر  و ( سنوات من النش ط الفعل ، من الضرابة على أرب ح الشرك ت 20اإلعف ء ملدة عشرة) -

 ؛النش ط املهين
 اإلعف ء...)الب ق  بدون تغيري(. -

 21ص املازاا  اليت ّيكن منحه  لالستثم رات املذكورة يف امل دة أن ت  "ّيكن على:  11ونصت المادة 
 أو جازءا من املازاا  الت لية:" مكرر أعاله كالً 

 من: ( سنوات0ملدة أقص ه  مخسة) االستف دة :في مرحلة االنجاز -0
اجلب ئ  سو  والضرائب وغريه  من االقتط ع ت األخرى ذات الط بع إعف ء و/أو خلوص احلقوق والر   -

 إلجن زسواء عن طراق االسترياد أو من السوق احمللية، للسلع وااخدم ت الضروراة  ،قة على االقتن ءاتاملطب  
 ؛االستثم ر

قة بنقل امللكي ت العق راة املخصصة لإلنت ج وكذا اإلشه ر الق نوين سجيل املتعل  إعف ء من حقوق الت   -
 ؛ق عليه طب  الذي جيب أن ا  

 ؛أسيسية للشرك ت والازا دات يف رأس امل لسجيل فيم  خيص العقود الت  الت   إعف ء من حقوق -
 صة لإلنت ج.ص امللكي ت العق راة املخص  إعف ء من الرسم العق ري فيم  خي   -

من ت راخ مع انة  ( سنوات ابتداءً 20ملدة أقص ه  عشرة) االستف دة :في مرحلة االستغالل -4    
 :، منه  املص حل اجلب ئية بطلب من املستثمرالشروع يف االستغالل اليت تعد  

 ؛اإلعف ء من الضرابة على أرب ح الشرك ت -
 سم على النش ط املهين.اإلعف ء من الر   -

في ظل قانون االستثمار لسنة األجنبي المباشر وضمانات االستثمار  مزاياالمحور الرابع: 
00-12)القانون رقم 2012

26) 
يف ظرف استثن ئ ، مي ازه تراجع أسع ر الن فط يف السوق  1022ق نون االستثم ر لسنة  ج ء        

 الدولية، وب لنتيجة تراجع كبري يف ع ئدات اجلازائر من العملة الص عبة.
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، اتعلق 1022غشت سنة  9املؤرخ يف  03 -22على ضوء ذلك، مت  إصدار الق نون رقم 
الذي تضم ن مازاا  وضم ن ت عدادة، لف ئدة أصح ب رؤوس األموال، وحتدادا  27برتقية االستثم ر،

 األج نب منهم، تتمثل فيم  ال : 

 7مجلة من املازاا  صن فت وفق  لنص امل دة  1022أقر  ق نون االستثم ر لسنة  المزايا الممنوحة: -1
 28منه إىل:
 املشرتكة لكل االستثم رات الق بلة لالستف دة؛املازاا   -

 ازاا  اإلض فية لف ئدة النش ط ت ذات االمتي ز و/أو املنشأة ملن صب الش غل؛امل -

 املازاا  االستثن ئية لف ئدة االستثم رات ذات األمه ية ااخ ص ة لالقتص د الوطين. -

زا دة على الت حفيازات اجلب ئية وشبه : المزايا المشتركة لكل االستثمارات القابلة لالستفادة: 1-1
 واجلمركية املنصوص عليه  يف الق نون الع  ، تستفيد االستثم رات املعنية ب ملازاا ، من:اجلب ئية 

 تستفيد االستثم رات املعنية ب ملازاا  خالل هذه املرحلة، من: * بعنوان مرحلة اإلنجاز:
 االعف ء من احلقوق اجلمركية، فيم  خيص السلع املستوردة اليت تدخل مب شرة يف إجن ز االستثم ر؛ -
اإلعف ء من الر سم على القيمة املض فة، فيم  خيص السلع وااخدم ت املستوردة أو املقتن ة حملي ، اليت  -

 تدخل مب شرة يف إجن ز االستثم ر؛
اإلعف ء من دفع حق نقل امللكية بعوض والر سم على اإلشه ر العق ري عن كل املقتني ت العق راة اليت  -

 تتم يف إط ر االستثم ر املعين؛
اإلعف ء من حقوق التسجيل والر سم على اإلشه ر العق ري ومب لغ األمالك الوطنية املتضمنة حق  -

االمتي ز على األمالك العق راة املبنية وغري املبنية املوج هة إلجن ز املش راع االستثم راة، وتطب ق هذه املازاا  
 على املد ة الدني  حلق االمتي ز املمنوح؛

من مبلغ اإلت وة اإلجي راة السنواة احملد دة من قبل مص حل أمالك الدولة خالل  % 30تفيض بنسبة  -
 فرتة إجن ز االستثم ر؛

( سنوات من الر سم العق ري على امللكي ت العق راة اليت تدخل يف إط ر 20اإلعف ء ملدة عشرة) -
 االستثم ر، ابتداء من ت راخ االقتن ء؛

 العقود الت أسيسية للشرك ت والازا دات يف رأس امل ل.اإلعف ء من حقوق التسجيل فيم  خيص  -
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ب إلض فة إىل هذه االمتي زات الع مة، تستفيد االستثم رات املنجازة يف من طق اجلنوب واهلض ب       
 العلي ، وكذا كل منطقة أخرى تتطلب تنميته  مس مهة خ صة من قبل الدولة من:

غ ل املتعلقة ب ملنشآت األس سية الضروراة إلجن ز االستثم ر، تكف ل الدولة كلي  أو جازئي ، بنفق ت األش -
 وذلك بعد تقييمه  من قبل الوك لة الوطنية لتطوار االستثم ر؛

الت خفيض من مبلغ اإلت وة اإلجي راة السنواة احملددة من قبل مص حل أمالك الدولة، بعنوان منح األراض   -
 ثم راة:عن طراق االمتي ز، من أجل إجن ز مش راع است

 % 00( سنوات، وترتفع بعد هذه الفرتة إىل 20+ ب لدان ر الرمازي للمرت املرب ع خالل فرتة عشرة)     
من مبلغ إت وة أمالك الد ولة ب لن سبة للمش راع االستثم راة املق مة يف املن طق الت بعة للهض ب العلي ، وكذا 

 ن قبل الد ولة؛املن طق األخرى اليت تتطل ب تنميته  مس مهة خ ص ة م
من  % 00( سنة، وترتفع بعد هذه الفرتة إىل 20+ ب لدان ر الرمازي للمرت املرب ع لفرتة مخس عشرة)     

 مبلغ إت وة أمالك الد ولة ب لنسبة للمش راع االستثم راة املق مة يف والا ت اجلنوب الكبري.

ا ، بعد مع انة املشروع يف مرحلة تستفيد االستثم رات املعنية ب ملازا* بعنوان مرحلة االستغالل: 
( سنوات، من املازاا  9االستغالل، بن ًء على حمضر تعد ه املص حل اجلب ئية بطلب من املستثمر، ملدة ثالث)

 الت لية:
 اإلعف ء من الضرابة على أرب ح الشرك ت؛ -
 اإلعف ء من الر سم على النش ط املهين؛ -
 جي راة السنواة احملد دة من قبل مص حل أمالك الدولة.من مبلغ اإلت وة اإل % 00تفيض بنسبة  -

ب إلض فة إىل هذه االمتي زات الع مة، تستفيد االستثم رات املنجازة يف من طق اجلنوب واهلض ب  
( سنوات، 20العلي ، وكذا كل منطقة أخرى تتطل ب تنميته  مس مهة خ ص ة من قبل الد ولة، ملدة عشرة)

يف مرحلة االستغالل واحملد دة يف حمضر املع انة الذي تعد ه املص حل اجلب ئية، بن ًء ابتداء من ت راخ الش روع 
 على طلب املستثمر، من:

 اإلعف ء من احلقوق اجلمركية، فيم  خي ص السلع املستوردة اليت تدخل مب شرة يف إجن ز االستثم ر؛ -
دم ت املستوردة أو املقتن ة حملي ، اليت اإلعف ء من الر سم على القيمة املض فة، فيم  خي ص السلع وااخ -

 تدخل مب شرة يف إجن ز االستثم ر.
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من أهم م   : المزايا اإلضافية لفائدة النشاطات ذات االمتياز و/أو المنشئة لمناصب الشُّغل:1-2
الق بلة ، أن  املازاا  املشرتكة س لفة الذ كر اليت أقر ه  لف ئدة االستثم رات 03 -22تضم نه الق نون رقم 

لالستف دة، ال تلغ  الت حفيازات اجلب ئية وامل لية ااخ ص ة الق ئمة، اليت تستفيد منه  النش ط ت السي حية 
والنش ط ت الصن عية والنش ط ت الفالحية، وذلك أن  املشر ع أعطى للمستثمر حق املف ضلة الختي ر 

 29الت حفياز األفضل.
ستغالل، املمنوحة لف ئدة االستثم رات املنجازة خ رج كم  أقر  هذا الق نون، رفع م د ة مازاا  اال

( 9من طق اجلنوب واهلض ب العلي  واملن طق اليت تتطل ب تنميته  مس مهة خ ص ة من قبل الد ولة، من ثالثة)
( منصب ش غل دائم، خالل الفرتة 200( سنوات، عندم  ت نشئ أكثر من م ئة)0سنوات إىل مخسة)

 30ستثم ر إىل غ اة هن اة السنة األوىل من مرحلة االستغالل، على األكثر.املمتدة من ت راخ تسجيل اال

تستفيد : المزايا االستثنائية لفائدة االستثمارات ذات األهمية الخاص ة لالقتصاد الوطني: 1-0
ف وض االستثم رات اليت مت ث ل أمهية خ ص ة لالقتص د الوطين، من مازاا  استثن ئية تعد  مبوجب اتف قية اتم الت

من ضمنه ،  عليه  بني املستثمر والوك لة الوطنية لتطوار االستثم ر، بعد موافقة اجمللس الوطين لالستثم ر،
 31م  ال :

متداد م د ة مازاا  االستغالل املذكورة أعاله، -
 ( سنوات؛20لفرتة ّيكن أن تصل إىل عشرة) 32

اجلمركية واجلب ئية والر سو  وغريه  من منح إعف ء أو تفيض طبق  للتشراع املعمول به، للحقوق  -
االقتط ع ت األخرى ذات الط بع اجلب ئ  واإلع ن ت أو املس عدات أو الد عم امل يل، وكذا كل الت سهيالت 

نح، بعنوان مرحلة اإلجن ز املت فق عليه  مسبق  مع الوك لة الوطنية لتطوار االستثم ر؛  33اليت قد مت 
لوطين لالستثم ر، إعف ءات أو تفيض ت للحقوق أو الضرائب أو الر سو ، كم  ّيكن أن ّينح اجمللس ا  -

مب  يف ذلك الر سم على القيمة املض فة املطب ق على أسع ر السلع املنتجة، اليت تدخل يف إط ر األنشطة 
 ( سنوات.0الصن عية الن شئة، حسب الكيفي ت احملددة عن طراق التنظيم، ملدة ال تتج وز مخس)

يف ق نون املب شرة ة لف ئدة االستثم رات األجنبية ل الضم ن ت املقر  تتمث  ات الممنوحة: الضمان -2
، 19، 11، 12املواد:  واليت نص ت عليه  ،الفصل الرابع منهنه  يف تلك اليت تضم   ،1022االستثم ر لسنة 

 34، اليت ج ء فيه  م  ال :10و 10
واملعنواون األج نب، فيم  خي ص احلقوق والواجب ت املع ملة املنصفة والع دلة لألشخ ص الطبيعيون  -

 املرتبطة ب ستثم راهتم؛
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عد  سرا ن اآلث ر الن  مجة عن مراجعة أو إلغ ء هذا الق نون، اليت قد تطرأ مستقبال، على االستثم ر  -
 املنجاز يف إط ر هذا الق نون، إال  إذا طلب املستثمر ذلك صراحة؛

املنجازة موضوع استيالء إال  يف احل الت املنصوص عليه  يف الت شراع  ال ّيكن أن تكون االستثم رات -
 املعمول به. على أن اق بل ذلك االستيالء ونازع امللكية تعواض ع دل ومنصف؛

والد ولة  االحتك   للجه ت القض ئية اجلازائراة املختص ة إقليمي ، يف كل خالف بني املستثمر األجنيب -
ذته الد ولة اجلازائراة يف حقه، إال  يف ح لة وجود اجلازائراة اتسبب فيه املست ثمر، أو اكون بسبب إجراء ات 

اتف قي ت ثن ئية أو متعد دة األطراف أبرمته  الد ولة اجلازائراة تتعل ق ب ملص حلة والت حكيم، أو يف ح لة وجود 
 اتف ق مع املستثمر انص  على بند تسواة اسمح للطرفني ب التف ق على حتكيم خ ص؛

االستف دة من ضم ن حتوال الرأمس ل املستثمر والع ئدات الن مجة عنه، لالستثم رات املنجازة انطالق  من  -
حصص يف رأس امل ل يف شكل حصص نقداة مستوردة عن الط راق املصريف، ومدو نة بعملة ح ر ة الت حوال 

قيمته  أو تفوق األسقف الد ني  اسع ره  بنك اجلازائر ب نتظ  ، واتم التن زل عنه  لص حله، واليت تس وي 
 احملد دة حسب الت كلفة الكلية للمشروع، ووفق الكيفي ت احملد دة عن طراق التنظيم؛

تقبل كحصص خ رجية، إع دة االستثم ر يف الر أمس ل للفوائد وأرب ح األسهم املصر ح بق بليته  للت حوال  -
 طبق  للتشراع والتنظيم املعمول هبم ؛ 

صص العينية املنجازة حسب األشك ل املنصوص عليه  يف الت شراع املعمول به، من ضم ن استف دة احل -
الت حوال وكذا األسقف الدني  املذكورة أعاله، شراطة أن اكون مصدره  خ رجي ، وأن تكون حمل تقييم 

 طبق  للقواعد واإلجراءات اليت حتكم إنش ء الشرك ت؛
الن جتة عن التن زل وتصفية االستثم رات ذات املصدر األجنيب من استف دة املداخيل احلقيقية الص  فية  -

 ضم ن الت حوال املذكور أعاله، حىت وإن ك ن مبلغه  افوق الر أمس ل املستثمر يف البدااة.
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 الخالصة
راهنت اجلازائر يف إط ر توجه هت  االقتص داة اجلدادة مطلع تسعيني ت القرن العشران على          
كأحد أهم العوامل املولدة للنش ط اإلنت ج  واحملركة منه حتدادا،  األجنيب املب شر و  ااخ ص االستثم ر

استحداث إط را تنظيمي  جدادا ارعى هذا النوع من االستثم رات  حيث متله دفع  ب جت ه اإلمن ء، 
ق نوين  ، مثق نون النقد والقرض 20 -30  الق نونبإصدار  ، بدااةواعمل على استقط هب 

 .1002و 2339االستثم ر لسنيت 
أنشطة حصيلة  أن   إال  ، من خ االستثم ر اجلازائري هه ورغم التحسن النسيب الذي عرفأن   غري

، وب لنتيجة ةاالستثم ر ااخ ص ظلت جد ضعيفة سواء ب لنسبة لالستثم رات الوطنية أو األجنبي
اذكر تقراب ، خ صة يف القط ع  د اكضعف أثره  االقتص دي الذي بق  جد ه مش  أو ال طبع  

 حتدادا.  منه دم  ااخخ رج احملروق ت وغري 
من االستثم رات األجنبية املب شرة الواردة   لتدفق تب اإلحص ئية ااخ صة تظهرإذ        

 ب جلازائر، وفرص االستثم ر املت حة ن سبأن رصيده  ال ات 1020 -1000خالل الفرتة 
 ( ملي ر دوالر أمراك . 19021)  مل تتج وز قيمتهإذ 

قورنت هذه التدفق ت بنظريهت  اليت تدفقت إىل بعض تواضع  اظهر جلي  خ صة إذا م           
( ملي ر 90020إىل املغرب بـ )ه  من م  تدفقخالل نفس الفرتة. حيث قدرت قيمة الدول العربية 

وإىل  ( ملي ر دوالر،00092لبن ن بـ )( ملي ر دوالر، و إىل 70071دوالر أمراك ، وإىل مصر بـ )
( ملي ر دوالر، وإىل السعوداة بـ 220023وإىل اإلم رات بـ )( ملي ر دوالر، 12007األردن بـ)

 35( ملي ر دوالر.127011)
اة بدل املازاد من هذا األداء االستثم ري اجلازائري الضعيف استوجب على السلط ت اجلازائر          

ن خالل اقرار مازاا  وضم ن ت جدادة لف ئدة املستثمران وحتدادا منهم جهود االستقط ب، سواء م
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األج نب، أو من خالل إدخ ل تعداالت أكثر عمق  على بيئة األعم ل أو من خ االستثم ر 
 ستقط ب.االو  ذبقدرة على اجلاجلازائري جتعله أكثر 

يف حتسني أداء بيئة  األخذ هب  قد اس هم وصي ت نرى أن    مجلة من الت  قد  هذا، ون       
األعم ل اجلازائراة، كم  سيازاد من استقط بيته  ومنه سيس عد على جت وز الظرف احلرج الذي اعرفه 

  م  ال :توصي ت نوجازه  في االقتص د الوطين.

ق در على كل راغب حرار الك مل للمم رسة االقتص داة، بفتح جم ل اإلنت ج واالستثم ر أم    الت   -
ردت حترار العقول وتفجري املواهب والط ق ت فعليك بتحرار أ إن أن ك". فكم  اق ل ذلك

 ."وئد املواهبل العقول وت  عط  دت االقتص د، فأنت ت    إذا أنت قي  االقتص د، أم  
، وذلك إىل أدىن مستوى ممكناحلصول على العق ر الصن ع ، وخفض أسع ره  جراءاتإتبسيط  -
مق بله عن العق ر الصن ع ، هو النش ط االنت ج  الذي ولة كرب سعر ّيكن أن تتن زل الد  أ أن  
 ق   على ذلك العق ر.سي  

جت وز كل و إدارة الضرائب وتفعيل تبسيط ل ،سراع يف ذلكواإلع وس  لكرتونية والت  اعتم د اإلدارة اإل -
منو يف ر أو ل تطو  امة متنع ك  اليت أصبحت ثق فة هد   املم رس ت واإلجراءات البريوقراطية املعرقلة

 النسيج اإلنت ج  الوطين.

 الهوامش والمراجع
                                       

، اتعلق بتطوار االستثم ر.2339أكتوبر 5املؤرخ يف  21-39املرسو  التشراع  رقم  - 1  

، اتعلق برتقية االستثم ر2339أكتوبر سنة  55، مؤرخ يف 21 -39املرسو  التشراع  رقم  - 2  
 ، اتعلق بتطوار االستثم ر1552غشت سنة  15، مؤرخ يف 59 -52األمر رقم  -3

، أي ضم ن ت جدادة ضم ن ت تض ف مل  59 -52املعد ل واملتم م لألمر  50 -50مل اتضم ن األمر  -*
وأكتفى بإض فة مازاا  جدادة فقط   59 -52قم تضم نه األمر ر   
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املؤرخ يف  59-52، اعد ل واتم م األمر رقم 1550اوليو سنة 255مؤرخ يف  50 -50األمر رقم  -

واملتعل ق بتطوار االستثم ر 1552غشت سنة 15 4  

، اتعلق برتقية االستثم ر1520غشت سنة  59، مؤرخ يف 53 -20الق نون رقم  - 5  
اتعلق برتقية  2339أكتوبر سنة 5املؤرخ يف  21ـ  39الث لثة من املرسو  التشراع  رقم  نصت امل دة -6

االستثم ر على "تنجاز االستثم رات بكل حراة مع مراع ة التشراع والتنظيم املتعلقني ب ألنشطة املقننة. وتكون هذه 
 دن ه".االستثم رات قبل اجن زه  موضوع تصراح ب الستثم ر لدى الوك لة املذكورة أ

  21.7-39من املرسو  التشراع  رقم  93أنظر امل دة  -
ج ء يف امل دة الث لثة منه "تنجاز االستثم رات بكل حراة مع مراع ة التشراع والتنظيم املتعلقني ب ألنشطة  - 8
ة للمستثمر س مبدأ حراة االستثم ر بإعط ئه ك مل احلرا، اظهر أن املشرع اجلازائري كر  . من قراءة نص امل دةاملقننة

وبإخض عه  ،األجنيب للتدخل يف أي من قط ع ت النش ط االقتص دي ااخ صة بإنت ج السلع وااخدم ت من جهة
اجن ز االستثم رات األجنبية لنظ   التصراح ب الستثم ر عوض  عن نض   االعتم د أو الرتخيص الذي ك ن س ئدا يف 

  ظل األنظمة الس بقة من جهة ث نية.
 ، سبق ذكره21 -39 رقم من املرسو  التشراع  21امل دة:  -9

 ، سبق ذكره21 -39التشراع  رقم من املرسو   20امل دة:  -10
 أعالهمن املرسو   23امل دة:  -11
اقصد ب متي زات املن طق ااخ صة، االمتي زات اليت متنح لالستثم رات املنجازة يف املن طق الواجب ترقيته ، أو يف  -12

من املرسو  أعاله.)امتي زات استف د منه  ملدة  15من طق التوسع االقتص دي اليت تس هم يف التنمية اجلهواة. امل دة: 
 ( 12: األكثر امل دةثالث سنوات على 

 دف االستثم رات األجنبية يف املن طق احلرة إىل ترقية الص درات واالندم ج يف االقتص د الع مل هت -13
 ، سبق ذكره21 -39 رقم من املرسو  التشراع  15امل دة:  -14
 أعالهمن املرسو   11امل دة:  -15
 ، سبق ذكره21 -39التشراع  رقم من املرسو   19امل دة:  -16
 أعالهمن املرسو   10امل دة:  -17
 من املرسو  أعاله 13امل دة:  -18
ترجع حمدوداة التدفق ت الواردة إىل اجلازائر خالل تلك الفرتة إىل الظرف احلرج جدا الذي شهدته اجلازائر  -19

 أنداك، أكثر من ارتب طه  بعد  كف اة الضم ن ت واالمتي زات املقد مة.
  20 59 -52األمر رقم  -

59 -52من األمر  3أنظر امل دة  - 21  
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59 -52من األمر  22أنظر امل دة  - 22  

غشت  15املؤر خ يف  59 -52، اعد ل واتم م األمر رقم 1550اوليو سنة  25مؤر خ يف  50 -50األمر  -
واملتعل ق بتطوار االستثم ر  1552سنة  23  

الر ملي ر دو  2.51و 1555ملي ر دوالر سنة  1.39يف مق بل ذلك تدفق إىل الدولة الشقيقة املغرب:  -24
 1559ملي ر دوالر سنة  1.91و  1559سنة 
، اعدل 1550اوليو سنة  25مؤرخ يف  50 -50من األمر رقم  22و  25، 0، 1، 0، 5، 9، 1املواد  -25

 واملتعلق بتطوار االستثم ر 1552غشت سنة  15املؤرخ يف  59 -52واتمم األمر رقم 

برتقية االستثم ر ، اتعلق1520غشت سنة  59، مؤرخ يف 53 -20الق نون رقم  - 26  

  27 20، ص 90أنظر، اجلرادة الرمسية للجمهوراة اجلازائراة، العدد  -

، اتعل ق برتقية االستثم ر1520غشت سنة  9مؤر خ يف  53 -20من الق نون رقم  1أنظر امل دة  - 28  

1520غشت  59، املتعلق برتقية االستثم ر، املؤرخ يف 53 -20من الق نون رقم  25امل دة  - 29  

، سبق ذكره53 -20من الق نون  20امل دة  - 30  

53 -20من الق نون  20امل دة  - 31  

53 -20من الق نون  21أنظر امل دة  - 32  
 53 -20من الق نون  15و 20أنظر امل دتني  -33

، اتعل ق برتقية االستثم ر1520غشت سنة 9مؤر خ يف  53 -20أنظر هذه املواد من الق نون  - 34  

1525املؤسسة العربية لضم ن االستثم ر وائتم ن الص درات، تقرار من خ االستثم ر يف الدول العربية  - 35 
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 االجتماعية في الشركات االقتصاديةالمسؤولية  اإلفصاح عن
 -شركة دانون دراسة حالة-

Corporate social responsibility disclosure 

Empirical study from danone firm 

 . قسوم حناند
Dr. Guessoum hanane 

 دكتوراه محاسبة، مالية وتدقيق، سطيف، الجزائر
 -10-جامعة سطيف ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،  

Email : guessoum_hanane@yahoo.fr 

 
 ملخص

باعتبارها  ،عن معلومات املسؤولية االجتماعيةدانون يف اإلفصاح شركة إىل دراسة جتربة هدف البحث     
الشركات الرائدة والناجحة يف جمال اإلنتاج، التوزيع، حتقيق األرباح، اإلفصاح عن املعلومات املالية  من

االجتماعي الذي يعترب من أهم اجلوانب اليت ركزت على وغري املالية مبا يف ذلك اإلفصاح عن اجلانب 
 .بالنسبة للشركة واجملتمع والدولةألمهيته  نظرا تطويره منذ تأسيسها

 الذي أدى إىل األمرأصحاب املصلحة  خمتلفحتقيق عالقات أفضل مع إىل لشركات تسعى دائما اف  
من الطاقات احملركة ألي اقتصاد يف العامل واحملفز الرئيسي لتقدم يعترب الذي  باجلانب االجتماعياالهتمام 

فعاليتها  يزيد من االجتماعية ملسؤوليتها الشركات فإن حتملالشعوب هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
  الداخلية واخلارجية. وحيسن عالقاهتا رباحها املالية احملققة وأ

 .، شركة دانونللشركات  املسؤولية االجتماعية: الكلمات المفتاحية
Abstract 

   This research aims to study the experience of Danone in the disclosure of 

social responsibility information, As one of the leading and successful 

companies in the field of production, distribution, profits, disclosure of 

financial and non-financial information, including disclosure of the social 

aspect which is one of the most important aspects that focused on the 

mailto:guessoum_hanane@yahoo.fr
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development since its inception because of its importance for the company, 

community and the state. 

    The Companies always want to achieve the best relations with the various 

stakeholders which led to interest for the social aspect, and it is one of the 

driving energies of any economy in the world and the main catalyst for the 

progress of peoples on the one hand assume corporate social responsibility 

increases the effectiveness of financial and profits realized and improves 

relations internal and external. 

Key words: Corporate social responsibility, Danone. 

 

 تمهيد
والثقافية خاصة يف ظل املتغريات اهلائلة اليت شهدهتا دول  مع تطور احلياة االقتصادية والسياسية     

الشركات مطالبة بتقدمي معلومات غري مالية إضافة إىل املعلومات املالية واليت تتعلق عادة ، أصبحت العامل
بأسهمها، أنشطتها، أهدافها،عمالئها، موظفيها وسياساهتا...اخل. لذا أصبح االهتمام باألداء االجتماعي 

كات غري مبين فقط على تقييم الشر للشركة من القضايا املهمة اليت ال تقل أمهية عن األداء االقتصادي، ف
رقم أعماهلا وإمنا تعداه ليشمل سياساهتا وبراجمها اليت تعتمد عليها لتسيري مواردها البشرية ومنتجاهتا 

 ر أدائها مبا خيدم أهدافها وأهداف اجملتمع ككل.وتطو ها نشاط طريقة فعالة تضمن استمراروطاقتها ب
تتضمن اليت املسؤولية االجتماعية تباطا وثيقا بالشركات يرتبط ار  جناحوتأسيسا على ذلك فإن      

التجارية باملسامهة يف التنمية  اليت تلزم أصحاب النشاطاتعايري اإلنسانية السامية، املالقيم و جمموعة 
لتحسني مستوى معيشة الناس  والدويلجملتمع احمللي  املستدامة من خالل العمل مع موظفيهم وعائالهتم و

 .التنمية وحيقق االقتصادبأسلوب خيدم 
من بني الشركات الرائدة والناجحة يف العديد من اجملاالت، ارتأينا دراسة  تعدشركة دانون  أنوباعتبار     

لالستفادة من النموذج الذي اعتمدت عليه واجملاالت االجتماعية عن معلومات املسؤولية  إفصاحهاطريقة 
  اليت ركزت عليها لتحقيق أهدافها.

 :اآلتيةميكن طرح اإلشكالية  مما سبق  
؟ما هي إسرتاتيجية شركة دانون يف اإلفصاح عن معلومات املسؤولية االجتماعية  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqypm0zJzRAhVILhoKHbLxBp0QFggzMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.almohasb1.com%2F2012%2F05%2Fcorporate-social-responsibility.html&usg=AFQjCNF6UTwCymR8SAnLBLM1G7mBAkBmzg&sig2=840x84OrsS-cOfjjQbzDog
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 ملعاجلة اإلشكالية السابقة نطرح التساؤالت الفرعية اآلتية:

 ؟املسؤولية االجتماعية اإلفصاح عن مفهوم ما -

 دانون عن األنشطة املتعلقة باملستهلكني؟شركة كيف أفصحت  -

 دانون عن األنشطة املتعلقة بالعاملني؟ شركة أفصحت كيف -

 دانون عن األنشطة املتعلقة بالبيئة؟شركة كيف أفصحت  -
 أهداف البحث 

 حتقيق اآليت:يهدف البحث إىل    
  ؛االجتماعيةمفهوم املسؤولية التعرف على 
  ؛االقتصاديةأمهية اإلفصاح عن معلومات املسؤولية االجتماعية يف الشركات التعرف على 
 ؛أبعاد املسؤولية االجتماعية اليت أفصحت عنها شركة دانون  إبراز 

 تقسيمات البحث:
 :كاآليتوخامتة   حمورينلتحقيق أهداف البحث مت تقسيمه إىل مقدمة و    

 مقدمة
I. ؛اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية 

II.  ؛في اإلفصاح عن معلومات المسؤولية االجتماعية دانونشركة دراسة حالة 
 خاتمة.
I  .عيةاإلفصاح عن المسؤولية االجتما 
 المسؤولية االجتماعية. تعريف اإلفصاح عن 0
تعين املسؤولية االجتماعية ضمان التزام قطاع األعمال بالقوانني وجوانب التنمية اجملتمعية واجلوانب      

التزام اجتاه العاملني واجتاه العمالء واملستهلكني كاألخالقية إىل جانب اهتمامها بالرحبية التجارية، وتعترب  
 .1إىل عالقة يستفيد منها املانح واملتلقي واجملتمع ككل وهذا يتعدى العمل اخلريي التطوعي. حبيث نصل
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تشمل املسؤولية االجتماعية مبفهومها الواسع االلتزام بتحقيق التوازن بني أطراف متعددة لكنها كما 
 .2والعاملني فيها والبيئة اخلارجية واجملتمع الشركاتمرتابطة، تتمثل يف مصاحل وحاجات كل من 

 اليت والتشريعات القراراتجمموعة  بناء على ما سبق،  ميكن القول أن املسؤولية االجتماعية تعرب عن     
 تفاعلها خالل مدى من الواحد، اجملتمع ضمن أنواعها مبختلف الشركات ومتطلبات مصاحل  حتدد

املنافسة وظهور مجعيات  االقتصادية وخاصة يف ظل مسؤولياهتا إىل جانب االجتماعية مبسؤولياهتا وقيامها
 محاية املستهلك واحتادات العمال والتشريعات احلكومية. 

إعالم اجملتمع  الشركةالطريقة اليت تستطيع مبوجبها فيعرب عن اإلفصاح عن األداء االجتماعي  أما    
بأطرافه املختلفة عن نشاطاهتا املتنوعة ذات املضامني االجتماعية، وتعترب القوائم املالية أو التقارير امللحقة 

 نهج لقياس وتوصيل املعلوماتم هي االجتماعيةاملسؤولية اإلفصاح عن ف وعليه. 3هبا أداة لتحقيق ذلك
ومن ، للشركةماعية بشكل ميكن من تقييم األداء االجتماعي املرتتبة على قيام اإلدارة مبسؤولياهتا االجت

ملسؤولية االجتماعية مشكلة قياس التكاليف االجتماعية والعوائد على مستوى باأهم املشاكل املتعلقة 
 ومشكلة خلق املعايري االجتماعية املالئمة للقياس احملاسيب. الشركة
 االجتماعيةالمسؤولية اإلفصاح عن  أهداف .2
 :4إىل حتقيق العديد من األهداف كاآليت االجتماعيةتسعى املسؤولية    
 وأهيدافها الشيركة إسيرتاتيجية كانيت إذا ميا حتدييد خيالل مين وذليك للشيركةاالجتمياعي  األداء تقيييم  -

 جهية مين األربياح مين معقولية نسيبة بتحقييق طموحهيا وميع جهية، مين االجتماعيية األولويات مع تتماشى
اهليدف،   هليذا اجليوهري العنصير االجتماعيية والرفاهيية االقتصيادية لشيركاتأداء ا بيني العالقية ومتثيل أخيرى.

 احملاسيب؛ القياس بوظيفة أيضا اهلدف هذا كما يرتبط
 وصحة تعليم على الشركةكقرارات  اجتماعية آثار هلا واليت املؤسسة هبا تقوم اليت نشطةاأل عن اإلفصاح -

 األداء عن املالئمة البيانات توفري ضرورة هذا اهلدف ويظهر املوارد. واستهالك البيئة تلوث وعلى العاملني
 بوظيفية اهليدف كيذلك هيذا وييرتبط االجتماعيية، األهيداف يف حتقيق مسامهتها ومدى للشركة االجتماعي

 ؛احملاسيب االتصال
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 واملنيافع التكياليفعناصير  عليى فقيط تشيتمل ال الييت ةللشيرك االجتماعيية مهةسياامل صايف وقياس حتديد  -
 فئيات على تأثري هلا واليت  االجتماعية واملنافع اخلارجية التكاليف أيضا عناصر تتضمن وإمنا هلا، الداخلية
 .اجملتمع
 المسؤولية االجتماعيةاإلفصاح عن . مجاالت 3

عليى النحيو  الشيركةتقوم هبا ميكن أن اليت ة و االجتماعي املضامنياألنشطة ذات ة ميكن حتديد جمموع      
 اآليت:
ألنشييطة اليييت تييؤدي إىل حتقيييق منييافع لكافيية تشييمل جمموعيية ا األنشطططة تات العةقططة جططالمجتم : -     

 .رفاهية اجملتمع تنمية و يف أفراد اجملتمع لغرض املسامهة 
األنشيطة الييت توجيه جمموعية تضيمن عيرب عين اجمليال اليداخلي وتت األنشطة تات العةقة جالعطاملين: -     
 وحتسني أحواهلم بصفة. يف الشركة تطلبات العاملني متلبية إىل 
البيئيي  التليوثمنيع و األنشطة اليت تؤدي إىل ختفييف  جمموعة تشملاألنشطة تات العةقة جالبيئة:  -    

 محاية املوارد الطبيعية والبيئة احمليطة واحملافظة عليها. و 
األنشيييطة املرتبطييية بالعالقيييات ميييع تشيييمل جمموعييية  األنشططططة تات العةقطططة جحمايطططة المسطططتهل : -     

 .العمالء من حيث حتقيق رضائهم على املنتج أو اخلدمة واحملافظة على مصاحلهم
 أساليب اإلفصاح عن معلومات المسؤولية االجتماعية في القوائم المالية .4 

 :5كاآليتميكن التمييز بني عدة أساليب لإلفصاح عن معلومات املسؤولية االجتماعية      
ة والتأثريات الناشئة عنها واملتمثلة للشركإعداد تقارير وصفية تتضمن شرحا للمسامهات االجتماعية  -   

مثل هذه التقارير عندما جيد احملاسبون صعوبة يف قياس األنشطة  يف األضرار واملنافع االجتماعية. وتعد
 االجتماعية، حيث يعتمد اإلفصاح يف هذا التقرير على درجة كفاءة معده. 

التقارير اليت تفصح عن التكاليف االجتماعية: يهتم اإلفصاح يف هذا النوع من التقارير بالتكاليف  -   
عتبار املنافع االجتماعية املتحققة لصعوبة قياسها. ومن مميزات هذه االجتماعية فقط دون األخذ بعني اال
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لقاء تنفيذها لألنشطة االجتماعية، فضال عن  الشركةالتقارير إفصاحها عن حجم األعباء اليت حتملتها 
 األخرى. الشركاتسهولة إجراء املقارنات بينها وبني 

اعية: تزود هذه التقارير مستخدموها مبؤشرات كميية التقارير اليت تفصح عن التكاليف واملنافع االجتم -  
عن التكاليف واملنافع اليت نتجت عن تأثريات املؤسسة اجتماعيا، وتعد هذه التقارير أكثر شييوعا لتوافقهيا 

املبييييادا احملاسييييبية فهييييي تقابييييل التكيييياليف بيييياإليرادات، وبييييذلك فهييييي أفضييييل يف تقيييييييم األداء  أغلبيييييةمييييع 
 االجتماعي للمؤسسة.

دمج معلومات حماسبة املسؤولية االجتماعية مع املعلومات التقليدية للمحاسبة املالية ضمن قوائمها  -   
املالية ذات الغرض العام: قائمة الدخل وقائمة املركز املايل. ويأخذ أسلوب العرض يف طريقة الدمج أحد 

 الشكلني اآلتيني:
  بنموذجتسمى االجتماعية:  –قائمة العمليات االقتصادية (LINOWES)  وهي شبيهة

ة عن فرتة معينة، توضح هذه القائمة للشركبقائمة الدخل التقليدية ختص األداء التشغيلي واالجتماعي 
للعمليات ذات التأثريات املوجبة والسالبة يف ثالث جماالت للمحاسبة عن املسؤولية  نتيجة املقابلة الفرتية

االجتماعية: جمال املوارد البشرية، جمال املوارد الطبيعية وجمال املنتج أو اخلدمة. يتم تقسيم عناصر هذه 
 أو تأثريات سالبة؛ اجملاالت من حيث تأثرياهتا كال على حدة إىل حتسينات أو تأثريات موجبة وإىل أضرار

 تعد قائمة الدخل املعدلة بأعباء املسؤولية االجتماعية، أي يتم تعديل القوائم المالية التقليدية :
تعديل الربح التشغيلي احملاسيب بأعباء املسؤولية االجتماعية يف جماالهتا األربعة: املسامهة البيئية، املسامهات 

و اخلدمة. وميكن أن تقسم هذه األعباء يف جماالهتا األربعة إىل أعباء العامة، املوارد البشرية، جمال املنتج أ
يتم تعديل قائمة  . كماإجبارية وأعباء اختيارية ليتم التوصل يف هناية التعديالت إىل صايف الدخل املعدل

ت األربعة املركز املايل التقليدي بتأثريات املسامهات االجتماعية ليتم حتديد صايف األصول يف كل من اجملاال
 املذكورة سابقا. 

نستخلص مما سبق، أنه ال يوجد أسلوب موحيد لعيرض معلوميات املسيؤولية االجتماعيية إال أنيه ميكين      
يف   "ESTES"أمشييل أنييواع التقييارير. ولقييد اقييرتح اعتبييار التقييارير اليييت تقابييل التكيياليف باملنييافع االجتماعييية 
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منوذجييا هلييذا النييوع ميين التقييارير يييتم فيييه مقابليية املنييافع  6791كتابييه احملاسييبة االجتماعييية للمؤسسييات سيينة 
االجتماعية بالتكاليف االجتماعيية هبيدف التوصيل إىل صيايف الفيائا أو العجيز االجتمياعي عليى مسيتوى 

أمييا الطييرخ األخييرى لإلفصيياح االجتميياعي فهييي تتميييز بصييعوبة القييياس احملاسيييب ملعظييم أنشييطة  .6املؤسسيية
املسؤولية االجتماعية، وبالتايل تفتقر إىل املوثوقية األمر الذي يضعف من مالءمتها يف اختاذ القرارات لدى 

رير شيييوعا ألغييراض وأكثيير التقييا فتلييك التقييارير ال تصييلح إال لالسييتخدامات الداخلييية أصييحاب املصيياحل، 
اإلفصاح اخلارجي هي تلك اليت تقتصر فقط على بيان تكاليف أنشطة املسؤولية االجتماعية دون التعرض 

 إىل جانب املنافع.
 االجتماعيةمعلومات المسؤولية معايير اختيار  .5

تطييوير إطييار لضيمان فعالييية حمتيوى التقرييير االجتمياعي يف الكشييف عين اجلوانييب اهلامية ألدائهييا، ينبغيي     
من املعيايري ييتم االسرتشياد بيه عنيد اختييار ميا ينطيوي علييه مين معلوميات، وميكين التطيرخ إىل أربعية معيايري 

 :7أساسية كاآليت
 :  املعلومات املالئمة هي اليت تعكس صورة واضحة لتأثريات املسامهات االجتماعيةالمةءمة .0.5

يف اجملاالت اليت هتم الفئات االجتماعية اليت تقع عليهم هذه التأثريات. وغالبا ما تتحدد املعلومات  للشركة
عن التأثريات املرتبطة باملسؤولية االجتماعية اإلجبارية وفقا ملا تقرره القوانني والتعليمات يف شأهنا، أما 

ختيارية فإن حتديد ما إذا كانت تأثريات مهمة أو املعلومات عن التأثريات املرتبطة باملسؤولية االجتماعية اال
احلكم الشخصي، ولكن ميكن ترشيد هذا احلكم بأن يتم اختيار املعلومات عن  استخدامجوهرية يتطلب 

 التأثريات على أساس مدى اجتاه اجملتمع حنو االهتمام هبا أو على أساس أمهية وحجم هذه التأثريات؛
هذا املعيار بضرورة أن تكون املعلومات حيادية تعكس احلقائق بنزاهة : يقضي البعد عن التحيز .2.5  

دون حتريف. وينطوي ذلك على أن املعلومات اليت حيتويها التقرير االجتماعي ينبغي أن تعكس كل من 
التأثريات املوجبة والسالبة للعمليات االجتماعية املتعلقة مبسؤولية املؤسسة عن نتائج هذه العمليات، وأال 

 راعى مصلحة فئة اجتماعية على حساب الفئات األخرى؛ت
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: جيب أن تتوافق داللة املعلومات اليت حيتويها التقرير االجتماعي مع القدرات القاجلية للفهم .3.5  
االستيعابية ملستخدميها. ويعترب هذا املعيار مطلبا أساسيا ينبغي االلتزام به عند إعداد التقرير االجتماعي، 

صف به تأثريات العمليات االجتماعية من خصائص تؤدي إىل احتمال غموض املعلومات ذلك ملا تت
املعربة عنها مع مراعاة أن تتم املوازنة بني التلخيص والتفصيل الزائد عند عرض معلومات التقرير 

 االجتماعي؛
ن فعالية االتصال : تعترب املرونة من املعايري األساسية والضرورية الواجب توافرها لضماالمرونة .4.5  

واستمرارية خدمة احتياجات املستفيدين، فالعمليات االجتماعية قد تتغري من سنة إىل أخرى نتيجة تغري 
. وميكن أن تكون العمليات االجتماعية املتعلقة بالشركةالظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسة احمليطة 

ات اخلاصة بالوقت احلاضر قد تكون غري مناسبة باملاضي غري مالئمة للوقت احلاضر، كما أن العملي
 للمستقبل.

خنلص من ذلك إىل أن طريقة اإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية ال تزال يف مرحلة اإلعداد والتطوير،     
األمر الذي يرتتب عليه بالضرورة احتماالت التعديل والتغيري. وعليه، فإن عملية اختيار املعلومات اليت 

 ا التقرير ينبغي أن تتصف باملرونة لكي تتجاوب وتتأقلم مع الطبيعة املتغرية.  ينطوي عليه
 االقتصادية الشركاتأهمية اإلفصاح عن معلومات المسؤولية االجتماعية في  -6
، ميكن أن نلخص أمهها فيما االجتماعيةمنافع من إفصاحها عن معلومات املسؤولية  الشركاتحتقق    
 :  8يلي
 وعةمتها التجارية:  الشركةسمعة  تعزيز -0.6

. ووفقا مسعة الشركاتتؤدي املمارسات التجارية املسئولة إىل تعزيز مكانة املنتج أو السلعة وتقوية    
اليت كانت حمل الدراسة أقرت  الشركاتمن  ٪97فإن  لدراسة قامت هبا إدارة تقييم االستدامة األمريكية

 بأن تعزيز السمعة كان أحد الفوائد الرئيسية لاللتزام باملسؤولية.
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 تنمية رأس المال المسئول اجتماعيا: -2.6
اليت  فالشركاتمن حيث أنه يعترب شكل من أشكال التمويل،  اجتماعيارأس املال املسئول  أمهيةتأيت    

 االجتماعيةجذب املزيد من األموال وتقليل التكاليف تستطيع  االجتماعيةتفصح عن معلومات املسؤولية 
ال تتم فقط بناء  االستثماراتعلى فكرة أن  قائم املسئولة اجتماعيا االستثماراتلإلقراض. إذ أن مفهوم 

 .االستثمارلذلك  االجتماعيةعلى احتياجات واهتمامات املستثمر بل على ميزة املسامهة 
 :للشركاتداء المالي تحسين األ -3.6

نتيجة لزيادة اإلنتاجية وحتسني نوعية  للشركاتيف حتسني األداء املايل  االجتماعيةتساهم املسؤولية    
وتفضيل  للشركةاملنتج، وبالتايل ارتفاع حجم املبيعات بسبب تقليل تكاليف التشغيل ووالء العاملني 

 .ا وخدماهتاالعمالء واملستهلكني ملنتجاهت
فكل واحدة تؤثر على األخرى، حيث أن  االجتماعيكما توجد عالقة تبادلية بني األداء املايل واألداء      

ألنه ميكنها حتمل هذه النفقات يف حني أن  االجتماعيالناجحة ماليا تنفق أكثر على األداء  الشركات
 ايل.يساعد املؤسسات يف أن تصبح أكثر جناحا يف اجلانب امل االجتماعياألداء 
 والمجتم  الشركةتحقيق التقارب جين  -4.6

للتقرب أكثر من اجملتمع واملسامهة يف  االجتماعيةبراجما متنوعة للمسؤولية  الشركاتمتارس الكثري من    
حل مشكالته كاإلنفاخ على الربامج الصحية والتعليمية، تدريب الشباب العاطل عن العمل، إدارة وتوفري 

 الطاقة واملياه.
 والبيئية االجتماعيةإدارة المخاطر  -5.6
 يفوالبيئية  االجتماعيةإدارة املخاطر ل شكال من أشكا االجتماعيةتعترب ممارسات املسؤولية       

تستبق مبمارساهتا املسئولة من خالل املشاركة يف برامج حتسني األوضاع البيئية  إذ أن الشركة .الشركات
إىل ختفيا حجم الغرامات وختفيا األحكام املخالفة للقانون الصادرة ، األمر الذي يؤدي واالجتماعية

 ضدها وختفيا حجم التكاليف النامجة عن حتمل األخطاء البيئية والقانونية اليت تقع فيها.
 



ارة  للدراسا لة  المن  ة  ت  مج  صادي  ت  ر العدد                                                                         الاق  مب 
ت  امس      سن   8102/الج 

82 

 جذب االستثمارات والكفاءات البشرية وتحفيزها وتطويرها والحفاظ عليها -6.6
يد العاملة ذات الكفاءة العالية واحلفاظ عليها نظرا ألن مسعتها املسئولة استقطاب ال الشركات تستطيع    

من  ألنهلدى اإلطارات رغبة يف االستمرار بالعمل فيها  االجتماعيتؤهلها لذلك. كما يولد االلتزام 
القانوين واألخالقي جتاه كل أصحاب املصاحل فيها وترتفع فيها مستوى الشفافية  االلتزاماملعروف عنها 

 والنزاهة وحترتم فيها أخالقيات األعمال. 
II  دانون في اإلفصاح عن معلومات المسؤولية االجتماعيةشركة . دراسة حالة 
دانونشركة تقديم . 0  

االسم التجاري للشركة ومقرها االجتماعي .0.0  
االسم التجاري للشركة هو "دانون" وهذا بعد أن مت تعديله إثر انعقاد اجتماع اجلمعية العامة العادية      
يقع املقر االجتماعي  حيث مت تغيري اسم الشركة من "جمموعة دانون" إىل "دانون".، 3007أفريل  37يف 

، وهي مقيدة يف (boulevard Haussmann, à paris(75009), France,17) للشركة يف باريس
 .7010Z 9للشركة هو APE، والرمز 223073275السجل التجاري حتت رقم 

 القانوني للشركة وتاريخ تأسيسها الشكل .2.0
ة ختضع ألحكام الباب الثاين من القانون عددة اجلنسيات ذات مسؤولية حمدودشركة دانون هي شركة مت   

بعد  3050، وقد مت متديد مدة حياهتا إىل 6977فيفري  3التجاري الفرنسي، ويعود تاريخ تأسيسها إىل 
6756ديسمرب  67انعقاد اجلمعية العامة االستثنائية يف 

10. 
 . www.danone.com: الموق  اإللكتروني للشركة .3.0
 . المساهمين األساسيين في الشركة4.0

على النحو  3062ديسمرب 76املعلومات املتعلقة باملسامهني الرئيسيني يف  يوضح اجلدول املوايل بعا   
 التايل:

 
 

http://www.danone.com/
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 دانون شركة(: أهم المساهمين في 10جدول رقم )

نسبة رأس  عدد األسهم المساهمين
 المال

عدد حقوق 
التصويت 
 اإلجمالية

نسبة حقوق 
التصويت 
 (0اإلجمالية)

عدد حقوق 
التصويت 
 الصافية

نسبة حقوق 
التصويت 
 (2الصافية)

Groupe  MFS 83804278 12.8٪ 69417105 10.1٪ 69417105 10.8٪ 

Groupe Sofina et 

Henex 

14110330 2.2٪ 21554500 3.1٪ 21554500 3.3٪ 

First Egale 

Investment 

Management 

14797091 2.3٪ 14797091 2.2٪ 14797091 2.3٪ 

Amundi Asset 

Management 

11447283 1.7٪ 11447283 1.7٪ 11447283 1.8٪ 

Harris Associates 

L.P. 

11277884 1.7٪ 11277884 1.6٪ 11277884 1.7٪ 

Groupe CDC 10823151 1.7٪ 10823151 1.6٪ 10823151 1.7٪ 

Norge Bank 9357050 1.4٪ 9357050 1.4٪ 9357050 1.5٪ 

Actionnariat salarié-

FCPE « Fonds 

Danone » 

8190638 1.3٪ 15850814 2.3٪ 15850814 2.5٪ 

Autodétention- La 

société 

33946170 5.2٪ 33946170 5٪ - - 

Autocontrôle – Filiale 

Danone Espagne 

5780005 0.9٪ 5780005 0.8٪ - - 

Autre 451417320 68.9٪ 48055086

9 

70.2٪ 4800550869 74.5٪ 

68480192 ٪100 654951200 المجموع

2 

100٪ 645075747 100٪ 

SOURCE : DANONE- document de référence 2015,Capital et Actionariat, p 315. 

Disponible sur le site: 

http://www.danone.com/fileadmin/user_upload/Investisseurs/Company_s_Reports/2015/FR

/DDR_DANONE_2015_FR.pdf 

http://www.danone.com/fileadmin/user_upload/Investisseurs/Company_s_Reports/2015/FR/DDR_DANONE_2015_FR.pdf
http://www.danone.com/fileadmin/user_upload/Investisseurs/Company_s_Reports/2015/FR/DDR_DANONE_2015_FR.pdf
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 مالحظة:
حتسب نسبة حقوخ التصويت اإلمجالية مع األخذ بعني االعتبار األسهم اليت حتتفظ هبا الشركة  (6)

 وشركاهتا التابعة، والذين حيرمون من حق التصويت.
 حتسب حقوخ التصويت الصافية دون األخذ بعني االعتبار األسهم اليت ال متلك حق التصويت.( 3)

 وميكن توضيح نسبة ملكية رأس املال حسب القطاعات اجلغرافية يف اجلدول التايل:   
 دانونشركة معلومات أساسية عن أنشطة  .2
 : 11املراحل اآلتية إن أهم األحداث اليت مرت هبا أنشطة دانون تتلخص يف   
 0611دانون، من خالل اندماج الشركتني " جمموعة: انطالقة مBoussois"و "Souchon 

Neuvesel" ،" مما نتج عنه ميالد الشركةBSN؛" 
 0611يف هذه السنة حققت م :BSN مليون أورو من أنشطة صناعة  620 يرقم أعمال يقدر ب

 األواين الزجاجية ؛
 0611قررت اجملموعة م :BSN  الدخول يف اسرتاتيجيه تنويع األغذية، قامت بشراء أسهم شركة

الشركة الرائدة يف  BSN، ومن مث أصبحت EVIANوشركة املياه املعدنية  Kronen Bourg اخلمر
 إنتاج وتسويق اخلمور واملياه املعدنية واملواد الغذائية اخلاصة باألطفال؛

 0611اندماج شركة م :BSN وGervais وDanone حت هذه اجملموعة هي الرائدة يف وأصب
 6.5 يفرنسا خمتصة يف املواد الغذائية ومنتجات األلبان والعجائن، حيث حققت رقم أعمال موحد يقدر ب

 مليار أورو؛
 0611 ختلت جمموعة  :م0691 –مBSN  عن صناعة األواين الزجاجية، وركزت عملها يف صناعة

 لغربية؛املواد الغذائية واملشروبات خاصة يف أوربا ا
 0696أصبحت م :BSN  اجملموعة الثالثة يف أوربا يف جمال املواد الغذائية، واألوىل يف فرنسا وإيطاليا

 بليون أورو؛ 9.5 يواسبانيا من خالل حتقيق رقم أعمال يقدر ب
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 0661:قامت  مBSN  بتقوية إنتاجها وتوسيع مناطق تسويقها، حيث ركزت على القطاع الغذائي يف
 أوربا الغربية  كما طورت أنشطتها خارج أوربا الغربية ؛

 0661:نفسها باسم "جمموعة دانون"، وتوسع نشاطها على املستوى العاملي  ةاجملموعة تعيد هيكل م
السوخ األورويب، وقررت بعد ذلك البحث عن حيث امتد إىل آسيا الوسطى والشرقية ، كما احتكرت 

 مواقع عاملية خارج أروبا؛
 0661:يف هذه السنة دخلت شركة دانون بورصة  مWall street كما ركزت على ثالثة أنشطة ،

 أساسية هي: األلبان، املشروبات، البسكويت؛
 0666:ال حيث قامت بشراء شركة بيبالك ألبان األطفاخلاص ب لنشاطلاجتهت جمموعة دانون  م

 وشركة ميلوبا؛
 2112:باعت اجملموعة عالمة  مKroobeer  واليت كانت ضمن عالمات أخرى لشركة

Kronenbourg ؛ 
 5112 قامت اجملموعة بتسويق منتجاهتا يف الواليات املتحدة األمريكية وآسيا، كما  م:5111 –م

 Mahou وذلك من خالل بيع حصتها يف شركةاخلمر يف جمال  بأوروباقامت بالتخلي عن نشاطها 

 االسبانية؛
 5111:يف هذه السنة أوجدت اجملموعة لنفسها مناطق توزيع وتسويق خارج أروبا الغربية كما زادت  م

 الربازيل.و  ولونيا، كولومبيا، تونس، املغربمن قوة متركزها وإنتاجها يف ب
 منتجات المؤسسة وتوزي  الموارد البشرية .3
 :ختتص شركة دانون يف اجملاالت اآلتية   

 منتجات األلبان الطازجة؛ -
 املياه املعدنية املعبأة يف حاويات كبرية وصغرية ؛ -
 تغذية الرضع )ألبان األطفال(؛ -
 منتجات التغذية الطبية. -
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 :دانونشركة في  لجنة المسؤولية االجتماعية. 4
م من أربعة مديرين، ثالثة منهم مستقلني عن 3062سمرب يد 76جلنة املسؤولية االجتماعية يف  تشكلت  

 دانون كما هو موضح يف اجلدول اآليت:شرمة جملس إدارة 
 في شركة دانون االجتماعية(: أعضاء لجنة المسؤولية 15جدول رقم )

 تاريخ االنضمام للجنة المسؤولية االجتماعية األعضاء
Bruno BONNEL 

 
م وعني رئيسا هلا يف 3009عضو مستقل، انضم إىل اللجنة سنة 

 م.3062فيفري 
Marie-Anne 

JOURDAIN 
 م.3062عضو يف اللجنة منذ فيفري 

Virginia A-

STALLINGS 
 م3062عضو مستقل يف اللجنة منذ فيفري 

Serpil TIMURRAY  م.3062عضو مستقل يف اللجنة منذ أفريل 
SOURCE : DANONE- document de référence 2015,Gouvernement d’entreprise, p 226. 

Disponible sur le site web : 

http://www.danone.com/fileadmin/user_upload/Investisseurs/Company_s_Reports/2015/F 

R/DDR_DANONE_2015_FR.pdf 

 
دانون اهتماما خاصا مببادا العمل والسياسات واملمارسات يف شركة ل االجتماعيةهتتم جلنة املسؤولية   

 :12اجملاالت اآلتية
 :دانون، شركائها، مقاوليها، مورديها وعمالئها؛شركة موظفي  المجال االجتماعي 
 :اإلنتاج الصناعي، النقل،التعبئة، التغليف والشراء...اخل؛ المجال البيئي 
 :دانون، مستهلكيها، وأصحاب املصلحة اآلخرين؛ شركة موظفي المجال األخةقي 
 :صاالت مع مستهلكيها.الصحة العامة، اآلثار االجتماعية ملنتجاهتا عن طريق إجراء ات مجال التغذية 
 
 

http://www.danone.com/fileadmin/user_upload/Investisseurs/Company_s_Reports/2015/FR/DDR_DANONE_2015_FR.pdf
http://www.danone.com/fileadmin/user_upload/Investisseurs/Company_s_Reports/2015/FR/DDR_DANONE_2015_FR.pdf
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 مسؤوليات لجنة المسؤولية االجتماعية:. 5
 ي:يف شركة دانون باجملاالت اآلتيةهتتم جلنة املسؤولية االجتماعية   
 املسائل البيئية؛فيما يتعلق بدانون خاصة شركة دراسة املخاطر والفرص الرئيسية ل -
 دانون بشأن املخاطر البيئية األساسية؛شركة اإلطالع على إجراءات الرقابة الداخلية املطبقة يف  -
 دراسة السياسات االجتماعية وأهدافها والنتائج احملققة؛ -
 إنتاج معلومات غري مالية موثوخ فيها؛ -
أو  االجتماعياالهتمام بالشكاوى اليت ترد على نظام ويكيليكس سواء من اجلانب األخالقي أو  -

 املراجعة البيئية؛
 ؛دانونشركة وانني األخالقية اليت تضعها ضمان تطبيق الق -
دانون وفروعها التابعة شركة وضعت اإلدارة العامة أهداف املسؤولية االجتماعية على مستوى  -

 وحددت على املدى املتوسط هدف احلد من انبعاث غاز الكربون  والرتكيز على سالمة املوظفني.
  :دانونشركة في  االجتماعيةالمسؤولية . 6

 دانون بوصف سياساهتا واجنازاهتا اخلاصة باملسؤولية االجتماعية والبيئية من خالل:شركة قامت 
املؤرخ يف  999-360 من القانون رقم 332للمادة  طبقاوذلك  االجتماعيمعلومات عن األداء توفري  -

 تتضمن: 3060جويلية   63
 :السياسة العامة 
  إىل  باإلضافةعلى املشروع املزدوج )االقتصادي واالجتماعي(،  أعماهلادانون يف شركة اعتمدت

 ؛ (CSR)املسؤولية االجتماعية للشركات 
  دانونشركة رئيس جلنة املسؤولية االجتماعية ل قال م6793يف سنة Antoine Riboud" : أن

وهذه املقولة تعكس املشروع املزدوج  "،مسؤولية الشركات ال تنتهي عند جواجة المصن  أو المكتب
 دانون؛شركة الذي يعترب أساس منوذج التنمية اخلاص ب

 كاآليت:  االجتماعيةعلى ثالثة حماور أساسية فيما خيص املسؤولية  ركزت شركة دانون 
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 :بالسلوك الصحي املتبع يف األكل؛ االهتمامتشجيع  التغذية 
  :األساسية )احلليب، املاء دانون على محاية وتأمني مواردها شركة تعزيز قدرة الموارد اإلستراتيجية

 يك...(؛والبالست
 :اهلدف منه هو بناء هيكل خاص بالشركة أكثر صالبة وأكثر تكيف مع الظروف  العمال والمنظمة

 دانون.شركة املستجدة باالستناد إىل الكفاءات املتوفرة لدى 
 األنشطة تات العةقة جحماية المستهل  . 0.6

على فريق من اخلرباء العلميني الداخليني وشبكة دولية من  دانون يف محايتها للمستهلك شركة تستند    
اخلرباء الدوليني. باإلضافة إىل ذلك، يتم التحديد الدوري للمخاطر اليت قد تنتج عند العمليات الرئيسية 

 .13ملعظم الشركات التابعة لضمان اختاذ مجيع االحتياطات الالزمة للحد من تأثريها
 Learning)م باملكسيك ملتقى بعنوان بعث التعلم 3065دانون يف نوفمرب شركة كما نظمت     

expédition)  ملسامهة هبدف اموظفا وذلك  50مع ثالثة من أصحاب املشاريع االجتماعية، شارك فيها
 .14يف تطوير ودعم منتجاهتا لتحقق رغبات وتطلعات خمتلف املستهلكني

تحقيق الصحة من خةل تقديم الغذاء ألكبر مفاده: "دانون شعار شركة م وضعت 3001يف سنة    
 :15"؛ أي أهنا اهتمت بالقضايا االجتماعية من خالل تركيزها علىعدد
 القضايا املتعلقة باملنتجات واملستهلكني، واختيار األسواخ اآلمنة والصحية لتسويق منتجاهتا؛ 
 تعزيز منط احلياة من حيث الصحة التعليم واحلياة؛ 
 بيئة.االهتمام بال 

 األنشطة تات العةقة جالعاملين. 2.6
دانون بإنشاء منظمة وإدارة خاصة هتتم بيالقضايا االجتماعية: العمل وكيفية تعزيز فرصه، شركة قامت    

املهارات املهنية، تشجيع املوظفني على املشاركة، احلوار االجتماعي مع األخذ بعني االعتبار خصوصيات 
 الشركة والوحدة االجتماعية.املنطقة اليت تعمل فيها 
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صندوخ يقوم دولة  32منظمة غري رحبية موزعة على  53بالتعاون مع أكثر من دانون شركة شكلت     
بتوفري فرص العمل لفئات املنتجني وصغار املزارعني، جتار التجزئة الصغار والباعة املتجولني، جامعي 

يساعد هذا الصندوخ على توفري حلول اجتماعية واقتصادية النفايات وأصحاب املشاريع الذاتية. كما 
وتطوير مهاراهتم وزيادة وحياة أسرهم تحسني ظروف عملهم شخص فيما يتعلق ب 70000ألكثر من 

 .16باإلضافة إىل دفعهم الستعادة الثقة بأنفسهم ودعم كرامتهمدخلهم 
، حيث مت التوقيع على (IUF) األغذيةدانون اتفاقات دولية مع اإلحتاد الدويل لعمال شركة وقعت     

شركة اتفاقيات عاملية واتفاخ أورويب بني  7 التوقيع على متم 3002م، ويف سنة 6799االتفاقية األوىل سنة 
الدويل لعمال التغذية. هذه االتفاقيات حتدد أفضل املمارسات والقواعد اخلاصة من حيث  دانون واإلحتاد

التنوع واحلوار االجتماعي بالتشاور مع ممثلي املوظفني يف حالة حدوث تغيري يف األنشطة اليت تؤثر على 
، حيث لعملم حول الصحة، السالمة وشروط ا3066سبتمرب  37العمالة. أما آخر اتفاخ بينهما كان يف 

 :17املبادا اآلتيةتضمن 
األخذ بعني االعتبار النتائج اإلنسانية املرتتبة على التغيري والناجتة عن التطورات الرئيسية يف  ضرورة -

 ؛الشركة
 احلفاظ على التوازن بني احلياة املهنية والشخصية؛ -
 مشاركة املوظفني يف اختاذ التدابري الوقائية لضمان سالمتهم؛ -
  العمالة املناسبة لتحسني الكفاءة وضمان رفاه املوظفني؛توفري -
 توفري الرعاية الطبية يف مجيع الشركات التابعة هلا. -
دانون بتحقيق سبعة مبادا اجتماعية أساسية تتعلق مبوظفيها  شركة باإلضافة إىل ما سبق، اهتمت      

 كالتايل:
 سنة؛ 62الشركة ال توظف األطفال دون سن  عمل األطفال:الحد من  -أ
 الشركة ال تدفع العاملني إىل األعمال الشاقة أو تقوم بتهديدهم وعقاهبم؛ العمل الشاق:الحد من  -ب
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الشركة متنع أي ممارسة متييزية تتعلق باللون، العرخ، اجلنس، الدين، الرأي السياسي،  عدم التمييز: -ج
 عمل أو املعاملة؛توفري فرص ال ،العمر، اجلنسية

ترتك الشركة ملوظفيها احلرية الكاملة لتشكيل  المفاوضة الجماعية:والحق في  الحرية النقاجية -د
 اجلمعيات واختيار ممثليها؛

الشركة تضمن لعماهلا بأن يكون مكان العمل وبيئته ال تضر بالسالمة البدنية  الصحة والسةمة: -ه
تضمن هلم أن تعمل على حتسني ظروف عملهم وتوفري املرافق الصحية وأماكن اإلقامة  والصحية. كما

وصيانتها، باإلضافة إىل توفري املياه النظيفة، املراحيا، التهوية الكافية، خمارج الطوارا، اإلضاءة املناسبة 
 وأن حتد من أسباب احلوادث؛

ساعات العمل ذلك ة بساعات العمل مبا يف الشركة تطبق القوانني الوطنية املتعلق وقت العمل: -و
 الظروف راحة على األقل يف األسبوع إال يفاإلضايف، كما حيق للعاملني احلصول على يوم واحد لل

 االستثنائية.
 نظام المكافآت: -ز

دانون يف نظام املكافآت املتغرية األداء االجتماعي عن طريق وضع  شركة م أدجمت3009منذ سنة    
 :18معايري لتقييم املدراء التنفذيني، ويستند هذا النظام على حتليل األهداف إىل ثالثة أجزاء كما يلي

 جزء خاص باالقتصاد؛ 
 جزء خاص باجلانب االجتماعي؛ 
 .جزء خاص باألداء الفردي 

 :19ةوفيما خيص العاملني فإن الشركة تضمن هلما حلقوخ اآلتي     
 ال اجر أقل من احلد األدىن القانوين الذي حيدده البلد؛ 
 حيصل مجيع املوظفني على كشف للراتب احملصل عليه؛ 
 يتم تعويا املوظفني بشكل كايف وعادل؛ 
 أجور الساعات اإلضافية بشكل منتظم مبعدل أعلى من معدل الساعة العادية. تدفع 
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تطبيق القوانني واحرتامها واكتساب ثقة اآلخرين من على شركة دانون تعمل فإن بناء على ما سبق،    
 باألعمال اليت ال تتوافق والقوانني السارية. منفيذ األعمال الشرعية وعدم القياخالل التزامها بت

 الموارد البشرية:. 3.6
موظفا، واجلدول التايل يوضح توزيعهم  77999عدد املوظفني إىل  وصل2015 ديسمرب  76يف    

 حسب املناطق اجلغرافية وحسب األنشطة التجارية:
 توزي  العمال حسب المناطق الجغرافية واألنشطة التجارية(: 11جدول رقم )

 5102 5101  5102 5101 السنة                                                                     

العدد اإلجمالي 
 للموظفين                                                  

61652 66110  61652 66110 

حسب األنشطة    حسب المناطق الجغرافية                                  
 التجارية

  

 فرنسا
 بقية أوروبا

 الصني
 احمليط اهلادي –آسيا 

 أمريكا الشمالية واجلنوبية
 إفريقيا والشرخ األوسط

7٪ 

70٪ 

66٪ 

69٪ 

39٪ 

5٪ 

7٪ 

39٪ 

60٪ 

69٪ 

39٪ 

7٪ 

منتجات األلبان 
 الطازجة                                 

 املياه                                                    

 تغذية األطفال                                           

 التغذية الطبية                                          

                                                        املهام األساسية

50٪ 

50٪ 

67٪ 

1٪ 

6٪ 

50٪ 

77٪ 

67٪ 

1٪ 

3٪ 

 ٪011 ٪011  ٪011 ٪011 المجموع

SOURCE : DANONE- document de référence 2015,Capital et Actionariat, p 174. 

Disponible sur le site web : 

http://www.danone.com/fileadmin/user_upload/Investisseurs/Company_s_Reports/2015/FR

/DDR_DANONE_2015_FR.pdf 

 
 
 

http://www.danone.com/fileadmin/user_upload/Investisseurs/Company_s_Reports/2015/FR/DDR_DANONE_2015_FR.pdf
http://www.danone.com/fileadmin/user_upload/Investisseurs/Company_s_Reports/2015/FR/DDR_DANONE_2015_FR.pdf
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 سياسة إدارة المواهب. 4.6
دانون فرصة ألغلبية موظفيها لتطوير مهاراهتم، حيث استفاد حنو  شركة م أعطت3062يف سنة   

سا يف هذه 3599695عامل من تكوين على األقل، يف حني قدرت عدد ساعات التكوين بي  91767
 .20السنة

تنمية الفردية للموظفني مبا يتماشى مع احتياجاهتا. وركزت للدانون خللق أفضل شروط  شركة سعت   
 :21على سياسة إدارة املواهب من حيث

 كشف وتنمية مواهب موظفيها؛  -
 تعزيز التنوع والشمول والعمل التعاوين؛ -
 تطوير وإدارة املواهب الداخلية واخلارجية على املدى الطويل؛ -
 ت املوظف.إعادة حتديد منوذج تقييم مهارات وإمكانا -

 األنشطة تات العةقة  جالبيئة.5.6    
 (Live lihoods) صندوق موارد الرزق إنشاءدانون مع تسع شركات كربى على شركة تعاونت      

مهمته االستثمار يف املشاريع البيئية واالجتماعية ومكافحة تغري املناخ من خالل احلد من انبعاث كميات  
، استعادة واحلفاظ الدخل زيادةذائي، إىل مشاريع أخرى كتحقيق األمن الغكبرية من الكربون باإلضافة 

 .22على النظم البيئية الطبيعية، إصالح الرتبة والرتكيز على الطاقة الريفية...اخل
دانون املسؤولية االجتماعية للشركات يف إطار عملياهتا األساسية وتعامالهتا مع أصحاب شركة جسدت   

 :23راحل، السيما املتعلقة بياملصلحة يف خمتلف امل
 :املشاركة املباشرة يف الوظائف الصناعية لتحقيق أهداف السالمة واحلد من استهالك املياه  اإلنتاج

 والطاقة.
 :االعتماد على سياسة الشراء املسؤولية. المشتريات 
 :مت االعتماد على التنوع واحلوار االجتماعي والتنمية الفردية للموظفني؛ بالتحديد الموارد البشرية 
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 من خالل تطوير التعاون بني املسؤولية االجتماعية التسويق البحث التطوير واألعمال التجارية :
 للشركات ووظائفها.

"سياسة حماية المياه دانون ميثاخ داخلي حتت عنوان شركة م وضعت 3005يف سنة   
وهتدف هذه السياسة إىل ضمان استدامة املوارد املائية ومحاية وتعزيز مواقعها، كما تعهدت  الجوفية"،

 :24باحرتام هذا امليثاخ من خالل حتقيق اإلجراءات اآلتية
 معرفة اهليدروجيولوجيا من املوارد والبيئة الطبيعية والبشرية من املوقع؛ -          
 ستدامة مع اجلهات املعنية احمللية واملسامهة يف التنمية احمللية؛تطوير عالقات م -           
 القيام بأعمال وقائية لكل املوارد املائية على أساس الظروف احمللية؛ -          
 .ال نأخذ أكثر مما ميكن أن ننتج -          
 استخدام الوسائل الالزمة حتت مسؤولية املدير؛  -          
 .وتقييم دوري إلجنازات أهداف هذه السياسة رصد  -         

 وميكن توضيح تطور استهالك املاء يف الشكل اآليت:
 : تطور استهةك الماء في العملية اإلنتاجية(10)شكل رقم 

 

 
 

SOURCE : DANONE- document de référence 2015, Responsabilité sociale, sociétal et 

environnementale, p186. Disponible sur le site web : 

http://www.danone.com/fileadmin/user_upload/Investisseurs/Company_s_Reports/2015

/FR/DDR_DANONE_2015_FR.pdf 

 

http://www.danone.com/fileadmin/user_upload/Investisseurs/Company_s_Reports/2015/FR/DDR_DANONE_2015_FR.pdf
http://www.danone.com/fileadmin/user_upload/Investisseurs/Company_s_Reports/2015/FR/DDR_DANONE_2015_FR.pdf
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أما فيما خيص استهالك الطاقة، فشركة دانون تسعى إىل ختفيا االستهالك وذلك باالعتماد       
،  على نشر املمارسات اجليدة إلدارة الطاقة يف مجيع مراحل العملية اإلنتاجية واليت تكون أكثر كفاءة

 ة يف الشكل اآليت:. وميكن توضيح تطور استهالك الطاقكما تسعى إىل احلد من انبعاث غاز الكربون
 في العملية اإلنتاجيةالطاقة تطور استهةك (: 02)شكل رقم 

 

 
SOURCE : DANONE- document de référence 2015, Responsabilité sociale, sociétal et 

environnementale, p187. Disponible sur le site web : 

http://www.danone.com/fileadmin/user_upload/Investisseurs/Company_s_Reports/2015

/FR/DDR_DANONE_2015_FR.pdf 

 
املشاريع االجتماعية، حيث تشجع على الوعي، تدعم دانون خالصة القول، أن شركة     

االلتزام، االنفتاح، العاطفة واإلبداع. وتشارك بنشاط يف العمل االجتماعي وتدعم الفاعلني يف جمال 
وعليه، فالشركة تعمل   االبتكار االقتصادي واالجتماعي، وتعمل بشكل وثيق مع اجملتمعات احمللية.

 وتطوير اجملتمع وحتسني نوعية احلياة.على اإلسهام يف تنمية 
 
 
 
 

http://www.danone.com/fileadmin/user_upload/Investisseurs/Company_s_Reports/2015/FR/DDR_DANONE_2015_FR.pdf
http://www.danone.com/fileadmin/user_upload/Investisseurs/Company_s_Reports/2015/FR/DDR_DANONE_2015_FR.pdf
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 الخاتمة
باعتبارها ، يف الشركات االجتماعيةتبين مفهوم املسؤولية على ضوء ما تقدم يتضح مدى أمهية      

وتساهم يف  امكسب اسرتاتيجي حيقق العديد من املزايا املعنوية واملادية اليت تدعم بقاء الشركات ومتيزه
، كما تساهم يف احلد من الصراعات بني اإلدارة والعاملني ملختلف اجملتمعاتحتقيق الرفاهية والرقي 

 .واكتساب ثقة أفراد اجملتمع
مؤشرات املسؤولية االجتماعية خاصة يف جماالت باإلفصاح عن  هتتم شركة دانونكما نستخلص أن      

 ، محاية البيئةياجات العاملني، حسن استخدام الطاقة واملياه، تلبية احتواملنتجات تطوير وتنمية املواهب
ني الدولية اخلاصة حبقوخ اإلنسان. كما اتضح لنا أن الشركة لديها خطة وإسرتاتيجية واضحة تطبيق القوانو 

االجتماعية يف جمال املسؤولية االجتماعية من حيث التنظيم واعتماد جلنة خاصة تسمى بلجنة املسؤولية 
جوانب املسؤولية  أهموميكن تلخيص . وأهدافها والنتائج احملققة ماعيةدراسة السياسات االجتهتتم باليت 

 :فيما يلي شركة دانون اهتمت هبااالجتماعية اليت 
 ...؛، عدد العاملنيمعلومات عامة حول امسها التجاري، موقعها، أنشطتها -
هتتم بتحديد اخلطط واألهداف  "لجنة المسؤولية االجتماعية"دانون جلنة تسمى بي شركة خصصت  -

 اليت تسعى الشركة لتحقيقها فيما خيص اجلانب االجتماعي؛
 معلومات حول األنشطة ذات العالقة حبماية املستهلك؛ -
االعتماد على فريق من اخلرباء العلميني الداخليني وشبكة دولية من اخلرباء الدوليني لتطوير ودعم  -

 منتجاهتا؛
 تعزيز منط احلياة من حيث الصحة التعليم واحلياة؛ -
 توفري السلع واخلدمات للجميع؛ -
 وتوفر الشروط اآلمنة؛ نظيفةتسويق املنتجات لاختيار أماكن  -
 معلومات حول األنشطة ذات العالقة بالعاملني؛ -
 ضمان توفري بيئة عمل مناسبة للموظفني؛ -
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 إعداد برامج ودورات تدريبية للعاملني؛ -
 والتأمني الصحي للعاملني؛ الرعاية -
 توفري العمالة املناسبة لتحسني الكفاءة وضمان رفاه املوظفني؛ -
 االعتماد على سياسة كفأة إلدارة املواهب؛ -
العديد من السياسات والشعارات "حتقيق الصحة من خالل تقدمي الغذاء ألكرب  تبنت شركة دانون -

 عدد"، "سياسة محاية املياه اجلوفية، " صندوخ موارد الرزخ"..؛
 كأساس لتقييم املدراء التنفيذيني؛  األداء االجتماعيأدخلت شركة دانون عنصر  -
 ؛معيشتهمصندوخ خاص ملساعدة صغار املنتجني ومساعدة الفقراء وحتسني  إنشاء -
 معلومات حول األنشطة ذات العالقة  بالبيئة؛ -
 إعداد منظمة وإدارة خاصة هتتم بيالقضايا االجتماعية؛ -
 املوارد املائية والطاقوية؛االهتمام ب -
 من تلوث اهلواء )احلد من انبعاث غاز الكربون(؛ احلد -
 مالية كتقارير التنمية املستدامة والتقارير االقتصادية واالجتماعية. معلومات غريو  مالية معلوماتعرض  -

 التوصيات:

ميكن إدراج التوصيات اآلتية:   البحثإليه  يف ضوء ما توصل      
مالية  جوائزمنح خالل  من االجتماعيةتشجيع الشركات على املسامهة الفعالة يف برامج املسؤولية  -

 ؛ضريبية وتشجيع التنافس فيما بني الشركاتومعنوية، حوافز 
مع حتديد احملاور األساسية اليت يتعني على كل  اعيةواضح ملفهوم املسؤولية االجتم إطار حتديد ضرورة -

 ؛شركة اإلفصاح عنها
 ؛االجتماعيةبأمهية املسؤولية  الشركاتتنظيم محالت واسعة لتوعية  -
 ؛االجتماعيةشركات سياسة واضحة فيما خيص اإلفصاح عن معلومات املسؤولية ضرورة تبين ال -
 كأساس لتقييم الشركات؛  االجتماعيةتبين معيار اإلفصاح عن املسؤولية  -
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 ؛االجتماعيةإقامة مراكز وبرامج لتدريب وتأهيل العاملني حول املسؤولية  -
ليكون مبثابة االجتماعية معلومات املسؤولية طريقة اإلفصاح عن  يوضح الشركات لدليل إعدادضرورة   -

 ؛للعاملنيمرشد 
 االجتماعيةتنظيم ملتقيات بني خمتلف الشركات لتبادل األفكار وتطويرها فيما خيص املسؤولية  -

 ؛وتغطيتها من طرف خمتلف وسائل اإلعالم
 ملواقع الكرتونية خاصة مبعلومات املسؤولية االجتماعية؛ الشركات إنشاء -
ضرورة االهتمام بتطوير الكفاءات البشرية وسن خمتلف القوانني اليت تكفل توفري اإلفصاح والشفافية يف  -

 املسؤولية االجتماعية؛عن اإلفصاح  التقارير املالية للشركات يف جمال
 .توفري مناخ مالئم لقيام الشركات باإلفصاح عن معلومات املسؤولية االجتماعية -

                                                           

 :والمراج  الهوامش
 

1
والعشرون حول " ، ندوة الثالثاء االقتصادية الرابعة المسؤولية االجتماعية لقطاع األعمالرسالن خضور،  - 

، دمشق، سورية، 62/40/6499التنمية االقتصادية واالجتماعية يف سورية"، مجعية  العلوم االقتصادية السورية، 
 .5ص

مؤمتر دويل  ،محاسبة المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمالسعدون مهدي الساقي وعبد الناصر نور،   -2
حول التحديات املعاصرة لإلدارة العربية) القيادة اإلبداعية(، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية، 

 . 971، ص6442القاهرة، مصر، 
مدى تطبيق القياس واإلفصاح في المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية جالقوائم ، يوسف حممود جربوع -3

، 95، جملة اجلامعة اإلسالمية )سلسلة الدراسات اإلنسانية(، اجمللد الشركات جقطاع غزة، فلسطينالمالية في 
  .654، ص 6449العدد األول، 

دراسة حالة شركة البوتاس  -العوامل المؤثرة على اإلفصاح االجتماعي حممد بوصنام وبن فرج زوينة، -4
، امللتقى الدويل حول: منظمات األعمال واملسؤولية االجتماعية، بشار، اجلزائر، يومي -العرجية المساهمة

 .9-2، ص ص 6496فيفري  90/95
جملة تنمية  ،اإلفصاح المحاسبي عن المسؤولية االجتماعية في القوائم الماليةطه أمحد حسن أرديين،  -5

 .957-951، ص ص 6442الرافدين، جامعة املوصل، العراخ، 
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، امللتقى الدويل حول: المسؤولية االجتماعية للشركات في ظل المحاسبة االجتماعيةبوخلخال، يوسف  -6

  .94، ص 6496فيفري  90/95منظمات األعمال واملسؤولية االجتماعية، بشار، اجلزائر، يومي 
،  املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، المحاسبة البيئية جين النظرية والتطبيقحممد عباس بدوي ،   -7

  .695 – 694، ص ص  6449مصر، الطبعة األوىل،  
دراسة تطبيقية  –تقييم مدى استجاجة منظمات األعمال في الجزائر للمسؤولية اإلجتماعية مقدم وهيبة،  - 8

لتسيري، كلية العلوم ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم ا-على عينة من مؤسسات الغرب الجزائري
 .941-949، ص ص 692/6490اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة وهران، اجلزائر، 

, p15. histoire et évolution de la sociétédocument de référence 2009,  -DANONE 
9

Disponible sur le site web: 

http://www.danone.com/pour-vous/investisseurs/rapports-de-lentreprise/ 
10

 Idem. 
11

 Ibid, pp 15-16. 
12

 DANONE- document de référence 2015,Gouvernement d’entreprise, p 226. 

Disponible sur le site web : 

http://www.danone.com/fileadmin/user_upload/Investisseurs/Company_s_Reports/

2015/FR/DDR_DANONE_2015_FR.pdf 
13

 DANONE- Rapport développement durable : Protection du consommateur, 

p17. Disponible sur le site web: 

http://www.danone.com/fileadmin/user_upload/Investisseurs/Company_s_Reports/
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 الرسم على القيمة المضافة في تمويل ميزانية الدولة في الجزائردور 
 7112-1991دراسة قياسية خالل الفترة  

 اسرتاتيجية التحول إىل االقتصاد األخضر، جامعة مستغامن.: مخبر. تلمسانجامعة طالبة دكتوراه، ، خيرة رياج -
  سرتاتيجية التحول إىل االقتصاد األخضر، جامعة مستغامن.ا: مخبر .مستغامن، جامعة بابا عبد القادر: األستاذ/الدكتور -

 ملخص

مباشرة جديدة مسيت  ضريبة غري 0990لقد أدرج اإلصالح اجلبائي اجلزائري ضمن قانون املالية لسنة       
 TUGP على تأدية اخلدماتو  الوحيد اإلمجايل على اإلنتاج للرسم"، خلفا TVAالقيمة املضافة  "بالرسم على

، وذلك نتيجة املشاكل اليت شهدها النظام القدمي من حيث تعقده وعدم مالئمته إلصالحات TUGPSو
ا الرسم من حيث احلصيلة االنفتاح اليت شهدها االقتصاد اجلزائري يف بداية التسعينات. ونتيجة ألمهية هذ

ومدى مسامهته يف  ملضافةعن الدور الذي يلعبه الرسم على القيمة ا البحث الدراسةارتأينا يف هذه ، الضريبية
، وهو اهلدف األمسى هلذا البحث. ولتحقيق هذا  7102-0990متويل امليزانية العامة للجزائر خالل الفرتة 

أما املنهجية تتمثل يف استخدام املنهج التحليلي الوصفي، وأما ، عمال منهجية وأدوات حبثيةاهلدف مت است
، وذلك إلعطاء صورة االقتصادي وبرامج اإلعالم اآليل لقياساألدوات البحثية تتمثل يف استعمال أدوات ا

  .على إيرادات ميزانية الدولة للجزائر TVAواضحة عن األثر الدقيق للرسم على القيمة املضافة 
عجز  املوازنة، اإليرادات ، التمويل ضافة، امليزانية العامة للدولة،الرسم على القيمة امل :الكلمات المفتاحية

 اجلبائية.
Abstract  

       Algerian fiscal reform introduced a new indirect tax called "TVA" in the Financial Law of 

1991, replacing TUGP and TUGPS, as a result of the problems of the old regime in terms of its 

complexity and lack of relevance to the reforms of openness Witnessed by the Algerian economy 

in the early 1990s. As a result of the importance of this fee in terms of tax revenue, we have ex-

amined in this paper the role played by the TVA and its contribution to the financing of the gen-

eral budget of Algeria during the period 1991-2017. To achieve this goal, a methodology and 

research tools have been used, concerning Methodology it is the use of the descriptive analytical 

method, and regarding the research tools they are the use of economic measuring tools and auto-

mated information programs to give a clear picture of the precise impact of the TVA on Algeria's 

budget revenues. 

Keywords: Value Added Tax, The general state budget, Funding, Budget Deficit, Tax Revenu 

 تمهيد

تعتمد الدولة يف حتقيق أهداف التنمية االقتصادية ومعاجلة االختالالت وحتقيق االستقرار للمجتمع على السياسة 
االقتصادية، كوهنا تتضمن جمموعة من الوسائل واألساليب الفاعلة اليت متكن الدولة من التدخل املباشر أو غري املباشر يف 

اجملتمع ، حيث تعترب امليزانية العامة أهم الوسائل اليت تستطيع من خالهلا تنفيذ  توجيه النشاط االقتصادي والتأثري يف
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ات الدولة يف اجلباية البرتولية واجلباية العادية كأهم مصدر إليراد واليت تتمثلوال بد هلا من مصادر لتمويلها  ،براجمها
إىل التوجه حنو اقتصاد  اجلزائرية أدى بالدولة 0991البرتول بعد أزمة النفط لعام  أسعارونتيجة لرتاجع  .وتغطية نفقاهتا

إلحالل وتوسيع قاعدة  0997عام  ضرييب شامل  بإصالحمن خالل القيام  ،وإعادة هيكلة النظام اجلبائي ،السوق
 .أين مت إعطاء دور فعال للضريبة لتمويل أعباء امليزانية العامة للدولة ،اجلباية العادية حمل اجلباية البرتولية

وهي ضريبة غري مباشرة تفرض على االستهالك  أحد مكونات اجلباية العادية،  TVA يعترب الرسم على القيمة املضافة 
أو اإلنفاق النهائي، وإحدى الوسائل املهمة يف حتقيق أهداف الدولة وبالتايل تسمح هلا بالتدخل يف احلياة االقتصادية 

تمرارية وتوفري اخلدمات االقتصادية وضمان اس األهدافية الدولة، ويف حتقيق واالجتماعية، نظرا ألمهية مسامهتها يف ميزان
 يعترب املصدر الرئيسي لإليراداتوال يزال الدولة يف خفض االعتماد على النفط الذي الزال  تساعدكما  ،احلكومية

لتصبح   7102من  ابتداء %7ـ األخرية ما أدى إىل رفع هذه النسبة ب اآلونةخاصة بعد اهنيار أسعار النفط يف  العامة،
 ما دفعنا إىل طرح اإلشكالية التالية:وهذا ، %09و %9النسب املطبقة حاليا 

الدولة في الجزائر في ظل اإلصالحات ميزانية  إيراداتالرسم على القيمة المضافة في تمويل  ما مدى تأثير
 المطبقة؟ الجبائية

 حماور رئيسية هي: أربعةرقة البحثية إىل ولإلجابة على هذه اإلشكالية سنتطرق يف هذه الو 
 ؛مفاهيم عامة حول امليزانية العامة ومكوناهتا -

 ؛متويل اإليرادات العامة درامص كأحدالرسم على القيمة املضافة   -

 اقع النظام اجلبائي يف اجلزائر؛حتليل و  -

 قياس أثر الرسم على القيمة املضافة على اإليرادات العامة يف اجلزائر. -

ارتأينا يف  ،ودوره يف تدعيم اجلباية العاديةة الضريبية، وتعدد جماالت تطبيقه مهية هذا الرسم من حيث احلصيلونتيجة أل
، ومدى مسامهته يف متويل امليزانية TVAأن نبحث عن الدور الذي يلعبه الرسم على القيمة املضافة هذه الورقة البحثية 

 اهلدف األمسى هلذا البحث.وهو  ، 7102-0990العامة للجزائر خالل الفرتة 
ولتحقيق هذا اهلدف مت استعمال منهجية وأدوات حبثية حمددة يف هذه الورقة، أما املنهجية تتمثل يف استخدام املنهج 

 ، وأما األدوات البحثية تتمثل يف استعمال أدوات القياس االقتصادي وبرامج اإلعالمواملنهج التارخيي التحليلي الوصفي
على إيرادات ميزانية الدولة  TVAعن األثر الدقيق للرسم على القيمة املضافة عطاء صورة واضحة ، وذلك إلاآليل

 .للجزائر

 ناتهاو مفاهيم عامة حول الميزانية العامة ومكأوال:  

لنفقات هتدف املوازنة العامة للدولة إىل تقدير النفقات الضرورية إلشباع احلاجات العامة، واإليرادات الالزمة لتغطية هذه ا
فامليزانية إذن هي نظرة توقعيه لنفقات وإيرادات الدولة عن مدة مقبلة ختضع  ،عن فرتة مقبلة هي يف العادة مدة سنة

أهنا: "صك يصدر سنويا عن السلطة التشريعية للدولة امليزانية العامة فيمكننا تعريف  ،(0)إلجازة من السلطة املختصة
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الصرف واجلباية مبا يؤمن سري املصاحل اإلدارية وحتقيق أهداف الدولة االقتصادية  يقدر نفقات الدولة وإيراداهتا وجييز
واالجتماعية"، ومنه نستخلص مخس خصائص رئيسية للموازنة العامة: تصدر بصك تشريعي، توضع لفرتة حمددة من 

حل اإلدارية وحتقق أهداف الدولة الزمن هي سنة، تقدير نفقات الدولة وإيراداهتا، جتيز اإلنفاق واجلباية، تؤمن سري املصا
 .اإليرادات العامة والنفقات العامةعلى كل من تشمل ، وامليزانية العامة (7)االقتصادية واالجتماعية

I- وللتطرق ألنواع هي كافة املبالغ النقدية اليت يقوم بإنفاقها شخص عام لتلبية حاجة عامةك النفقات العامة ،
من امة، أين تنقسم للنفقات الع أمها وهو التقسيم ذات الطابع االقتصادي علىنركز  ماتالنفقات العامة يوجد عدة تقسي

حيث دوريتها وتكرارها إىل نفقات عادية وغري عادية، أما من حيث آثارها املباشرة على الدخل القومي تنقسم إىل 
تنقسم النفقة من حيث دوريتها إىل و  .(3)نفقات حقيقية وحتويلية وإىل نفقات مركزية أو حملية من حيث نطاق سرياهنا

النفقة العادية اليت تتصف بدوريتها وانتظامها وتتكرر من عام آلخر يف املوازنة العامة كرواتب موظفي الدولة، من مدنيني 
وقوات مسلحة ورواتب املتقاعدين، كما قد تتغري قيمتها من عام آلخر بالزيادة أو النقصان ويف الغالب تغطى هذه 

 . (4)بإيرادات عادية كالضرائب والرسوم النفقات
أما النفقات الغري العادية فهي اليت ال تتكرر بانتظام وال تتميز بالدورية أي حتدث على فرتات متباعدة بشكل  

غري منتظم كالنفقات الضخمة من بناء السدود واخلزانات، ونفقات مكافحة البطالة، نفقات احلرب ومواجهة الكوارث 
تم مبقابل يتمثل أي ت ،تقسيم النفقة تبعا ألثارها يف اإلنتاج القومي إىل نفقات حقيقة )منتجة(أما إذا قمنا ب .(5)الطبيعية

ومرتبات وأجور موظفي الدولة، والنفقات الالزمة للقيام باخلدمات التعليمية والصحية أو القيام  بالسلع واخلدمات
ت مادية وخربات فنية إلدارهتا. أما النفقات الغري احلقيقية أو باملشروعات اإلنتاجية وما يتطلب من معدات وجتهيزا

واجلماعات  األفرادالتحويلية فهي اليت ال تؤدي مباشرة إىل زيادة اإلنتاج القومي سوى أهنا حتول القوة الشرائية فيما بني 
اق سرياهنا إىل نفقات حسب نطأيضا تقسم النفقات و  .(1)أي تساهم يف توزيع الدخل القومي وتتم عادة بدون مقابل

 .(2)اإلنفاقعامة مركزية وأخرى نفقات عامة حملية، ويعتمد هذا التقسيم على مبدأ مشول 
II. تعترب اإليرادات العامة أهم وسيلة تستخدمها الدولة لتغطية نفقاهتا العامة والقيام مبختلف املهام : لعامةاإليرادات ا

العام هو اقتطاع  اإليرادقيق أهداف الدولة االقتصادية واالجتماعية، حيث أن كما أهنا أداة تساهم يف حت  ،امللقاة عليها
 ،(9)الدولة جلزء من دخول األشخاص سواء طبيعيني أو معنويني ما يؤدي إىل التأثري على ثرواهتم وقراراهتم االقتصادية

ية، أم نقدية منتظمة، أم غري منتظمة، : "كل ما حتصل عليه الدولة من موارد، سواء أكانت عينبأهنا وعليه ميكن تعريفها
ا وتنقسم إىل ختتلف مصادر إيرادات الدولة لتغطية نفقاهتا والقيام باخلدمات العامة ملواطنيهو  .(9)ومبقابل أم بدون مقابل"
وهي اليت باإلمكان تقدير قيمة ما حيصل عليه كل شخص منها كخدمة  ،اخلدمات القابلة للتجزئةنوعني من اخلدمات: 

نقل العام والتعليم والصحة والربيد، حيث تسعى من خالهلا إىل حتقيق بعض األهداف املرتبطة باملصلحة العامة، كما ال
توجد منفعة خاصة يستفيد منها كل فرد على حدة ويسهل قياس ما يعود عليه من نفع من جراء قيام الدولة من أداء هلذه 

وهي اليت ال ميكن حتديد نصيب كل فرد منها، كخدمات الدفاع  زئةاخلدمات الغري القابلة للتجأما ، (01)اخلدمات
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فهذه اخلدمات نفعها عام يعود على اجلميع بغري متييز على حنو حيول دون حتديد ما يعود على   الداخلي، واألمناخلارجي 
 .(00)كل فرد بشأهنا من نفع خاص

أهم مصادر إيرادات املوازنة  إرجاعميكننا العامة: مصادر تمويل اإليرادات كأحدثانيا: الرسم على القيمة المضافة  
العامة مقابل ما تقدمه لألفراد من خدمات إىل: الثمن العام واملقصود منه قيام الدولة بتقدمي السلع واخلدمات اليت يغلب 

قدمي خدمات لألفراد ممتلكات الدولة العامة أو اخلاصة، أما الرسوم فهو قيام الدولة بت بإيراداتعليها النفع اخلاص ممثلة 
يغلب عليها النفع العام واخلاص، وأخريا الضرائب فيتم حتصيلها من قبل الدولة لقاء قيامها بتقدمي خدمات األساسية 

إضافة إىل هذه املوارد قد تلجأ الدولة بصورة استثنائية إىل . (07)الغري القابلة للتجزئة اليت تؤديها جلميع األفراد بدون متييز
ينبغي استخدامها حبذر شديد لكرب عبئها على لتغطية نفقاهتا املتزايدة، و  عامة سواء الداخلية أو اخلارجية القروض ال
 االقتصاد.

I- :لدولة حاليا سواء كانت مصادر داخلية ا مصادر إيراداتسوف نقوم بعرض أهم  مصادر تمويل اإليرادات العامة
 أو خارجية:

الرسوم اليت ال و حتويالت إجبارية يتلقاها قطاع احلكومة العامة، وتشمل الضرائب وتعرف بأهنا "عبارة عن   الضريبة: -
تتناسب على اإلطالق بكل وضوح مع تكاليف تقدمي اخلدمة، ولكن تستبعد املسامهات االجتماعية والغرامات 

ف نقل عبئها إىل شخص ، وميكن تقسيمها بصفة عامة إىل: الضرائب املباشرة وهي اليت ال يستطيع املكل(03)واجلزاءات"
آخر بل يتحملها املكلف كليا وبصفة هنائية، وتفرض على قيمة ما حيققه الشخص أو ما ميتلكه من عناصر رأس املال 

أما الضرائب الغري املباشرة فهي  ،( 04)أمهها: ضريبة الدخل، ضرائب على رأس املال، الضرائب على الزيادة يف رأس املال
فعها أن حيملها إىل شخص آخر وعادة يتم فرضها على خدمات أو سلع معينة يتحملها الضرائب اليت يستطيع دا

الضريبة الواحدة والضرائب أما  .(05)املستهلك النهائي عند شرائه اخلدمة أو السلعة كالضريبة العامة على املبيعات
ه يفرض ضريبة واحدة على جمموع فرض ضريبة واحدة على جمموع اإليرادات من خمتلف املصادر ألن تتمثل يفاملتعددة: 

الدخل، أين ختضع جمموع العمليات املمولة مرة واحدة وال حياسب عليها إال مرة واحدة بإقرار واحد وال يتعامل إال مع 
 واإليراداتتقوم على أساس تنوع الضرائب املفروضة حسب تعدد األوعية  أما الضرائب املتعددة ،(01)عون ضرائب واحد

 الضرائب عليها، وقد يكون مصدره العمل أو رأس املال أو نتيجة تفاعل العمل مع رأس املال.القابلة لفرض 
ويقصد هبا األموال العقارية واملنقولة اليت متلكها الدولة وختضع للقانون العام كاملدارس  :إيرادات أمالك الدولة -

ية كفرض رسوم على بعض املواقع األثرية واحلدائق، أي يتم االنتفاع هبا جمانا أو مقابل رسوم رمز  ،واملستشفيات والطرق
أما امللكية اخلاصة فتشمل كافة أمالك الدولة واهليئات العامة ذات الطبيعة االقتصادية وختضع للقانون اخلاص الذي يطلق 

النفط والغاز  الدومني اخلاص، اليت ميكن تقسيمها إىل الدومني العقاري والدومني التجاري والصناعي كمشاريع إيرادعليه 
 اخلزينة العامة. إيرادات  والدومني املايل كاألسهم والسندات اململوكة للحكومة وتعترب من مصادر  ،والكهرباء 
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إحدى إيرادات الدولة العادية تتميز بالتكرار والدورية وتفرض جربا مقابل انتفاع األفراد خبدمة عامة : الرسوم العامة -
 .(02)فيها عنصر إجبار قانوين ومعنويوخاصة يف آن واحد، أي يوجد 

واليت تعرف بأهنا "مبلغ من املال حتصل عليه الدولة من األفراد الطبيعيني واملعنويني سواء كانوا  : القروض العامة -
مقيمني داخل الدولة أو خارجها، ويف مقابل ذلك تلتزم الدولة بسداد أصل القرض وفقا ملا يقتضيه عقد االتفاق، 

 .(09)غ إضايف ميثل الفائدة على القرض حيدد باالتفاق يف عقد القرض"وكذلك مبل

إحدى إيرادات الدولة االختيارية، تلجأ إليه يف الظروف االستثنائية أين تلجأ الدولة اليت  :اإلصدار النقدي الجديد -
ر العاملية مع توفر غطاء تكون عضو يف صندوق النقد الدويل إىل إصدار األوراق النقدية املصرفية وفق قواعد اإلصدا

 .(09)للعملة

II- :تعترب الضريبة على القيمة املضافة ضريبة حديثة طبقت ألول مرة يف فرنسا عام  الرسم على القيمة المضافة
، مث انتشرت يف باقي الدول، وتفرض على مجيع مراحل إنتاج السلعة لكن على القيمة اجلديدة للسلعة فقط، 0954

ة حيث ال تعرقل اإلنتاج وال تثقل املستهلك، وإمنا تشجع املنافسة واملبادالت اخلارجية، وال ميكن لذلك تتصف باحليادي
تطبيقها إال إذا كان املكلفون ميلكون حماسبة دقيقة وصحيحة، وتتطلب جهاز إداري فعال، وهي عادلة إذ تفرض 

رتفعة على السلع الكمالية والرتفيهية اليت يقتصر مبعدالت منخفضة على السلع الضرورية رعاية ملصلحة الطبقة الفقرية، وم
 استهالكها على من يتمتعون مبقدرة مالية جيدة

(71).  
هي نوع من أنواع الضرائب غري املباشرة على اإلنفاق، تلجأ  ،إعطاء تعريف هلا أن "الضريبة على القيمة املضافةميكن و 

على الزيادة يف قيمة السلع واخلدمات وتؤدى من طرف املستهلك،  ها املالية وتفرضدإليها الدولة يف سعيها لزيادة موار 
 .(70)بعد أن تنقل على كاهله داخل سعر املواد أو اخلدمات، بينما حتصلها الدولة على مستوى املنتج أو مقدم اخلدمات"

 : (77)نذكر أمهها متتاز هذه الضريبة جبملة من اخلصائصو 
السيما إذا مت تطبيقها على السلع واخلدمات كافة ومبعدل ثابت حبيث ال  يةمن أكثر الضرائب كفاءة وفاعلتعترب  -

 ؛يرتتب عليها تشويه خليارات املنتجني أو املستهلكني
دي إىل زيادة كفاءهتا اخنفاض التكلفة االجتماعية للضرائب على القيمة املضافة قياسا بالضرائب األخرى ما يؤ  -

 االجتماعية لكافة أفراد اجملتمع؛ لرفاهيةالذي ينعكس إىل زيادة ا، االقتصادية
ؤدي إىل زيادة اإليرادات العامة الذي يعزز من إمكانية زيادة اإلنفاق احلكومي على تالضريبة على القيمة املضافة  -

 ؛املشروعات العامة خاصة الدول النامية
قتصاد الكلي الذي يؤدي إىل حتقيق التنمية تعترب الضريبة على القيمة املضافة أداة ضريبية هامة يف إدارة وتوجيه اال -

ألهنا تساهم يف إعادة توزيع الدخل القومي خاصة يف الدول النامية ألنه حيد من االستهالك  ،االقتصادية واالجتماعية
 الرتيف أو الكمايل لدى اجملتمع.
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ة املتاحة يف املشروعات اإلنتاجية يف حيادية هذه الضريبة يدعم الكفاءة االقتصادية يف ختصيص املوارد املادية والبشري -
إذا فرضت مبعدل ثابت على كافة السلع واخلدمات ألن  ،خمتلف قطاعات االقتصاد القومي صغرية كانت أم كبرية خاصة

 شكل غري مباشر.بسيتوزع بالتساوي على أفراد اجملتمع بالرغم من أن يتحمل عبئها النقدي هو املستهلك النهائي  عبئها
ضريبة على القيمة املضافة القدرة التصديرية لالقتصاد القومي، ومتنح املنتجات الوطنية ميزة تنافسية يف األسواق تفرز ال -

العاملية، فهي ضريبة إقليمية مفروضة على االستهالك احمللي وليس املنتجات اليت تستهلك يف اخلارج وتعفى الصادرات 
 ة ميزة نسبية يف األسواق الداخلية واخلارجية.منها دون الواردات، كما مينح املنتجات الوطني

وتتمتع بقدرة فائقة على متابعة اجتاهات حركة أمثان  ،تتميز هذه الضريبة حبساسية اجتاه املتغريات االقتصادية الكلية -
 عوامل اإلنتاج وقيم السلع واخلدمات.

 فة السلع واخلدمات للضريبة.تتميز بغزارة حصيلتها التساع أوعيتها وصعوبة التهرب منها خلضوع كا -

 :(73)يوجد أربعة طرقوحلساب الضريبة على القيمة املضافة 

اليت تتألف منها )األجور، األرباح، الفائدة(،  املختلفة: حتتسب القيمة املضافة جلميع العناصر طريقة الجمع المباشرة - 
 طوة خالل مراحل اإلنتاج وسعر الضريبة حمدد.وتعترب من أسهل الطرق وأدقها كون هذه الضريبة تكون جممعة خطوة خب

نسبة على الفرق بني املبيعات واملشرتيات أي معدل ال: يتم فرض الضريبة على القيمة املضافة بطريقة الخصم المباشرة- 
 الضريبة يكون على الرقم الصايف.

لقيمة املضافة )األجور، وذلك حبساب الضريبة املستحقة لكل عنصر من عناصر ا طريقة الجمع غير المباشر: -
 األرباح، الفوائد( سواء بسعر حمدد أو بسعر آخر.

مث تطرح منها الضريبة اليت  ،حتسب الضريبة على إمجايل رقم املبيعات يف هناية مرحلة ما :طريقة الخصم غير المباشر -
أي أن تأخذ يف اعتبارها  ،قيف التطبي األحسنسددت يف املراحل السابقة. وتعترب من أكثر الطرق استعماال لكوهنا 

 الضريبة املستحقة على املبيعات وان ختصم منها الضريبة املدفوعة على املشرتيات سواء بنفس املعدل أو معدل خمتلف.

ب التطرق إىل النظام الضرييب جي ،قبل التطرق للرسم على القيمة املضافة واقع النظام الجبائي في الجزائر:تحليل ثالثا: 
حيث يعتمد على جمموعة من القوانني، قانون الضرائب املباشرة اليت حتتوي  7102ديث وباخلصوص لسنة اجلزائري احل

، الضريبة على أرباح الشركات، الضريبة اجلزافية الوحيدة، الرسم على النشاط املهين، اإلمجايلضريبة على الدخل العلى 
 ،م األعمال الذي حيتوى على الرسم على القيمة املضافةرسم التطهري، الضريبة على األمالك، وقانون الرسوم على رق

 .البرتولية املنتجاتالرسم على و  ،والرسم الداخلي على االستهالك
كل من رسم املرور ورسم الضمان والتعيري، وهناك أيضا حقوق التسجيل وحقوق   حتتويأما الضرائب الغري املباشرة  

ضمن  االجتاهيدخل هذا الذي ، ة للدولة وتلك العائدة للجماعات احملليةمع ضرورة الفصل بني الضرائب العائد ،الطابع
 لتعزيز مكانتها اجلماعات احمللية مبواردها اخلاصة تطويرو   المركزيةالتعزيز اليت تدعى أمهية االجتاهات العاملية السائدة 

 توجيهها حنو جهود التنمية احمللية.و 
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الرسم على النشاط املهين والدفع و ب التالية لصاحل الدولة سابقا عدا الضرائب ني الضرائولقد أسفر هذا التمييز على تعي 
الضريبة اجلزافية الوحيدة والضرائب على امللكية الذي ينقسم إىل كل من رسم العقاري ورسم  ،اجلزايف وامللغى مؤخرا

 اء يف النظام اجلبائي اجلديد: جوفيما يلي سنتطرق إىل أهم ما التطهري. 
I –  ع الضرائبأنوا:  

تعتمد اجلزائر على جمموعة من الضرائب لتمويل ميزانيتها وحماولة منها إحالل اجلباية العادية حمل البرتولية للتمكن من 
 :(74)، نذكرهاالتبعية النفطية ومن أسعار هذا األخري من التحرر

 ،اثلةرائب املباشرة والرسوم املمون الضقانتنص املادة األوىل من  :الضريبة على الدخل اإلجمالي ومجال تطبيقها . أ
تفرض على الدخل الصايف تسمى الضريبة على الدخل اإلمجايل و  الطبيعيني،تأسيس ضريبة سنوية على دخل األشخاص 

 ،(75)من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املتماثلة 99إىل  95مكلف بالضريبة، احملدد وفقا ألحكام املواد من اإلمجايل لل
ية الفئوية الصاف يلجبمع األرباح أو املداخ ،على الدخل الضريبةل اإلمجايل الصايف السنوي املكون ألساس الدخ وحيدد

ون املربمة ية: فوائد القروض والديبة املفروضة مبعدل حمرر، و األعباء القابلة للخصم التاليباستثناء تلك املتعلقة بالضر 
نات يالتأمخوخة و يعلى الش التأمنياشرتاكات  ،بناء مسكنتناء أو إبرامها قصد اقألغراض مهنية وكذا تلك اليت مت 

الضريبة على وحتسب  ، املربمة من طرف املالك املؤجرنيصة التأمينفقات اإلطعام، بول يا،ة املكتتبة شخصياالجتماع
 الدخل اإلمجايل وفق اجلدول التايل:

 (ي للضريبة على الدخلاجلدول التصاعدي السنو )معدالت فرض الضريبة  (:1) رقمالجدول 

 نسبة الضريبة قسط الدخل الخاضع للضريبة

 %1 071.111 ال يتجاوز

 %71 311.111 إىل 071.110 من

 %31 0.441.111 إىل 311.110 من

 %35 0.441.111 يفوق

 للضرائب. ، الوزارة املالية، املديرية العامة7102 سنةلالنظام اجلبائي اجلزائري  :المصدر                     

تؤسس ضريبة سنوية على جممل األرباح واملداخيل اليت حتققها  :الضريبة على أرباح الشركات ومجال تطبيقها  . ب
وتسمى هذه الضريبة بالضريبة على أرباح  031 الشركات وغريها من األشخاص املعنويني املشار إليهم يف املادة

ة احملدودة، شركات ي، شركات ذات املسؤولسهمت ذات أ)شركا شركات رؤوس األموال :وتطبق على، (71)الشركات
ة اليت يالشركات املدن، بة على أرباح الشركاتيم للضر عهن اختاروا إخضايشركات األشخاص الذ، (أسهمة ذات يبالتوص

الشركات ، ة ذات طابع صناعي و جتارييعموم هيئاتمؤسسات و ، بة على أرباح الشركاتيللضر عها اختارت إخضا
ة يالشركات التعاون، من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 07املذكورة يف املادة  واملنتجاتات يلعملاملنجزة ل

بالنسبة ألنشطة  %73 ،بالنسبة ألنشطة إنتاج السلع %09 :يليعلى أرباح الشركات كما وحتسب الضريبة  ،هتاواحتادا
بالنسبة لألنشطة  %71 ة واحلمامات باستثناء وكاالت األسفار،يحاية والري، وكذا األنشطة السيالبناء واألشغال العموم

 .األخرى
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ارسون مين يبة الذييف اجلزائر املكلفون بالضر  قهقحيستحق الرسم بصدد رقم أعمال ي الرسم على النشاط المهني: . ت
  نهأ غري ح الشركات.أربا  بة علىيأو للضر  املهنيةبة على الدخل اإلمجايل، يف صنف األرباح يللضر  حهختضع أربا نشاطا

 أو الشركات اليت ينياألشخاص املعنو   الناجتة عن استغاللينيعيالطب ل األشخاصيق الرسم مداخيتستثىن من جمال تطب
 مة املضافةي للرسم على القنيبالنسبة للخاضعواألساس اخلاضع هلذه الضريبة ف ،هينختضع كذلك للرسم على النشاط امل

رقم األعمال  هو مة املضافةي للرسم على القني اخلاضعريبالنسبة لغ، أما مة املضافةيعلى الق رقم األعمال بدون الرسم هو
 ـضات املقدرة بيالتخف جيب األخذ يف احلسبانبة يد األساس اخلاضع للضر يلتحدو  ،املضافة مةيمبا يف ذلك الرسم على الق

 ـب هيندد معدل الرسم على النشاط املحيو  ،اتييف القانون لصاحل بعض العمل يهااملنصوص عل% 25و% 51و 31%
 واجلدول التايل يبني ذلك: %،7

 TAP الرسم على النشاط املهين :(7)الجدول رقم 

 الرسم على النشاط

 TAPالمهني 
 الحصة العائدة للبلدية الحصة العائدة للوالية

 الصندوق المشترك

 للجماعات المحلية
 المجموع

 %7 %1,00 %0,3 %1,59 المعدل العام

 .من إعداد الباحثني اعتمادا على معطيات وزارة املالية المصدر:

األنابيب، ويتم  فيما يتعلق برقم األعمال الناتج عن نشاط نقل احملروقات بواسطة %3ويرفع هذا املعدل إىل نسبة 
 توزيع الناتج الرسم على النشاط املهين كالتايل:
 TAP الرسم على النشاط املهين: (3) الجدول رقم

 الرسم على النشاط

 TAPالمهني 
 الحصة العائدة للبلدية الحصة العائدة للوالية

 الصندوق المشترك

 للجماعات المحلية
 المجموع

 %3 % 1,01 %0,91 %1,99 المعدل العام

 .من إعداد الباحثني اعتمادا على معطيات وزارة املالية المصدر:     

 :ة من التخفيضات بالنسبة لنشاطات اإلنتاجبدون االستفاد %0وخيفض معدل هذا الرسم إىل 

 TAPالرسم على النشاط املهين  :(4)الجدول رقم 

 الرسم على النشاط

 TAPالمهني 
 الحصة العائدة للبلدية الحصة العائدة للوالية

 الصندوق المشترك

 للجماعات المحلية
 المجموع

 %0 %1,15 %1,11 %1,79 المعدل العام

 باحثني اعتمادا على معطيات وزارة املالية.من إعداد ال: المصدر    

 %.75مع ختفيض بنسبة  %7فيما خيص نشاطات البناء واألشغال العمومية والري حتدد نسبة الرسم بـ و 

نه أعلى  ،الرسوم املماثلةمن  قانون الضرائب املباشرة و  749يعرف الرسم العقاري من نص املادة   :الرسم العقاري . ث
خيضع كذلك  أنه تنص على 710واملادة  ،على امللكيات املبنية املوجودة فوق الرتاب الوطينيؤسس رسم عقاري سنوي 

 الغري املبنية:ينة و اجلدول املوايل يبني الرسم اخلاص مبلحقات امللكية املب، و هلذا الرسم امللكيات غري املبنية
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 معدالت الرسم العقاري :(5)الجدول رقم 

7م 511المساحة> المساحة
7م0111مساحة < 0111احة>>مس511 

 

 %01 %2 %5 معدل الرسم

 من إعداد الباحثني اعتمادا على معطيات وزارة املالية.: المصدر             

بالنسبة لألراضي الفالحية، غري أنه بالنسبة لألراضي الواقعة يف املناطق العمرانية واليت مت عليها بنايات  %3وكذلك 
وفقا  7117ابتداء من أول جانفي  %011ملستحقة بصدد هذا الرسم ترفعه بنسبة سنوات، فاحلقوق ا 5خالل مدة 

 للقاعدة التالية:

 نسبة الرسم× قيمة الرسم = ناتج القيمة الخاضعة للضريبة 

 وحيسب الرسم اخلاص باملبىن:

 نسبة التخفيض× المساحة × ائية القيمة اإليجارية الجب –(7المساحة )م× لمادة الخاضعة للضريبة= القيمة اإليجارية البيانية ا

مما ال شك فيه أن الرسوم اجلمركية ، الرسوم اجلمركيةو وأمهها الرسم على القيمة املضافة،  الضرائب الغير المباشرة: . ج
واملراد بالتعريفة اجلمركية هي جدول الرسوم يف الرقابة علي التجارة اخلارجية، أقدم الوسائل اليت استعملتها الدولة 

واهلدف من فرض مثل هذه التعريفات اجلمركية ليس   ،لع الصادرات أو الوارداتاليت تفرضها الدولة على س الضرائبو 
املنتجات  علىحبيث أن الرسم يفرض  ،جبائيا فقط، بل قد تستعمل يف محاية القتصاد الوطين من املنافسة األجنبية

 .(72)ت هي أهم أنواع الرسوم اجلمركية على اإلطالقاألجنبية املستوردة للحد منها، وان كانت الرسوم على الواردا

II – المضافة الرسم على القيمة TVA:  واملتعلق بقانون املالية  0991-07-30املؤرخ يف  39-91مبقتضى القانون
 أنشئ عن طريق أحكام املادة قانون الرسم على القيمة املضافة والرسم على العمليات البنكية والتأمينات،، 0990لسنة 

دخل حيز التطبيق بعد ، 0997واملتعلق بقانون املالية لسنة  0990-07-09املؤرخ يف  75-90ومبوجب القانون رقم 
استكمال فصوله املرتبطة بتحديد النسب ونظام اإلعفاءات واألنظمة اخلاصة، حيث مل يدم الرسم على العمليات البنكية 

 .ليخضع بدوره إىل الرسم على القيمة املضافة 0995ة والتأمينات طويال ومت حذفه بنص قانون املالية لسن
، TUGPSتأدية اخلدمات  علىوالرسم الوحيد اإلمجايل  ،TUGPاإلنتاج  علىكما مت تعويض الرسم الوحيد اإلمجايل   

بنظام الضريبة على القيمة املضافة لعدم متاشيه مع املستجدات االقتصادية احلالية وتعقده  0997-14-10 ابتداء من
: عمليات البيع واألعمال العقارية واخلدمات من غري (79)ختضع للرسم على القيمة املضافةو  ،(79)تعدد معدالتهخاصة و 

تلك اخلاضعة للرسوم اخلاصة، اليت تكتسي طابعا صناعيا أو جتاريا أو حرفيا، ويتم اجنازها يف اجلزائر بصفة اعتيادية أو 
لوضع القانوين لألشخاص الذين يتدخلون يف اجناز األعمال اخلاضعة للضريبة أو ا وجوبا على: ويطـبق هذا الرسـم، عرضية

  عمليات االسترياد.، شكـل أو طبيعة تدخل هؤالء األشخـاص ، وضعيتهم إزاء مجيع الضرائب األخرى
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 يرعمليات التصدكل من   هيو هناك بعض العمليات اخلاضعة للضريبة على الرسم على القيمة املضافة اختياريا و 
تتمتع بنظام املشرتيات اليت املؤسسات و  ملكلفني بالرسوم األخرى ما عدا الرسم على القيمة املضافةا ،للشركات البرتولية

 . 47 باإلعفاء املنصوص عليه يف املادة
د مبوجب قانون الرسم على القيمة املضافة تستثىن مجلة من اإلعفاءات يف النظام الداخلي على غرارها يف االسترياو  

من هذا الرسم مبوجب قرار يصدره املدير العام  اإلعفاءويتم  ،والتصدير وذلك لغرض اقتصادي واجتماعي، ثقايف أو تقين
إعفاءات تتعلق باألشخاص واملؤسسات املعتمدة من طرف الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب أيضا توجد ، و للضرائب
 .(31)املالحة البحرية، كل هذه تعترب إعفاءات مؤقتةلتطوير االستثمار، وبعض نشاطات  الوطنية والوكالة

تعرف القاعدة اخلاضعة للرسم على أهنا املبلغ الذي ميسه معدل الرسم وهو رقم األعمال خارج الرسم أي مثن البضائع، 
ه القاعدة إن هذ ،(30)األشغال أو اخلدمات مبا فيها كل املصاريف والرسوم واحلقوق باستثناء الرسم على القيمة املضافة

دل املخفض عأين بدأ تطبيق هذه الضريبة وهي: امل 0997ل ير فالضريبية خاضعة ألربع معدالت يف اجلزائر ابتداءا من أ
 .%41أما املضاعف  %70واملعدل العادي  %03واملعدل املخفض % 2 اخلاص

ت اخلاضعة له سابقا للمعدل وحتويل السلع واخلدما %41مت التخلي عن املعدل املضاعف  0995يناير  0من  ابتداءو 
تغري املعدل العادي بزيادة نقطة أي من  0999ليتم الحقا يف سنة  ،(37)العادي، مع االحتفاظ باملعدالت األخرى

واملعدل العادي  %2املعدل املخفض  :على النحو التايل 7110من سنة  ابتداءلتصبح املعدالت  ،%04إىل  03%
02%

 (33). 
الرسم  خر، ويف السياق مت رفعآاحلكومة من خالل املشروع رفع قيمة العديد من الرسوم وإقرار قررت  7102أما يف سنة 

% 09و 9إىل  %02و 2 حيث ستنتقل النسب املطبقة حاليا واملقدرة بـ %7 ب  (TVA) القيمة املضافة على

 .(34)مليار دج 001هبدف زيادة موارد ميزانية الدولة مبا يعادل 
 اإليرادات العامة في الجزائر:على رسم على القيمة المضافة ال أثرقياس رابعا: 

I -  اإليرادات العامة في الجزائرتطور هيكل : 

الكلية  اإليرادات، فتنقسم األموال الالزمة لسد حاجياهتا ونفقاهتاتستمد منها  الدولة العامة املصادر اليت  اإليراداتتعترب 
 94/02من القانون  00يف املادة  اإليراداتقائمة هذه  اجلزائري شرعامليف اجلزائر حسب طرق حتصيلها، فقد حدد 

العامة للدولة  املوازنةاملطبقة على  النهائية اإليراداتوهي موارد كلها ذات طبيعة هنائية حتت اسم  ، املتعلق بقوانني املالية
  :(35)وذلك حسب األصناف الثالثة التالية

الضرائب املباشرة الدولة وتشتمل على:  حتصلها اليت اجلبائية االقتطاعات جمموع عن عبارة هي: الجباية العادية إيرادات . أ
  .والضرائب الغري املباشرة، حقوق التسجيل والطابع، احلقوق اجلمركية ، الضرائب على رقم األعمالاملماثلةوالرسوم 
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 املختلفة واحلصيلة الدولة، أمالك حاصل على على اخلصوص اجلبائية الغري املوارد وحتتوي :اإليرادات الغير الجبائية . ب

 : منها نذكر الدولة، أمالك أو اجلباية مصدرها يكون ال اليت املوارد كافة على تشتمل األخرى واليت واإليراداتللميزانية 

 .واهلدايا املسامهات واهلبات النظامية، املوارد اخلدمات، لقاء املدفوعة التكاليف الغرامات،

 اقتطاعات عن عبارة هنأل اجلبائية، يراداتاإل ضمن نظريا يدرج العامة اإليرادات من النوع هذا :البترولية الجباية . ت

اجلزائري  املشرع جعلت اليت هي اجلبائية اإليرادات بقية عن متيزه اليت اخلصوصيات لكن املالية، اإلدارة هبا تقوم إجبارية
 القنوات عرب النقل االستغالل، البحث،و  التنقيب بنشاطات قاملتعل بالقانون األمر قعلويت ،هبا خاص لقانون خيضعها

 يةيلالتكم والضريبة البرتويل الدخل على الرسم السنوي، املساحي الرسم على البرتولية اجلباية وتشتمل باحملروقات، اخلاصة

 .الناتجعلى 
 إىلكل من اجلباية البرتولية واجلباية العادية   العامة يف اجلزائر مع حساب نسبة اإليراداتهيكل اجلدول التايل يبني و 

 :العامة يراداتاإل
 مليار  دج 0الوحدة:                              7105-0990خالل الفرتة  هيكل اإليرادات العامة يف اجلزائر: (6)الجدول رقم 

 7112 7115 7113 7111 1991 1992 1995 1997 1991 السنوات

 3192,2 3197,5 0924,4 0515,5 224,1 971,1 100,2 300,9 749,9 العامة *اإليرادات

% 011 011 011 011 011 011 011 011 011 

 3513.1 7997.3 0924.9 0399.1 255.2 911.4 529.0 317.1 744.7 الجبائية ‡اإليرادات

 7291.9 7357 0351 0110.4 475.9 597.5 331.0 093.9 010.5 اإليرادات الجبائية البترولية

الجباية البترولية إلى  %
 االيرادات العامة

14.9 17.0 54.9 13.9 54.9 11.5 19.3 21.3 25.9 

 211.9 141.3 574.9 399.7 379.9 303.9 747 019.9 97.2 اإليرادات الجبائية العادية

الجباية العادية إلى  %
 االيرادات العامة

33.7 34.9 39.5 33.9 47.5 71.4 71.5 71.2 71.2 

 7116 7115 7114 7113 7117 7111 7111 7119 7111 لسنواتا

 - 5013.0 5239.4 5952.5 1339.3 5291,0 4329,1 3121,1 5091,4 اإليرادات العامة

 - 4279.7 5429.9 5219 1197.9 5511.9 4097.4 3559.3 5153.9 اإليرادات الجبائية

 - 7323.5 3399.4 3129 4094.3 3929.2 7915 7407.2 4199.1 اإليرادات الجبائية البترولية

الجباية البترولية إلى  %
 االيرادات العامة

29.2 15.1 11.3 19.2 11 10.2 59 41.5 - 

 - 7354.2 7190.4 7130 0919.1 0572.0 0792.4 0041.1 915.7 اإليرادات الجبائية العادية

الجباية العادية إلى  %
 االيرادات العامة

09.5 30.0 79.3 71.3 31.0 34.0 31.4 41.0 - 

 .7105-7101-7111-7117نك اجلزائر الديوان الوطين لإلحصائيات، التقرير السنوي ب من اعداد الباحثني باالعتماد على احصائيات :المصدر

 الغري اجلبائية. اإليراداتاجلبائية +  اإليراداتالعامة =  اإليرادات *

 .اجلبائية العادية اإليراداتالبرتولية +  اجلبائية اإليراداتاجلبائية =  اإليرادات‡  
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 7105مليار دينار جزائري إىل غاية سنة  97.2اليت بلغت  0990لقد عرفت اجلباية العادية ارتفاعا مستمرا منذ سنة 
مقارنة حصيلة اجلباية البرتولية واجلباية وبالرغم من ذلك ومن خالل  ،مليار دينار 7354.2اليت بلغت أعلى قيمة بـ 

امليزانية، ما يؤكد لنا فشل سعي السلطات اجلزائرية يف  إيراداتادية يبني لنا مدى هيمنة اجلباية البرتولية على متويل الع
بسبب استقرار تذبذبا وعدم ألن نسبة اجلباية العادية إىل إمجايل اإليرادات عرفت ، إحالل اجلباية العادية حمل البرتولية

والشكل  للجباية البرتولية اليت أصال تتحكم فيها عوامل خارجية.هي النسبة األكرب  ، وأنعدم استقرار النظام الضرييب
تتبعها ملسار اجلباية البرتولية أي هلما  ية البرتولية من خاللئاجلبا لإليراداتالكلية  اإليراداتالتايل يبني لنا مدى تابعية 

 االجتاه.نفس 
 7105-0990 خالل الفرتة يف اجلزائراإليرادات العامة  تطور: (1الشكل البياني رقم )
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 .7105-7101-7111-7117من اعداد الباحثني باالعتماد على احصائيات الديوان الوطين لإلحصائيات، التقرير السنوي بنك اجلزائر : المصدر         

 من خالل الشكل التايل:أكثر توضيح الوميكننا 
 7105-0990 اإليرادات العامة يف اجلزائر خالل الفرتةهيكل : (7) الشكل البياني رقم
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 .7105-7101-7111-7117بنك اجلزائر لالديوان الوطين لإلحصائيات، التقرير السنوي : إحصائيات: من إعداد الباحثني باالعتماد على المصدر      

 7105سنة  % 41.5تتأرجح ما بني جلباية البرتولية على اإليرادات الكلية بنسب ايتبني من الشكل أعاله مدى هيمنة 
، إال ةالدول خزينة لتمويل أساسي كمورد البرتولية اجلبائية اإليرادات اجلزائر على اعتماد يؤكد مما ،7119سنة  %29.2و 

 احملروقات، أسعار تقلباتيف متمثلة  ارجيةلعوامل خ عرضة جيعلها بل أن هذا الوضع ال يساهم يف فعالية النظام الضرييب 
يف باإلضافة إىل عدم استقرار الدوالر األمريكي املستخدم كأداة تسوية  ،اليت ختضع للتقلبات السعرية يف األسواق الدولية
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 هذه نم التحرر على اجلزائري االقتصاد قدرة عدملنا  يؤكد الذي ،ما يؤثر سلبا على االقتصاد القومي ،(31)لك القطاعذ

 .التبعية
معدل هلا سنة الكلية حيث وصلت إىل أعلى  اإليراداتلكننا نالحظ أيضا ارتفاع حمسوس يف نسبة اجلباية العادية إىل  

وتعود النظام الضرييب مؤخرا برتولية بفضل اإلصالحات اليت مست وقاربت مسامهتها اجلباية ال ،%41.0بنسبة  7105
على الدخل العام واألجور والضريبة على أرباح صيل املسامهات املباشرة والضريبة هذه النتائج أساسا إىل ارتفاع حت

لية بسبب الك اإليراداتمسامهة اجلباية البرتولية يف  باإلضافة إىل اخنفاض الضرائب على رقم األعمال. وكذا املؤسسات
 أسعار احملروقات. باخنفاضاملتعلقة  ةاألزمة األخري 

مبا فيها  اقتصاديات الدول النامية معظم هبا تتسم واليت الضرائب مستوى الخنفاض املؤدية ةاملهم العوامل بني إن من
 املرتتبة اآلثار إحدى أن يالحظحيث  االقتصادي، اهليكل به يتسم الذي اخلفي باالقتصاد يسمى ما ظاهرة اجلزائر، هي

 إحصائيات على ذلك تأثري إىل إضافة ،ئبعليه الضرا تفرض ال الدخل من جزء وجود هو اخلفي، االقتصاد وجود على

 للتأثري احملتمل السياسات لصانعي املكتمل التقييم دون حيول أن شأنه والبيانات من املعطيات النقص يف هذا عليها، يعتمد

 .(32)الضرييب النظام يف للتغيريات األساسية نتيجة حدوثه على
II - تطور هيكل الجباية العادية: 

 ،العامة السلطات طرف من بالغ باهتمام  0990سنة  األخرية اإلصالحات خالل اجلزائر يف العادية اجلباية حظيت لقد
بالنظر للجباية البرتولية اليت  ،يزانية الدولةمل الالزمة العامة اإليرادات لتعبئة النسيب باالستقرار يتصف كمورد ألمهيتها نظرا

 واالجتماعية، االقتصادية األهداف من جمموعة حتقيق يف دورها إىل إضافة ،تتحكم فيها عوامل خارجة عن نطاق الدولة

 اإليراداتسامهة يف اململعرفة أكثر الضرائب  وذلك اجلزائر يف العادية اجلباية ايرادات بنية على الوقوف سنحاول لذلك
 .العادية

  مليار د ج 0الوحدة:                             7101-0990 يف اجلزائر خالل الفرتة العادية اجلبايةهيكل  :(2)الجدول رقم 

 7112 7115 7113 7111 1991 1992 1995 1997 1991 السنوات

 211.9 141.3 574.9 399.7 379.9 303.9 747 019.9 97.2 اإليرادات الجبائية العادية

الضرائب على الدخل واألرباح )بما فيه حصيلة 
 759.0 019.0.2 072.9 99.5 99.0 90.9 - - - ضرائب على األجور(

)بما  الضرائب على السلع والخدماتحصيلة 
 342.5 319.2 733.9 029.7 054.9 049 - - - فيها الرسم على القيمة المضافة(

 033.0 043.9 043 013.1 25.4 23.5 24.4 31.3 47 الرسوم الجمركيةحصيلة 

 79.0 09.1 09.3 01.9 00.3 01.1 - - - التسجيل والطابعايرادات 

 7116 7115 7114 7113 7117 7111 7111 7119 7111 السنوات

 - 7354.2 7190.4 7130 0919.1 0572.0 0792.4 0041.1 915.7 اإليرادات الجبائية العادية

حصيلة الضرائب على الدخل واألرباح )بما فيه 
 - 0134.5 990.7 973.0 917.3 194.2 559.0 417.0 330.5 ضرائب على األجور(

لة الضرائب على السلع والخدمات )بما حصي
 - 974.3 219.5 240.1 157 527.1 519.4 429.5 435.7 فيها الرسم على القيمة المضافة(
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 312.5 400.0 321.9 413.2 339.7 777.3 029.7 021.7 053.3 حصيلة الرسوم الجمركية

 - 94.2 21.9 17.5 51.0 42.2 39.0 35.9 33.1 ايرادات التسجيل والطابع

-7111-7117: من اعداد الباحثني باالعتماد على احصائيات الديوان الوطين لإلحصائيات، التقرير السنوي بنك اجلزائر المصدر

7101-7105 

 يلي: مامن اجلدول أعاله نالحظ 
رتفاع ويرجع هذا اال، 7105وبلغت أقصى قيمة هلا سنة ارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل واألرباح من سنة ألخرى ــــ 

عدد املكلفني هبا واستحالة التهرب منها، باإلضافة إىل زيادة حصيلة أرباح ، وكذا ارتفاع إىل زيادة األجور واملرتبات
 الشركات بسبب ارتفاع عدد املكلفني يف ظل برامج التنموية الضخمة مؤخرا وما صاحبها من إنشاء مؤسسات جديدة.

لع واخلدمات مبا فيها الرسم على القيمة املضافة اليت تأيت يف املرتبة األوىل ضمن ارتفاع أيضا حصيلة الضرائب على الســــ 
 العمومي سواء اإلنفاق ارتفاع يف ظل االستهالك حجم يف املسجل الكبري االرتفاعويرجع هذا االرتفاع إىل هذه الضريبة، 

 الداخلية، العمليات على املضافة لقيمةا على الرسم حصيلة زيادةسبب يف  ما ،التنموية من خالل الربامج اخلاص أو

التايل يبني مدى مسامهة ، والشكل الواردات على املضافة القيمة على الرسم حصيلة ارتفاع مث ومن اجلزائر واردات وارتفاع
 :اجلباية العادية إيراداتمتويل الرسم على القيمة املضافة يف حتصيل 

   7105-0990 ة يف اجلزائر خالل الفرتةهيكل اجلباية العادي (:3الشكل البياني رقم )
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-7111-7117: من إعداد الباحثني باالعتماد على إحصائيات: الديوان الوطين لإلحصائيات، التقرير السنوي بنك اجلزائر لمصدرا

7101-7105. 
رتفاع وتارة باالخنفاض، ويرجع اخنفاض يف حصيلة هذه تارة باال يف حصيلة الرسوم اجلمركية فهي تتميز تأرجحنالحظ ـــــــ 

يؤدي إىل اخنفاض اإليرادات اجلمركية بالنظر إىل احلجم ومثل هذا التفكيك ، األخرية بسبب عملية التفكيك اجلمركي
جع بالدرجة هذه احلصيلة تر ، أما سبب ارتفاع األوريب من التجارة اخلارجية للجزائرتعامل اجلزائري مع االحتاد الكبري لل
 الواردات. حصيلة وارتفاعالدولية  إىل مدى ارتباط السوق اجلزائري باألسواقاألوىل 

حيث مسامهتها يف اجلباية من  رغم التطور احلاصل يف حصيلة الطوابع والتسجيل من سنة ألخرى إال أهنا تبقى ضعيفةــــــــ 
 العادية.
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III- بعد الدراسة النظرية والتحليلية :في الجزائر لمضافة على ميزانية الدولةالدراسة القياسية ألثر الرسم على القيمة ا
تأثري الضريبة على القيمة املضافة  دراسة واجلباية البرتولية يف ميزانية الدولة، سنحاول بطريقة قياسية  لدور اجلباية العادية

 .7105 -0990من  ابتداء اجلزائرإيرادات ميزانية  علىكنوع من اجلباية العادية 
 7105 -0990خالل الفرتة حمل الدراسة يلي يتم استعراض متغريات النموذج  فيما  استعراض متغيرات النموذج: -0

 مشاهدة:  75مشاهداهتا  عدد واليت بلغ

من خالله ، متثل املتغري املستقل والذي يعترب مصدر من مصادر متويل ميزانية الدولة  الرسم على القيمة المضافة: -
يف إيرادات اجلباية العادية وبالتايل التأثري على النشاط االقتصادي للدولة، ويرمز له بالرمز  يساهم  ميكن أن TVA ـب 

 )مليار دج(.

: متثل املتغري التابع ملا هلا من دور فعال يف تنفيذ خمططات التنمية، ويرمز له بالرمز إيرادات ميزانية الدولة - RB 
RECETTE BUDGETAIRE مليار دج(.ـ ب( 

يتم استخدام أسلوب االحندار اخلطي البسيط  صياغة النموذج القياسي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة: -7
وسنقوم بتجريب نوعني  ،يف تقدير النموذج القياسي اخلاص بأثر الضريبة على القيمة املضافة على إيرادات ميزانية الدولة

 والصيغ الرياضية لكل منوذج هي: ،(اللوغاريتمية)من الصيغ الرياضية وهي الصيغة اخلطية والصيغة الغري خطية 

      :النموذج الخطي      

iii TVARB   .10 
: حيث  .معلمة النموذج 

 i متثل الزمن أي قيمة املتغري يف السنة :i. 

النموذج ذو طابع احتمايل هلذا مت إدخال و   الذي ينوب عن بعض املتغريات اليت ميكن أن تؤثر يف إيرادات ميزانية
 الدولة واليت يصعب قياسها.

  الغير الخطيالنموذج: 
    iii TVARB   log.loglog 10 

ذج باستعمال طريقة املربعات الصغرى العادية كوهنا من أحسن الطرق يتم تقدير النمو  تقدير النموذج القياسي: -3
، وبعد (EVIEWS4)لتقدير النماذج اخلطية كما سبق ذكر خصائصها، ويتم ذلك باالستعانة بالربنامج اإلحصائي 

 إدخال البيانات يف هذا الربنامج، ظهرت نتائج التقدير اخلطي واللوغاريتمي كما يلي:

 دير النموذج الخطي لتأثير الرسم على القيمة المضافة على إيرادات ميزانية الدولة:نتائج تقـ ـــــ 4
Method : Least Squares 

Date : 11/04/17   Time : 12 :47 

Sample(adjusted) : 1991 2015 

Included observations : 25 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 094.5273 225.9199 0.816782 0.4224 
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TVA 2.109631 0.509006 13.96767 0.0000 

R-squared 1.894542     Mean dependent var 2674.320 
Adjusted R-squared 1.889957     S.D. dependent var 2092.071 

S.E. of regression 193.9980     Akaike info criterion 15.99943 
Sum squared resid 00177565     Schwarz criterion 16.09694 

Log likelihood -197.9929     F-statistic 095.0959 
Durbin-Watson stat 1.979761     Prob(F-statistic) 1.000000 

 ".EVIEWS: خمرجات "المصدر                       

تربط بني متغريات الدراسة تبني لنا من خالل شكل االنتشار أن العالقة اليت تربطهما غري خطية، وملعرفة نوع العالقة اليت 
  ولغرض تقدير املعلمات ال بد من حتويل الصيغة السابقة إىل صيغة خطية بإدخال اللوغاريتم على طريف املعادلة:   

    iii TVARB   log.loglog 10 
 نموذجلل نتشاركل االش (:4) الشكل البياني رقم
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 ".EVIEWS: من إعداد الباحثني باالعتماد على برنامج "المصدر        

 :نتائج تقدير النموذج اللوغاريتمي لتأثير الرسم على القيمة المضافة على إيرادات ميزانية الدولة -5
Dependent Variable: LOG(RB) 

Method: Least Squares 

Date: 11/04/17   Time: 13:23 

Sample(adjusted): 1991 2015 

Included observations: 25 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 1.753209 0.215521 8.134766 0.0000 

LOG(TVA) 1.044493 0.038752 26.95315 0.0000 

R-squared 0.969312     Mean dependent var 7.475573 

Adjusted R-squared 0.967977     S.D. dependent var 1.035887 

S.E. of regression 0.185370     Akaike info criterion -0.456304 

Sum squared resid 0.790330     Schwarz criterion -0.358794 

Log likelihood 7.703797     F-statistic 726.4720 

Durbin-Watson stat 1.105003     Prob(F-statistic) 0.000000 

 ".EVIEWS"خمرجات  :المصدر                     

 تحليل النموذج: -1
قبل استخدام النموذج يف تفسري العالقات االقتصادية املراد حتليلها، ال بد من التأكد أوال من مدى توافر وحتقيق شروط 

تقدير معامل منوذج االحندار. وأول ما مّت مالحظته هو صغر قيمة "داربني طريقة املربعات الصغرى املستخدمة يف 
واتسون"، هذا ما يؤكد وجود ارتباط ذايت بني البواقي، وهذا االرتباط من شأنه أن جيعل قيمة التباين املقدر للخطأ يكون 

ذا التباين تكون أكرب من قيمتها أقل من قيمته احلقيقية، وبالتايل فإن قيمة إحصاءات االختبارات اليت تعتمد على ه
 صحته. احلقيقية مما جيعل القرار اخلاص جبودة توفيق النموذج قرار مشكوك يف 
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ويتم احلكم على مدى وجود استقالل بني البواقي من خالل اختبار  DW ومن جدول القيم احلرجة لـ ، DW 
قيمة الدنيا يتضمن قيمتني حديتني  05,1Ld  و قيمة عليا 21,1Ud  5وذلك عند مستوى معنوية% 

وعدد املتغريات املستقلة  75وحجم العينة  1K حيث يتم قبول فرضية العدم اليت تنص على عدم وجود ارتباط ،

ذايت بني البواقي يف حالتني:  UdDW 42  ؛ 2 DWdU. 
أما يف حاليت  44  DWdL ؛ LdDW 0 ؛ يكون القرار برفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة

لقرار يكون فيها اغري هذه احلاالت املذكورة واليت تبني وجود مشكلة االرتباط الذايت،  باإلضافة لذلك هناك حالة أخرى 
فرضية البديلة بوجود الفإننا نقبل  صادفتنااحلالة اليت وهي  ،أم ال ارتباطغري حمدد مبعىن ال نستطيع أن حندد إذا كان هناك 

ربعات الصغرى، فيتم التوقف عن اختبار الفرضيات األخرى، املمشكلة االرتباط الذايت بني البواقي، هذا ما خيالف شروط 
ل وبالتايل من الضروري إدخا 1AR  على النموذج املراد تقديره ملعاجلة هذه املشكلة، وهبذا نتحصل على النموذج

 املقدر بعد استبعاد االرتباط الذي يبني األخطاء كالتايل
Dependent Variable: LOG(RB) 

Method: Least Squares 

Date: 11/04/17   Time: 14:08 

Sample(adjusted): 1992 2015 

Included observations: 24 after adjusting endpoints 

Convergence achieved after 5 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 1.670219 0.413299 4.041188 0.0006 

LOG(TVA) 0.074956 0.072540 14.54315 0.0000 

AR(1) 0.411069 0.220754 1.862113 0.0766 

R-squared 0.970548     Mean dependent var 7.557178 

Adjusted R-squared 0.967743     S.D. dependent var 0.972622 

S.E. of regression 0.174685     Akaike info criterion -0.535199 

Sum squared resid 0.640810     Schwarz criterion -0.387942 

Log likelihood 9.422385     F-statistic 346.0134 

Durbin-Watson stat 1.819839     Prob(F-statistic) 0.000000 

Inverted AR Roots        .41 

 ".EVIEWS: خمرجات "المصدر                
 (1,92)معامل التحديد حيث بلغ فقد أظهرت نتائج التقدير ارتفاع ملموس يف القوة التفسريية للنموذج وفقا ملؤشر 

هذا بعد معاجلتنا ملشكلة االرتباط الذايت اليت كانت يف النموذج األول، فسوف يتم االعتماد على النموذج الثاين املصحح 
شروط طريقة املربعات ل ابإتباع اختبار الفرضيات طبقو ومعرفة مدى قدرته على تفسري العالقة بني املتغري التابع واملستقل، 

 لصغرى كالتايل:ا

 :معنوية املعامل تستخدم إحصائية ستودنت لتقييم معامل  إن اختبارمعامل التحديد ومعنوية معامالت االنحدار
يالحظ من خالل نتائج التقدير املبينة أعاله أن مجيع معامالت و  على املتغري التابع، النموذج أي تقييم تأثري املتغري املفسر

 ،% 5( وهو أقل من مستوى املعنوية 1.11) ألن قيم االحتمال بلغت ما يقارب ،صفرالنموذج معنوية وختتلف عن 
أي أنه بالنسبة الختبار ستودنت سنرفض فرضية العدم ونقبل بالفرضية البديلة أي معامل املتغري الثابت له معنوية 

 %.1الثابت يف النموذج خبطأ قدره  إحصائية أي أنه ميكن قبول
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ومنه   ،ل الرسم على القيمة املضافة سنرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة أي أنه معنويوكذلك بالنسبة ملعام 
يف تفسري معدل إيرادات ميزانية الدولة خالل  %5 ميكن القول أن الرسم على القيمة املضافة هلا معنوية إحصائية عند

فرتة الدراسة أي  TVA ت.تؤثر على معدل اإليرادا 

من املتغريات اليت حتدث يف إيرادات ميزانية  %91كما بلغت قيمة معامل التحديد املعدل وهذا معناه أن يفسر 
الدولة RB، أما الباقي فتفسر  ،مما يدل أن هناك ارتباط قوي بني الرسم على القيمة املضافة وإيرادات امليزانية العامة

 يف النموذج.بعوامل أخرى غري مدرجة 
  :نستخدم اختبار فيشر اختبار فيشرF  الختبار املعنوية الكلية للنموذج املتحصل عليه، ويالحظ من خالل نتائج

ألن قيم االحتمال بلغت ما يقارب  امل النموذج معنوي وخيتلف عن صفرالتقدير املبينة يف اجلدول األخري أن مع
ال خيتلف ليت تنص على أن املتغري املستقل يه سنرفض فرضية العدم اوعل %، 5وهو أقل من مستوى املعنوية ، (1.11)

عن الصفر، ونقبل الفرضية البديلة ما يدل على وجود عالقة خطية جوهرية معنوية بني املتغري التابع واملفسر، إذن النموذج  
 ككل له معنوية. 

 بعد إدخال على النموذج  استقالل الذاتي للبواقي: اختبار 1AR  املراد تقديره ملعاجلة مشكلة االرتباط، حتصلنا
على قيمة معامل "دوربن واتسون" مساوية لـ  81,1DW  وهي حمصورة بني 2 DWdU  أي

 281.121.1  ،واقي، ومن مت فإن وعليه يتم قبول فرضية العدم خبلو النموذج من مشكلة االرتباط الذايت للب
 الشرط األول من شروط استخدام املربعات الصغرى متوافر.

 :بريا" املتاح بالربنامج " -مت استخدام اختبار "جاركاختبار التوزيع الطبيعي للبواقيEVIEWS الختبار التوزيع "
وهي أكرب  (1.90)لة قدرها مبستوى دال (1.09)قيمة احملسوبة بلغت الالطبيعي االحتمايل للبواقي، وأثبتت النتائج أن 

وعليه مت قبول فرضية العدم القائلة بأن البواقي تتبع القانون الطبيعي، ومنه فالشرط الثاين من  %5من مستوى معنوية 
 شروط استخدام املربعات الصغرى متوافر.

 اختبار التوزيع الطبيعي(:5) الشكل البياني رقم
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Series: Residuals

Sample 1992 2015

Observations 24

Mean      -7.85E-15

Median  -0.002645

Maximum  0.347547

Minimum -0.297631

Std. Dev.   0.166917

Skewness  -0.081598

Kurtosis   2.600181

Jarque-Bera  0.186489

Probability  0.910971

 
 ".EVIEWSعداد الباحثني باالعتماد على برنامج ": من إالمصدر                          
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 ختبار تجانس البواقي: )ثبات تباين األخطاء(ا: 

من بني أحد شروط طريقة املربعات الصغرى هو حتقق افرتاض ثبات جتانس البواقي، ألن عدم ثبات التباين يف منوذج 
ارتباط ذايت بني البواقي، وبافرتاض فرضية العدم اليت  االحندار من شأنه أن يرتتب عليه نفس اآلثار املرتتبة يف حالة وجود

تنص على ثبات تباين البواقي، مقابل الفرضية البديلة ال يوجد هناك جتانس بني البواقي، يتم استعمال اختبار االحندار 
 الذايت املشروط بعدم التباين ARCH:بلغت قيمة االختبار ، وكانت النتائج كالتايل   37,1F  مبستوى داللة

)قيمة االحتمال(  27,0. valueP  وعليه يتم قبول فرضية العدم بثبات تباين  %،5وهي أكرب من مستوى معنوية
 البواقي.

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.371404     Probability 0.275560 

Obs*R-squared 2.772520     Probability 0.250009 

 ".EVIEWS: خمرجات "المصدر                        

  النموذج استقراريهدراسة: TEST COSUM  

النموذج أو عدمها خالل فرتة  الدراسة من خالل مالحظة املنحىن إذا كان  استقراريهللتأكد من  االختباريعمل هذا 
 H    1     لنموذج مستقر  خارج املمرين فهو غري مستقر ويتم وضع فرضيتني: اداخل املمرين  فهو مستقر، أما إذا كان 

   H1النموذج غري مستقر   

 (:اختبار التوزيع الطبيعي1) الشكل البياني رقم
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CUSUM 5% Significance

 
 ، ما يؤكد صحة النموذج.مبا أن املنحىن مل خيرج من املمر أي أن النموذج مستقر خالل هذه الفرتةو 

 للنموذج فإن منوذج الدراسة هو:  شروط االحصائيةومن خالل توفر مجيع ال

   
     

2582,196,0

000.0...0006.0...000.0

ln07,067,1ln

2 



obsDWR

TVARB

 
تبني النتائج أن هناك أثر موجب ضعيف للرسم على القيمة املضافة على ايرادات ميزانية الدولة، حيث أن الزيادة يف 

 .%1,12تؤدي إىل زيادة معدل منو ايرادات امليزانية بـ  %0الرسم على القيمة املضافة بـ 

 :ةـــــــــــــــالخاتم
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إىل تنويع مصادر ايراداهتا من أجل التقليل من االعتماد على اجلباية البرتولية واحالل اجلباية  اجلزائر سعت  دلق 
غري جبائية ممثلة يف إيرادات أمالك الدولة،  إيراداتحيث تتكون إيرادات الدولة من ، العادية يف تغطية النفقات املستمرة

 ت اجلبائية تضم جمموعة من الضرائب والرسوم، وايرادات اخرى تتمثل يف القروض واصدار نقدي.وااليرادا
مصاحلها، يتطلب منها موارد مالية متنوعة واملتمثلة يف تسيري األمالك و  نتيجة لزيادة املهام اليت تقوم هبا الدولة 

والرواج االقتصادي أسباب أمهها النمو الدميغرايف لعدة  ، وذلكلتغطية نفقاهتا اليت هي يف تزايد مستمر من سنة ألخرى
أدى بالدولة إىل إعادة إصالح النظام الضرييب بغية زيادة مردودية اجلباية العادية لتصبح الضريبة سواء  مما ،االجتماعيو 

 .حتقيق أهداف السياسة االقتصاديةمباشرة أو غري مباشرة  أداة فعالة يف 
اليت هلا تأثري  IRG,IBS,TVAوتعددت أنواع الضرائب  0997الضرييب بداية من  حيث مت انتهاج سياسة االصالح 

إىل جانب  ،وتبني ضعفها وحمدوديتها ومل يكن له دور فاعل يف الرفع من مردودية اجلباية العادية ،ضئيل على ميزانية الدولة
 .خطط له اهلدف امل حيققومل ، عدم قدرته على التأثري على بنية هيكل اجلباية العادية

واالقتصاد  وميكن إرجاعه إىل بعض االسباب منها الغش والتهرب الضرييب وعدم وجود رقابة صارمة يف حتصيل الضرائب
 حيث مازالت اجلباية البرتولية مسيطرة على ميزانية الدولة.  ،اخلفي
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   دور الحوافز في تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين في المؤسسة االقتصادية[
 ](تيزي وزو) بذراع الميزان  siscoplastدراسة ميدانية في مؤسسة 
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       :ملخص
هتدف هذه الدراسة إىل معرفة دور احلوافز يف حتقيق الرضا الوظيفي للعاملني يف املؤسسة االقتصادية        

املتواجدة يف   دراسة ميدانية مبؤسسة حقن البالستيك و صناعة األدوات املدرسية وملعرفة ذلك مت إجراء
ذراع امليزان بوالية تيزي وزو، حيث مت توزيع استمارة اإلستبيان بطريقة عشوائية على كافة األصناف 

ة باملعنوية يف الوظيفية باملؤسسة .بينت نتائج الدراسة أن احلوافز املادية هي األكثر تقدميا للعاملني مقارن
مؤسسة حقن البالستيك و صناعة األدوات املدرسية ، لكن رغم ذلك فهي مل ترقى إىل إشباع احلاجات 
املختلفة ألفراد عينة البحث و هذا ما كشفت عنه الدراسة يف املستويات املنخفضة للرضا الوظيفي 

راسة أن احلوافز املقدمة بنوعيها للعاملني يف املؤسسة حمل الدراسة ، باإلضافة إىل ذلك فقد كشفت الد
 .املادية و املعنوية هلا عالقة طردية ذات داللة إحصائية مع الرضا الوظيفي

مؤسسة حقن ، احلوافز املعنوية ، احلوافز املادية ،ذراع امليزان  ،الرضا الوظيفي :الكلمات المفتاحية
  .صناعة األدوات املدرسيةالبالستيك و 

 
Abstract:   

The objective of the research is to find out the role of incentives in 

achieving job satisfaction for the employees of the economic institution , 

through a field study of plastic injection and school tools institution located 

mailto:fouzia.ghida@gmail.com
mailto:fouzia.ghida@gmail.com
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in draa mizan, tizi ouzou . the questionnaire was distributed to all functional 

categories in  the institution . the result of our study showed that  that the 

material incentives are the most advancedfor the workers compared to the 

moral incentives in the institution in question. 

In addition , the study revealed that both types of material and moral 

incentives have a  statistically significant positive correlation with job 

satisfaction . 

Keywords: Job Satisfaction , Draa Mizan , Material Incentives ,  Moral 

Incentives. , Plastic injection and school tools Institution. 
 
 
 

  :مهيدت
يف ظل التحوالت والتغريات اجلديدة اليت حتيط باملؤسسات كالعوملة ،ثورة املعلومات ، ظهور  

التكتالت واشتداد املنافسة جعل املؤسسات عمومية كانت أو خاصة  تبحث عن  كل السبل و الوسائل 
ؤسسات املعاصرة أدركت اليت جتعلها حتتفظ مبكانتها يف السوق و تضمن بقاءها واستمراريتها ، وعليه فامل

ومصدر ميزهتا التنافسية ، حيث  أن جناحها يرتكز بالدرجة األوىل على موردها البشري فهو أساس ثروهتا 
تويل إدارة املؤسسة اهتماما كبريا هبذا املورد الذي تعتمد عليه يف تنفيذ أنشطتها وحتقيق أهدافها و لعل من 

بدوره ،أمهيته و إجياد إدارة خاصة به ،سعيا لتحقيق رضاه الوظيفي   أوجه االهتمام باملورد البشري االعرتاف
ملا له من دور كبري يف االرتقاء مبستوى األداء العام للمؤسسة، فجودة أداء هذه األخرية يتوقف بشكل  

يتأثر  .كبري على جودة أداء مواردها البشرية ، والوصول إىل رضا زبائنها حمكوم بالوصول إىل رضا مواردها
الرضا الوظيفي لألفراد بعدة عوامل متداخلة مع بعضها البعض، من هذه العوامل جند احلوافز، حيث 
تباينت وجهات نظر الباحثني يف جمال اإلدارة واملسئولني يف املنظمات حول احلوافز،  ودرجة أمهيتها و 

االجتاه الذي خيدم مصاحل  تأثريها املباشر و غري املباشر يف حتقيق رضا العاملني ومن مث دفع سلوكهم يف
 املؤسسة .

من طرف مؤسسة حقن البالستيك وصناعة األدوات  المقدمة تؤثر الحوافز هل: اإلشكـــــالــــيـــــة
 ؟ هاالمدرسية في تحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين في

 من هذا التساول الرئيسي تنفرع مجموعة من االسئلة الفرعية:
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 ؟مؤسسة حقن البالستيك و صناعة األدوات املدرسية للعاملين في ما هي الحوافز المقدمة  -1
 ؟بيئة العمل الوظيفيةعن  مؤسسة حقن البالستيك و صناعة األدوات املدرسية ما مدى رضا  عمال -2
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني احلوافز املقدمة للعاملني من طرف مؤسسة حقن هل   -3

 ؟ية و الرضا الوظيفي للعاملني فيهاالبالستيك و صناعة األدوات املدرس
 : التالية اتنقدم الفرضي األسئلة الفرعيةوكإجابة أولية عن   

احلوافز املادية هي األكثر تقدميا مقارنة باحلوافز املعنوية يف مؤسسة حقن البالستيك و صناعة  -1
 . األدوات املدرسية

راضون جدا عن بيئة العمل  العاملون يف مؤسسة حقن البالستيك وصناعة األدوات املدرسية -2
 .الوظيفية

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني احلوافز املقدمة للعاملني من طرف مؤسسة حقن البالستيك و  -3
 صناعة األدوات املدرسية و الرضا الوظيفي للعاملني فيها

ا إىل جزأين، لإلجابة على اإلشكالية املطروحة و كذا التأكد من صحة الفرضيات املطروحة سنقسم دراستن
يف اجلزء األول سنتناول اجلانب النظري و ذلك بإلقاء الضوء على خمتلف املفاهيم األساسية اليت تدور 
عليها دراستنا أما اجلزء الثاين سنتناول فيه الدراسة امليدانية  وذلك بالتطرق إىل املؤسسة حمل الدراسة و  

 كذا األدوات املستعملة يف التحليل.
 ري للموضوعالجانب النظ. 1
 مفهوم الحوافز :.1. 1

تعددت التعاريف اليت ذكرت عن احلوافز نرصد منها عدة تعاريف تطرق إليها أغلب الكتاب املختصني 
 : وأمهها

احلوافز على "أهنا هي اإلمكانيات املتاحة يف البيئة احمليطة  علي السلميعرف الدكتور 
 1.عويض النقص يف إشباع حاجاته"بالشخص، واليت ميكن احلصول عليها واستخدامها لت
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كما ميكن تعريفها أيضا بأهنا "جمموعة العوامل واملؤثرات اليت تدفع العاملني حنو بذل أكرب جهد 
 2لإلقبال على تنفيذ املهام جبد وكفاءة.

و على ضوء ما سبق ذكره ميكننا القول أن احلوافز هي جمموعة العوامل اخلارجية اليت جتذب 
ا وسيلة إلشباع حاجاته و ذلك من خالل التأثري على سلوكه حىت يتم حتقيق أهداف العامل باعتباره

 مة .املنظ
 مفهوم الرضا الوظيفي:.2.1

 للرضا تعريف موحد على اإلمجاع جعل مما خمتلفة اجتاهات الوظيفي الرضا تعريفات اختذت لقد 
 في من بينها:وعليه فقد أورد الباحثون تعريفات متعددة حول الرضا الوظي الوظيفي

بأن "سلوك الرضا عن العمل يعرب عن مستوى اإلشباع الذي تتيحه له العناصر  أحمد صقر عاشوريرى 
املختلفة للعمل، إذ ينتج درجة معينة من اإلشباع لدى الفرد اجتاه عمله إما يكون رضا عام حنو العمل أو 

....( فالرضا العام يتحقق من جمموع  الرضا عن جوانب جزئية )الرضا عن األجر، اإلشراف، حمتوى العمل
 3رضاه عن اجلوانب اجلزئية"

أن الرضا الوظيفي: "ميثل االجتاهات النفسية للعاملني جتاه أعماهلم ومدى ارتياحهم  أحمد ماهرويرى 
وسعادهتم، على األخص بالنسبة لعناصر أساسية يف العمل كاألجر، سياسات املنظمة، الرؤساء، الزمالء، 

 4والرتقية، فرص حتقيق الذات وغريها من العناصر" فرص النمو
ومما سبق ميكننا القول أن الرضا الوظيفي عبارة عن االجتاه اإلجيايب الذي حيمله الفرد حنو عمله، 
وهو انعكاس ملدى اإلشباع الذي يستمده من هذا العمل، وبذلك فهو يشري إىل احلالة النفسية اليت يشعر 

 هبا الفرد حنو عمله. 
 الجانب الميداني للدراسة .2

 :5و أهدافها التعريف بالمؤسسة.1.2
لقد ورثت اجلزائر على االحتالل الفرنسي يف ميدان البالستيك و :  التعريف بالمؤسسة.1.1.2

املطاط وحدتني إلنتاج البالستيك و املطاط ،واحدة باحلراش كانت تسري من طرف وزارة الربيد و 
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 1792داي واليت كانت تسري من طرف الشركة الوطنية للتعدين ويف سنة املواصالت ، والثانية حبسني 
بدأت الصناعة اجلزائرية يف ميدان البالستيك و املطاط و هذا من خالل تبين شركة سونا طراك مخسة 

أخذت شركة  1797مشاريع كربى لتنمية و تطوير الصناعة يف خمتلف جهات الوطن ،ويف سنة 
لوحدات إلنتاج البالستيك و املطاط ، وأصبحت الشركة الوحيدة اليت تقوم سوناطراك على عاتقها كل ا

هبذا النوع من الصناعات،لكن بعد التحوالت اليت مست االقتصاد الوطين ،مت إعادة هيكلة املؤسسات إثر 
و عليه مت إنشاء وحدات إنتاجية ذات  1980/02/06الصادر بتاريخ  08/182املرسوم رقم 

نتشرة يف كامل الرتاب الوطين و منها وحدة حقن البالستيك و صناعة األدوات املدرسية تكنولوجيا عالية م
siscoplast   كلم على خمرج جنوب الدائرة، على   2اليت يتواجد مقرها يف دائرة ذراع امليزان ،على بعد

 ي وزو.كلم عن مدينة تيز 54املؤدي إىل دائرة بوغين ،و تبعد حوايل  38امتداد الطريق الوطين رقم 
،انطلقت أشغال 1980/04/06،املؤرخ يف  160/80تأسست هذه املؤسسة طبقا للمرسوم رقم 

متتك الشركة  لتستمر األشغال فيها إىل يومنا هذا.  Del-monegoالوحدة من طرف شركة إيطالية 
للتأمني على  ISO 15881 و شهادة  2881للتأمني على نوعية املنتج منذ   ISO 9001شهادة 

 .2880ظ على احمليط منذ احلفا
تقوم املؤسسة بتحويل البالستيك و أنتاج جمموعة من املنتجات منها :أنابيب املاء ،أنابيب الري ،أدوات 

 مدرسية )أقالم، مساطر،ألوان.....اخل( . 
إىل حتقيق جمموعة من األهداف  siscoplastتسعى مؤسسة  أهداف المؤسسة : .2.1.2

ك بإنتاج السلع باملواصفات املطلوبة و تقدميها يف الوقت ذل للحفاظ على مكانتها يف السوق و
 :وبالسعر املناسبني و أهدافها كالتايل

 .رفع مستوى اإلنتاجية 
 .حتسني املنتج للحصول على مبيعات أكثر 
 .احلفاظ على احلصة السوقية و العمل على تعظيمها 
 . تلبية حاجات و رغبات الزبائن 
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 ة .مكافحة البطالة و خلق مناصب جديد 
 . احلفاظ على مكانتها يف السوق 
 .التصدي للمنافسة الداخلية و اخلارجية 

منهج دراسة احلالة حيث مت اعتمدنا يف دراستنا التطبيقية  على  الطريقة و اإلجراءات: .2.2
التوجه إىل مؤسسة حقن البالستيك و صناعة األدوات املدرسية بذراع امليزان والية تيزي وزو جلمع 

و ، لومات حول إشكالية البحث هبدف اختبار الفرضيات و استخالص النتائج البيانات و املع
جانب بعض األسئلة  إىلكانت أسئلة االستمارة مغلقة   حيث االعتماد على االستبيان،عليه فتم 

يتضمن  الجزء األول قد مت تقسيم االستمارة إىل جزأين:وحة واعتمدنا على مقياس ليكارت و املفت
و الوظيفية للدراسة املتعلقة باملعلومات العامة عن أفراد العينة و املتمثلة يف البيانات الشخصية 

الجزء اجلنس ، السن ،املؤهالت العلمية ،الوظيفة واالقدمية وهذا اجلانب له أمهية بالغة يف حبثنا أما 
عبارة مقسمة على ثالثة  54يتضمن املتغريات أو البيانات األساسية وتتكون من  الثاني
،احملور األول:أراء أفراد العينة حول معايري وأنواع احلوافز املعتمدة يف مؤسسة  حقن البالستيك حماور

وصناعة األدوات املدرسية أما احملور الثاين :الرضا الوظيفي لدى العاملني باملؤسسة ، احملور 
البيانية متت أما املعاجلة  الثالث:عالقة احلوافز بتحقق الرضا الوظيفي لدى العاملني باملؤسسة.

 spssباستخدام الربنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية 
 مناقشة النتائج: و تحليل - .3.2

 التايل:حتصلنا على اجلدول  spssمن خالل خمرجات برنامج 
 
 
 

 (: عالقة الحوافز بتحقق الرضا الوظيفي11الجدول رقم )
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 spssباالعتماد على  خمرجات :المصدر

وافق( و )بدون من خالل نتائج اجلدول املوضحة أعاله يتضح أن أفراد البحث أجابوا بدرجة )م
رأي ( و) ال أوافق( عن وجود عالقة التحفيز بالرضا الوظيفي ويقع ضمن الفئة الثانية والثالثة والرابعة من 
فئات مقياس ليكرت اخلماسي ولعل هذا التباين يف اإلجابات وعدم الوضوح نرجعه إىل خوف بعض 

ن على مخسة من العبارات واليت مت ترتيبها عليه فإن أفراد العينة موافقو و ريح من العمل سالعاملني من الت
 تنازليا حسب موافقة أفراد العينة عنها كالتايل:

  العبارة )تقوي الرغبة لدي و االنضباط(احتلت املرتبة األوىل من حيث موافقة أفراد العينة عنها
هم بالرضا وترجع هذه النتيجة إىل تأثري حوافز العمل على العاملني بشكل كبري مما يشعر  76%بنسبة 

والذي يؤدي بدوره إىل التفاين يف العمل من أجل إشباع حاجاهتم املتعددة واملتأثرة باملستجدات احلاصلة 
 والناجتة عن التغريات السريعة يف كافة نواحي احلياة.

 االتجاهات
 

 العبارات

 المجموع ال أوافق بشدة  ال أوافق   محايد موافق  موافق جدا 
 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

1 31 %62   19 %38               50 %100 

2 13 %26 37 %74             50 %100 

3   16 %32 5 %10  29  %5
8 

6 %12 50 %100 

4   20 %40 30 %60     1 %2 50 %100 

5       22 %44 18 %36  10  %2
0 

      50 %100 

6     28 %56  22 %44       50 %100 

7   8 %16 18 %36 24 %48     

8 12 %24 38 %76         

9 37 %74 13 %26         
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احتلت العبارة )أساعد زمالئي يف مهامهم عند ما أشعر بأين راض( املرتبة الثانية من حيث   
وعليه فإن هذا يدل أنه عندما يشعر املوظفون بالرضا عن احلوافز  74%العينة عنها بنسبة موافقة أفراد 

املقدمة من طرف املؤسسة فمن املنطقي يساعد زمالءه يف العمل ومما يساعد على الزيادة املستمرة 
 والوالء للمؤسسة. لالنتماء

 رتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد العينة جاءت العبارة اليت  )يدفعين اىل اتقاين يف أدائي لعملي (يف امل
و عليه ميكن القول ان التحفيز يؤدي إىل رضا العمال ومن مث تقدمي عمل بأفضل  62%عنها بنسبة 

 أداء.
 ( عملي له أولوية عندي يف املرتبة الرابعة من حيث موافقة افراد العينة عنها 4جاءت العبارة رقم  )

و تدل هذه النتيجة اىل ان اظهار التقدير واالهتمام من طرف املؤسسة من شأنه أن يزيد   56%بنسبة 
 من سعادة الفرد أثناء قيامه بعمله و يعطيه أولوية أكرب وهذا ما يقلل من دوران العمل.

  احتلت العبارة )إحساسي باالهتمام من طرف رؤسائي جيعلين اعمل ساعات إضافية ( املرتبة الثانية
 وتبني هذه النتيجة أن احلوافز هي السبيل إىل املبادرة . 74%حيث موافقة أفراد العينة عنها بنسبة من 
 ( و هي لدي قناعة بالبقاء يف العمل حىت التقاعد يف هذه املؤسسة فقد جاءت يف 4أما العبارة رقم )

بني انه ليس من السهل ترك وهذه النتيجة ت 44%املرتبة الثالثة من حيث املوافقة من أفراد العينة بنسبة 
 الوظيفة وخاصة إذا كانت مدة خدمته كبرية.

(راتيب الذي أتقاضاه يوازي اجلهد الذي أبذله املرتبة األوىل من 2يف حني جاءت العبارة رقم ) 
وهذه النتيجة تدل أن العاملني متذمرين من  58%حيث عدم املوافقة من طرف أفراد العينة عنها بنسبة 

ا ال تغطي متطلبات حياهتم و عليه البد على املؤسسة من إعادة تقييم سلم الرواتب املعمول أجورهم ألهن
 به.

( افتخر أمام أصدقائي الذين يعملون معي يف مؤسسات أخرى من حيث عدم 9جاءت العبارة رقم )
ال و هذا دال أن املؤسسة حمل الدراسة مل تصل إىل إشباع حاجات العم 48%املوافقة عليها بنسبة 

 ودليل على عدم حتقيق طموحاهتم املراد الوصول إليها.
 أما فيما خيص العبارات اجملابة عنها ب )حمايد( فكانت عبارة واحدة وهي:
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( وهي بعض زمالئي حيصلون على ترقيات أكثر مين  جاءت يف املرتبة األوىل من حيث 5العبارة رقم )
أن الرتقيات الوظيفية متنح استنادا ملعايري غري  إىلتيجة وترجع هذه الن 60%حياد أفراد العينة عنها بنسبة 

 واضحة.  
  :خالصةال

حاولنا من خالل هذه  الورقة دراسة مدى تأثري احلوافز يف حتقيقي الرضا الوظيفي يف املؤسسة 
من خالل قيامنا كدراسة حالة.  حقن البالستيك وصناعة املواد املدرسيةاالقتصادية حيث  اخرتنا مؤسسة 

 نوجزها فيما يلي :لدراسة امليدانية توصلنا إىل جمموعة من النتائج با
 تقدم احلوافز املادية بدرجة متوسطة حيث أن: -1

أفراد العينة موافقون على أن هناك سبعة حوافز مادية تقدم للعاملني و هي:التأمني الصحي  -
 و املكافآت .الضمان االجتماعي ، العالوات الدورية ، الرتقية ،مكافأة هناية اخلدمة 

أفراد العينة موافقون أن هناك أربعة حوافز مادية ال تقدم إطالقا  للعاملني يف املؤسسة حمل الدراسة  -
 وهي :املواصالت ، اإلسكان ،زيادة األجر ومكافأة العمل اإلضايف .

 تقدم احلوافز املعنوية بدرجة قليلة جدا حيث أن: -2

معنوية تقدم أحيانا وهي ترشيح املتميزين لدورات  أفراد العينة موافقون أن هناك ثالثة حوافز -
 تدريبية ،إشراك املرؤوسني يف اختاذ القرارات ، تقدمي عبارات الثناء و الشكر الشفوية.

أفراد العينة موافقون أن هناك مخسة حوافز معنوية ال تقدم إطالقا للعاملني وهي توفري وسائل  -
ن زيادة األجر ، اإلجازات االستثنائية، شهادات التقدير و الراحة واخلدمات ، الرتقية الشرفية أي بدو 

 خطابات الشكر ، احلد من الرقابة املباشرة و تنمية الرقابة الذاتية .
 . وهذا ما يثبت صحة الفرضية األوىل احلوافز املادية تقدم بدرجة كبرية مقارنة باحلوافز املعنوية  -3
 وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية  الوظيفية أفراد العينة راضني إىل حد ما عن بيئة العمل -5

 حيث أن:
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أفراد العينة راضون عن مثانية عناصر من بيئة العمل الوظيفية و تتمثل أبرز هذه العناصر  -
يف :الوظيفة ، األداء الوظيفي، أسلوب اإلشراف و القيادة ،عالقات العمل و طريقة تعامل اإلدارة ، 

عمل ،توفر التهوية و اإلضاءة ، طرق التحفيز اجلماعية ، ساعات االتصال و التواصل مع زمالء ال
 العمل.

أفراد العينة غري راضون عن العناصر التالية :توفر طرق حتفيز فردية ، األجر املمنوح للوظيفة ، توفر  -
  طرق حتفيز مادية مناسبة ، توفر طرق حتفيز معنوية مناسبة ، توفر فرص الرتقية و االمتيازات.

د العينة يوافقون على وجود عالقة ارتباط بني احلوافز والرضا الوظيفي،فاحلوافز تساعد على إجياد أفرا -4
الشعور النفسي بالقناعة واالرتياح إلشباع احلاجات و الرغبات و حتقيق التكيف مع العوامل و املؤثرات 

ضا ، وأنه كلما حتسن مستوى البيئية و الداخلية و اخلارجية احمليطة بالعمل مما يؤدي إىل اإلحساس بالر 
الرضا الوظيفي الناتج عن سياسة احلوافز داخل املؤسسة تزيد إنتاجية الفرد باملؤسسة بشكل أكرب و يزيد 

وهذا ما يثبت صحة الفرضية  لديه مستوى االلتزام و االنضباط يف العمل و كذا تنامي الشعور باالنتماء
 اللة إحصائية بني احلوافز و الرضا الوظيفي .اليت مفادها أنه توجد عالقة ذات دالرئيسة 

، نقدم جمموعة من التوصيات اليت نأمل أن تفيد  الدراسة عنها تضوء النتائج اليت أسفر  على
 املسئولني يف املؤسسة حمل الدراسة و هي:

 ث  االهتمام بتفعيل احلوافز املادية عموما و خاصة اليت حصلت على رتب متدنية وفقا لنتائج هذا البح
 مثل )املواصالت من العمل إىل البيت، اإلسكان ، مكافآت العمل اإلضايف(

  االهتمام بتفعيل احلوافز املعنوية عموما و خاصة اليت أبدى أفراد العينة عدم رضاهم عنها و هي
)الرتقية الشرفية بدون زيادة الراتب،منح شهادات التقدير و خطابات الشكر، منح االستثنائية ، احلد من 

 لرقابة املباشرة و تنمية الرقابة الذاتية ،توفري وسائل الراحة و اخلدمات (.ا
  البحث عن أسباب عدم رضا العاملني عن عناصر بيئة العمل الوظيفي اليت حصلت على رتب متدنية

وفقا لنتائج هذا البحث  مثل ) األجر املمنوح للوظيفة ،توفر طرق حتفيز مادية مناسبة، توفر طرق حتفيز 
 نوية مناسبة،  توفر طرق حتفيز فردية ،توفر فرص الرتقية و االمتيازات (.مع
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   : المراجعو  الهوامش
 ،، دار املعارف للنشر والتوزيع، مصر، دون سنة، إدارة األفراد لرفع الكفاءة اإلنتاجيةعلي السلمي (1

 .354ص
ذكرة مكملة لنيل  شهادة ، مالحوافز المادية والمعنوية وآثارها على الروح المعنويةجوادي محزة،   (2

املاجستري يف علم النفس "العمل والتنظيم"، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، قسم علم النفس والعلوم 
 .14، ص2884الرتبوية، جامعة منتوري قسنطينة، 

 .34، ص، 1770، الدار اجلامعية، بريوت، لبنان، ، السلوك اإلنساني في المنظماتأمحد صقر عاشور (3
 ،2811، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، ، السلوك التنظيمي، مدخل بناء المهاراتأمحد ماهر (5

 .50ص
 وثائق املؤسسة. (4

 المالحق :
 (: استمارة االستبيان 1الملحق رقم )

 أخي الموظف ،أختي الموظفة :
ة   فالرجاء منكم القراءة يشرفين أن أضع بني أيديكم هذه االستمارة اليت تندرج يف إطار إعداد  ورقة حبثي

املتأنية لألسئلة و اإلجابة عنها بكل دقة و موضوعية مع العلم أن املعلومات املقدمة من طرفكم ستكون 
 موضع السرية التامة و كونوا متأكدين أهنا ستستخدم ألغراض البحث العلمي .

 ( يف املربع املناسب إلجابتكxضع عالمة)  مالحظة :
 
 

المحور األول: أر اء أفراد العينة حول معايير و أنواع الحوافز المعتمدة من طرف الشركة الوطنية 
 للبالستيك و المطاط

          أنثى                          ذكر الجنس: -1
 السن : -2
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  سنة  38أقل من  
   سنة  58إىل  31من 
  سنة  48إىل  51من 

  سنة   48أكثر من 
  :المؤهالت العلمية -3

 ي                       ابتدائ -
     متوسط  -
   ثانوي  -
  جامعي  -

  ما هي الوظيفة التي تشغلها حاليا:
                               إطار

 عون حتكم 
 عون تنفيذ 

 مدة الخدمة في العمل الحالي:  -4
                                       سنوات  4أقل من 

    سنوات  18 –سنوات  4من 
   سنة 14 –سنوات  11من 

                 سنوات فما فوق  14من  
  هل ترى بأن جو العمل داخل الشركة حمفز؟ -5

          ال            نعم                      
 هل نظام التحفيز يف العمل داخل الشركة تراه مناسبا و حيقق لك ما ترغب فيه؟ -6

         ال أعرف   غري مناسب                         مناسب                   
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 ما نوع هذه احملفزات حسب رأيك؟ -7
 معنوية             االثنني معا                                 مادية    
أجب إليك العبارات التالية و اليت ختص احلوافز املادية املوجودة و املقدمة فعال داخل الشركة،  - 9      

 ( يف املكان املناسب xحسب درجة موافقتك عنها بوضع عالمة )
  االتجاهـــــات                                

    العبـــــارات
 

موافق 
 جّدا
 

 موافق
 

 محايد
 

غير 
 موافق
 

غير موافق 
 بشّدة
       زيادة األجر)الراتب(-1 

       المكافآت  -2
      الترقية -3
      الصحي  التأمين-4
      المواصالت من العمل إلى البيت -5
      العالوات الدورية-6
      مكافآت العمل اإلضافي-7

      مكافأة نهاية الخدمة-8
      اإلسكان -9

       الضمان االجتماعي-11

 
 
 
 
 



ارة  للد لة  المن  ة  راسات  مج  صادي  ت  ل  العدد                                                                         الاق  امسا ر      ج  مب 
ت   8102/سن 

 

 134 

داخل املؤسسة،أجب _إليك العبارات التالية و اليت ختص احلوافز املعنوية املوجودة و املقدمة فعال 10
 ( يف املكان املناسبxحسب موافقتك عنها بوضع عالمة )

 االتجـــــــــــاهــــات                                 
  العبــــــــارات

موافق 
 جّدا

 

 موافق

 
غير  محايد

 موافق

 

غير موافق 
 جّدا

 

      منح شهادات التقدير و خطابات الشكر-1
       بدون زيادة الراتب الترقية الشرفية-2
      ترشيح المتميزين لدورات تدريبية-3
      إشراك المرؤوسين في اتخاذ القرارات-4
      تقديم عبارات الثناء و الشكر الشفوي-5

      منح اإلجازات االستثنائية-6
الحد من الرقابة المباشرة و تنمية الرقابة -7

 الذاتية
     

      راحة و الخدماتتوفير وسائل ال-8
  على أي أساس متنح هذه احلوافز؟-10

  األداء                                 اخلربة املهنية   
                  اجلهد املبذول                            احملسوبية 

 ؟هل ترى بأن هناك جتسيد حقيقي ملبدأ تكافؤ الفرص يف التحفيز لدى املوظفني  -11
   بدون رأي                 ال                  ouiنعم     

 ما هي املعوقات )العراقيل( اليت تعرتض مؤسستك لتطبيق نظام فعال للحوافز؟  -12
    غياب ميزانية كافية لنظام احلوافز-
    غياب نظام فعال للحوافز     -
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                           خل املؤسسةعدم وضوح الرؤية لدى املوظفني عن نظام التحفيز دا-
 : الرضا الوظيفي لدى العاملين بالشركةالمحور الثاني

 هل ترى أن مؤسستك تعمل على حتقيق الرضا الوظيفي لدى موظفيها؟  -13
    ال                       ال أدري                         نعم    

ضاك عن الوظيفة و بيئة العمل داخل املؤسسة ،أجب إليك العبارات التالية اليت تقيس درجة ر  -15
 ( يف املكان املناسبxحسب درجة موافقتك عنها بوضع عالمة )

 
 االتجاهات  

  العبارات     
   

راضي 
 جّدا
 

راضي إلى  tراضي
 حد ما

 

غير 
 راضي

 

غير راضي على 
 اإلطالق

 
      عن الوظيفة الحالية-1

ل عن عالقات العمل و طريقة تعام-2
  اإلدارة مع الموظفين

     

      االتصال والتواصل مع زمالء العمل-3
عن أسلوب اإلشراف و القيادة و -4

 تقييم األداء
     

عن بيئة العمل و توفر التهوية و -5
 اإلضاءة و التدفئة و النظافة

     

      عن ساعات العمل اليومية-6
مدى رضاك عن األجر الممنوح -7

 للوظيفة
     

     مدى رضاك عن توفر طرق تحفيز -8
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 مادية مناسبة
مدى رضاك عن  طرق تحفيز معنوية -9

 مناسبة
     

مدى رضاك عن  طرق تحفيز -11
 فردية

     

مدى رضاك عن توفر طرق تحفيز -11
 جماعية

     

مدى رضاك عن توفر فرص الترقية -12
 و االمتيازات

     

      مدى رضاك عن أدائك الوظيفي-13
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  : عالقة التحفيز بالرضا الوظيفيالمحور الثالث 
الذي حتقق لديك   العبارات التالية تقيس درجة موافقتك عن  عالقة التحفيز بالرضا الوظيفي -14

 ( يف املكان املناسب.xأجب حسب درجة موافقتك عنها بوضع عالمة )
  االتجاهـــــات                               

    العبـــــارات
موافق 

 جّدا
 

 فقموا
 

 محايد 
 

غير 
 موافق

 

غير موافق 
 بشّدة

 
      يدفعني التحفيز إلى اتقاني أدائي  لعملي  -1 

إحساسي باالهتمام من طرف رؤسائي يجعلني  -2
 أعمل ساعات إضافية 

     

      راتبي الذي أتقضاه يوازي الجهد الذي أبذله  -3

      بعض زمالئي يحصلون على ترقيات أكثر مني-4
      التقاعد  ترى قناعة  بالبقاء في العمل حتى -5
      عملي له أولوية عندي-6

أفتخر أمام أصدقائي الذين يعملون في -7
 مؤسسات أخرى

     

      في العمل  واالنضباط تقوي الرغبة-8
أساعد زمالئي في العمل عندما أشعر بأني  -9

 راضي 
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 دور الهياكل التنظيمية والمالية لدعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
The Role of Organizational and Financial Structures to Support and 

Finance of Small and Medium-Sized Enterprises in Algeria 

 

 د.حواس أمين                                                      هواري أحالم            
 Haouas Amine                                                  Houari Ahlam       

 أستاذ حماضر أ              طالبة دكتوراه اقتصاد دويل                                    
                       اجلزائر -تيارت–جامعة ابن خلدون                  اجلزائر -مستغامن–جامعة عبد احلميد ابن باديس 

aminehaouas@yahoo.fr                                  ahlamhouari@live.fr       

الملخص:                                  
هتدف هذه الدراسة اىل تسليط الضوء على واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر والربامج اليت 

،  وبرامج تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطةاعتمدهتا لدعم هذه املؤسسات من هيئات تنظيمية ومالية 
والدور الذي تلعبه هذه اهليئات والربامج لدعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة سواء من حيث متويل 

 املشاريع أو ضماهنا.
ن أغلب اهليئات كانت املشاريع املمولة من طرفها يف قطاع اخلدمات لفرتة كبرية ومث أ حيث بينت النتائج

، وهذا راجع للرغبة يف تنويع  تمام اىل مشاريع الزراعة والصيد البحري وكذا الصناعات التحويليةحتول االه
 الصادرات والرتكيز على القيمة املضافة للمشروع وعدد مناصب الشغل اليت يوفرها.

 ANSEJ, ANDI, ANGEM ,FGARاملؤسسات الصغرية واملتوسطة، الكلمات المفتاحية: 
 

Abstract :  

This study aims at highlighting the reality of the small and medium enterprises in 

Algeria , and the programs adopted to support these institutions from the regulatory 

and financial bodies , and programs of rehabilitation of small and medium 

enterprises , and the role played by these bodies and programs to support small and 

medium enterprises in terms of financing or guaranteeing projects. 

The results showed that most of the bodies were projects funded by the services 

sector for a large period and then shifted attention to agriculture and fishing 

projects as well as manufacturing industries . This is due to the desire to diversify 

exports and focus on the added value of the project and the number of jobs it 

provides. 

Keywords: Small and Medium Enterprises, ANSEJ, ANDI, ANGEM, FGAR 
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 :تمهيد
يف ظل التحوالت االقتصادية و املتغريات العاملية اجتهت اجلزائر إىل التغيري التدرجيي للسياسة االقتصادية   

، مما زاد االهتمام باملؤسسات اخلاصة و كان نتيجة لذلك بروز قطاع  باالعتماد على قوى السوق
وتنويع الصادرات  ،ما يف جمال تنويع اهليكل الصناعياليت تلعب دورا مه ، املؤسسات الصغرية و املتوسطة

وما يشهده هذا القطاع من  ، ن اجلزائر تعتمد بنسبة كبرية على قطاع احملروقات من جهةأخاصة و 
و يف هذا اإلطار قامت  ، تذبذبات سواء يف األسعار أو األسواق )اختالل قوى العرض والطلب(

 اجلزائر بااخاذ لملة من اإلجراءات لدعم هذه املؤسسات الصغرية سواء يف اجلوانب السلطات العمومية يف
، كما قامت بعدة مبادرات هدفت إىل تشجيع الشباب و صغار املستثمرين  املالية و التشريعية والتنظيمية

قطاعات للتوجه حنو القطب االستثماري اجلديد بإنشاء هياكل تدعم هذه املؤسسات و تأهلها يف خمتلف 
 النشاطات االقتصادية. 

أهم اهليئات توضيح ماهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة و  حناول من خالل هذا البحث 
، وحنلل بعض النتائج املتعلقة  التنظيمية واملالية اليت أنشأهتا اجلزائر لدعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 الص و م.بدور هذه اهليئات يف متويل وضمان مشاريع املؤسسات 

 ومن هنا تتضح معلم االشكالية املراد معاجلتها كالتايل:

 هو الدور الذي تلعبه الهياكل التنظيمية والمالية لدعم المؤسسات ص و م في الجزائر؟ ما 

 على هذه االشكالية قسمنا البحث اىل ثالث حماور: لإلجابة
 ماهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة. 1
 دعم املؤسسات ص و م. دور اهلياكل التنظيمية يف 2
 دور اهلياكل املالية يف دعم املؤسسات ص و م. 3
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 المؤسسات الصغيرة والمتوسطةماهية  .1
، ويعود ذلك  لمؤسسات ص و م حىت داخل البلد الواحدلمن الصعب التوصل إىل تعريف حمدد وموحد 

،  التكنولوجي ، ومستوى التطور اختالف درجة النمو االقتصادي مثل: إىل وجود بعض االعتبارات
وكذا اختالف فروع النشاط االقتصادي  ، واختالف القطاع االقتصادي الذي تعمل فيه هذه األخرية

 اخلارجية . االجتماعية والسياسة الداخلية و  باإلضافة إىل املتغريات ، داخل القطاع الواحد
 تاج على نطاق : بأهنا جمموعة من املشروعات اليت تقوم باإلن ميكن تعريف املؤسسات ص و م

، إال أننا نرى  ، وتستخدم رؤوس أموال صغرية وتوظف عددا حمدودا من األيدي العاملة صغري أو متوسط
، أي  أنه جيب أن يقتصر التعريف على جمموعة من املؤسسات ص و م اليت تتبع أسلوب اإلنتاج احلديث

اج، وعلى ذلك فيجب إخراج احلرف ، وتطبق مبدأ تقسيم العمل يف اإلنت اليت يغلب على نشاطها اآللية
 1.الصناعات املنزلية من تعريف هذه الصناعاتو 

تعرف املؤسسات ص و م بأهنا تلك املؤسسات اليت تستخدم عددا قليال من العاملني وتدار من قبل 
 الدول بعض يف ص و م للمؤسسات التعاريف بعض يلي فيما نعطي ، وخيدم السوق احمللية. املالكني
 : 2الدولية واهليئات

 املتحدة لألمم االقتصادية اللجنة تعرف :االقتصادية تعريف المؤسسة ص و م حسب اللجنة .1.1
 و ال ، بأجور عماال "مؤسسات ُتشغل :اهنبأ الصغرية الصناعات األقصى والشرق أسيا شرق لشؤون
 إذا مشتغال 20 أو مشتغال50 عن حمركة قوى أي تستخدم ال اليت باملؤسسة املشتغلني عدد يتعدى
 احملركة ". القوى تستعمل كانت
تعرف منظمة العمل الدولية  :الدولية العمل تعريف المؤسسة ص و م حسب منظمة .1.1

دوالر  1555عامال وحتدد مبلغا ال يزيد عن  05املؤسسات الصغرية واملتوسطة بأهنا:" اليت يعمل هبا 
 ألف دوالر". 155حيث يزيد رأس مال عن  ، دوالر يف بعض الصناعات 0555لكل عامل تزداد إىل 
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اعتمد تعريف هذه املنظمة  OCDEتعريف دول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي:  .1.1
، وعلى هذا األساس فاملؤسسات ص و م هي  للمؤسسات ص و م على املعيار الكمي هو معيار العمالة

 3عامال. 944و  25تلك اليت يرتاوح عدد عماهلا مابني 
رأت هيئة املؤسسات  ف هيئة المؤسسات الصغيرة التابعة للحكومة األمريكية:تعري  1.1

أن  1403سنة   Small Business Administrationالصغرية التابعة للحكومة األمريكية 
، مبعىن آخر أن املؤسسات ص  العامل احملدد واألساسي يف تعريف املؤسسات ص و م هو طريقة التسيري

  4املسرية بطريقة حرة، وهي ملك املسري.و م هي املؤسسات 
  5أما على أساس عدد العمال يف الواليات املتحدة األمريكية يكون كاأليت:

 أفراد. 4املؤسسة املصغرة: مكونة من فرد واحد إىل  -
 فردا. 144إىل  15املؤسسة الصغرية: مكونة من  -
 فردا. 944إىل  255املؤسسة املتوسطة: مكونة  -
 فأكثر. 055املؤسسة الكبرية: من  -

كلفت احلكومة الربيطانية يف الستينيات جلنة يرأسها تعريف المملكة المتحدة )بريطانيا(:  .1.1
، و الذي كان يعتمد على ثالثة  لدراسة إشكالية املؤسسات ص و م J.E.BOLTONالربوفيسور 

 معايري هي: 
 املؤسسات الصغرية و املتوسطة من قبل مالكها بصفة شخصية. يتم تسري -
 متلك هذه املؤسسات حصة ضعيفة يف السوق. -
 استقاللية املؤسسة. -
 هرم على تسيريها يف تعتمد مؤسسات هي ص و م املؤسسات بأن القول ميكن ، املعايري هذه و من

 القرارات ااخاذ إليه يعود حيث هرمها، قمة على املؤسسة مالك ويرتبع ، بعيد حد إىل بسيط شخصي
 ، ذلك يف واألهلية الكفاءة فيهم يرى مستخدميه من إطارات على اعتماده ذلك مينع األخري. وال يف

 ب عماهلا عدد يقوم اليت تلك خاصة املؤسسات بعض يف صاحلا هذا يبقى السلطة. و مينحهم أن دون
 .عامال 200
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 فرض يف القدرة متلك املؤسسة ص و م ال أن نالحظ ، J.E.BOLTONمن خالل تعريف بولتون 
 كما املنافسة القوية. على قادرة غري بذلك ، فهي السوق يف متلكها اليت الصغرية احلصة بسبب أسعارها

 املؤسسات فروع من املستقلة املؤسسة بدقة املعيار هذا حيدد إذ ، معىن من أكثر هلا املؤسسة استقاللية أن
 6التعريف. يف تدخل ال اليت الكبرية
يعرفها بأهنا املؤسسات اليت التعمير للصناعات الصغيرة: تعريف البنك الدولي لإلنشاء و  .1.1

 دوالر بعد استبعاد األراضي و املباين. 055.555عامال ورأس ماهلا أقل من  05يعمل هبا أقل من 
مل يقتصر على النشاط الصناعي بل مشل أيضا القطاع  و م إن مفهوم مؤسسات صاليابان:  .1.1

وجدير بالذكر أن  ، التجاري. وأهم عنصرين مييزاهنا عن سواها مها حجم رأس املال املستثمر وعدد العمال
  7هذان العنصران يتفاوتان من قطاع إىل أخر ومن صناعة إىل أخرى.

ف املؤسسات الصغرية واملتوسطة جاء تعري8تعريف الجزائر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:  .1.1
املؤرخ  11-51يف املشرع اجلزائري حسب املادة الرابعة من القانون التوجيهي للمؤسسات ص و م رقم 

 و كالمها:أو خدمات أعلى أهنا مؤسسة انتاج سلع ،  2551ديسمرب  12يف 
 شخصا. 205اىل  1تشغل من  -
 مليون دينار. 055تتجاوز حصيلتها السنوية  مليار دينار أو ال 2ال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي  -

أن تستويف معايري االستقاللية ويتحقق عهذا املعيار بنسبة امتالك رأس املال من طرف مؤسسة أو جمموعة 
من نفس القانون التوجيهي املؤسسات اىل  7، و0،5مث قسمت املواد فأكثر.  %20مؤسسات أخرى ب

         :ثالثة مؤسسات نوضحها يف اجلدول التايل
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 2551: أقسام املؤسسات حسب القانون التوجيهي لسنة (11) رقم الجدول  

جملة اقتصاديات  آفاق وقيود"–"المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر آيت عيسى عيسىباالعتماد على  :المصدر
  270-279العدد السادس )بدون ذكر السنة( الصفحات -مشال إفريقيا

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر .1
هبدف القاء الضوء على املؤسسات الصغرية واملتوسطة باجلزائر نتطرق أوال لنمو املؤسسات ص و م مث 

 جماالت نشاطها
دد املؤسسات الصغرية واملتوسطة عرف عنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:  .1.1

حوايل  2515حيث بلغ عدد المايل املؤسسات ص و م سنة ، تزايدا ملحوظا مع مرور السنوات 
، مؤسسات متوسطة من المايل املؤسسات    0,31%من بينها ما ميثل نسبةمؤسسة ،  1522521

تتمثل يف احلرف ، وكانت حصة األسد للمصغرة واليت يف الغالب  مؤسسات صغرية % 2,57و
 .   97,12%   والصناعات التقليدية بنسب

 منو املؤسسات حسب انواعها :(11) رقم الجدول                   

 Bulletin D’information Statistique (donnée de l’année 2016), Ministère deالمصدر: 

l’industrie et des Mines,N°30, Edition Mai 2017,page 09 

 الحصيلة السنوية رقم االعمال عدد العمال 
مليار  2مليون اىل  255 ( عامل205-05) المؤسسة المتوسطة

 دينار
مليون  055اىل  155
 دينار

 مليون دينار 155أقل من   دينارمليون  255أقل من  ( عامل94-15) المؤسسة الصغيرة
 ماليني دينار 15أقل من  مليون دينار 25اقل من  ( عامل4-1) المؤسسة المصغرة

  %النسبة   عدد المؤسسات ص و م أنواع المؤسسات ص و م
 97,12 443175 أجراء( 11المؤسسات المصغرة )أقل من 

 2,57 26281 أجراء( 14-11المؤسسات الصغيرة)
 0,31 3170 أجير( 114-11المؤسسات المتوسطة )

 100 1022621 المجموع
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 مجاالت نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: .1.1
 واملتوسطة حسب قطاعات النشاطتوزيع املؤسسات الصغرية  :(11) رقم الجدول

 
  statistique-veille-de-http://www.mdipi.gov.dz/?Bulletin-20-12-2017,18:20:     المصدر

يف قطاع اخلدمات يليه قطاع البناء واألشغال العمومية.  يرتكز نشاط املؤسسات الصغرية واملتوسطة عموما
 بينما بالنسبة لتوزيع املؤسسات ص و م العمومية على قطاعات النشاط يظهرها الشكل املوايل:

 توزيع املؤسسات ص و م العمومية على قطاعات النشاط (11)رقم الشكل

 
 من اعداد الباحثني باالعتماد على اجلدول السابق المصدر:
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ترتكز نشاطات املؤسسات ص و م العمومية يف قطاع الفالحة يليه قطاع الصناعة مث قطاع اخلدمات. أما 
بالنسبة للمؤسسات ص و م اخلاصة فهي تركز نشاطها يف قطاع اخلدمات يليه قطاع الصناعة مث البناء 

 :واألشغال العمومية. كما يبينه الشكل التايل

 و م على قطاعات النشاط( توزيع املؤسسات ص 11)رقم الشكل

 
 من اعداد الباحثني باالعتماد على معطيات اجلدول السابق.المصدر: 

 :1111-1111م حسب قطاع النشاط للسنة  نمو المؤسسات ص و .1.1
 3735( منو املؤسسات ص و م حسب قطاع النشاط وهو ما يبني أن 53) رقميبني الشكل   

 713،  تنشط يف قطاع اخلدمات 2024بينها  من،  2515مؤسسة ص و م مت استحداثها يف سنة 
، بينما شهد  مؤسسة تنشط يف الصناعة التحويلية 972مؤسسة تنشط يف البناء واألشغال العمومية و

 قطاع احملروقات والطاقة واملناجم تراجع يف عدد املؤسسات خبمس مؤسسات ص و م.
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2515-2510( منو املؤسسات ص و م حسب قطاع النشاط 11) رقم الشكل

       
 Bulletin D’information Statistique (donnée de  من اعداد الباحثني باالعتماد على معطياتالمصدر: 

l’année 2016), Ministère de l’industrie et des Mines,N°30, Edition Mai 2017 

حيث تقدر . 2515و م يف قطاعات النشاط لسنة  ( نسب املؤسسات ص59) رقم يبني الشكل
من املؤسسات  %91.75، تليه  %00.01 نسبة املؤسسات ص و م يف قطاع اخلدمات ب

 % 35.72، مث  2510يف سنة  %12.17املستحدثة تنشط يف الصناعة التحويلية واليت كانت 
، بينما  تنشط يف قطاع الزراعة والصيد %21.31، و تنشط يف قطاع البناء واألشغال العمومية

 .%13.01طاع احملروقات والطاقة واملناجم تراجعا بنسبة شهدت مؤسسات ق
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 2515( نسبة منو املؤسسات يف قطاعات النشاط لسنة 11)رقم الشكل 

 
 من اعداد الباحثني باالعتماد على معطيات  المصدر:

Bulletin D’information  Statistique (donnée de l’année 2016), Ministère de l’industrie et 

des Mines,N°30, Edition Mai 2017 

 

 الهياكل التنظيمية: .1

ساعدات والدعم للمؤسسات قامت اجلزائر بإنشاء عدة هياكل و تنظيمات تسهر على تقدمي امل
 9واملتوسطة من أمهها: الصغرية
 . ANDIر الوكالة الوطنية لتطوير االستثما -
 .ANSEJ الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب -
 .ADSالوطنية للتطوير االجتماعيالوكالة  -
  CNACالصندوق الوطين للتأمني على البطالة -
 . FGARصندوق ضمان قروض املؤسسات الصغرية واملتوسطة -
 صندوق ترقية التنافسية الصناعية لتأهيل املؤسسات الصغرية. -
 .MEDAبرنامج -
 صندوق احمليط واحلفاظ عليه من التلوث. -
 صندوق ترقية احمليط. -
 ترقية الصادرات. صندوق -

 الزراعة والصيد

المحروقات، الطاقة 
 والمناجم

 البناء واألشغال العمومية

 الصناعة التحويلية
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 صندوق تطوير منطقة اجلنوب. -
 صندوق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. -
 صندوق التكوين والتدريب املهين. -

 الوزارة المنتدبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية: .1.1

 1443 سنة يفو  ، 1441لقد مت إنشاء وزارة منتدبة مكلفة باملؤسسات الصغرية و املتوسطة سنة  
 :مهامهاأصبحت وزارة املؤسسات و الصناعات الصغرية و املتوسطة و اليت من 

 املتوسطة املوجودة. الصناعات الصغرية و محاية طاقات املؤسسات و -
 ترقية الدعائم لتمويل املؤسسات و الصناعات الصغرية و املتوسطة. -
 اخلدمات.تسهيل احلصول على العقار املوجه إىل نشاطات اإلنتاج و  -

كما بادرت أيضا بوضع مشروع إسرتاتيجية تنمية املؤسسات و الصناعات الصغرية و املتوسطة على 
 املدى املتوسط و البعيد اشتملت على أربع حماور أساسية:

 احملور األول: مت فيه تشخيص وضعية القطاع مبختلف أبعاده مع إعداد دراسة حتليلية. -
احملور الثاين: تسطري األهداف ووضع اآلليات اليت من شأهنا أن توسع سوق العمل مع األخذ  -

 بعني االعتبار عامل النوعية و اإلنتاجية. 
 لتحقيق األهداف املسطرة البد من وضع الوسائل الكفيلة يف خمتلف اجملاالت.ذ احملور الثالث: -
لالستفادة من لميع االتفاقيات املربجمة يف جمال احملور الرابع: ترقية الشراكة و التعاون الدويل  -

 10التعاون و استغالل املوارد اخلارجية. 
 :ANSEJالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب:   .1.1

، تعمل حتت وصاية وزارة العمل  الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب هيئة ذات طابع عمومي
 والتشغيل والضمان االجتماعي.

،  يهدف اىل مرافقة  ية لدعم تشغيل الشباب بتنفيذ جهاز ذو مقاربة اقتصاديةتقوم الوكالة الوطن
، تسعى الوكالة اىل  الشباب البطال إلنشاء وتوسيع مؤسسات مصغرة يف جمال إنتاج السلع واخلدمات
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، ومتنح إعانات مالية وامتيازات جبائية خالل كل مراحل املرافقة. تتصرف  ترقية ونشر الفكر املقاواليت
 11 يف هذا االطار بالتنسيق مع البنوك العمومية وكل الفاعلني على املستويني الوطين واحمللي.

 شروط التأهيل: .1.1.1
 سنة. 95إىل  14أن يرتاوح سن الشباب من  -
 أن يكون منو املؤهالت مهنية هلا عالقة مع املشروع. -
 أن يكون بدون عمل. -

 احملددة حسب املشروع.أن يقدم مسامهة مالية شخصية مبستوى يطابق النسبة  -
 مراحل المرافقة: . 1.1.1

املصادقة على املشروع من قبل جلنة انتقاء  -إعداد املشروع -استقبال وتوجيه -فكرة املشروع
االنطالق  -متويل املشروع -تكون صاحب املشروع –مرافقة البنك  -واعتماد ومتويل املشاريع

 متابعة النشاط. -يف النشاط
  1111الى غاية ديسمبر  1111منذ النشأة  ANSEJعدد المشاريع الممولة من طرف  .1.1.1

 2515اىل  2515حسب قطاع النشاط من النشأة   ANSEJاملشاريع املمولة من طرف( 11)رقم الشكل 

 
   statistiques/23-www.Ansej.org.dz/index.php/fr/nos-12-2017/22:20 من املوقع المصدر:
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ن أكثر نسبة مشاريع ممولة تضمنها قطاع اخلدمات عند نشأة أ( 50)رقم نالحظ من الشكل  
، احلرف وأخريا  ، البناء واألشغال العمومية ، الصيانة مث األعمال احلرة %05ب  2515الوكالة سنة 

يف  2512، لريتفع يف  تناقصت نسبة متويل املشاريع بشكل كبري 2511الزراعة والصيد. بينما يف سنة 
 .%54بنسبة  قطاع اخلدمات

ع يف القطاع اخلدمي  واستمر متويل املشاري 2510-2519أيضا شهد متويل املشاريع ارتفاعا طفيفا يف 
 2510للسنوات  % 31 - %24، وارتفع متويل املشاريع يف القطاع الزراعي بنسبة   كأكرب نسبة

 .2515و
2515ديسمرب  31املشاريع املمولة حسب قطاع النشاط  ل ( 11)رقم الجدول 

 Bulletin D’information Statistique (donnée de l’année 2016), Ministère de:  لمصدرا

l’industrie et des Mines,N°30, Edition Mai 2017,page 25 
تتمثل يف مشاريع قطاع اخلدمات  2515يبني اجلدول أن أكرب نسبة مشاريع مت متويلها لسنة    

. وبالتايل ارتفاع متويل املشاريع الزراعية % 19.0والزراعة ب %10.9ونقل البضائع بنسبة  21.7%
 نسب ضئيلة. إالاليت مل متثل سابقا 
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 :ANDI الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار: .1.1

شهدت الوكالة اليت أنشأت يف اطار االصالحات األوىل اليت مت مباشرهتا يف اجلزائر خالل  
التسعينات واملكلفة باالستثمار تطورات هتدف للتكيف مع تغريات الوضعية االقتصادية واالجتماعية 

مية اليت كانت تدعى يف األصل وكالة ترقية ودعم ومتابعة االستثمار للبالد. خولت هلذه املؤسسة احلكو 
مث أصبحت الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار مهمة تسهيل وترقية واصطحاب  2555اىل  1443من 

 االستثمار.

املتعلق  2551أوت  25املؤرخ يف  53 -51أنشئت الوكالة مبقتضى األمر الرئاسي رقم   
،  هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يف خدمة املستثمرين احملليني و األجانببتطوير االستثمار و 

، ميكنها من إنشاء مكاتب  يتواجد مقرها يف اجلزائر العاصمة و هلا هياكل المركزية على املستوى احمللي
  .متثيل يف اخلارج

 أهم مهامها: .1.1.1
 تسجيل االستثمارات. -
 ترقية االستثمارات يف اجلزائر ويف اخلارج. -
 ترقية الفرص واإلمكانات االقليمية. -
 تسهيل ممارسة األعمال ومتابعة تأسيس الشركات وإجناز املشاريع. -
 دعم املستثمرين ومساعدهتم ومرافقتهم. -
 اإلعالم والتحسيس يف لقاءات األعمال. -
، وتقييمها وإعداد اتفاقية  تأهيل املشاريع اليت متثل أمهية خاصة بالنسبة لالقتصاد الوطين -

 ستثمار اليت تعرض على اجمللس الوطين لالستثمار للموافقة عليها.اال
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 تدابير دعم المؤسسات:  .1.1.1
 تخفيف األعباء االجتماعية واألعباء الخاصة باألجور: -
 اعفاء من االشرتاك االلمايل. -
 مسامهة الدولة يف األجور. -
 اخفيض حصة اشرتاك أرباب العمل يف الضمان االجتماعي. -
 الجبائية واالجراءات المحفزة على االستثمار:تخفيف األعباء  -

 من بني القطاعات اليت هلا احلق يف االستفادة من االحكام السابقة هي:
 صناعة احلديد والتعدين. -
 اللدائن اهليدروليكية. -
 الكهربائية والكهرومنزلية. -
 الكيمياء الصناعية، الصيدالنية. -
 صناعة الطائرات. -
 بناء السفن وإصالحها. -
 جيا املتقدمة.التكنولو  -
 صناعة األغذية. -
 النسيج واأللبسة واجللود واملواد املشتقة. -
 اخلشب وصناعة األثاث. -

أيضا االعفاء من لمع احلقوق اجلمركية أو من أي رسم يعادله ومن كل إخضاع ضرييب بالنسبية 
 و االجنبية.أللتجهيزات املتعلقة بالبحث والتطوير اليت مت اقتناؤها من السوق احمللية 
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 تخفيف االعباء الجبائية والتحفيزية لالستثمارات المصدرة: -
االعفاء من الرسم على القيمة املضافة واحلقوق اجلمركية فيما خيص السلع واخلدمات املوجهة  -

، التعبئة والتغليف للمنتجات املوجهة حنو  ي سواءا تندرج يف الرتكيبأللتحويل والتصدير 
 التصدير.

 التمويل:تحفيزات في مجال  -
 منح قروض بدون فوائد تتباين وفق كلفة استثمار إجناز املشروع حبيث ال تتجاوز: -
 من الكلفة االلمالية لالستثمار إذا كانت هذه األخرية أقل أو تساوي مليوين دينار. 20%  -
و أمن الكلفة االلمالية لالستثمار إذا  كانت هذه األخرية تتجاوز مليوين دينار وتقل  25% -

 ماليني دينار. 0تساوي 
بالنسبة لالستثمارات املنجزة يف املناطق  %22منح قروض من دون فوائد تصل اىل نسبة  -

 اخلاصة أو يف واليات اجلنوب واهلضاب العليا.
  12اخفيض نسبة الفائدة للقروض املمنوحة من قبل البنوك للمؤسسات الصغرية واملتوسطة. -
 :ANDI لتطوير االستثمارالمشاريع المصرحة من طرف الوكالة الوطنية  .1.1.1

  2511 أوتلقد مت نشر احصائيات املشاريع االستثمارية يف 
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  :2517عدد املشاريع املصرحة حسب فرع النشاط ( 11)رقم الجدول

 
/ 30: 14/10/2018/17 حسب املوقع االلكرتوين: المصدر

investissement?id=395-d-http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration 

واليت ال  % 95.21( أن أكرب نسبة من املشاريع املنجزة كانت يف قطاع النقل 50)رقم يبني اجلدول   
لمايل إمن  %25.51، يف حني املشاريع الصناعية متثل  من مناصب الشغل %12.14توفر سوى 

ة من لث. حتتل مشاريع البناء املرتبة الثا%93.73املشاريع لكنها توفر اكرب عدد من مناصب الشغل 
 عدد مناصب الشغل.الثانية من حيث  حيث عدد املشاريع و

 بينما بالنسبة للتأهيل فقد كانت النسب كما يوضحها الشكل التايل: 
 
 
 

http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement?id=395
http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement?id=395
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 2517-2552عدد املشاريع املصرحة خالل الفرتة ( 11)رقم الشكل 

 
d-http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-/ 14/10/2018/17 30: من املوقع االلكرتوينالمصدر:

investissement?id=395   
متثلت يف مشاريع  2517-2552نالحظ من الشكل أعاله أن أغلب املشاريع املصرحة يف الفرتة من    

، و  مشروع اعادة تأهيل 417، مث  مشروع 20715ب  توسيعشاريع المأو  35350ب  االنشاء 
  مشاريع فقط إلعادة اهليكلة. 3توسيع ، ويف األخري  -مشروع اعادة تأهيل 109

 :ANGEM: الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر .1.1
،  . بعد مخس سنوات فقط1444 اعتمدت اجلزائر القرض املصغر كأداة حملاربة الفقر منذ عام 

استوجب إنشاء هيئة أخرى ملنح القروض املصغرة: الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر من أجل 
استكمال االطار العام للهيئات املوجهة لإلدماج االقتصادي لألشخاص الذين مل يستفيدوا من التمويالت 

ى مكافحة الفقر. عقب التوصيات املنبثقة عن ، وعليه أبدت احلكومة استعدادها وعزمها عل البنكية
حول"التجربة اجلزائرية يف القرض املصغر" مت إنشاء الوكالة الوطنية  2552امللتقى الدويل خالل ديسمرب 

. وقد جاءت ملعاجلة شىت النقائص اليت مت تشخيصها 2559يف سنة  ANGEMلتسيري القرض املصغر 
 وتلبية املتطلبات التالية:

 بطريقة المركزية.منح قروض  -
 اخفيف شروط التأهيل. -

http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement?id=395
http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement?id=395
http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement?id=395
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 تكييف االجراءات مع طرق تطبيق الشروط املوضوعية للفئات احملرومة. -
 جل تفعيل الدعم ومسامهة الفئات احملرومة.أسيولة آليات املوافقة واملنح الفعلي للقروض من  -
 استدامة النظام عن طريق إنشاء قواعد عملية كافية. -
رعني االقوي، من ربات البيوت، االسر املنتجة من احلرفيني وصغار املز  القدرة على تلبية الطلب -

 13ومريب املواشي.
 ANGEM املشاريع املمولة من طرف(71)رقم لشكل ا

 
 octroyes-https://www.angem.dz/ar/article/prets من اعداد الباحثني باالعتماد على :المصدر

/14/10/2018/17:10 
، بينما نسبة التمويل الثالثي  % 45.33ن نسبة متويل املشرتيات واملواد االولية متثل أيبني الشكل    

 .%4.57"الوكالة، البنك واملؤسس" ال متثل سوى 
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https://www.angem.dz/ar/article/prets-octroyes
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 طرف الوكالة حسب قطاع النشاط: املشاريع املمولة من( 08) رقمالشكل 

 

 
  octroyes-https://www.angem.dz/ar/article/prets /14/10/2018/17:10:  المصدر

قطاع  مث % 34.11الصناعات الصغرية بنسبة  يبني الشكل أعاله ان متويل الوكالة كان كبريا يف 
قطاع البناء و  % 13.15 ةفالحال يليه % 17.00والصناعة التقليدية   %25.34بنسبة   اخلدمات

ويف األخري قطاع الصيد البحري بنسبة  % 5.92، مث  ال تتعدى التجارة  % 1.01واألشغال العمومية 
5.15 % . 

 الهياكل المالية: .1
 هناك العديد من اهلياكل املالية نذكر منها:

  :FGARصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة   .1.1
-52أنشئ صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم   

 .املتعلق بتطبيق القانون التوجيهي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 2552املؤرخ يف نوفمرب  373
 املتضمن القانون األساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.

صندوق ضمان القروض للمؤسسات ص و م هو مؤسسة عمومية حتت وصاية وزارة الصناعة     
، انطلق الصندوق يف النشاط  ، ويتمتع هذا الصندوق بالشخصية املعنوية واالستقاللية املالية واملناجم

 2559.14مارس  19 بصفة رمسية يف

https://www.angem.dz/ar/article/prets-octroyes
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يهدف الصندوق اىل تسهيل القروض املتوسطة االجل اليت تدخل يف الرتكيب املايل لالستثمارات 
، وذلك من خالل منح الضمان للمؤسسات اليت تفتقر للضمانات العينية الالزمة اليت  اجملدية

 تشرتطها البنوك.
، حيث  حسب قطاع النشاط االقتصاديتوزيع املشاريع اليت ضمنها الصندوق ( 51)يبني امللحق    

، من  2517وجوان  2559مشروع مابني أفريل  1437متثل عدد املشاريع اليت ضمنها الصندوق 
 22،  مشاريع البناء واألشغال العمومية  %27،  مشاريع يف قطاع الصناعة %05بينها 

من إلمايل  %51، بينما مل متثل مشاريع القطاع الزراعي سوى  مشاريع يف قطاع اخلدمات%
 املشاريع اليت ضمنها الصندوق.

 ميثل الشكل التايل مدى توافق نسبة الضمان مع نسبة املشاريع: 

 نسبة الضمان ونسبة املشاريع لصندوق ضمان قروض املؤسسات الصغرية واملتوسطة( 09)رقم الشكل 

 
 (51من اعداد الباحثني باالعتماد على معطيات امللحق ) المصدر:

وعليه أن نسبة قبول ضمان  ، ن نسبة الضمان للمشاريع قاربت نسبة املشاريعأنالحظ من الشكل 
 . املشاريع كبرية بالنسبة للصندوق
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 MEDAالمؤسسات المؤهلة لضمانات برنامج االتحاد االوروبي    .1.1
الصغرية واملتوسطة اخلاصة بالقطاع الصناعي واخلدمات املتعلقة مباشرة بالصناعة ذات  املؤسسات -

 سنوات من النشاط على األقل. 53
املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت استفادت من برنامج إعادة التأهيل من خالل برامج الصناعة  -

 واملناجم.
 املؤسسات اليت تلتزم بالقيام بعملية التأهيل. -

 لضمان:مبلغ ا .1.1
 مليون. 05من جمموع القرض البنكي احملدد للمؤسسة بدون جتاوز   %15يغطي  -
 مليون دج. 105مبلغ التغطية يستطيع يف بعض احلاالت أن يصل اىل  -
سنوات للقروض عن طريق  15، و سنوات لقروض االستثمار العادية 57املادة القصوى هي  -

 االجيار.
 كما يلي:  كما يسدد املستفيد عالوة على الصندوق -
 يف السنة من قيمة القرض املتبقي بالنسبة لقروض االستثمار. 5.55% -
 يف السنة بالنسبة لقروض االستغالل. 5.35% -
 برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة : .1

 نعرف بالربنامج واهلدف منه وخطوات التأهيل املتبعة من طرف املؤسسات الص و م.
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:البرنامج  الوطني لتأهيل  .1.1

يتمثل برنامج التأهيل يف جمموع اإلجراءات اليت تتخذها السلطات قصد حتسني موقع املؤسسة يف إطار 
ااخاذ عدة إصالحات داخلية على املؤسسات اإلنتاجية ، االستثمارية ، التسويقية و  ، االقتصاد التنافسي

،  مؤسسة ويستهدف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحميطها 25.555وغريها يهدف الربنامج اىل تأهيل 
سنوات. حيث متثل التكلفة االلمالية للربنامج واليت تتحملها الدولة، تصل اىل  0متثل فرتة التنفيذ 
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دج. بينما التكلفة املتوسطة لكل مؤسسة واملدعمة من طرف الدولة حوايل  310.735.555.555
 دج.  14.217.555

 تأهيل المؤسسات الص و م: خطوات  . 1.1.1
،  ، عملية التعلم املستمر والتفكري ، هي يف املقام األول اعادة تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة   

 ، وردود فعل وسلوكيات رجال األعمال واملعلومات والتبادل الثقايف من أجل احلصول على مواقف جديدة
 ، وأساليب إدارة ديناميكية ومبتكرة.

، ولكن كل مؤسسة هلا طريقتها اخلاصة  ية تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة عرب عدة خطواتمتر عمل
  :ا السياق حتدد أربع خطوات رئيسية، وفقا خلصوصيتها. ويف هذ يف التطور

االستفاقة هي خطوة متهيدية هتدف اىل رفع مستوى وعي صاحب املشروع للتعرف على  الخطوة األولى:
وتتحقق من خالل التشخيص القبلي والذي يعد عملية إعادة تأهيل أولية ، ؤسسته نقائضه ونقائض م

 وسريعة يتم من خالهلا التشخيص واملصادقة على مشاكل املؤسسة.

، فمن خالل هذه املرحلة  ، وإنشاء تنظيم فعال : ان اعتماد أفضل املمارسات االداريةالخطوة الثانية
 مل تكن موجودة أو اهنا تفتقر اىل تنظيم الشركة يف طور التشكل.و حتسني وظائف العمل اذا أإلجياد 

: تطوير وظيفي على هذا املستوى تبدأ املؤسسة يف تأهيل نفسها وترتيب اجراءات حمددة الخطوة الثالثة
،  استنادا اىل االجنازات اليت حققتها يف اخلطوات السابقة. تعزيز املوارد البشرية على خمتلف املستويات

 ، العمل يف إطار لماعي وزرع الثقة حسب الكفاءات. رئيس املؤسسة بتحديد املسؤولياتيقوم 
 تنفيذ أدوات التسيري وأساليب العمل يف جماالت خمتلفة حسب القطاع.

، إطالق جدولة أو تسيري االنتاج يف  االجراءات يف هذا اجملال قد تؤثر على ادارة املشاريع يف مؤسسة بناء
 تسيري املخزون وحساب التكاليف.، و  مؤسسة صناعية
، يضع رئيس املؤسسة نفسه يف حالة  : التوقع واملطابقة للمعايري الدولية، يف هذه املرحلةالخطوة الرابعة

 ترقب حول مستقبل مؤسسته ويلتزم باإلجراءات املالئمة وهي:
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برنامج الرصد  ، 4551تطبيق أنظمة اجلودة من أجل املصادقة حسب املعايري الدولية مثل اإليزو  -
 ،..اخل.22555، االيزو  العاملي

 ، وخمططات نشاط التصدير. تأشري اللجنة األوروبية -
 ، ومشاريع الشراكة. إعداد االسرتاتيجية للمؤسسة -
 البحث والتطوير، واليقظة التكنولوجية. -

، وحمدودة يف الوقت حيث ال توجد مؤسسة  ، اعادة التأهيل ليست عملية فريدة وباختصار 
 هناء اعادة التأهيل وذلك باألخذ بعني االعتبار التغريات الدائمة اليت تتدخل يف احمليط التقينإستطاعتها با

 15، التجاري واملايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.

 مدى تقدم برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: .1.1
، من  مؤسسة مشلها الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة 9427، 2515يف هناية سنة 

 مؤسسة مؤهلة، وعليه أكثر من النصف هي مؤسسات غري مؤهلة. 2755بينها 
 توزيع ملفات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة( 11)رقم الجدول

 
 Bulletin D’information Statistique (donnée de l’année 2016), Ministère de :: المصدر

l’industrie et des Mines,N°30, Edition Mai 2017,page 27 

نالحظ أن أغلب ملفات  .نوع املؤسسات الصغرية واملتوسطةلنسبة لتوزيع ملفات التأهيل حسب با   
، تليها املؤسسات  ايل امللفاتمن الم  %92التأهيل تتعلق باملؤسسات الصغرية أي ما يعادل حوايل 
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حسب ما  2515من المايل ملفات التأهيل لسنة  %31، بينما املؤسسات املتوسطة  % 37املصغرة 
 يظهره اجلدول التايل:         

 ملفات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة (11)رقم الجدول

 
 Bulletin D’information Statistique (donnée de l’année 2016), Ministère de : المصدر

l’industrie et des Mines,N°30, Edition Mai 2017,page 27  

 ة:الصالخ

 من خالل ما سبق توصلنا اىل النتائج التالية:
يرتكز نشاط املؤسسات الصغرية واملتوسطة عموما يف قطاع اخلدمات يليه قطاع البناء واألشغال  -

 .العمومية
قطاع الصناعة مث قطاع  مثنشاطات املؤسسات ص و م العمومية يف قطاع الفالحة  ترتكز -

اخلدمات. أما للمؤسسات ص و م اخلاصة فهي تركز نشاطها يف قطاع اخلدمات يليه قطاع الصناعة مث 
 البناء واألشغال العمومية.

تضمنها قطاع اخلدمات عند نشأة الوكالة  ANSEJ ان أكثر نسبة مشاريع ممولة من طرف -
مث األعمال احلرة، الصيانة، البناء واألشغال العمومية، احلرف وأخريا الزراعة  %05ب  2515سنة 

يف قطاع  2512تناقصت نسبة متويل املشاريع بشكل كبري، لريتفع يف  2511والصيد. بينما يف سنة 
واستمر متويل  2510-2519ارتفاعا طفيفا يف  أيضا شهد متويل املشاريع .%54بنسبة  اخلدمات

 31 - %24املشاريع يف القطاع اخلدمي كأكرب نسبة، وارتفع متويل املشاريع يف القطاع الزراعي بنسبة  
 .2515و 2510للسنوات  %
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واليت ال توفر  % 91.79كانت يف قطاع النقل  ANDiأن أكرب نسبة من املشاريع املنجزة  -
من المايل املشاريع  %17.59الشغل، يف حني املشاريع الصناعية متثل من مناصب  %19.32سوى 

. حتتل مشاريع البناء املرتبة الثانية من حيث عدد %95.47لكنها توفر اكرب عدد من مناصب الشغل 
 املشاريع وعدد مناصب الشغل أيضا.

اريع كبرية ان نسبة الضمان للمشاريع قاربت نسبة املشاريع وعليه أن نسبة قبول ضمان املش -
 كما ان أغلب نسب التمويل متثلت يف متويل املشرتيات واملواد االولية  FGARبالنسبة للصندوق

من المايل   %92أغلب ملفات التأهيل تتعلق باملؤسسات الصغرية أي ما يعادل حوايل  -
من المايل ملفات التأهيل  %31، بينما املؤسسات املتوسطة %37امللفات، تليها املؤسسات املصغرة 

 . 2515لسنة 
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 الملحق األول
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  الجزائرية الخاصةقياس محددات ربحية البنوك تحليل و 
 

Analyze the determinants of the Algerian private banks’ profitability 
 

 زين الدين شروقي
Zineddine CHERROUGUI 

 اجلزائر، املدية
zcherrougui@gmail.com 

 
 
 

ثلة البنوك اخلاصة العاملة يف اجلزائر،  هتدف هذه الدراسة إىل تقدير و قياس حمددات رحبية ملخص: ُمم
ولتحقيق ذلك مت تطبيق مناذج بنال اليت متزج السالسل ، (ROA) مبعدل العائد على إمجايل األصول

(، وقد 9002-9002الزمنية بالبيانات املقطعية، على عينة مكونة من ستة بنوك خاصة خالل الفرتة )
ة معنوية إحصائيا بني نسبة السيولة، ومعدل العائد على إمجايل توجد عالقة طرديتوصلت الدراسة إىل أنه 

األصول، كما توجد عالقة عكسية معنوية إحصائيا بني نسبة حقوق امللكية اىل امجايل األصول ومعدل 
ال توجد عالقة معنوية بني كل من: نسبة القروض، ، يف حني بينت الدراسة أنه العائد على إمجايل األصول

ية، نسبة مصاريف االستغالل العامة، حجم البنك، احلصة السوقية ومعدل العائد على إمجايل نسبة املديون
  (ROA).األصول

العوامل املؤثرة على رحبية ، البنوك اخلاصة األجنبية، كفاءة البنوك،  ، الرحبيةالبنوك :الكلمات المفتاحية
 البنوك.

 
Abstract : This study aimed to analyze the déterminants of the Algerian 
private Banks’ profitability, wich Is represented by the rate of the return on 
total assets (ROA). 
         To realize this, panel data patterns has been applicated on a sample of 

six Algerian private banks during the period (2009-2013), therefore this 

study reached many results as the following :There is a positive relationship 

significant between the liquidity ratio, and the rate of the return on total 

assets (ROA), and There is an inverse relationship significant between the 

ratio of equity to total assets  and the rate of the return on total assets (ROA), 

While the study showed that There is no relationship significant between 

loan ratio, debt ratio, the general exploitation expenses ratio, Banks’ size, 

market share and the rate of the return on total assets (ROA). 
Keywords: Banks, profitability, efficiency of banks, foreign private banks, 
factors affecting the profitability of banks. 
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  :مهيدت
تعترب البنوك أكثر املؤسسات تأثرا بالتغريات اليت حتدث يف الساحة الوطنية والعاملية، واليت تؤثر على      

نشاطها، ولعل قدرة البنوك على مواجهة ومواكبة هذه التغريات مرتبطة بنجاحها يف حتقيق الرحبية، اليت 
هنا مؤشرًا هاما لقياس مدى كفاءهتا يف استخدام تعترب من أهم األهداف اليت تسعى البنوك لتحقيقها، لكو 

مواردها، وهي الغاية اليت يتطلع إليها املسامهني ومصدر ثقة للمودعني والدائنني للبنك، وموضع اهتمام 
اجلهات الرقابية ملا تعكسه من جناح للبنك، كما أن حتقيق األرباح ُيمكن البنوك من احملافظة على 

يم مركزها املايل وزيادة حقوق امللكية وتعزيز مالءهتا، ُما يزيد من قدرهتا على استمراريتها وبقائها، تدع
 مواجهة األخطار وااللتزامات اليت تواجهها.  

، بدخول عدد من البنوك اخلاصة واألجنبية، وهي ال تزال 20/00مسح صدور قانون النقد والقرض     
العمومية وهذا ما يساهم يف تدعيم التنافسية داخل  إىل غاية اليوم يف مرحلة توسع أكرب من توسع البنوك

القطاع، حيث تتأثر رحبية البنوك يف سبيل حتقيقها هلدفها املتعلق بالرحبية، بالعديد من العوامل اليت تتفاوت 
يف تأثريها على رحبيتها، سواء كانت هذه العوامل خارجية تتعلق بالبيئة احمليطة )السياسية، اقتصادية، 

.... ..اخل(، أو عوامل داخلية تتعلق بالبنوك نفسها مثل حقوق امللكية، حجم البنك، السيولة تشريعية .
 .1اخل
ما هي محددات ربحية البنوك  :على ضوء ما سبق تتمحور إشكالية حبثنا هذا حول التساؤل التايل     

 الخاصة العاملة في الجزائر؟
 :سئلة الفرعية التاليةوتتفرع عن هذا التساؤل الرئيسي مجلة من األ     
 هل توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني العوامل الداخلية ورحبية البنوك اخلاصة يف اجلزائر؟ -
 هل توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني العوامل اخلارجية ورحبية البنوك اخلاصة يف اجلزائر؟ -
  :صياغة الفرضيات التاليةوعلى ضوء إشكالية الدراسة واألسئلة الفرعية ُيكن  

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني نسبة السيولة ورحبية البنوك اخلاصة يف اجلزائر  :الفرضية األولى
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني نسبة القروض ورحبية البنوك اخلاصة يف اجلزائر  :الفرضية الثانية
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 ائية بني نسبة املديونية ورحبية البنوك اخلاصة يف اجلزائر توجد عالقة ذات داللة إحص :الفرضية الثالثة
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني نسبة حقوق امللكية اىل امجايل األصول ورحبية  :الفرضية الرابعة

 البنوك اخلاصة يف اجلزائر
حبية توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني نسبة مصاريف االستغالل العامة ور  :الفرضية الخامسة

 البنوك اخلاصة يف اجلزائر 
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني حجم البنك ورحبية البنوك اخلاصة يف اجلزائر  :الفرضية السادسة
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني احلصة السوقية ورحبية البنوك اخلاصة يف اجلزائر  :الفرضية السابعة

ية موضوعها املتمثل يف حمددات رحبية البنوك، فالرحبية تعك  مدى  تستمد هذه الدراسة أمهيتها من أمه    
كفاءة إدارة البنك يف استغالل مواردها، باإلضافة اىل اعتبارها مؤشرا اجيابيا للزبائن املتعاملني مع البنك 
ومصدر اطمئنان للمستثمرين يف البنك )املسامهني(، كما تكتسب هذه الدراسة مزيدا من األمهية كوهنا 
تتناول رحبية البنوك اخلاصة يف اجلزائرية ميدانيا من واقع البيانات واإلحصائيات الرمسية الصادرة عن البنوك 

 ذاهتا.
  :كما نسعى من خالل هذه الدراسة اىل بلوغ مجلة من األهداف لعل أمهها     

 التعرف على هيكلة البنوك يف القطاع املصريف اجلزائري. -
 .9002-9002البنوك اخلاصة يف اجلزائر خالل الفرتة التعرف على حمددات رحبية  -

  :الدراسات السابقة .1
 :البنوك وحمدداهتا، من بينها موضوع رحبيةهناك العديد من الدراسات اليت تناولت      

هدفت إىل حتديد وقياس األثر الذي حتدثه العوامل اليت  ،2(9002دراسة )باسل جرب حسن أبو زعرت، -
(، حيث مت قياس املتغري التابع )رحبية 9002-0221ية البنوك الفلسطينية خالل الفرتة )املؤثرة على رحب

البنوك( مبعدل العائد على امجايل األصول، ومعدل العائد على حقوق امللكية، وتوصلت الدراسة إىل 
لرحبية، هناك عالقة عكسية بني نسبة املخصصات إىل إمجايل التسهيالت وا ، أنالعديد من النتائج أمهها
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ووجود عالقة طردية بني كل من صايف الفوائد، عدد املوظفني، عدد الفروع والرحبية ، كما أشارت الدراسة 
 إىل وجود عالقة عكسية بني نسبة السيولة النقدية والرحبية مقاسة مبعدل العائد على األصول.

العوامل املؤثرة على رحبية ، و اليت حبثت يف  3(9009دراسة )وليد زكرياء صيام، حسين علي خربوش، -
(، حيث مت دراسة سلوك املتغري التابع رحبية 9000-0220البنوك التجارية يف األردن خالل الفرتة )

البنوك التجارية واملتغريات املستقلة املتمثلة يف حجم حقوق امللكية، حجم البنك مقاسا بإمجايل األصول، 
ولة النقدية، مصاريف الدعاية واإلعالن، وعمر البنك، وقد نسبة املديونية، نسبة الفوائض النقدية، السي

وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بني رحبية البنوك التجارية  :توصلت الدراسة إىل النتائج التالية
حقوق امللكية، نسبة املديونية، الفوائض النقدية، والسيولة النقدية، ومصاريف الدعاية  :والعوامل التالية

 ن، وجود عالقة سالبة بني رحبية البنوك التجارية وحجم البنك، وعمر البنك.واإلعال
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على العوامل املؤثرة  4:(9001دراسة )أمحد حسني أمحد املشهراوي، -

على رحبية البنوك اإلسالمية العاملة يف فلسطني، والتعرف على حجم وأنواع مصادر واستخدامات أمواهلا 
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني معدل الرحبية  :يراداهتا ومصروفاهتا، و توصلت إىل النتائج التاليةوإ

وبني مجيع متغريات املركز املايل كما أن العالقة بني الرحبية وبني مجيع متغريات املركز املايل للمصارف 
 اإلسالمية يف فلسطني هي عالقة عكسية.

تناولت هذه الدراسة قياس وحتليل  ،5(Brahim Mansouri, Said Afroukh, 2009) دراسة-
حمددات رحبية البنوك التجارية يف املغرب وذلك باالعتماد على عينة مكونة من مخسة بنوك خالل الفرتة ما 

(، حيث اعتمد الباحثان يف قياس رحبية البنوك على معدل العائد على إمجايل 9002-0222بني )
وجود عالقة عكسية معنوية إحصائيا بني نسبة  اىل البنكي، وتوصلت هذه الدراسة األصول ونسبة اهلامش

املصاريف العامة إىل إمجايل األصول، نسبة حقوق امللكية إىل إمجايل األصول، حجم البنك، حجم 
 .القطاع البنكي ومعدل العائد على إمجايل األصول

اسة اىل البحث يف العوامل املؤثرة هدفت هده الدر  (paolo saona hofmann, 2011)6 :دراسة-
)جمموعة من العوامل الداخلية )خصائص البنك( وجمموعة من العوامل اخلارجية( على رحبية البنوك 
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(، وكان أهم ما توصلت اليه الدراسة وجود عالقة عكسية بني 9001-0221األمريكية خالل الفرتة )
  استثمار البنوك يف الفرص املرحبة.نسبة حقوق امللكية ورحبية البنوك وهو ما يعك  عدم 

تعرضت هذه الدراسة اىل أثر بعض  (waqas tariq, muhammad usman, 2014) 7: دراسة-
(، حيث مت قياس رحبية البنوك 9000-9002)العوامل على رحبية البنوك الباكستانية خالل الفرتة 

صايف، وقد توصلت اىل أمهية رأس مال باالعتماد على معدل العائد على حقوق امللكية وهامش الفائدة ال
البنك وقوة تأثريه على رحبيته، وتوصلت كذلك اىل أن البنوك كبرية احلجم حتقق أرباح عالية مقارنة بالبنوك 

 صغرية احلجم.
هدفت هده الدراسة اىل البحث يف حمددات رحبية  :8 (antonina davydenko, 2010) دراسة-

العوامل يف خصائص البنك، الصناعة املصرفية وبعض املتغريات االقتصادية البنوك يف أكرانيا، متثلث هده 
الكلية وأثرها على رحبية البنوك، ومت استخراج املعلومات من القوائم املالية للبنوك عينة الدراسة خالل الفرتة 

اىل  ، وقد توصلت الدراسة اىل أن البنوك األكرانية تعاين من جودة القروض باإلضافة(9001-9002)
 عدم استفادهتا من حجم الودائع يف حتقيق األرباح.

هدفت هذه الدراسة اىل البحث يف العالقة اليت تربط بني  :(9002دراسة )عالم حممد موسى محدان، -
هيكل السوق ورحبية البنوك األردنية والفلسطينية، حيث مت تطبيق منوذج االحندار املتعدد على مجيع البنوك 

(، وقد أوصت هذه الدراسة يف األخري متخذي القرار يف اجلهاز 9000-9001رتة )احمللية خالل الف
 املصريف األردين والفلسطيين بضرورة التوسع يف عمليات حترير السوق هبدف تعزيز التنافسية.

 النظري للدراسة: اإلطار. 9
 البنوك والمؤسسات المالية العاملة في القطاع المصرفي الجزائري.. 0.9
، أصبح بإمكان البنوك اخلاصة احمللية واألجنبية مزاولة 20/00ب قانون النقد والقرض مبوج    

نشاطها يف السوق املصرفية اجلزائرية، وجيب على كل بنك خاص حملي أو أجنيب أن حيصل على 
اعتماد ُينحه جمل  النقد والقرض ملباشرة نشاطه، وجيب أن يكون رأس مال البنوك واملؤسسات 
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وي على األقل رأس املال األدىن املطلوب تأمينه من طرف البنوك واملؤسسات املالية املالية يسا
 اجلزائرية.
بنكا ومؤسسة مالية،  92من تسعة وعشرين  9002يتشكل النظام املصريف اجلزائري يف هناية      

 :، وتتوزع البنوك املعتمدة كما يلي9تقع كل مقراهتا االجتماعية باجلزائر العاصمة
 :بنوك ذات ملكية عامة تتمثل يف 02يتكون القطاع املصريف اجلزائري من  ك العمومية:البنو  -

 ،بنك التنمية احمللية ،البنك اخلارجي اجلزائري، البنك الوطين اجلزائري، بنك الفالحة والتنمية الريفية
 القرض الشعيب اجلزائري، الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط.

قطاع املصريف اجلزائري حاليا وحسب أخر اإلحصائيات لبنك اجلزائر يتشكل ال البنوك اخلاصة: -
املؤسسة العربية املصرفية، نتيكسي  بنك،  10 بنك خاص، تتمثل هده البنوك يف: 02من 

سوسيييت جنرال اجلزائر، سييت بنك، بنك العريب اجلزائر، يب أن يب باريبا اجلزائر، ترست بنك 
نك اإلسكان و التجارة والتمويل اجلزائر، فرن  بنك اجلزائر، بنك اجلزائر،  بنك اخلليج اجلزائر، ب

 اجلزائر.H.S.B.C اجلزائر، السالم بنك اجلزائر،  -القرض الفالحي
 90يتكون القطاع املصريف اجلزائري من بنك واحد خمتلط وهو بنك الربكة اجلزائري، 'أنشأ يف  -

، بدأ أنشطته املصرفية بصفة فعلية دج 000.00 000 500برأس مال اجتماعي قدره  0220مايو 
مبسامهة كل من بنك الفالحة والتنمية الريفية )اجلزائر( وشركة دلة  '،022011خالل شهر سبتمرب 

 .12الربكة السعودية، مع العلم أنه بنك يعمل بقواعد وأحكام الشريعة اإلسالمية
أمهية شبكات وكاالهتا املوزعة  ال تزال تواصل البنوك العمومية هيمنتها يف القطاع املصريف من خالل

على كامل الرتاب الوطين رغم تسارع وترية انشاء وكاالت البنوك اخلاصة يف هذه السنوات 
وكالة  0022عدد وكاالت الشبكة للبنوك العمومية  9002، حيث بلغ يف هناية ديسمرب 13األخرية
 .14وكالة للبنوك اخلاصة 201و
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 .ب قياسهامتغيرات الدراسة وأساليتعريف . 9.9
تتأثر رحبية البنوك بالعديد من العوامل منها عوامل خارجية متعلقة أساسا بالبيئة العامة احمليطة      

بالبنك واليت سبق لنا ذكرها يف السابق )السياسية، اقتصادية، تشريعية ...اخل(، ومنها عوامل 
والتسهيالت االئتمانية،  داخلية متعلقة بالبنك مثل حجم حقوق امللكية، حجم الودائع، القروض

 .00وحجم البنك ...اخل، وهدا ما يوضحه اجلدول رقم 
 متغيرات الدراسة (:11رقم )الجدول 

 األثر املتوقع كيفية حسابه املتغري نوع املتغري
  (ROA) معدل العائد على امجايل األصول املتغري التابع

- 

 
احملددات الداخلية 
 لرحبية البنوك

  (LQ) نسبة السيولة
-+/ 

  (CR) نسبة القروض
+ 

  (DET) نسبة املديونية
- 

  (FP) نسبة حقوق امللكية اىل امجايل األصول
/+- 

  (CEG) نسبة مصاريف االستغالل العامة
/+- 

 + لوغاريتم حجم األصول (SIZE) حجم البنك

احملددات اخلارجية 
 لرحبية البنوك

 (com) احلصة السوقية
 

 
/+- 

 من اعداد الباحث بناءا على الدراسات السابقة. صدر:الم
 ،ROA)معدل العائد على األصول ) مت قياس هدا املتغري باستخدام قياس المتغير التابع: .1.2.2

، حيث يشمل هذا املعدل كافة األصول 15الذي ُيثل صايف الدخل للسنة مقسوما على إمجايل األصول
حتقيق األرباح خالل فرتة زمنية معينة، وجتدر اإلشارة إىل أن ارتفاع  اليت متلكها البنوك ومدى قدرهتا على
استخدام املزيد من  :16يدل على مجلة من املؤشرات التالية (ROA)معدل العائد على إمجايل األصول 

األصول يف قروض واستثمارات عالية الدخل، إعادة بناء حمفظة االستثمارات مبوجودات أكثر رحبية، زيادة 
 الفائدة على القروض واالستثمارات، زيادة العموالت ورسوم اخلدمة على موجودات أخرى. معدالت
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 قياس المتغيرات المستقلة. .9.9.9
 .المحددات الداخلية لربحية البنوك 

 :تتأثر رحبية البنوك مبجموعة من العوامل الداخلية، املتمثلة يف     
نك، فارتفاعها يَعك  مقدار الربح الضائع تعترب هذه النسبة ذات أمهية بالنسبة للب :نسبة السيولة -

توظيف األمثل لألموال السائلة املوجودة، بينما يمَشكل اخنفاضها تكلفة يف حالة اقرتاض نتيجة عدم ال
 . 17البنك من البنوك األخرى

صص جزء من مواردها املالية  نسبة القروض: - يعترب تقدمي القروض من املهام األساسية للبنوك، فهي ُتم
ل استثماره يف القروض، وبالتايل هناك عالقة طردية بني الرحبية ونسبة القروض، إذ تؤدي الزيادة يف من أج

 . 18نسبة املوارد املستثمرة إىل زيادة الرحبية
تشكل هذه األموال مصدر من مصادر متويل البنك، وتتشكل هذه األموال من  :المديونيةنسبة  -

 طرف البنوك يف شكل قروض واستثمارات طويلة وقصرية األجل.  الودائع بنسبة كبرية ويتم استخدامها من
ُيثل هذا املصدر األموال اليت ُيلكها أصحاب البنك  نسبة حقوق الملكية الى اجمالي األصول: -

واملسامهني فيه، تتشكل من رأس املال واألرباح احملتجزة )االحتياطات بأنواعها واألرباح غري املوزعة(، فزيادة 
لكية يؤثر يف رحبية البنوك التجارية، باعتبار أن هذه الزيادة تشكل زيادة يف مصادر حجم حقوق امل

التمويل، واليت ُيكن للبنوك التجارية توظيفها يف شكل أصول مرحبة )القروض، االستثمارات املالية 
 املختلفة( تؤدي يف النهاية إىل زيادة إيراداهتا وبالتايل زيادة أرباحها.

تتمثل يف املصاريف اليت تتحملها البنوك يف سبيل إدارهتا لألموال  ستغالل العامة:نسبة مصاريف اال -
وتقدُيها للخدمات، من بينها ما تدفعه البنوك للمستخدمني من رواتب وأجور إضافة إىل العالوات 
واملدفوعات األخرى، باإلضافة إىل مصاريف اإلهتالك اخلاصة باألصول الثابتة مثل املباين، 

 ت ...اخل.السيارا
يقاس حجم البنك عادة مبقدار ما ُيلكه البنك من موجودات أو مبقدار ما ُيلكه من  حجم البنك: -

حقوق امللكية، فكرب حجم البنك )مقاسا باألصول( يؤدي إىل اخنفاض معدل العائد على األصول، فهذا 
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ولكن نالحظ أن حجم الودائع يف املعدل يكون كبريا يف البنوك الصغرية وذلك باملقارنة مع البنوك الكبرية، 
البنوك الكبرية يكون أكرب من البنوك الصغرية )مبعىن أن درجة الرافعة املالية أكرب( األمر الذي يزيد من 
معدل العائد على حقوق امللكية، كما أن زيادة حجم موجودات البنوك التجارية يزيد من قدرهتا على 

 موجودات البنك سوف تؤدي إىل زيادة رحبيتها.االستثمار، فمن املتوقع دائما أن زيادة 
 .المحددات الخارجية لربحية البنوك 

تتعرض البنوك يف سبيل حتقيق أهدافها املتعلقة بالرحبية إىل العديد من العوامل اخلارجية اليت تتفاوت 
 البنوك على يف درجة تأثريها على رحبيتها، من بينها احلصة السوقية، حيث توثر املنافسة املوجودة ما بني

رحبيتها، وينعك  ذلك يف حمدودية املوارد املالية املتاحة هلا بفضل املنافسة، حيث تضطر هذه البنوك إىل 
رفع معدالت الفائدة على الودائع للحصول على هذه املوارد، األمر الذي يؤثر سلبا على هامش الفائدة 

بة احلصة السوقية كمحدد خارجي لرحبية البنوك وبالتايل اخنفاض رحبية البنوك، حيث مت االعتماد على نس
، '19اخلاصة يف اجلزائر واليت 'حتسب من خالل قسمة ودائع كل بنك على امجايل ودائع القطاع املصريف

 (.9002عالم حممد موسى محدان وأخرون، وقد اعتمدت على هذه النسبة دراسة )
 الدراسة القياسية: منهجية .2
لدراسة حمددات رحبية البنوك اجلزائرية اخلاصة، وذلك باالعتماد على عينة نتناول يف هذا اجلزء من ا    

(، حيث سنقوم بتوضيح عينة الدراسة، 9002-9002( بنوك خاصة، خالل الفرتة )02مكونة من )
فرتة الدراسة، والنموذج املدروس، وقد مت حساب النسب واملؤشرات اعتمادا على القوائم املالية )امليزانية، 

)عينة الدراسة(، ومت احلصول على هذه القوائم من املواقع الرمسية  لنتائج( للبنوك اخلاصة يف اجلزائرحساب ا
 .20للبنوك
 
 

 العينة وفترة الدراسة.. 0.2
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( بنوك خاصة تنشط يف القطاع املصريف اجلزائري، وهذا ما 02تتكون عينة الدراسة من )     
 .09يوضحه اجلدول رقم 

 )عينة الدراسة(.بنوك الخاصة العاملة في الجزائر ال (:02)رقم الجدول 
 سنة بداية النشاط الرمز البنك الرقم
 SGA 9000 سوسيييت جنرال اجلزائر 00
 ABC 0221 بنك املؤسسة العربية املصرفية 09
 AGB 9002 بنك اخلليج اجلزائر 02
 BNP P 9009 يب ان يب باريبا اجلزائر 02
 FSA 9002 فرنسا بنك اجلزائر 01
 HOUS 9009 بنك االسكان والتجارة والتمويل اجلزائر 02

 
 من اعداد الباحث بناءا على الدراسات السابقة. المصدر:

خالل فرتة الدراسة  مالحظات سنوية(وقد مت اختيار هذه البنوك وفقا ملعيار توفر البيانات واملعلومات )
 Balanced) سالل زمنية مقطعية متوازنة(، وعليه فان هذه الدراسة تستخدم بيانات 9002-9002)

Panel Data). 
 بناء النموذج.. 3.2
لدراسة حمددات رحبية  (panel data) تستخدم هذه الدراسة بيانات السالسل الزمنية املقطعية     

البنوك اخلاصة يف اجلزائر، حيث مت جتميع البيانات لستة بنوك جزائرية خاصة وهي بيانات مقطعية، عرب 
رحبية البنوك ( وهي بيانات السالسل الزمنية، ومن أجل اختبار 9002-9002ة من السنوات )جمموع

(، يأخذ النموذج املستخدم يف الدراسة الشكل 9002-9002خالل الفرتة ) اجلزائرية اخلاصة وحمدداهتا
 التايل: 

titititititititiiti COMPBSIZEBCEGBFPBDETBCRBLQBCROA ,;7,6,5,4,3,2,1,  
 حيث: 
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 i  بنوك(. 02اسة )متثل عدد البنوك يف الدر 
 t ( 9002-9002ُيثل الفرتة الزمنية.) 
 

tiROA ,
 ُيثل مؤشر رحبية البنوك )معدل العائد على إمجايل األصول(. :

 
tiLQ ,

 نسبة السيولة. :
 

tiCR ,
 نسبة القروض إىل إمجايل األصول. :

 
tiDET ,

 نسبة املديونية. :
 

tiFP ,
 .متثل نسبة حقوق امللكية إىل إمجايل األصول للبنوك :

 
tiCEG ,

 متثل نسبة مصاريف االستغالل العامة إىل إمجايل األصول. :
 

tiSIZE ,
 ُيثل حجم البنك.: 

 
tiCOMP;

)ودائع البنك على امجايل ودائع البنوك العاملة يف القطاع املصريف وقية متثل احلصة الس: 
 اجلزائري(.

 ti , :حد اخلطأ. 
 مناقشة النتائج: .2.2

  اختيار النموذج المالئم للدراسة:. 1.2.2
  :، وهي كاأليت(panel data analys) هناك ثالث أساليب لتحليل البيانات املالية من خالل منوذج

 .OLS pooled Ordinary Least Square منوذج االحندار التجميعي -
 .Fixed Effect منوذج التأثريات الثابتة -
 .Random Effect منوذج التأثريات العشوائية -
وبغرض حتديد األسلوب األكثر مالئمة لبيانات الدراسة، نقوم باجراء اختبار التجان  للنموذج      

 Fixed) ومنوذج التأثريات الثابتة (Pooled) ني منوذج االحندار التجميعياملستخدم من أجل املفاضلة ب

Effect) ،ويف حالة ما اذا كانت نتائج اختبار التجان  تشري اىل أن منوذج التأثريات الثابتة (Fixed 
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Effect) هو النموذج املالئم للدراسة فإننا سنقوم باجراء اختبار Hausman  للمفاضلة بني منوذج
 ات الثابتة ومنوذج التأثريات العشوائية.التأثري 
 Panel) استخدام مناذج السالسل الزمنية و البيانات املقطعية عند به القيام جيب ما أول إن     

Model،) املستوى املستخدم، فعلى التجان  للنموذج عدم أو التجان  خاصية من التحقق هو 
 املعنية البنوك( األفراد مستوى املدروس على ذجالنمو  معامالت تساوي االختبار هذا يعين القياسي
 املستوى على أما البنوك، بني كل الثابت احلد وتساوي املستقلة املتغريات معامالت تساوي أي ،)ككل

 كل بني مشرتك هو منوذج النموذج أن يعين التجان  فرضية وحتت االختبار فهذا االقتصادي
 . )ككل املعنية البنوك( األفراد
(، و باستخدام HSIAO 1986  املقرتح من طرف )تتبعًا إلسرتاتيجية اختبار التجانو       
statFحتصلنا على قيمة فيشر احملسوبة ) EVIEWS 7برنامج   0422( و اليت تساوي 

نقبل فرضية العدم   فإننا، 05.0valueP، ومبا أن 9997.0valuePباحتمال هو
1

OH بالتايل فإن النموذج املالئم للدراسة هو )الثابت املشرتك( ، و  القائلة بتجان  قواطع البنوك
 النموذج املتجان  كليا. منوذج االحندار التجميعي أو 

منوذج االحندار التجميعي الذي سوف نقوم بتقديره يف هذه الدراسة يعين تساوي معامالت       
هو منوذج مشرتك بني كل البنوك، وبالتايل و ستقلة وتساوي احلد الثابت بني كل البنوك، املتغريات امل

-9002يتم احلصول على نتائج عامة تنطبق على كل البنوك اخلاصة يف اجلزائر خالل الفرتة )
9002.) 

 
 
 

 :(Pooled) نتائج تقدير نموذج االنحدار التجميعي. 3.2.2
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ضلة بني كل من منوذج االحندار التجميعي ومنوذج التأثريات الثابتة، بعد اجراء اختبار التجان  للمفا
سوف نقوم بتقدير منوذج االحندار التجميعي كونه النموذج األمثل لدراسة حمددات رحبية البنوك اخلاصة يف 

 وهذا ما يوضحه اجلدول التايل.، (ROA) اجلزائر ُمثلة مبعدل العائد على امجايل األصول

 يلي:  ير منوذج االحندار التجميعي لعينة البنوك اخلاصة حمل الدراسة كماجاءت نتائج تقد
نتائج نموذج االنحدار التجميعي لمحددات ربحية البنوك الخاصة في الجزائر خالل الفترة  (:12رقم )الجدول 

(3112-3112.) 
 استيودنت T قيمة املعامل  املتغريات املستقلة

 c  (4.45)* 2.91 احلد الثابث

 9.90 **(0.0022)  (LQ) بة السيولةنس

 0.22 (0.00191)  (CR) نسبة القروض

 0.01- (-0.00101) (DET) نسبة املديونية

 2.19  *(-0.011) (FP) نسبة حقوق امللكية إىل إمجايل األصول

 0.22 (0.0292)  (CEG) نسبة مصاريف االستغالل العامة

 9.10 **(0.0021)  (SIZE) حجم البنك

 2.02- ( -0.1102) (com) السوقية احلصة

 - R²  (0.122) معامل التحديد
F-test 

Prob F 
2.22 
0.0091 

- 

DW 0.10 - 
 .Eviews 9خمرجات برنامج من اعداد الباحث بناءا على  المصدر:

)**( معنوية احصائيا عند درجة معنوية ، %0)*( معنوية احصائيا عند درجة معنوية  -
 .%00ئيا عند درجة معنوية )***( معنوية احصا، 1%
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قبل حتليل نتائج الدراسة سوف نقوم باجراء اختبار التعدد اخلطي للتأكد من جودة النموذج املقدر،     
حيث تظهر مشكلة التعدد اخلطي عندما 'تكون هناك عالقة خطية بني بعض أو كل املتغريات التوضيحية 

'، وللكشف عن هذه املشكلة سوف نقوم 21اخلطيوأن االرتباطات بني هذه املتغريات يعرف بالتعدد 
لكل متغري من املتغريات املستقلة، ، (Variance Inflation Factor)باحتساب معامل تضخم التباين 

، واجلدول التايل يوضح 22فان ذلك يدل على أنه هناك مشكلة التعدد اخلطي vif>10فاذا كانت قيمته 
 .(vif) نتائج اختبار معامل تضخم التباين

 .(vif)اختبار معامل تضخم التباين  (:04رقم )الجدول 
 Vif 1/vif املتغري

 2.20 0.911021 (LQ) نسبة السيولة

 2.01 0.201112 (CR) نسبة القروض

 2.29 0.200011 (DET) نسبة املديونية

 09.29 0.010012 (FP) نسبة حقوق امللكية إىل إمجايل األصول

 0.02 0.212122 (CEG) نسبة مصاريف االستغالل العامة

 2.20 0.011210 (SIZE) حجم البنك

 01.29 0.029122 (com) احلصة السوقية

 
 .Stata12خمرجات برنامج من اعداد الباحث بناءا على  المصدر:

واليت تشري نتائجه اىل  (vif) ( مت حساب معامل تضخم التباين02من خالل اجلدول السابق رقم )     
(، وهو ما يؤكد أن هذه املتغريات ترتبط ببعضها 00متغريات الدراسة املستقلة للقيمة )جتاوز متغريين من 

بعالقة خطية، وملعاجلة مشكلة التعدد اخلطي سوف نقوم حبذف املتغري الذي ُيتاز باالرتباط العايل مع 
اختبار معامل  واجلدول التايل يوضح نتائج، (com) املتغريات املستقلة األخرى وهو متغري احلصة السوقية

 .(com) بعد استبعاد املتغري املستقل احلصة السوقية (vif) تضخم التباين
 .(vif)اختبار معامل تضخم التباين  (:05رقم )الجدول 
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 Vif 1/vif املتغري

 2.12 0.911012 (LQ) نسبة السيولة

 2.00 0.290122 (CR) نسبة القروض

 2.92 0.202192 (DET) نسبة املديونية

 2.99 0.922210 (FP) حقوق امللكية إىل إمجايل األصول نسبة

 0.02 0.211210 (CEG) نسبة مصاريف االستغالل العامة

 0.11 0.120211 (SIZE) حجم البنك

 .Stata12خمرجات برنامج من اعداد الباحث بناءا على  المصدر:
بعد استبعاد  (vif) اين( مت اعادة حساب معامل تضخم التب01من خالل اجلدول السابق رقم )     

واليت تشري نتائجه اىل عدم جتاوز قيمة معامل تضخم التباين للمتغريات ، (com) متغري احلصة السوقية
واجلدول التايل (، وهو ما يؤكد أن هذه املتغريات ال ترتبط ببعضها بعالقة خطية، 00املستقلة للقيمة )

 ل مشكلة التعدد اخلطي.يوضح نتائج تقدير منوذج االحندار التجميعي بعد ح
نتائج نموذج االنحدار التجميعي المعدل لمحددات ربحية البنوك الخاصة في الجزائر خالل  (:06رقم )الجدول 

 (.3112-3112الفترة )
 استيودنت T قيمة املعامل  املتغريات املستقلة

 c 9.20** 9.1091 احلد الثابث

 .0.0012*** 0.1020 (LQ) نسبة السيولة

 0.0090 0.2902 (CR) القروضنسبة 

 0.0900 -0.9211- (DET) نسبة املديونية

 0.0221*** -0.1912- (FP) نسبة حقوق امللكية إىل إمجايل األصول

 0.0120 0.0212 (CEG) نسبة مصاريف االستغالل العامة

 0.0021 -0.0221- (logactif) حجم البنك

 - R² 0.2012 معامل التحديد
F-test 9.1922 - 
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Prob F 0.0211 
DW 0.22 - 

 .Eviews 9خمرجات برنامج من اعداد الباحث بناءا على  المصدر:
)**( معنوية احصائيا عند درجة معنوية ، %0)*( معنوية احصائيا عند درجة معنوية  -

 .%00)***( معنوية احصائيا عند درجة معنوية ، 1%
   :( ما يلي02يتضح من خالل اجلدول رقم )

 يف النموذج إىل وجود معنوية إحصائية كلية للنموذج. "F" حصائية اختبارتشري قيمة إ -
يف النموذج أعاله، وهذا ما يبني أن هذه  0.2012 كان R² نالحظ أن معامل التحديد -

 .%20.12املتغريات املستقلة املأخوذة يف هذه الدراسة تفسر املتغري التابع بنسبة 
سبة السيولة )إمجايل القروض إىل إمجايل الودائع( وجود عالقة طردية معنوية إحصائيا بني ن -

وهو ما يدل على أن زيادة البنوك يف توظيف ودائعه ، (ROA)ومعدل العائد على إمجايل األصول
 يف أصول تدر عائد أكرب مقارنة بتكلفة حصوله على األموال، يعترب مؤشر اجيايب لرحبيتها.

 (FP) قوق امللكية إىل إمجايل األصولوجود عالقة عكسية معنوية إحصائيا بني نسبة ح -
كان هلا أثر سليب على معدل العائد على   فهذه النسبة ، (ROA)ومعدل العائد على إمجايل األصول

حيث وعلى الرغم من زيادة االحتياطات واألموال ملواجهة املخاطر البنكية، وكذا ، إمجايل األصول
ج اىل أن ذلك كان له أثر سليب على رحبية مليار د  00إىل  9002رفع رأس مال البنوك يف سنة 

، وهذا راجع اىل حتفظ البنوك اخلاصة يف توظيف أمواهلا يف شكل قروض، (ROA) هذه البنوك
 يف حني %12.22حيث بلغ التغري يف املتوسط احلسايب لنسبة حقوق امللكية اىل امجايل األصول 

، وهو ما يوضح األثر %90.22يل األصول بلغ التغري يف املتوسط احلسايب لنسبة القروض اىل امجا
السليب لزيادة حقوق امللكية على رحبية البنوك، حيث أن الزيادة يف نسبة القروض املمنوحة من طرف 

 ( ال تواكب الزيادة يف حقوق ملكيتها.9002-9002البنوك اخلاصة خالل الفرتة )
  :الخالصة
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ل على عينة وحمدداهتا، وباستخدام مناذج بان اخلاصة من خالل دراستنا هذه لرحبية البنوك اجلزائرية    
(، توصلنا إىل 9002-9002بنوك تنشط يف القطاع املصريف اجلزائري خالل الفرتة ) 02مكونة من 

 :مجلة من النتائج لعل أمهها
زيادة البنوك يف توظيف البنوك اخلاصة لودائعها يف شكل قروض حتقق عائد كبري مقارنة بتكلفة  -

 يعترب مؤشر اجيايب لرحبيتها.الودائع، 
تعترب القروض مصدر أساسي لتحقيق البنوك اخلاصة للرحبية، حيث بزيادة منح القروض املختلفة من  -

 طرف البنوك اخلاصة فان ذلك سينعك  إجيابا على رحبيتها.
 يعترب توسع البنوك على نطاق جغرايف واسع من خالل زيادة عدد فروعها مؤشر إجيايب، فبالرغم من -

حتمل البنوك لتكلفة الفروع اجلديدة )مصاريف إدارية، مصاريف املستخدمني ...اخل( اال أن ذلك يسمح 
 هلا بتقدمي خدمات مصرفية متنوعة لفئة كبرية من الزبائن وبالتايل زيادة رحبيتها.

 ان الزيادة يف حقوق ملكية البنك )رأس مال، االحتياطات...اخل( تنعك  سلبا على رحبية البنك، -
فالزيادة يف األموال البنك يقابلها زيادة بوترية أقل يف حجم القروض املمنوحة من طرف هذه البنوك، 
وُيكن ارجاع سبب ذلك اىل جمموعة من العوامل اخلاصة بالزبون، حيث تعترب القروض مصدر مهم يف 

العيوب املتعلقة متويل الزبائن سواء كانوا خواص، مهنيني أو من املؤسسات، ولكنه ال خيلو من بعض 
حبصول الزبائن الطالبة للقروض عليها بالشروط املالئمة، وكذا حمدودية التمويل املصريف املرتبط بثقل حجم 
الضمانات املطلوبة من طرف املؤسسات املالية وارتفاع تكلفة اإلقراض، باإلضافة اىل تعقد وبطء إجراءات 

ك جمموعة من األسباب اخلاصة بالبنك واليت احلصول على القروض هذا من جهة ومن جهة أخرى هنا
  :يتخذها سببا لرفض طلب القروض من بينها

  انعدام ثقة البنك يف الزيون )املقرتض( أي عدم ثقة البنك يف أن املقرتض سوف يقوم برد أصل القرض
 وفوائده يف تاريخ استحقاقه.

  يل أو عدم اعتباره كفرصة انعدام ثقة البنك يف مشروع املقرتض أي عدم حاجة املشروع للتمو
 استثمارية مرحبة...اخل.

 .اخنفاض املالءة املالية للمقرتض 
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 .ارتفاع خماطر القرض 
 .)عدم قيام البنك بتمويل املشروع )املطلوب متويله من طرف املقرتض 
 .قلة الضمانات املقدمة من طرف املقرتض 
 ( 00عدم قدرة الزبون على دفع املسامهة الشخصية اخلاصة بالقرض% .)أو أكثر 

  :اختبار الفرضيات
من خالل الدراسة القياسية حملددات رحبية البنوك اخلاصة يف اجلزائر، توصلنا من  :الفرضية األولى -

خالل النموذج املقدر اىل وجود عالقة ارتباطية طردية معنوية احصائيا بني نسبة السيولة ورحبية البنوك، 
 وهو ما يؤكد صحة الفرضية األوىل.

من خالل الدراسة القياسية حملددات رحبية البنوك اخلاصة يف اجلزائر، توصلنا من  :ية الثانيةالفرض -
خالل النموذج املقدر اىل وجود عالقة ارتباطية طردية غري معنوية احصائيا بني نسبة القروض ورحبية 

 البنوك، وهو ما ينفي صحة الفرضية الثانية.
ياسية حملددات رحبية البنوك اخلاصة يف اجلزائر، توصلنا من من خالل الدراسة الق :الفرضية الثالثة -

خالل النموذج املقدر اىل وجود عالقة ارتباطية عكسية غري معنوية احصائيا بني نسبة املديونية ورحبية 
 البنوك، وهو ما ينفي صحة الفرضية الثالثة.

 
اخلاصة يف اجلزائر، توصلنا من من خالل الدراسة القياسية حملددات رحبية البنوك  :الفرضية الرابعة -

خالل النموذج املقدر اىل وجود عالقة ارتباطية عكسية معنوية احصائيا بني نسبة حقوق امللكية اىل امجايل 
 األصول ورحبية البنوك، وهو ما يؤكد صحة الفرضية الرابعة.

جلزائر، توصلنا من من خالل الدراسة القياسية حملددات رحبية البنوك اخلاصة يف ا :الفرضية الخامسة -
خالل النموذج املقدر اىل وجود عالقة ارتباطية طردية غري معنوية احصائيا بني نسبة مصاريف االستغالل 

 العامة ورحبية البنوك، وهو ما ينفي صحة الفرضية اخلامسة.
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من  من خالل الدراسة القياسية حملددات رحبية البنوك اخلاصة يف اجلزائر، توصلنا :الفرضية السادسة -
خالل النموذج املقدر اىل وجود عالقة ارتباطية عكسية غري معنوية احصائيا بني حجم البنك ورحبية 

 البنوك، وهو ما ينفي صحة الفرضية السادسة.
من خالل الدراسة القياسية حملددات رحبية البنوك اخلاصة يف اجلزائر، مت استبعاد  :الفرضية السابعة -

لبنوك كون كان له أكرب قيمة ملعامل تضخم التباين، وهذا ما ينفي صحة احلصة السوقية كمحدد لرحبية ا
 الفرضية السابعة.

 التوصيات:
ضرورة قيام البنوك اجلزائرية اخلاصة بتنويع استثماراهتا وذلك لتحقيق معدالت عالية من الرحبية  -

 بدرجة أقل من املخاطرة.
األموال من مصادرها املختلفة وبأقل  البد على البنوك اجلزائرية اخلاصة أن تسعى للحصول على -

تكلفة ُمكنة، وتوظيفها يف شكل قروض خمتلفة قصرية، ومتوسطة وطويلة األجل باعتبار أن ذلك يسمح 
 هلا بتحقيق عوائد تفوق تكلفة احلصول على هذه األموال، وبالتايل انعكاسها إجيابا على رحبيتها. 

نشاطها من خالل زيادة انتشارها اجلغرايف ملا يف البد على البنوك اجلزائرية اخلاصة أن توسع  -
ذلك من أثر اجيايب على رحبيتها، حيث أن زيادة عدد فروع البنك يزيد من قدرته على جذب الودائع 
ومنح القروض للزبائن، ويضمن تقدمي البنك للخدمات املصرفية املتنوعة ألكرب عدد من الزبائن، وبالتايل 

 زيادة رحبية البنوك.
   :المراجعو  مشالهوا
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 واقع ومقومات القطاع الفالحي بالمغرب العربي وإستراتيجية بعض الدول المغاربية
 في النهوض به

Reality and grounds of the agricultural sector in the Arab Maghreb and the 

strategy of some its countries to develop it 
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 الملخص:

مازالتتإ هستتتاماق الاتااتتاق ايةتاتتادية املتتلفتتة ن تكتتويي النتتات  اغلتتي ن التتدو  امل اربيتتة  تلتت       
فنتالك بلدان تعتمتد ن اسستاع التن هجتاجتتا النفتتي  مي بلد هىل آخر حسب طبيعة هذا البلد أو ذاك،

اتتا  الزرااتي  تا فيتن اإلجتتاو ا يتواين والستمكي ويبان هستتا  ال وأخرى تركز الن جتارة السلع واخلدماق،
وملتا كاجتإ املاتلتة تاتضتي تنتو  ماتادر التدخل فت ن  دون املستوى املتلوب متي اإلجتتاو اغلتي اإل،تا ،

هيتت ه هتتذا الاتتتا  املزيتتد متتي ايهتمتتا  أمتتب  ضتترورة حتميتتة، سجتتل هتتذا ستتعإ التتدو  امل اربيتتة متتي أجتتل 
متتي جتتة أخترى التاليتتل متي فتاتورة ايستتتناد وهتذا اتي طريتت  تبت  بتترام  ضتمان أمنتتا ال تتذائي متي جتتة و 

 وختط زرااية.
املتتوارد -ماومتتاق الزرااتتة-ايمتتي ال تتذائي-الاتتتا  الزرااتتي والف حتتي-التتدو  امل اربيتتة :الكلمااات المفتااا 

 املائية.
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Abstract: 

     the contributions of the several economic sectors which form local's 

output in Meghreb countries, still different from country to another. It 

depends on the country. We can find some countries that depend on its 

petroleum's production on the other hand, there are some countries focus on 

trade of goods and services. However, the agricultral sector stills under the 

required level. As the necessity required deversity of income' s sources these 

countries have to give more attention toward this sector because it has 

become necessary.For this  the Maghreb countries encouraged to increase 

the production in order to achieve food security and to achieve also  the 

maximum degree of self-sufficienty for increasing the yield of exports as 

weel as to intensify efforts to narraw the gap between the demand for food 

and its production. 

Key words: 

theMeghreb countries - Agricutral sector - Food security - Elements of 

Agricalture - Water resources 

 :المقدمة
ن املائتتة متتي  27 ألتت  كيلتتومرت مربتتع بنستتبة 287 م يتتو و 5 تبلتتم مستتاحة التتدو  امل ربيتتة أزيتتد متتي     

ن املائة  78 كيلومرت بنسبة 5535 ويبلم طو  الشريط الساحلي حوا  املساحة اإل،الية للوطي العريب،
يبيتتا قتترةا ومتتي البتتتر اسبتتي  املتوستتط متتي ومتتو  الستتواحل العربيتتة و ملتتتد متتي امل تترب اسةاتتن  ربتتا هىل ل

مشاي هىل ما  وجيجنيا جنوبا ولذلك فتو ياع بو الاتراه جنوبا وستاحل البتتر اسبتي  املتوستط مشتاي 
وماتتر واغتتيط اسطلستتي  ربتتا، هتتذا املوةتتع جعتتل هتتذه التتدو  تتتتوفر التتن همكاجيتتاق هائلتتة ومتتوارد طبيعيتتة 

تتايتت  معتتديق رتتو مر وبتتة ومعتتديق هجتاجيتتة مابولتتة ن وتتا  حيتتأ أن تنواتتتا كفيتتل ب وبشتترية معتتتربة،
التنمية الف حية واليت أمبتإ أكثتر متي ضترورة وخامتة بعتد أزمتة ال تذاه العتاملي حتل ي يستتعمل ال تذاه  

 :ن هذه الورةة البتثية سنسلط الضوه الن النااط التالية .كس ح يتدد استا هلا وأمنتا
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 الفالحي بالمغرب العربي. مقومات اإلنتاج: أوال
 واقع اإلنتاج الفالحي بالمغرب العربي.: ثانيا
 الفجوة الغذائية وأبعاد مشكلة األمن الغذائي بالدول المغاربية.: ثالثا

 رابعا: إستراتيجية بعض الدول المغاربية في النهوض بالقطاع الفالحي.
 مقومات اإلنتاج الفالحي:أوال

 :تزخر هبا املنتاة ن سبيل النتوض بالاتا  الف حي ن ملكي حار أهم املاوماق اليت
 :الموارد األرضية الزراعية -1
وترتكز املساحاق املزرواة باورة أساسية ن املناط  الشمالية اغيتتة ننتوب حتوض البتتر اسبتي         

 ئتتتتاق املتوستتتتط حيتتتتأ تتتتتتل ،يتتتتع دو  امل تتتترب العتتتتريب التتتتن البتتتتتر اسبتتتتي  املتوستتتتط و تتتتتد ستتتتواحلتا 
الكيلتتومرتاق باستتتثناه موريتاجيتتا التتيت تتتتل التتن اغتتيط اسطلستتي والتتذ  ستتاادها التتن تلبيتتة حاجيا تتا متتي 

 .7312(،واجلدو  املوا  يبو استتدا  اسراضي لسنة 1اسمساك وتادير الفائ  منن حنو أوروبا)
 هكتار(.1111،)المساحة 4112استخدام االراضي لسنة :(01جدول رقم )ال
 مساحة المحاصيل ةالدول

 المستديمة
 مساحة المحاصيل

 الموسمية
المسااااااااااااااحة 

 المتروكة
مساااااااااااااااااااااااااحة 

 الغابات
مسااااااااااااااااااااااااااااااااحة 

 المراعي
   المروية المطرية المروية المطرية 

 39340.00 4340.00 - 17.00 250.00 5.00 50.00 موريطانيا
 24850.00 8976.70 1275.00 791.00 5659.00 684.50 777.00 المغرب
 32965.97 4232.65 3065.54 660.79 3743.15 486.46 509.10 ئرالجزا
 4839.50 666.30 1022.54 306.54 1490.44 210.01 2176.09 تونس
 13300.00 600.00 850.00 99.00 767.00 159.00 769.00 ليبيا

لإلحاتتتاهاق  متتي هاتتداد البتتاحثو بنتتاها التتن املنةمتتة العربيتتة للتنميتتة الزراايتتة)الكتاب الستتنو  :المصاادر
 .30،ص7315(، اخلرطو ، 05الزرااية العربية، اجمللد رةم 
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 :الموارد المائية -4
حتتتتو  منتاتتة امل تترب العريب،ككتتل املنتتاط  ن العتتا ، التتن ماتتادر ميتتاه طبيعيتتة أو تاليديتتة، وماتتادر     

 :وملكي تعري  .مياه  ن تاليدية
  :كي استعماهلا دون اللجوه هىل التناية أو التتلية.  بأهنا املياه التبيعية اليت ملالمياه التقليدية 
 :بااتبارها مياه طبيعية أو مستعملة، ي ملكي هاادة استعماهلا هي بعد تنايتتتا أو  المياه غير التقليدية

 .حتليتتا
                                وُتاّن  ماادر املياه التبيعية هىل:                                                                

                                                                      وهي املادر اسساسي للماه الن ست  اسرض.                                                                   األمطار: 
                     ن اسودية واسهنار.                                                                                                         : وهي املياه اليت جتر  المياه السطحية -
                                                                      .: وهي املياه املتزوجة ن داخل طبااق اسرضالمياه الجوفية –

            كما أن املياه  ن التاليدية ُتان  هىل:                                                                                       
هي املياه املستعملة؛ واليت  رو مي املناز  واجملمعاق السكنية واإلدارية وما  :مياه الصرف الصحي-

           ن املدن والارى.                                                                                                             يشبتتا 
        املياه اليت يتم تاريفتا مي اسراضي الزرااية.                                                     هي: مياه الصرف الزراعي–
 هي املياه اليت  رو مي املااجع.                                                                               :المياه الصناعية -
 .المياه المالحة-

                             (:                               7أما ن ما خيص اسمتار يبلم معدهلا املتساةط الن مناط  امل رب العريب) 
                                                                             مّليمرت باملناط  الّاتراوية.                                                                                          50 أةل مي

 جنوب سلسلة جبا  اسطلس.                                                                  مّليمرت  350 و 50 بو -
 مّليمرت ن مرتفعاق أةان الّشما . 2000 مّليمرت وأكثر مي 350 بو -

 :مي قتر آلخر ومي فال آلخر تل  كما ي حظ أن كّمياق اسمتار 
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متي املعتّديق  % 85هىل % 75 لشتتاه،أ  متا يعتاد تتستاةط أ لتب الكّميتاق ن فاتلير اخلريت  وا -
 السنوية.       

 بالنسبة للمعد  السنو .                          % 15 هىل % 10 أّما ن فال الربيع ف ن معّد  اسمتار ي يتعّدى جسبة-
متي  % 5 ويعترب فال الّاي  اسكثر جفافا،حيأ هّن جسبة تستاةط اسمتتار ضتعيفة جتّدا وي تتعتّدى -

 .املعّد  السنو 
 (:                                              0مليار مرت مكعب ومنتا) 17 املياه اجلوفية ن امل رب العريب حبوا أما ن ما خيص 

ريخ خزهنتتا هىل تتتا ويرجتتع .ميتتاه  تتن متجتتّددة موجتتودة ن اخلزاجتتاق املائيتتة اجلوفيتتة الاتتتراوية % 40  
توجتتد اخلزاجتاق اهلامتتة ن الاتتراه املشتترتكة بتتو  .ستتينو حتو كاجتتإ هتذه املنتتاط   تترةاشتراق آيف ال

 .ليبيا وتوجس واجلزائر، وحتتو  الن خمزون مائي ها 
أمتتا بايتتة املنتتاط  فتتتتتو  التتن خزاجتتاق مائيتتة جوفيتتة ذاق متتوارد مائيتتة هامتتة ومتجتتددة، تت تتذى هتتذه  -

توجتد هتذه اخلزاجتاق ن مستتوى سلستلة  .تنفذ هىل أامتا  اسرضاخلزاجاق مي مياه اسمتار واسودية اليت 
 .جبا  اسطلس ومشاهلا ن كل مي توجس واجلزائر وامل رب

امليتتتاه اجلوفيتتتة تعتتتترب متتتوردا أساستتتيا متتتي املتتتوارد املائيتتتة للم تتترب العتتتريب، هذ أهّنتتتا                                             كمتتتا  تتتدر اإلقتتتارة هىل أن 
 (.                                                                      2ليبيا تبان تاريبا املادر الوحيد مي املياه التّبيعية) ن -
               ون توجس و اجلزائر وامل رب، ّثل جسبة كبنة تضاهي جسبة املياه الستتية؛                                                        –
 .أما ن موريتاجيا ف ن املوارد املائية اجلوفية ةليلة جدا -
ب 7312ياتدر اتدد الستكان اإل،تا  لتدو  ايحتتاد امل تاريب ن ستنة القوى العاملة في الزراعاة: -3

باملائتتتة متتتي  22 مليتتتون جستتتمة ن اجلزائتتتر وامل تتترب وهتتتي جستتتبة تفتتتو  20.2مليتتتون جستتتمة متتتنتم05.380
 مليتون جستمة ن جفتس الستنة وهتم يشتكلون أكثتر 03.550سكان الريفيو ومل هىل ادد اإل،ا , أما

باملائة مي ومو  اليد العاملتة ن الاتااتاق 72.81أما جسبة اليد العاملة الزرااية فتادر ب.باملائة03مي 
هىل  ،ويعود هذا الرتاجع 7311باملئة ن سنة 08.10ماابل 7312ايةتاادية اسخرى هبذه الدو  سنة 

استمرار اهلجرة مي الري  هىل املدن، هىل جاجتب تتدين مستتوى اسجتور ن الاتتا  الزرااي،وارتفتا  مستتوى 
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البتالة املانعة جتيجة للتبيعة املومسية لإلجتاو الزرااي،واجتشار الزرااة املترية الن حوا  ث ثة أربا  مساحة 
هىل جاجتتتتب تنتتتتامي حاجتتتتة تذبتتتتذب واي،فتتتتاض،اسراضتتتتي الزراايتتتتة حيتتتتأ يتستتتتم اإلجتتتتتاو الزرااتتتتي فيتتتتتا بال

الاتااتتاق ايةتاتتادية اسختترى كالاتتنااة واخلتتدماق لليتتد العاملتتة التتيت يتتتم ا اتتو  التتن جتتزه منتتتا متتي 
وتعتترب هتذه اهلجترة  .بسبب اجتشار املكننة الزراايتة ا ديثتة هىل اليد العاملة الري  الذ  ترتاجع فيتا  اجة
د متتي تتتتوير وتنميتتة الاتتتا  الزرااتي،هىل جاجتتب مستتالتتا ن الضتت ط التتن أحتد املعوةتتاق الرئيستتية التتيت حتت

 (5).سو  العمل وزيادة معديق البتالة،وزيادة ادد العمالة اهلامشية  ن املنتجة
 (14جدول رقم):،الوحدة الف نسمة.4112-4114القوى العاملة الكلية و الزراعية خالل الفترة

 الدولة السنة املة الكليةالقوى الع القوى العاملة الزراعية
2476.50 
2528.90 
2550.60 

11423.00 
11964.00 
11453.00 

7317 
7310 
7312 

 
 اجلزائر

4119.00 
4119.00 
4119.00 

10510.00 
10510.00 
10510.00 

7317 
7310 
7312 

 
 امل رب

873.33 
821.00 
821.00 

4117.00 
4190.00 
4260.00 

7317 
7310 
7312 

 
 توجس

60.00 
57.00 
54.00 

2250.00 
2256.00 
2264.00 

7317 
7310 
7312 

 
 ليبيا

819.00 
841.00 
863.00 

1643.00 
1694.00 
1746.00 

7317 
7310 
7312 

 
 موريتاجيا

: متتتي هاتتتداد البتتتاحثو بنتتتاها التتتن املنةمتتتة العربيتتتة للتنميتتتة الزراايتتتة)الكتاب الستتتنو  لإلحاتتتاهاق املاتتتدر
 .35،ص7315طو ، (، اخلر 05الزرااية العربية، اجمللد رةم 



ل ارة  للدراسات  مج  ة  ة  المن  صادي  ت  ل  العدد                                                                         الاق  امسا ر      ج  مب 
ت   8102/سن 

 

195 

  :واقع اإلنتاج الفالحي بالمغرب العربي: ثانيا
يستتاهم اإلجتتتاو الزرااتتي لتتدو  امل تترب العتتريب مستتالة بستتيتة جتتدا ن النتتات  اغلتتي اإل،تتا  وذلتتك        

 ،ماابتل(5)7311 باملائتة ن 0.13 جةرا ملا تزخر بن املنتاة مي موارد برتولية ضتمة هذ ي تتعتدى جستبة
والشتتتكل املتتتوا  يوضتتت  تتتتتور كتتتل متتتي النتتتات  اغلتتتي اإل،تتتا  والنتتتات  الزرااتتتي .7312  ستتتنةن0.03%

 كما يلي:  7312اإل،ا  ن دو  امل رب العريب خ   سنة 
: تطور كل من الناتج المحلي اإلجمالي والناتج الزراعي اإلجمالي لدول المغارب العرباي 11الشكل

 : 4112خالل سنة 

 
لبتتاحثو باإلاتمتتاد التتن معتيتتاق املنةمتتة العربيتتة للتنميتتة الزراايتتة)الكتاب الستتنو  متتي هاتتداد االمصاادر:

 (05لإلحااهاق الزرااية العربية، اجمللد رةم 
 متتتتتتا ياتتتتتتارب( 7311-7332) بلتتتتتتم اإلجتتتتتتتاو الزرااتتتتتتي ن متوستتتتتتط الفتتتتتترتة/اإلنتاااااااج الزراعااااااي:4-1

الت  طتتي 0325.12 ألت  طتي ماابتتل 0703 مايستتاو  7312 ألت  طتي وبلتتم ن هنايتة 8175.20
ويعتتتود ايرتفتتتا  هىل التتستتتي امللتتتتوش ن أداه النشتتتاط الزرااتتتي ن اتتتدد متتتي التتتدو   (2)  7310  ستتتنة

ويأيت هذا النمو الن الر م مي تراجع أسعار السلع الزرااية ن اسسوا  . الزرااية الرئيسية كاجلزائر وامل رب
 .(8.)لياف واللتو العاملية مثل ا بوب و البذور الزيتية والدرجياق و اس
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 :/اإلنتاج الحيواني والسمكي4-4
وتتميتتتتز الثتتتتروة ا يواجيتتتتة ن التتتتدو  العربيتتتتة ثاومتتتتيتتا وأليتتتتتتا، حيتتتتأ تشتتتتكل تربيتتتتة الثتتتتروة ا يواجيتتتتة     

اسسلوب اسكثر م همة للبيئة الراوية، ويست    موارد املرااي التبيعية ن املنتاط  اهلامشتية اجلافتة وقتبن 
وتنتشتتر تربيتتة الثتتروة ا يواجيتتة ن هطتتار اسستتلوب الراتتو  التاليتتد  أو با يتتازاق الزراايتتة التاليديتتة . ةاجلافتت

بينمتا تستتتد  جةتم . الا نة الوافرة العمالة وحمدودة اإلمكاجاق املادية الن جتا  واسع ن الدو  العربية
املتتتتورة وارتفتا  كفاه تا اإلجتاجيتة بشتتكل  اإلجتتاو ا ديثتة املكثفتة ذاق التتتابع الاتنااي التجتار  بتانيا تا

ويعتتترتض تربيتتتة املواقتتتي ن اإلطتتتار التاليتتتد  اتتتدد متتتي املعوةتتتاق تتمثتتتل ن متتتعوبة ضتتتمان فعاليتتتة . حمتتتدود
وتكتسب تربية الدواجي ألية أساستية جةتراحمل غدوديتة . اإلرقاد ا يواين والرااية الاتية والبيترية والتسوي 

رض، حيتتأ تتتتم تربيتتتتا ضتتمي ا يتتازاق العائليتتة الاتت نة التتيت تنتشتتر التتن جتتتا  متتلبا تتا متتي امليتتاه واس
ون املاابل ،فاد توسعإ تربية الدواجي ن الدو  العربية وفااحمل لنةم اإلجتاو ا ديثة خ   السنواق . واسع

وهتذا متا اسخنة وحااتإ جتتائ  اةتاتادية متمتة ستالإ ن حتستو اسمتي ال تذائي متي املنتجتاق ا يواجيتة 
ينتبتت  التتن التتدو  امل اربيتتة  أيضتتا ،وتعتتترب هجتاجيتتة اس نتتا  واملتتااز ن التتدو  العربيتتة و خامتتة امل اربيتتة متتي 

كيلو را  التن  15 كلم ماابل متوسط يبلم حوا 73-13 اللتو  جيدة،حيأ يرتاوح وزن الذبيتة بو
 (.0  العربية)املستوى العاملي، اسمر الذ  يشن هىل توفر ميزة جسبية ن الدو 

تشكل الثروة السمكية ركنحملا أساسيحملا ن املوارد الزرااية امل اربيتة واناترحملا هامحملتا ن ماومتاق حتايت  اسمتي      
ال تتتذائي،هذ أن تكتتتالي  ا اتتتو  التتتن الربوتتتتو ا يتتتواين متتتي اسمستتتاك تعتتتد منتفضتتتة ماارجتتتة متتتع املاتتتادر 

يواجيتتتة كبتتتنة ولتتتيس لتتتديتا ةتتتدرة جستتتبية التتتن هجتتتتاو اسختتترى ن  البيتتتة هتتتذه التتتدو  التتتيت ي  تلتتتك ثتتتروة ح
وتتنتو  ماتادر الثتروة الستمكية ن التدو  امل اربيتة، فتنالتك املاتادر البتريتة التيت  تتد التتن . (13اللتتو )

السواحل،واملاتتتادر  تتتن البتريتتتة والتتتيت تتمثتتتل ن املستتتتتاق املائيتتتة الداخليتتتة كاسهنتتتار والبتتتتناق واملتتتزار  
 التتتت  طتتتتي لنتفتتتتع هىل2758.22 متتتتا ياتتتتارب( 7311-7332) هجتاجتتتتن ن الفتتتترتةالستتتتمكية وةتتتتد بلتتتتم 

، جتتتتتدر اإلقتتتتارة هىل تفتتتتاوق اإلجتتتتتاو الستتتتمكي بتتتتو اسةتتتتاليم (11) 7312 التتتت  طتتتتي ستتتتنة4587.39
اسطلستتتي كتتتامل رب . العربيتتتة،هذ ترتفتتتع حاتتتيلة الاتتتيد البتتتتر  ن التتتدو  التتتيت  تتتتد ماتتتائدها التتتن اغتتتيط
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 ن املائة مي اإلجتاو السمكي امل تاريب ن متوستط الفترتة 20.82 تاجتما حوا وموريتاجيا، حيأ قكل هج
املاتتدر ( ليبيتتا-تتتوجس-اجلزائتتر)،ويعتتترب هجتتتاو التتدو  العربيتتة املتلتتة التتن البتتتر املتوستتط(7332-7311)

 ترب الثاين مي حيأ اسلية النسبية إلجتاو اسمساك والشتكل املتوا  يوضت  تتتور هجتتاو اسمستاك ن دو  امل
 7312العريب خ   سنة 

 :4112:يوضح تطور إنتاج األسماك في دول المغرب العربي خالل سنة 14الشكل

 
متتي هاتتداد البتتاحثو باإلاتمتتاد التتن معتيتتاق املنةمتتة العربيتتة للتنميتتة الزراايتتة)الكتاب الستتنو  المصاادر:

 (05لإلحااهاق الزرااية العربية، اجمللد رةم 
 :ل المغاربية/التجارة الزراعية للدو 3-2
 7312 ن ستتنة% 75.05 حااتتإ ةيمتتة الاتتادراق الزراايتتة للتتدو  امل اربيتتة وتمعتتة تراجعتتا بنستتبة     

(، ن حتتتو ارتفعتتتإ %70.85بنستتبة ) (7311-7332) ماارجتتة متتتع متتا ه تاتتتديره ن متوستتط الفتتترتة
لتوارداق ن متوستط الفترتة ماارجة مع ا 7312ن املائة سنة  78.50ةيمة الوارداق الزرااية امل اربية بنسبة

وةتتتد  تتتتت  اتتتتي هتتتتذه . ، بستتتتبب ارتفتتتتا  أستتتعار الستتتتلع ال ذائيتتتتة%75.57( بنستتتبة 7332-7311)
-7332مليتتتار دوير ن اتتتا  ) 11.30التتتتتوراق ارتفتتتا  العجتتتز ن امليتتتزان التجتتتار  الزرااتتتي متتتي حتتتوا 

والتن التر م متي . ئتةفياملا03،أ  بنمو بل تإ جستبتن7312مليار دوير ن اا   70.12(هىل حنو7311
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جتتتاوز املعتتد  الستتنو  لنمتتو الاتتادراق الزراايتتة املعتتد ،هي أن جستتبة ت تيتتة الاتتادراق هىل التتوارداق بايتتإ 
 :،وف  اجلدو  التا 7312و 7310الن ماهي الين خ   السنتو 

 مليون دوالر(:تطور قيمة الصادرات و الواردات الزراعية المغاربية )و:(3جدول رقم )
 لفتااااااااااااااااااااارةمتوساااااااااااااااااااا  ا 

(4117-4111)
  

 4112سنة  4113سنة 

 2082.28 8205.08 5083.15 الاادراق امل اربية
 01177.32 70752.32 12373.35 الوارداق امل اربية
 70102.55 73258.07 11300.80 (العجز)مان الوارداق

  %75.55 %70.30  %05.10 جسبة الاادراق اىل الوارداق
الفاتل الثالتأ الاتتا  – التاريتر ايةتاتاد  العتريب املوحتد)نتاها التن متندو  الناتد العتريبمي ااتداد البتاحثو ب-:المصدر

 .                                   52،ص7313،ابو ظيب،(الزرااي
  ،،اخلرطتو (ةستم التوارداق-05 الكتاب السنو  لإلحااهاق الزراايتة العربية،اجمللتد رةتم)املنةمة العربية للتنمية الزرااية –   

 .                                            112، ص7315
 ةستم الاتادراق(اخلرطو ،-05 الكتاب الستنو  لإلحاتاهاق الزراايتة العربيتة، اجمللتد رةتم)املنةمة العربية للتنمية الزرااية – 

 .105، ص7315

 :/الصادرات و الواردات الزراعية المغاربية4-3-1
مل تاريب هىل أهنتا تباتن متفاوتتة وبشتكل ملتتوش حيتأ تعتترب ا،يع دو  ايحتاد ر م رو الاادراق ن      

مليتون دوير،ون  4307.44 ماماتداره 7312 امل رب اكرب املادريي لإلجتتاو الزرااتي هذ متدر ن ستنة
مليون دوير،تلين توجس مث اجلزائر 3349.36 بل إ الاادراق امل ربية (7311-7332) متوسط الفرتة
مليار دوير ن متوسط  12.73 الدراسة.كما ارتفعإ ةيمة الوارداق الزرااية امل اربية مي حوا ن فرتاق 

مليتتتتار 01.17 متتتتي ه،تتتا  التتتتوارداق هىل حتتتتوا % 75.57 وبنستتتتبة تاتتتتدر ب  7311-7332 الفتتترتة
ىل ارتفا  وتعود الزيادة الكبنة ن الوارداق ه. ن املائة 78.50 ،وبنسبة تادر حبوا 7312 دوير ن اا 
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أسعار السلع ال ذائية بشكل  ن مسبو  ن اسسوا  العاملية وازدياد التلب الن السلع ال ذائية ن الدو  
  .العربية
 مليون دوالر(:تطور قيمة  الصادرات والواردات الزراعية المغاربية )و :13الشكل

 
 

للتنميتتة الزراايتتة)الكتاب الستتنو   متتي هاتداد البتتاحثو باإلاتمتتاد التن معتيتتاق املنةمتتة العربيتة المصادر:
 (05لإلحااهاق الزرااية العربية، اجمللد رةم 

 الفجوة الغذائية وأبعاد مشكلة االمن الغذائي بالدول المغاربية:ثالثا
أ  ه،تا  ةيمتة التوارداق الزراايتة متتروح منتن ه،تا  ةيمتة )  ثل الفجوة ال ذائية ةيمة مان الوارداق    

يتتتة(.أما اسمتتتي ال تتتذائي ملكتتتي تعريفتتتن التتتن أجتتتن ةتتتدرة اجملتمتتتع التتتن تتتتوفن ال تتتذاه املناستتتب الاتتتادراق الزراا
كمتتا ملكتتي . (17للمتتواطنو ن املتتدى البعيتتد والاريتتب كمتتا و جواتتا وباسستتعار التتيت تتناستتب متتع دختتوهلم)

ماايتتتة تعريفتتتن التتتن أجتتتن وضتتتع ينشتتتأ انتتتدما تتتتتاح جلميتتتع النتتتاع ون ،يتتتع اسوةتتتاق الفتتترص املاديتتتة و ايجت
وايةتاادية للتاو  الن ما يكفي مي أ ذية آمنتة وم ذيتة تلتيب احتياجتا م الت ذيتة وأفضتليتتم ال ذائيتة 

 (.10ملمارسة حياة جشتة ومتية)
بادرة اجملتمع الن حتاي  اياتماد الكامل الن النفس والن املوارد " أما ايكتفاه الذايت ال ذائي يعرف   

هي أن هتتذا املفتتو  أثتنق حولتن ومواتتة . (12)"كتتل احتياجاتتن ال ذائيتة حمليتا  واإلمكاجتاق الذاتيتة فب جتتاو
 :مي التتفةاق ألتا
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  التابع اسيديولوجي هلذا املفتو.    

 جسبية مفتو  ايكتفاه الذايت ال ذائي.  

 همكاجية حتاي  هذا اهلدف امليا.    

  مدى العا جية ايةتاادية هلذا املفتو. 

فتتتتي جستتتبة اإلجتتتتاو اغلتتتي هىل املتتتتاح ل ستتتتت ك الكلتتتي ستتتواه ه هجتاجتتتن حمليتتتا أو ه  أمتتتا درجتتتة ةياستتتن    
 :استناده مي خارو الوطي لذلك حتسب بالع ةة التالية

 111المتا  لالستهالك(*/اإلنتاج المحلي= )درجة االكتفاء الذاتي
أجتتن حتاتت  ايكتفتتاه جاتتو  %  133 لتتذلك فتتتي تاتتيس درجتتة اياتمتتاد التتن التتذاق وانتتدما تستتاو     

ويستتمن اتتد  ايكتفتتاه التتذايت  .التتذايت وثتتدا هتتذا انتتدما يتستتاوى اإلجتتتاو اغلتتي متتع املتتتاح ل ستتتت ك
انتتدما يزيتتد املتتتاح ل ستتتت ك اتتي اإلجتتتاو اغلتتي ويستتمن أيضتتا العجتتز ال تتذائي أو الفجتتوة ال ذائيتتة وهتتو 

بيتتتة خاومتتتا ر تتم اإلمتتت حاق التتتيت أجريتتتإ ن الةتتاهرة التتتيت ميتتتزق ايةتاتتتادياق العربيتتة امومتتتا و امل ار 
(،كمتتا ج حتتظ بالنستتبة 15امليتدان الف حتتي والتتيت كاجتتإ  تدف ،يعتتتا هىل التاليتتل متتي الفجتوة ال ذائيتتة )

للتتتدو  امل اربيتتتة مازالتتتإ تعتتتاين متتتي ارتفتتتا  فتتتاتورة استتتتناد املتتتواد ال ذائيتتتة والزراايتتتة متتتي اجتتتل تلبيتتتة بعتتت  
  اجياق اسساسية للمستتلكو، وهذا ما بينن اجلدو  أا ه.ا 
هن العجتتز ال تتذائي لتتيس فاتتط جتيجتتة لضتتع  ايةتاتتادياق امل ربيتتة،وهرا ةتتد يكتتون أيضتتا ستتببا رئيستتيا     

لإلبااه الن هذه ايةتاتادياق أكثتر ضتعفا ،فتاملوارد املوجتتة يستتناد املتواد ال ذائيتة لت تيتة العجتز تكتون 
ويتجلتتن هتتذا اخللتتل . حستتب تلتتك املتااتتة يةتنتتاه املتتواد التجتيزيتتة الضتترورية ملوامتتلة النمتتو  البتتا التتن

أساستا التن مستتوى أستتعار املتواد ال ذائيتة ،فارتفتا  هتتذه اسستعار ن اةتاتاد يوجتن فيتتن الاستط اسوفتر متتي 
اجعكتاع ستليب التن لتن  -كمتا هتو قتأن ،يتع التدو  العربيتة– ميزاجية اسسرة ل ستت ك مي املواد ال ذائية

التانيع واإلجتاو والن ةدرة ايةتااد الن املنافستة و النمتو، ضت  هىل ذلتك ملكتي الاتو  أن اتد  حتايت  
 :اسمي ال ذائي هبذه الدو  يرجع هىل ومواة مي اسسباب ملكي حارها ن
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                                                                                        .النمو السكاين و اهلجرة مي اسرياف-1
 تدهور اسراضي الزرااية                                                                                                    -7
                                                                          .جاص موارد املياه وتدين جود ا وسوه است  هلا-0

                                                                                     .تدين ايستثماراق الزرااية تدجياحمل كبناحمل 4-
                                                                                                                                تتتتتدين اإلجتاجيتتتتة الزراايتتتتة جتيجتتتتة لتتلتتتت  طرائتتتت  الزرااتتتتة املتبعتتتتة ن أ لتتتتب املنتتتتاط  الزراايتتتتة الرئيستتتتة. 5- 
                                                                             .ةاور التتتيط الزرااي بشاين النبايت وا يواين-5
                                          .ين التجارة البينية الزرااية واد  ايستفادة مي اخلاائص اجل رافية لإلجتاو الزرااي تد-2
 السماح بتادير بع  السلع ال ذائية اسساسية، الام  والذرة، وارتفا  أسعارها ن اسسوا  العاملية                        -8
 ....(بيئية وأمنية واجتمااية) أسباب أخرى- 0

مع تنامي دور الاتا  الزرااي والتعويتل اليتن ن حتايت  اسمتي ال تذائي ن أ لتب ايةتاتادياق العربيتة      
ن ظتتتل الضتتت وط التتتن املتتتوارد جتتتراه النمتتتو الستتتكاين الكبتتتن، ستتتعإ التتتدو  امل اربيتتتة هىل تتتتتوير سياستتتا ا 

وةتتد اجتتجتتإ . يت جتريتتتا التتن استترتاتيجيا ا وختتتتتا التنمويتتةوختتتتتا الزراايتتة لتتماقتتن متتع الت تتناق التت
هذه الدو  سياساق أكثر اجفتاحاحمل خ   الربع اسخن مي الارن العشريي ومتلع الارن ا ا  للتكي  متع 
التتويق الكتربى التيت حتدثإ ن العتا ، وسنستتعرض ن الناتتة املواليتة هسترتاتيجية بعت  هتذه التدو  ن 

 تا الف حي.النتوض باتاا
 استراتيجية بعض الدول المغاربية في النهوض بالقطاع الفالحي :رابعا
بالتعتاون متع  BM)ةا  كل مي وزارة الف حة و الايد البتر  والبنك العتاملي) :/بالنسبة للمغرب2-1

رمتاد و مديريتة الوطنيتة لأ)FAO)املعتد الوط  للبتأ الزرااي ومنةمة اسمم املتتتدة للت ذيتة والزرااتة
 13اجلويتتتة بدراستتتة جوايتتتة ومستتتتابلية،وكذا وضتتتع هستتترتاتيجية جديتتتدة لاتتتتا  الزرااتتتة امل ربيتتتة التتتن متتتدى 
                                                                                                                          :(15ستتتتتتتتتتتتنواق املابلتتتتتتتتتتتتة ،هتتتتتتتتتتتتذه ايستتتتتتتتتتتترتاتيجية تاتتتتتتتتتتتتو  التتتتتتتتتتتتن ستتتتتتتتتتتتتة افكتتتتتتتتتتتتار أساستتتتتتتتتتتتية  ثلتتتتتتتتتتتتإ ن )

 الياو بأن الف حة هي اغرك الرئيسي للنمو وحماربة الفار ن امل رب.                                                 -1
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                              "ف حتة متتي اجتل اجلميتتع دون استتثناه" وذلتتك اتترب هسترتاتيجية متميتتزة م ئمتة لكتتل فئتة متتي الفتتاالو.              -7
 معاجلة ضع  جسي  الفاالو بااتماد راذو التجميع اليت أباجإ اي جناحتا.                                     -0
 تشجيع ايستثمار اخلاص املااحب بدام امومي اهلدف حوا  مليار سنويا.                                         -2
مشتتتتتتترو  تنمتتتتتتتو .                                                       1533و1333مااربتتتتتتتة برا ماتيتتتتتتتة وتعاةديتتتتتتتة إلجنتتتتتتتاز ملمتتتتتتتوع ملتتتتتتتا بتتتتتتتو ااتمتتتتتتتاد -5
"اد  استبعاد ا  سلسلة اجتتاو فرايتة" حيتأ متي املتتم تتوفن بيئتة ليبناليتة ن الستو  لتعزيتز همكاجتاق -5

 النمو.             
 :ه اسفكار ااتمدق اإلسرتاتيجية الن داامتو لالتتاي   هذ        
   :العمل الن خل  ةيمة مضافة االية/اجتاجية االية اي طري  :األولى الدعامة

 اإلجتاجية العالية و الايمة املضافة املرتفعة.                                                       سبعة ختط لتتوير الاتاااق الفراية ذاق-1
 امليةجتميع املشاريع،العادلةاجتمااياو لاالنمو.                                    033 هىل 233 مااربةموجتةتتعلاب حداا-7
ستتنواق موجتتن اىل ايستتثمار اغلتتي والتتدو  ذو 13مليتار درهتتم التتن متدى 115-113استتثمار متتي -0

 مبادراق اجتمااية غاربة الفار ن املناط  الاروية.    :الدعامة الثانيةةدرة تدبنية ةوية.                   
 خمتتاق جتوية. 15مشرو  اجتمااي ن سيا   233-033تنفيذ -1
            التسوي  ايستباةي للمستثمريي اغليو و الدوليو مندو  ا سي الثاين،مؤسسة بيل وميليندا  يتتس.                                 -7
ستتنواق ن زيتتادة اتتدد املؤسستتاق ايجتماايتتة الاتتادرة 13مليتتار درهتتم التتن متتدى 73-15ثماراستتت--0

ما فيمتتا خيتتص املتتوارد  املائيتتة فاتتد  تتإ بروتتة ومتتو  املشتتاريع دون الرفتتع متتي أالتتن تنفيتتذ املشتتاريع العمليتتة،
 ضافية.                                                                          ا اص املائية ا الية باستثناه جتة ال رب وطنجة تتوان،اليت سيتم تستن املوارد اإل

 :/بالنسبة لدولة تونس2-4    
ةامإ دولة تتوجس ب اتتاه أليتة بال تة للاتتا  الف حتي هذ ه تشتكيل ن متلب وزارة الف حتة العديتد متي 

رتاتيجية أوكلتتإ هليتتتا متمتتة بلتتورة ختتتط اللجتتان الفنيتتة املتتاتتة مشلتتإ أ لتتب املنةومتتاق الف حيتتة اإلستت
تنمويتتة وبتترام  امتتل لتتتتوير أداه هتتذه املنةومتتاق ن ،يتتع مراحلتتتا بايستتتناد هىل الت تتناق التتيت قتتتد ا 

  .السو  العاملية وتتور التلب الداخلي واستدامة املوارد التبيعية 
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                                               :(12)جذكر مايلي 2013و مي بو هذه اللجان اغدثة واليت أهنإ أاماهلا خ   سنة          
  اللجنة الفنية املكلفة بتاييم منةومة املتزوجاق  التعديلية للمواد الف حية.  -
                       اللجنة الفنية املكلفة بوضع ومتابعة تنفيذ برجام  اجلوار اسورويب للف حة والتنمية الريفية.                                    –

   :(18)وبالنسبة إلسرتاتيجية اليت ه هادادها أو بادد اإلاداد حاليا جذكر
إلاتادة هيكلتة التتديوان التوط  للزيتإ ودوره ن منةتوميت زيتتإ  ملت  قتامل حتو  التاتتوراق املستتابلية-1

 الزيتون والزيوق الانااية املدامة.  
 مل  حو  تاييم منةومة املتزوجاق التعديلية للمواد الف حية. -7
مل  حو  ت ين الاي ة الااجوجية لوكالة التنايب اتي امليتاه متي مؤسستة اموميتة ذاق متب ة اداريتة اىل -0

 مية وتدةي  برجام  تأهيلتا واحتياجا ا ن وا  املوارد البشرية واملالية. منشأه امو 
 مل  حو  اجلوائ  التبيعية والتامو الف حي. -2
          مل  حو  الشركاق التعاوجية املركزية للتدماق الف حية.                                                                         -5
         مل  حو  ااادة هيكلة ديوان ايراضي الدولية.                                                                                    -5
دراسة هحداا مناط  روذجية خمتاة ن الف حة البيولوجية حيأ ملثل املنتوو البيولوجي اغرك -2

      يجتمااية و البيئة للمنتاة.                                                                                                  اسساسي للتنمية ايةتاادية وا
وجاهق هذه اإلسرتاتيجية لتشجيع ايستثمار ن الاتا  الف حي ،بعد تسجيل جسبة متواضعة ن 

مي ،لة  %2.75(حيأ سجلإ 7311-7332املتتط خ   فرتة املتتط ا اد  اشر )
 :منتا استثماراق خامة وف  اجلدو  املوا %58ايستثماراق،
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م د(:()و4114-4117تطور االستثمارات الفالحية بتونس ):(2الجدول رقم )  
4114 4111 4111 4112 4112 4117  
ايستثماراق الف حية  071 070 022 1305 1358.0 1702.0

 الكلية
جسبة ايستثماراق  23.5 21.5 27.2 02.8 25.2 28.8

الف حية 
 (%العمومية)

جسبة ايستثماراق  50.2 58.2 52.0 51.0 52.0 51.5
 (%الف حية اخلامة)

ومو  ايستثماراق  11203 10331 12735 15815 12382 15085.5
 الكلية )  د(

جسبة  (%) 38.3 2.1 5.0 5.5 2.57 8.17
 ةايستثماراق الف حي

. 73/37/7312وزارة الف حتتتتة التوجستتتتية، متتتتفتة الف حتتتتة ن تتتتتوجس، اطلتتتتع اليتتتتن بتتتتتاريخ :المصاااادر
www.agriculture.tn          

 :/بالنسبة للدولة الجزائرية3- 2 
هتذا  و نايجتتاو الف حتي ،تبذ  اجلزائر خ   السنواق ايخنة وتوداق معتربة  مي اجل حتسو       

اإلطتتتار ستتتترق ا كومتتتة اجلزائريتتتة برجتتتام  طمتتتوح يتمثتتتل ن التجديتتتد الف حتتتي و الريفتتتي وفاتتتا لتوجيتتتتاق 
الف حة الذ  رئيس اجلمتورية، السيد ابد العزيز بوتفلياة اليت أاتيإ خ   اللااه الوط  اخلاص باتا  

مليتتتتار دو ن الستتتتنة ملتتتتدة  733 ةتتتتدره،ببستتتتكرة،حيأ خاتتتتص  تتتت ف متتتتا 78/37/7330اجعاتتتتد ن 
سنواق لاتا  الف حة و التنمية الريفية وهذا هبدف املسالة ن النمو ايةتااد  ورفع مستوى اسمي 35

 ال ذائي الوط .

http://www.agriculture.tn/
http://www.agriculture.tn/
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                        (                                                                10):وتتلتص هسرتاتيجية الوزارة ن النااط التالية
                                                    : برام  مخسة الن الريفي التجديد سياسة ترتكز:التجديد الفالحي-1
 ا فتتتاش-مكافتتتتة التاتتتتر-املنتتتتدرة اسحتتتواض محايتتتة- الوطنيتتتة ال ابيتتتة الثتتتروة وتثمتتتو وتوستتتيع ا فتتتاش-

 التبيعية اإليكولوجية النةم الن ا فاش
 استا ح اسراضي الف حية وال ابية.-

                                                                 : رئيسية اورحم32الن الريفي التجديد لنجاح الرتكيز هاادة أيضا،
                                                            الريفية؛ املناط  ن ا ياة وظروف جواية لتتسو والااور الارى حتديأ -
                                                              اغلي؛ ايةتااد تتوير هىل  دف اليت ايةتاادية اسجشتة تنويع- 
                                                                                                          التبيعية؛ املوارد وتثمو محاية- 
 املواةتتتتع التتتتن وا فتتتتاش اغليتتتتة املنتجتتتتاق تتتتتتوير ختتت   متتتتي املتتتتاد  و تتتتن املتتتتاد  التتتترتاا وتثمتتتتو محايتتتة- 

 .والثاافية التارخيية واملنتجاق
 الريفيتة للتنميتة اجلواريتة املشتاريع مااربتة الن رتكزي الريفي التجديد لربام  املعتمد النت ، ذلك الن ا وة
ن جتتتتاجفي  املوةعتتتتة النجااتتتتة ااتتتتود موضتتتتو  قتتتتكلإ التاتتتتتر،واليت ملكافتتتتتة اجلواريتتتتة واملشتتتتاريع املندوتتتتة
 ختاص اهتمتا  هاتتاه اإلجتراهاق،ه هذه مع بالتواز .7312-7330مع الويياق خ   الفرتة 7330
 الادراق لتعزيز برجام  وضع ه ذلك هىل وهضافة.الريفية التنمية و الف حة ةتا  ن الفاالة البشرية للموارد
 هىل الربجتتتام  هتتتذا يتتتتدف .الريفيتتتة التنميتتتة و الف حتتتةمتتتت   ختتترباق لتتتتتوير التانيتتتة املرافاتتتة و البشتتترية

 التستتميد، ،البتتذور، باملكننتتة متعلاتتة حديثتتة تانيتتاق تاتتدم ختت   متتي الاتتتا  متتت  وتكتتويي تواية،مرافاتتة
 .هخل...النباتية الاتة ا و

 ومعتتارف ختترباق وحتستتو التوايتتة، التكتتويي، بالبتتتأ، املتعلتت  اجلاجتتب يعتتترب الربجتتام ، هتتذا ون 
 .واإلجتاجية اإلجتاو ن املسالة ن كربى ألية ذو الاتا ، مت 
 
 



ارة  للدراسات   لة  المن  ة  مج  صادي  ت  ل  العدد                                                                         الاق  امسا ر      ج  مب 
ت   8102/سن 

 

 206 

 :ملكي استت ص جتائ  ادة مي البتأ ألتا اآليت :استنتاجات توصيات
ملناخية والبيئية فيتا حيأ املناط  اجلبلية واهلضاب والنجود  يز الدو  امل اربية بتنو  وتبايي التضاريس ا-1

                   والستو  و املناط  املنتفضة والبواد  و الاتارى.                                                                               
العريب ن امليدان الف حي هي أجن يعاين مي اجتز  ر م اإلمكاجياق املادية و البشرية اليت ثوزها امل رب -7

                         كبن ن توفن ال ذاه الاتي ملواطنين.                                                                                         
تا ن اةت-0 اتادياق التدو  امل اربيتة وخامتة  تن النفتيتة  الن الر م مي أن املوارد الزراايتة  ثتل جاجبحملتا متمحمل

كتوجس وامل رب، ف ن جايب الاتا  الزرااي مي ايستثماراق الكلية ي يتناسب مع حجم املوارد الزرااية 
                                                        ،وةد ترتب الين أن النات  الزرااي ي ملثل هي ألية جسبية متواضعة مي جاجتتا اغلي اإل،ا                               

هن مشتتكلة العجتتز ال تتذائي ن امل تترب العتتريب هلتتا ارتبتتاط كبتتن حبالتتة التجزئتتة التتيت يعيشتتتا العتتا  العتتريب -2
فبينمتتا . واجعتدا  التتتتيط ايسترتاتيجي اإلرتتائي التكتاملي التن املستتوى الاتتومي خامتة ن امليتدان الزرااتي

 التكتل ايةتااد  اإلةليمي والدو  أداة لتتاي  التنمية ايةتاادية و ايجتمااية.أمب  
 :أما جملة التوصيات فيمكن حصرها في

ضتترورة ةيتتا  وزارة الف حتتة للتتدو  املعنيتتة بستتراة بنتتاه ةااتتدة بياجتتاق و معلومتتاق متكاملتتة وحديثتتة اتتي -1
  أجوااتتتتتا وأماكنتتتتتا وأحجامتتتتتا وخوامتتتتتا،مع هتاحتتتتة املتتتتوارد املائيتتتتة املتاحتتتتة و املتوةعتتتتة ايستتتتتتدا   تتلتتتت

 البياجاق بشفافية كاملة.                                    
ضتتتترورة مراجعتتتتة وزارة الزرااتتتتة إلستتتترتاتيجيتتا وأهتتتتدافتا وختتتتتتتا وبراوتتتتتا لتعتتتتديل هياكلتتتتتا اإلجتاجيتتتتة -7

فتا التنمويتة بالاتدر التذ  ثات  التتوازن املتلتوب بل وكامل أهدا والتش يلية واإلدارية والبتثية واملعلوماتية ،
مع ااتباراق اسمي املائي و ال ذائي والتنمية املستدامة،مث وضع ختة لتأهيل م ار املزاراو املتضرريي مي 

 ت ين أجشتتتم الزرااية ودامتم ماليحملا.                                
ايتتة ويستتتيما اسرض وامليتتاه ،وذلتتتك متتتي ختت   جشتتتر التتتواي العمتتل التتتن  فتتي  اهلتتتدر ن املتتتوارد الزرا-0

بأليتتتتة هتتتتذه املتتتتوارد وضتتتترورة اغافةتتتتة اليتتتتتا واستتتتتثمارها باسستتتتاليب العلميتتتتة ا ديثتتتتة حتتتتتو  دون هتتتتدرها 
                                           .وايست    اجلائر هلا
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متتتتيل ال ذائيتتتتة و ايهتمتتتتا  بتتستتتتو الكفتتتتاهة التنافستتتتية ايجتتتتتاه حنتتتتو مبتتتتدأ امليتتتتزة النستتتتبية ن هجتتتتتاو اغا-2
                                                                                              .التبادلية، حبيأ ملكي مي خ هلا تعةيم حجم اإلمداداق ال ذائية

اخيتة وتأثنا تا ن الاتتا  الزرااتي ل ستتفادة متي ايهتما  بتالبتوا والدراستاق املتعلاتة بتالت ناق املن-5 
 .جتائجتا ن التتبيااق العملية

 :المراجع
.                                                                105،جامعة ورةلة،ص30/7311ولة الباحأ ،ادد،)األمن الغذائي بالمغرب العربي(،مربوكي التاهر-1
، الن املوةع 7313)الثروات المائية في المغرب العربي واستعماالتها(،،تارير منةمة اليوجيسكو -7

www.unisco.com17-11،ص73/03/2731طلع الين بتاريخ ه.                                                                                                                                          
،)دراسة تطوير أساليب استرداد تكلفة إتاحة مياه الري على ضوء التطورات المحلية سا  اللوز  -0

   7335(،املنةمة العربية للتنمية الزرااية ،اخلرطو ،والدولية
ابد اهلل ( .اء النهر الصناعي العظيم،)بالجماهيرية العربية الليبية وأهمية إنشغة اامة اي الوضع املائي-2 

ورقة العمل الثاجية ملشرو  خريتة املوارد املائية لدو  مشا  هفريايا،  .طرابلس – اهليئة العامة للمياه – التاهر الس 
                                           . 75،ص7337

أبو الفصل الثالث القطاع الزراعي(،–)التقرير االقتصادي العربي الموحد مندو  الناد العريب- 5
                                             55،ص.7313ظيب،
                                           .                                                                                                 105مرجع سب  ذكره، ص،(األمن الغذائي بالمغرب العربي)،مربوكي التاهر-5 
 اخلرطو ،،(53 رقم الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية،المجلد)املنةمة العربية للتنمية الزرااية-2

 ..                                      02،ص 7315
اشر )المحور(األمن الغذائي في الفصل الع– التقرير االقتصادي العربي الموحد)مندو  الناد العريب-8

 .                               125،ص7330ظيب، ،أبو(الدول العربية
، مرجع سب  (الفصل الثالث القطاع الزراعي– التقرير االقتصادي العربي الموحد)مندو  الناد العريب-0

                                               51ذكره، ص

http://www.unisco.com/
http://www.unisco.com/
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.                                                                                         102مرجع سب  ذكره،ص،(األمن الغذائي بالمغرب العربي)،كي التاهرمربو -13      
،مرجع (53 الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية،المجلد رقم)املنةمة العربية للتنمية الزرااية-11

                                            110صسب  ذكره، 
مذكرة , (واقع وأبعاد التنمية الفالحية في الوطن العربي ودورها في تحقيق األمن الغذائيجوامر  خمتار،)-17

                                                                                              .                                               137 ،ص 7330/7337,جامعة اجلزائر, ماجستن ن العلو  ايةتاادية
                                                                15،ص 1000 دار وائل للنشر،اماننظرية ونظام وتطبيق(،-األمن الغذائيحممد رفي  أمو محدان،)-10
،)واقع األمن الغذائي العربي وتغيراته المحتملة في ضوء المتغيرات االقتصادية ابإ الدرويبراجيا ث-12

(،دمش  7338-العدد اسو  - 72 اجمللد–(،ولة جامعة دمش  للعلو  ايةتاادية والااجوجيةالدولية
                          .                                                                       788،ص7338،

ولة ،)دور القطاع الفالحي في تحقيق األمن الغذائي بالوطن العربي(،مربوكي التاهر-15
  15،كلية العلو  ايةتاادية جامعة ورةلة،ص35/7332الباحأ،ادد

لن (،املعتد الوط  للبتأ الزرااي ووزارة الف حة والايد البتر  ا)خطة المغرب األخضررياض ب  ي،-15
 .71/37/7312،اطلع الين بتاريخ 12-17،صwww.inra.org.maاملوةع  

12Agence de Promotion des Investissements Agricoles)APIA 
NEWS),N12,date de 15/12/2012,sur le site www.apia.com.tn,Tunis 

page consulte le24/02/2014. P05. 
الن  7312(،جاجفي 4113تقرير حول نشاط وزارة الفالحة التونسية لسنةوزارة الف حة التوجسية،)-18

                                                                                                                                                        13، ص75/37/7312،ا طلع الين بتاريخ www.agriculture.tnاملوةع، 
 حو  )سيا  ( العليا املتوستية الزرااية للدراساق الدو  باملركز اساضاه الدو  زرااة لوزراه العاقر ايجتما -10
حة والتنمية الريفية و املركز الدو  للدراساق وزارة الف ، املتوسط اسبي  البتر بلدان ن املستدا  ال ذائي اسمي

 .35/37/7312العليا الف حية  وض البتر املتوسط، اجلزائر،

 

http://www.apia.com.tn/
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 النماذج القياسية المطبقة في المالية 
 (  VARدراسة تطبيقية باستخدام نموذج شعاع اإلنحدار الذاتي )

 جوادي علي. د د. بشـــيـــكــر عـــابـــد
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 :ملخص
اهلدف من هذه الورقة البحثية هو التعريف بالنمذجة القياسية واإلقتصاد القياسي و أهم احملاور           

لتحليل القياسي و أهم األساسية اليت يرتكز عليها هذا األخري، باإلضافة إىل التطرق للمنهجية املتبعة يف ا
النماذج القياسية اإلحصائية املطبقة يف املالية )مناذج اإلحندار البسيط و املتعدد ، مناذج اإلحندار الذايت 

VAR  استخدام األدوات القياسية يف عملية النمذجة  والتنبؤ ، مناذج بيانات البانل ، و يف األخري مت
 ( .6102-0791ى النقود يف اجلزائر )حملددات الطلب علمن خالل دراسة تطبيقية 

 النظرية اإلقتصادية، النمذجة القياسية اإلقتصادية، الكتلة النقدية، التقدير، التنبؤ. الكلمات المفتاحية:
Abstract: The aim of this paper is the definition of the standard modeling standard 

economy and the most important basic axes which is based upon the latter, as well 

as to address the methodology used in the analysis, the most important standard 

standard statistical models applied in finance (Simple regression models, the 

regression models and self-multi-VAR, data panel models, and in the latter using 

standard tools in modeling and forecasting process through practical study on 

determinants of the demand for money in Algeria (1970-2016). 

Keywords: Standard economic theory, economic modeling, the money supply, 

estimate, forecasting. 
 

 

  :تمهيد
يعترب االختبار املنظم للنظرية من أحد األنشطة األساسية ألي علم يف مواجهة الواقع و علم          

من أكثر التطورات يف اإلقتصاد يف االقتصاد ليس استثناء من هذه القاعدة، و فضال عن ذلك  فإن 
احلقبة احلديثة هو التأكيد املتزايد على تطوير الطرق اإلحصائية و استخدامها يف حتليل املشكالت 

م و مبناسبة انتهاء عمله كمدير ملدرسة لندن لإلقتصاد 0799االقتصادية، و يف خطاب وداعي عام 
أنه لفرتة طويلة يف اإلقتصاد القياسي مت william Beveridge    أعلن اللورد ويليام بيفردج  

mailto:djouadiali27@yahoo.fr
http://context.reverso.net/traduction/anglais-francais/the+money+supply
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التعامل مع احلقائق ليس إلختبار النظرية و إمنا لتوضيحها، ومنذ الفرتة اليت تلت هذه العبارة حدثت 
تطورات مهمة يف جمال تطوير الطرق الكمية للتحليل و تراكم البيانات اليت ميكن عن طريقها اختبار 

األخرية فإن كل باحث يف علم اإلقتصاد ميكن أن يالحظ أن معظم  النظريات االقتصادية، يف اآلونة
الدوريات اإلقتصادية و املقاالت يدعم مؤلفوها مناقشاهتم بالتحليالت القياسية، يعين هذا أنه لفهم 
البحوث املعاصرة يف اإلقتصاد و تقوميها يصبح من الضروري التعرف على علم اإلقتصاد القياسي، و هو 

 يف هذه الورقة البحثية باإلضافة إىل خمتلف النماذج القياسية اإلحصائية املستخدمة يف عمليةما سنتناوله 
 التقدير و التنبؤ.

  : تتمثل اإلشكالية الرئيسية اليت نسعى إىل معاجلتها يف السؤال الرئيسي التايل :  إشكالية الدراسة 
ة وأهميتها في حل المسائل ما هي أهم النماذج القياسية المطبقة في الدراسات اإلقتصادي -

 المالية ؟
  : مت استخدام املنهج اإلستنباطي الذي يركز على الوصف و التحليل  المنهج المتبع في الدراسة

من خالل التطرق إىل احملاور األساسية لالقتصاد القياسي و حتليل خمتلف النماذج، باإلضافة إىل استخدام 
 دوات القياسية يف عملية النمذجة و التنبؤاملنهج اإلستقرائي من خالل استخدام األ

  : مت تقسيم الورقة البحثية إىل ثالث حماور قصد معاجلة موضوع اإلشكالية،  تقسيمات الدراسة
 أساسية : 

 عموميات حول النمذجة اإلقتصادية و االقتصاد القياسي  – 0
 النماذج القياسية املطبقة يف املالية  – 6
 دام النمذجة القياسية االقتصادية حملددات الطلب على النقود يف اجلزائردراسة تطبيقية باستخ – 9
(0791-2016) 

 عموميات حول النمذجة اإلقتصادية واالقتصاد القياسي -1
إن النموذج  املستخدم ألي مشكلة اقتصادية ما هو إال الشكل املبسط  : النموذج االقتصادي : 1-1

أو متباينات أو توابع متثل العالقة اليت ميكن قياسها كميا  هلا و الذي يأخذ على األغلب شكل معادالت
، لذا فقد وردت جمموعه من التعاريف عن النماذج مجيعها تشرتك يف خاصية واحدة مستندة على اهلدف 

النمذجة على أهنا فن تبسيط  يذهب اىل تعريف I.Lowryاألساسي لعملية النمذجة ، فنجد الباحث 
 Brittonهو متثيل مبسط للوضع احلقيقي املستند على نظرية، كما يذهب العالقات أي أن النموذج 
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Harris  محمد يف تعريف النموذج"على انه تصميم جترييب يعتمد على نظرية"، كذلك يذهب الباحث
يف تعريفه للنموذج اإلقتصادي على انه متثيل مبسط للوضع االقتصادي من خالل  سالم الصفدي

محمد انية تساعد املهتمني على اختاذ قراراهتم املثالية، فيما يذهب الباحث عالقات رياضية كمية أو بي
إىل تعريف النموذج على أنه صياغة املشكلة بشكل معني ميكن من خالله إجياد حل هلا  نور برهان

 1بالطرق الرياضية.
 : التعريف باإلقتصاد القياسي، أهدافه و عالقته بالفروع األخرى : 1-2
لقد استخدم مصطلح االقتصاد القياسي ألول مرة سنة ريف باإلقتصاد القياسي: التع:  1 - 1-2

ويعرف على أنه ،   Ranger Frisch ويرجع الفضل يف ذلك إىل االقتصادي النروجيي م 0762
أو بالفرنسية  Econometricsالقياس يف اإلقتصاد وهو مصطلح مرتجم عن الكلمة االجنليزية 

Econométrie   ر هو العلم الذي يهتم بقياس العالقات االقتصادية من خالل بيانات وبصورة أكث
واقعية بغرض اختبار مدى صحة هذه العالقات كما تقدمها النظرية االقتصادية، أو تفسري بعض الظواهر، 

 2أو رسم بعض السياسات، أو التنبؤ ببعض املتغريات االقتصادية .
التعريف ميكننا أن نستخلص ثالثة أهداف  من خاللأهداف اإلقتصاد القياسي: :  2 - 1-2

 رئيسية:
 .بناء النماذج القياسية االقتصادية يف شكل قابل لالختبار امليداين 
 .تقدير و اختبار هذه النماذج باستخدام البيانات املتوفرة 
 .استخدام النماذج يف التنبؤ و اختاذ القرارات 

 1-2 - 3  :يرتبط اإلقتصاد القياسي بثالث : 3األخرى  العالقة بين اإلقتصاد القياسي و الفروع
فروع من املعرفة هي النظرية اإلقتصادية و االقتصاد الرياضي باإلضافة اىل اإلحصاء  ، حيث تعترب من بني 

 أهم الركائز األساسية اليت يستخدمها االقتصاد القياسي يف قياس العالقات االقتصادية.
 تقدم لنا النظرية االقتصادية فروضا مفسرة توضح العالقة :  النظرية االقتصادية و اإلقتصاد القياسي

بني املتغريات االقتصادية املختلفة و تفسر بعض الظواهر االقتصادية ، ومن األمثلة على ذلك قانون 

                                                             
، كلية الرتبية للعلوم االنسانية جامعة بابل ، تاريخ النشر يف املوقع  قيس جميد عبد احلسني علوش ، مفهوم وأمهية النماذج اإلقتصادية - 1

01/19/6109 http://humanities.uobabylon.edu.iq/    
 19ص  6111، االسكندرية مصر ، الدار اجلامعية  6عبد القادر حممد عبد القادر عطية ،االقتصاد القياسي بني النظرية و التطبيق ط  - 2
 10ص  6111حممد عبد القادر عطية ، احلديث يف االقتصاد القياسي ، االسكندرية مصر ، الدار اجلامعية  عبد القادر - 3
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الطلب القائل "كلما ارتفع مثن السلعة كلما اخنفضت الكمية املطلوبة منها مع ثبات العوامل األخرى على 
كس صحيح" ، و بالتايل تعترب هذه الفرضية اليت حتدد العالقة بني الكمية املطلوبة من السلعة حاهلا، و الع

 و سعرها كإحدى جزئيات النظرية االقتصادية
  أما فيما خيص االقتصاد الرياضي ما هو إال إعادة صياغة العالقات االقتصادية كما حتددها النظرية من

عين أنه ال يوجد هناك اختالف بني النظرية االقتصادية و أسلوب لفظي اىل أسلوب رياضي، و هذا ي
االقتصاد الرياضي إال يف وسيلة التعبري عن العالقات االقتصادية، فلو أخذنا املثال السابق اخلاص بقانون 

 الطلب يف النظرية االقتصادية ميكن صياغته رياضيا كمايلي :
D1 = a0 + a1P1 + a2P2 + a3Y + a4S + μ 

،  2: سعر السلعة  P2،  0: سعر السلعة  P1 ،  0: الكمية املطلوبة من السلعة   D1حيث :  
Y الدخل : 
S :  الذوق ، μ  اخلطأ العشوائي : 
  : ميكن تعريف اإلحصاء على أنه "جمموعة النظريات و االقتصاد القياسي و اإلحصاء

و عرضها و حتليلها الستخالص النتائج  الطرق العلمية اليت هتدف إىل مجع البيانات اليت يتم قياسها رقميا
، ومن خالل هذا 4و من مث استعمال هذه النتائج يف التنبؤ أو التحقق من بعض الظواهر املدروسة"

علم اإلحصاء يرتكز على عنصرين أساسيني مها اإلحصاء الوصفي و اإلحصاء  التعريف نستطيع القول أن
باملتغريات االقتصادية كالدخل، االستهالك، االستثمار، الرياضي، فاألول يهتم جبمع البيانات اخلاصة 

....إخل مث يقوم بتبويبها يف جداول وعرضها بيانيا لوصف سلوك هذه املتغريات عرب الزمن، أما اإلحصاء 
الرياضي فهو يتكون من طرق القياس و التحليل كاستخدام االحتماالت و التقديرات الالزمة اليت تالئم 

القتصادية، ومثل هذه الطرق القياسية هي اليت يستخدمها االقتصاد القياسي يف قياس طبيعة العالقات ا
 العالقات االقتصادية باستخدام األساليب اإلحصائية.  

التطرق إىل منهجية االقتصاد القياسي، سنقوم بتعريف وجيز  قبل  القياسي :اإلقتصاد منهجية :  1-3
 5نهجية :لبعض املفاهيم اليت ترتكز عليها هذه امل

  التقديرESTIMATION :يوضح  هي عملية إدراك الواقع و صياغته يف شكل منوذج رياضي
 العالقة السببية أو االرتباطية بني املتغري التابع و املتغريات املستقلة .

                                                             
 .19ص  0ج   0777تومي صاحل، مدخل لنظرية القياس االقتصادي ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر  - 4
 .17، ص 6111 –اجلزائر –عات اجلامعية عبد العزيز شرايب ، طرق احصائية للتوقع االقتصادي، ديوان املطبو  - 5
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  التوقعPREVISION يعتمد التوقع على النموذج الناتج عن التقدير، وهو يعين احلصول على :
لية للظاهرة املدروسة ، و عادة ما تعطى هذه القيمة املستقبلية يف شكل قيمة وسطى املستويات املستقب
 ضمن جمال معني.

  التنبؤPREDICTION  : يهتم بالتغريات الطارئة و بالظواهر االقتصادية و االجتماعية املعقدة
على املؤشرات مثال كإكتشاف مصدر جديد للطاقة أو اهنيار اقتصاد دولة معينة، بينما يقتصر التوقع 

 الكمية كما مت التطرق إليه سابقا.
 ميكن تلخيص منهجية االقتصاد القياسي يف الشكل التايل : و بالتايل

 مراحل التحليل القياسي لنموذج اقتصادي :1شكل رقم ال
 النظرية االقتصادية

 البيانات         
 منوذج القياس االقتصادي 

 طرق القياس االقتصادي 
 تقدير ال

 
 

 اختبار التخصيص و التأكد من التحليل
 

 ال           هل النموذج مالئم للنظرية االقتصادية                      نعم  
 

 استعمال النموذج للتنبؤ      اختبار الفرضيات    
 

 . 19تومي صاحل ، مرجع سابق ص  : المصدر

ابتداء من النظرية  ياسيمن خالل الشكل نالحظ أهم املراحل اليت يبىن عليها االقتصاد القو     
توفر البيانات الرقمية، مرورا مبرحلة التقدير و التحليل و استخدام األساليب اإلحصائية االقتصادية و 



ارة  للدراسات   لة  المن  ة  مج  صادي  ت  ر العدد                                                                                الاق  مب 
ت  امس   سن  لج   8102/ا

912 
 

الالزمة، لنصل يف األخري إىل مرحلة مالئمة النموذج و استخدامه يف التنبؤ أو عدم مالئمته و إعادة 
 . استخدام الطرق القياسية لصياغة النموذج املصحح

من بني أهم النماذج القياسية املطبقة يف املالية  : النمـــــاذج القياسيـــــة المطبقــــة في الماليـــــة – 2
 جند:  

حتليل االحندار من أكثر األدوات املستعملة يف التحليل القياسي فهو يهتم : النماذج اإلنحدارية :  2-1
أكثر ملتغريات أخرى ) تسمى  واحد أو سمى املتغري التابع( وبوصف وتقييم العالقة بني متغري  ) عادة ي

  x3  x2واملتغريات املفسرة بـ   yعادة املتغريات املفسرة آو املتغريات املستقلة( ويرمز للمتغري املفسر بـ  
x1.…xn   . 

 الـذي كـان يـدرس العالقـة بـني من إجنلـرتا و  Sir Francis Galtonوكلمة احندار استخدمت من قبل
طــول األبنــاء وطــول اآلبــاء والــذي الحــظ أن الطــول مييــل إىل املعــدل، مــع أن اآلبــاء الطــوال يكــون أبنــائهم 

أي أن هنـاك ميـل عنـد األبنـاء للمعـدل ) احنـدار حنـو  ا،طوال واآلباء القصار مييل أبنـائهم ألن يكونـوا قصـار 
 املعدل(.

  X3  X2واملتغـريات املفسـرة بــ   Yملفَسـر بــ بـالعودة إىل الرمـوز الـيت اسـتخدمناها حيـث رمزنـا للمتغـري ا
X1…Xn ،    إذا كانـــتk=1 أي إن هنـــاك متغـــري مســـتقل  واحـــد فقـــط مـــن املتغـــريات املفســـرة ،) x 

وإذا   = نفقـات اإلشــهار(،  X= املبيعــات ،    Yيعــرف هـذا باالحنــدار البسـيط )مثـال :   )واحـدة فقـط
غري مستقل، حنصـل علـى مـا يعـرف باالحنـدار املتعـدد واحد  و مت xآي أن هناك اكثر من  k ≥ 2كانت 

= حجـم   X3= األصـول املاليـة لرسـرة، X2  = دخل األسـرة،   X1= استهالك األسرة،   Y)مثال : 
 األسرة.(

، فهناك العديد من املصطلحات اليت  Yهي املتغريات اليت تؤثر على املتغري  Xو إذا افرتضنا أن املتغريات 
 كما هي مبينة يف اجلدول التايل :    Y , Xلى ميكن أن نطلقها ع
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 مصطلحات املتغري التابع و املتغري املستقل. : 11جدول رقم ال
X Y 
 مَتنبأ  به ًمتنبأ
 مَفسر مفسر
 تابع مستقل
 متأثر مسبب
 داخلي خارجي

 املتغري اهلدف املتغري املتحكم
دار فاملصـــطلح األول يســـتخدم يف كـــل مـــن هـــذه املصـــطلحات يســـتخدم حســـب الغـــرض مـــن حتليـــل االحنـــ

عمليــة التنبــؤ بينمــا املصــطلحات األخــرى تســتخدم يف مناقشــة االحنــدار، أمــا   املصــطلح خــارجي وداخلــي 
تســتخدم فقــط  مــن قبــل القياســيني، بينمــا املصـــطلح األخــري يســتخدم يف التجــارب اخلاصــة بدراســة تـــأثري 

 مسببات معينة على متغري مستهدف. 
االحندارية إىل عدة أنواع فنجد االحندار اخلطي و االحندار غري اخلطي، و االحندار و تنقسم النماذج 

البسيط و االحندار املتعدد، وحتدد درجة اخلطية على أساس درجة العالقة املرد قياسها، ففي حالة االحندار 
ملعادلة من الدرجة اخلطي تكون املعادلة املمثلة للعالقة من الدرجة األوىل، ويف حالة غري اخلطي تكون ا

غري األوىل    )معادلة لوغارمتية أو أسية ....إخل( ، وقبل تقدير العالقة بني املتغري التابع و املتغري املستقل ) 
أو املتغريات املستقلة ( جيب أوال البحث عن أنسب الصيغ الرياضية اليت تعرب عن هذه العالقة و ذلك 

كانت الصيغة املختارة غري خطية نقوم بتحويلها إىل صيغة خطية بالتعرف على الشكل البياين هلا، فإذا  
 إلجراء عملية التقدير و ذلك باستخدام وحدات اللوغاريتم الطبيعي.

وميكن مالحظة خمتلف الصيغ الرياضية يف اجلدول التايل و ذلك باستخدام معادلة ذات متغري مستقل 
 واحد 
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 ملختلف النماذج االحندارية   مقارنة بني الصيغ الرياضية  : 2الجدول رقم 

 الصيغة الخطية الصيغة غير الخطية نوع الصيغة
 Y =ß0 + ß1 X / الصيغة اخلطية 

 Y =ß0 + ß1 (1/ X) / الصيغة العكسية 
 Y =ß0 + ß1 X + ß2 X2 / الصيغة الرتبيعية

 Y =ß0 + X ß1 Ln Y =Ln ß0 + ß 1 Ln X الصيغة اللوغارمتية املزدوجة
 e Y = e ß0 X ß1 Y =ß0 + ß 1 Ln X ف اللوغارمتيةالصيغة نص

 Y = e ß0+ß1X Ln Y = ß0 + ß 1 X الصيغة األسية
 .21، ص 6116املصدر : أموري هادي كاظم احلسناوي ، طرق القياس االقتصادي ، عمان، دار وائل للنشر 

 متغريين تربط األوىل الدرجة من دالية عالقة عن هو عبارة :البسيط الخطي االنحدار :2-1-1
 واقع من مأخوذين
 Xله بـ  نرمز مستقل الثاين و Y بـ له نرمز تابع احدمها حمددة، فرتة خالل معني اجتماعي أو اقتصادي

 الصغرى العادية. املربعات طريقة أمهها طرق بعدة )ثوابتها( اخلطية الدالة معامل إجياد يتم حبيث
 6ميكن كتابتها من الشكل :  Xو   Yو العالقة املوجودة بني املتغريين 

Y X ui i    
 :  اخلطأ العشوائي uمعامالت االحندار،     ; حيث متثل: 

، و للقيــام بعمليــة التقــدير جيــب   و و اهلــدف هــو احلصــول علــى تقــدير للمعــامالت الغــري املعروفــة  
 االرتكاز على  بعض االفرتاضات اخلاصة باخلطأ العشوائي:

1-  E(u)=0    ـــط التوزيع االحتمايل اخلاص باملتغري العشوائي تساوي  الصفر أي  أن قيم  u: وســ
 تتمركز حول الصفر.

2-  V u( )  2

يساوي قيمه ثابتة u   تباين التوزيع االحتمايل اخلاص بالعناصر العشوائية    :
 وموجبة.

u,u(COV(0    استقاللية اخلطأ العشوائي: أي أهنا مستثقله عن بعضها -9 ji  

                                                             
6
 - Rachid BENDIB, ECONOMETRIE, Théorie et applications (Alger OPU 2001 P 32)  
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uالتوزيع الطبيعي للخطأ العشوائي    -0 Ni ~ ( , )0 2 
و هناك عدة طرق لتقدير معامالت معادلة االحندار أمهها طريقـة املربعـات الصـغرى العاديـة ، حيـث تعتمـد 

ات البـواقي إىل ، حبيـث يـتم تصـغري جممـوع مربعـ   ،هذه الطريقة  يف احلصـول علـى مقـدرات االحنـدار 
   ,  , ،آدين قيمه هلا. وبعد ذلك يشرع يف احلصول على 

حيث انطالقا من املعادلة اخلاصة بالبواقي:              
22

))ˆˆ(ˆ( XYut   

uو جمموع مربعات البواقي :   Y Xi i
2 2

    (   ) 
 

 منها :     و قيم  و بعد إجراء األساليب الرياضية الالزمة نقوم باستخراج 

 

1

22

ˆ

n n

i i i t
i

i

n X Y X Y

n X X
 


 



  

 
 

̂ = Y -  x 
 

 و من بني أهم  اخلصائص اإلحصائية اليت تتميز هبا مقدرات املربعات الصغرى العادية : 
 :الخطية  تعترب داله خطية للعنصر العشوائي التابعY اخلاصـة أهنـا تعطينـا درجـه  ، أمهيـة هـذه

نســتعمل املتغــري التــابع يف صــوره خطيــه فقــط  و  مــن البســاطة يف أجــراء احلســابات حيــث انــه حلســاب 
 هذه لتبسيط احلسابات.   

 : مقــدرات )م ص ع(   عــدم التحيــ  مقــدرة غــري متحيــزة للمعلمــة عــدم التحيــز يتطلــب ،
ـــط  ̂بــأن القيمــة املتوقعــة لـــ  ، إذا مجعــت    =و  الــيت هــي قيمــة املعلومــة احلقيقيــة مبعــىن آخــر متوســ

يــتم أخــذ املتوســط، ذلــك املتوســــط نظريــا جيــب أن يتســاوى مــع   عينــات كثــرية ويف كــل عينــه حنســب 

)Eاملعلمة احلقيقية.  )     و نفس الشيء بالنسبة لـ  مقدرة غري متحيـزة للمعلمـة    حيـث أن
E(  )     أي أن توقــع   .     جيــب أن يســـــاوي املعلمــة احلقيقيـــة  مبعــىن آخـــر متوســـــط قـــيم  

 .للمعلمة  تساوي القيمة احلقيقية
  :)هــذه اخلاصــية هلــا أمهيــة  بالغــة  يف االقتصــاد القياســي ألن أدين تبــاين  الكفــاء   )أدنــا تبــاين

يعتـرب مؤشـــر إىل دقـة القياســــات، حيـث هنـاك عالقــة عكسـية بـني التبـاين ودقــة القياسـات كلمـا زاد التبــاين  
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و  التايل فـان مقـدرات )م ص ع( كلما اخنفضت دقة القياسات وكلما قل ارتفعت دقة القياسات، و ب
    .)هي مقدرات متتلك أدين تباين مقارنه مبقدرات أخرى تقاس بطريقه خمتلفة عن )م ص ع 
منوذج االحندار املتعدد ويســمى أحيانا النموذج اخلطي العام هو  :المتعدد الخطي االنحدار :2-1-2

لنموذج البســيط حيث انه يتضمن أكثر من متغري مســتقل واحد، يف حالة النموذج البســيط كان امتداد ل
األمر يعتمد على متغريين متغري تابع واآلخر متغري مســتقل، لكن يف حالة النموذج املتعدد قد يتضمن عدد 

 قلة.من املتغريات من بينها قد يكون هناك تابع واحد والعديد من املتغريات املست
Y X X X ui k k i        0 1 1 2 2 ..... 

يف حني أن الفروض األساسية اليت يرتكز عليها منوذج االحندار اخلطي املتعدد هي نفسها اليت يستند عليها 
النمــوذج البســيط باإلضــافة إىل فرضــية أنــه ال توجــد عالقــة خطيــة بــني املتغــريات املســتقلة وذلــك مــن أجــل 

2، على سبيل املثال إذا كانت التقدير بطريقة املربعات الصغرى العادية 41 2X X    فإننـا نسـتطيع
Xوميكن استخدامها يف عالقة االحندار        X1 بقيمة  X2أن نعرب عن  X2 14 2  

uX)2()4(Y

u)X24(XY

1212

1211





 
و بالتايل نستطيع أن نقدر القيم بني األقواس وال نستطيع أن نقدر املعامل   1 2,  مبفردها. ,

بتصغري جمموع مربعات البواقي  MCOو ميكن احلصول على تقديرات معامل املربعات الصغرى العادية 
أيل أدىن قيمه هلا :                                                                 

2

iuMin 

2

110

2 )ˆ.....ˆˆ(MinMin kkii XXYu      
رق الرياضية الالزمة و إحنرافات املتغريات عن وسطها نتحصل على املعلمات املقدرة بطريقة وباستخدام الط

MCO  : 
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1 2 2 1 2

1 2 2 2

1 2 1 2
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2 2 2 2

1 2 1 2

0 1 1 2 2
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( )( ) ( )

( )( ) ( )( )ˆ
( )( ) ( )

ˆ ˆ ˆ

x y x x y x x

x x x x

x y x x y x x

x x x x

Y X X





  











  

   

  

   

  
 

 y = Y – Y ،1  x1 = X1 – X  ،x2 = X2 – X2 :  حيث 

علــى  2̂، وتعـرف  X2مـع تثبيـت  X1يف بالنسـبة لتغـري الوحـدة  Yالتغـري يف  1̂حيـث يقـيس املقـدر 

 .نفس النمط 
مـن النمـاذج القياسـية احلديثـة الشـائعة  النمـوذج يعتـرب هـذا:   VARنمـوذج االنحـدار الـذاتي   :2-2

 املتغــريات االقتصــادية الكليــة، وبــالطبع ال يوجــد متغــريات خارجيــة االســتعمال يف دراســة التفاعــل بــني
(Variables Exogènes ) النموذج يف هذا 

 Variables) املستخدمة يف النموذج على أهنا متغريات داخلية وتعامل مجيع املتغريات
Endogènes)  ويتم يف هذا النموذج كتابة كل متغري من متغريات الدراسة كدالة خطية بقيم املتغري 

الباحث  كل ما حيتاجهنفسه يف الفرتات السابقة وبقيم املتغريات األخرى يف النموذج يف الفرتات السابقة، و 
 يف هذا النموذج هو:

اختيار هذه  الدراسة، ويتم منوذج اليت من املتوقع أن تتفاعل مع بعضها البعض يف حتديد املتغريات :أوال
النظرية االقتصادية ووفقاً للدراسـات  املتغريات بناًءا على العالقات االقتصادية املتبادلة بني املتغريات حسب

  .دم هدف هذه الدراسةالسـابقة حبيث خت
 وشوارتز (Akaike)أكايك ، واليت يتم اختيارها وفقاً ملعياري(Lags)الزمين : عدد فرتات التباطؤثانيا

(Schwartz) أهنما أحياناً يبالغان يف عدد هذه الفرتات  ، ومها املعيارين األكثر شيوعاً، بالرغم من
 7وخاصة يف البيانات السنوية.

                                                             
7

 - Bourbonnais Régis , ECONOMETRIE , cours et exercices corrigés 9eme édition  Paris 
2015. 
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تكز على فرضية تقارب التطور االقتصادي لوصف تر   VARمنذجة وميكن القول أيضا أن

( متغريةKالسلوك الديناميكي لشعاع حيتوي على )  




 

 ktttt ,,, 21  ،مرتبطة خطيا
 "يف الشكل األيت:                        tحيث ميكن منذجة الشعاع "

tit

n

i

it AA  




1

0
 

 (:Lوميكن كتابة هذا النموذج يف شكل أخر وذلك باستعمال معامل التأخري)
             tt

n

nn ALALALAI  0

2

21  
أي:       tt AL  0 

)(0  اخلطأ العشوائي حيث   t :حيث:    tE  
  : nالزمين طؤعدد فرتات التبا .     
  : tالزمن 

 
 Kوهو يتكون من  ،VAR(P)يرمز له عموما بـ   "P"و منوذج شعاع االحندار الذايت ذو الدرجة

 متغرية، وله الشكل املصفوفايت التايل:   
tptptt uAAA   110 

( حيث:1شعاع بعده)t:      حيث
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      0(1هو شعاع ذو بعد :للقيم الثابتة حيث)























0

2

0

1

0

k

a

a

a

a



 



ارة  للدراسات   لة  المن  ة  مج  صادي  ت  ر العدد                                                                                الاق  مب 
ت  امس   سن  لج   8102/ا

991 
 

    i(هي عبارة عن مصفوفات العوامل ذات بعد :حيث )
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    t(هو شعاع التشويش األبيضBruit Blanc(ذو بعد )1 :حيث )
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وهذا الشعاع البد أن حيقق الفرضيات التالية:           
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حيث: )
 ( وغري معروفة.( هي مصفوفة التباينات املشرتكة ذات البعد)

اكتسـبت منـاذج البانـل يف اآلونـة   : de panel)  (donnéesالبانـلبيانـات نمـاذج   :2-3
ثـر تغـري الـزمن و أثـر أاألخرية اهتماماً كبرياً خصوصاً يف الدراسات االقتصادية، نظراً ألهنا تأخذ يف االعتبـار 

الكامن يف بيانات عينة الدراسة. واملقصود ببيانـات  تغري االختالف بني الوحدات املقطعية على حد سواء،
 الزمنيـة، والسالسـل املقطعيـة البيانـات كـل مـن خصـائص بـني جتمـع الـيت البيانـات البانـل أهنـا جمموعـة

 بينمـا واحـدة، زمنيـة فـرتة عنـد الوحـدات املقطعيـة أو املفـردات مـن عـدد سـلوك تصـف املقطعيـة فالبيانـات
 هـي بانـل ببيانـات معينـة و املقصـود فـرتة زمنيـة خـالل واحـدة مفـردة سـلوك الزمنيـة السلسـة بيانـات تصـف

 دمـج أي معينـة، زمنيـة فـرتة املرصـودة عـرب اخل،...السـلع أو األسـر أو الـدول مثـل املقطعيـة، املشـاهدات
 حتليـل علـى بانـل حتليـل بانـل، ويتفـوق بيانـات اسـتخدام أمهيـة تكمـن وهنـا .الزمنيـة مـع املقطعيـة البيانـات

 فوائد (،Hsiao ويلخص) االجيابيات، من بالعديد مبفردها، املقطعية البيانات أو مبفردها الزمنية بياناتال
 8:بانل ومنها حتليل

 إىل يفضي والذي الزمنية، أو املقطعية البيانات حالة يف يظهر قد الذي الفردي، التباين يف التحكم -
 .متحيزة نتائج

                                                             
8-  Hsiao C., « Analysis of panel Data», Cambridge University Press, Cambridge, 2003, p.12  
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 إمكانية وبالتايل الزمنية، أو املقطعية يف اليت تلك من أكثر ،معلومايت حمتوى بانل بيانات تتضمن  -
 حدة أقل تكون املتغريات بني املشرتك االرتباط مشكلة أن كما أعلى، ثقة ذات تقديرات على احلصول

 درجات من أكرب بعدد غريها عن بانل بيانات تتميز آخر، جانب ومن الزمنية، السالسل بيانات من
 .أفضل ةبكفاء وكذلك احلرية

 أهنا كما املقطعية، البيانات ختفيها قد اليت التعديل، ديناميكية لدراسة أفضل إمكانية بانل مناذج توفر -
  .وغريها والنمو الفقر البطالة، مثل االقتصادية، احلاالت فرتات لدراسة مناسبة تعترب أيضا

 غري امللحوظ ختالفاال أو التجانس بعدم يوصف " ما بعني اإلعتبار تأخذ بانل بيانات -
Heteroscedasticity   هذه تساعد الزمنية حيث أو املقطعية سواء العينة مبفردات " اخلاص 

 املقطع بيانات استخدام عند الظهور اخلطأ الشائعة حد تباين ثبات انعدام مشكلة ظهور منع يف النماذج
 من جتعل بانل مناذج فإن الكلي تصادلالق السالسل الزمنية فبخالف القياسية، النماذج تقدير يف العرضي
  بينها. التجانس انعدام مع ضبط الفردية الوحدات مستوى عند السلوك حتليل املمكن
 ( علىW. Green قدمها ) كما بانل بيانات الحندار األساسية الصيغة احلديث املنهج و يقرتح
 9 :التايل الشكل

 
ititXiit   

 
 تعرب عن الوحدات املفردة : = N   i ..…1,2حيث :   

           t = 1 ;2….. T  تعرب عن فرتات الزمن : 
Yit عامودي  : متجهnT×1 التابع املتغري ميثل 
Xit  مصفوفة : nT×k املستقلة للمتغريات 
 :عامودي  متجهk×1  للمعلمات املراد تقديرها 
it للوحدة  العشوائي اخلطأ : حدi  و الفرتةt . 
 

                                                             
9 - Alain Trognon, « L’économétrie des panels en perspective », Revue d'économie politique, 113 (6), Nov/Déc 

2003, p.130. 
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 Effetوالذي يكون ثابتا عرب الزمن  t، فإذا كان األثر الفردي ثابت  اص بكل وحدة مقطعية خو  
individuel  األثر الفرديαi  ويقدر  فإن النموذج يعامل كنموذج كالسيكي مدمج عرب الوحدات

يأخذ الشكل و ، ه الطريقة مقدرات متسقة وكفؤة بطريقة املربعات الصغرى و يف هذه احلالة تعطي هذ
 التايل:      

  X 
 أما يف حالة اختالف األثر الفردي عرب الوحدات، فإن النموذج يتفرع إىل أشهر منوذجني أساسني ومها:

أثريات منوذج الت - Effets Fixesالذي يعترب  αi جمموعة من احلدود الثابتة اخلاصة بكل وحدة.  
 الثابتة

منوذج التأثريات  - Effets Aléatoiresالذي يعترب  αiضمن عنصر اخلطأ العشوائي املركب . 
 العشوائية

دراسة تطبيقية باستخدام النمذجة القياسية االقتصادية لمحددات الطلب علا النقود  – 3
 (2112-1791في الج ائر )

ت املفسرة لسلوك الطلب على النقود يتبني لنا أن  من خالل النظريا تحديد متغيرات النموذج::  3-1
كل من مقياس الدخل والتضخم وسعر الفائدة، هي أهم املتغريات املفسرة للطلب على النقود لذلك مت 

 اختيار يف دراستنا هذه املتغريات التالية: 

ه ميثل كممثل عن وسائل الدفع، ألن  M2يتم اعتماد السيولة احمللية  : (Ms)مقياس عرض النقود -
، حيث أن نسبة كبرية من حجم M1بشكل مالئم عرض النقود يف اجلزائر، خبالف عرض النقد الضيق 

يف املؤسسات املصرفية اجلزائرية، وقد مت  )اآلجلة و اإلدخارية  (السيولة تأيت من تطور حجم الودائع 
سنة (سي ألسعار املستهلك استعمال القيم احلقيقية بعد إزالة أثر التضخم وذلك باستخدام الرقم القيا

 .(M2Rونرمز له بـ) )م  0797األساس 
 
لقد قمنا باستخدام الناتج الداخلي اخلام كتعبري  : )الناتج الداخلي الخام الحقيقي(مقياس الدخل  -

عن مقياس الدخل، والذي يعرب عن حجم املبادالت ومت استخدامه بالقيم احلقيقية بعد إزالة أثر التصخم 
 (.PIBRونرمز له بـ) )م  0797سنة األساس  (ألسعار املستهلك القياسي  بواسطة الرقم
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وقد مت استخدام كل من معدل التضخم و سعر الفائدة ليمثال  مقياس تكلفة اإلحتفاظ بالنقود: -
تكلفة الفرصة البديلة من اإلحتفاظ بالنقود، حيث أنه بالنسبة ملعدل الفائدة مت اعتماد معدل إعادة 

اجلزائر كمتغري إنايب، أما بالنسبة ملعدل التضخم فتم استخدام معدل التضخم مؤشر  اخلصم لدى بنك
 على التوايل. INFو  INT، ونرمز هلما بالرمز أسعار السلع اإلستهالكية

وقد مت استخدام متغري اإلنفاق احلكومي بشقيه، نفقات التسيري و نفقات التجهيز،  مقياس اإلنفاق : -
 .DGونرمز له بالرمز 

و من أهم املتغريات اليت ميكنها متثيل العامل اخلارجي جند سعر الصرف أو سعر       عامل الخارجي :ال -
إن سعر و الفائدة األجنيب، وخالل دراستنا هاته سوف نعتمد على سعر الصرف كممثل للعامل اخلارجي،

تباط الشديد لإلقتصاد الصرف املعتمد هو املعدل املتوسط ألسعار الصرف بالدوالر األمريكي، وهذا لإلر 
 (.TCHونرمز له بـ) الوطين بالدوالر األمريكي بسبب العائدات البرتولية،

 وقد مت استخدام الصيغة اللوغاريتمية لتصحيح الالجتانس املمكن تواجده.
فإنه من ، قبل دراسة أي منوذج قياسي أو أي عالقة : دراسة استقرارية المتغيرات)السالسل(: 3-2 

سة خصائص السالسل الزمنية )املتغريات( املستعملة يف التقدير، و لدراسة إستقرارية الضروري درا
 P، فنقوم بتحديد درجة التأخري Dickey Fullerالسالسل  نستعمل اختبار اجلذر األحادي لـ: 

حتصلنا على درجات التأخري اليت هلا أقل  Eviewsباالستعانة بربنامج و  ملعرفة نوع االختبار املطبق،
 AKAIKE ET SCHWARZ قيمة عند املعيارين  

فتحصلنا على السالسل الزمنية املستقرة بعد إجراء  Dickey Fullerو قمنا بتحليل نتائج إختبار  
 الفروقات من الدرجة الثانية كما هي مبينة يف الشكل التايل :
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 تغريات. للم منحنيات تطور السالسل الزمنية املستقرة  : (12شكل رقم: )ال  
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 EVIEWS 9 من برنامجمن إعداد الباحث وباإلعتماد على املعلومات املستخرجة المصدر: 
 
 بعد أن قمنا بدراسة  جمموعة السالسل وذلك من ناحية :  المت امن التكاملعالقة  إختبار

اإلستقرارية وجدنا أن هذه السالسل مستقرة بعد إجراء الفروقات من الدرجة الثانية )على كل السالسل(، 
 هذه املتغريات يف ومن خالل كل هذا نستطيع أن نستنتج أنه هناك إمكانية وجود مسار مشرتك بني

 املدى الطويل.
 أن نقول مستقرة املعادلة بواقي كانت املعادلة، فإذا بواقي من انطالقا املتزامن التكامل باختبار نقومو 

 متزامنة. متكاملة السابقة السالسل
 و إنطالقا من املعادلة التالية:
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^ 

 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

 
LM2R = - 4,28 + 0,63 LPIBR - 0,09 LINT – 0.08 LINF + 0.27 LDG – 0.27 

LTCH + e 

       وبالتايل:
e = LM2R  + 4.28 - 0,63 LPIBR + 0,09 LINT + 0.08 LINF – 0.27 LDG + 0.27 

LTCH 
 Eviewsنتائج مستخرجة من عملية التقدير باستخدام برنامج  المصدر:

 و بعد دراسة إستقرارية بواقي املعادلة،  وعند مقارنة
l

t
̂

 قيم) tabtبالقيمة اجملدولة  احملسوبة القيمة 

Mackinnon )جند أن: %1 معنوية مستوى عند 
1̂

t < tabt،  سلسلةال أنوهذا يعين e  غري
تصحيح اخلطأ يف  و بالتايل لن نطبق شكل، مستقرة، وعليه ال وجود للتكامل املتزامن بني هذه املتغريات

 مرحلة التقدير.
بعد أن قمنا بإختبار أهم متغريات اإلقتصاد الكلي املفسرة  : تخصيص النموذج وتقديره :  3-3

للطلب على النقود، ودرسنا خصائصها، وتوصلنا إىل مرحلة استقرارها بعد إجراء الفروقات من الدرجة 
لتقدير أثر هذه املتغريات على   VARدار الذايتالثانية لكل السالسل سنقوم بتطبيق تقنية شعاع اإلحن

 الطلب على النقود وتبيان حمدداته والتنبؤ له، و بالتايل نستنتج مايلي : 
 

 DDLM2Rمعادلة حمددات الطلب على الكتلة النقدية احلقيقية  المعادلة األولا:

 
 
 

 DDLPIBRمعادلة الناتج الداخلي اخلام احلقيقي  المعادلة الثانية:
 
 
 
 

DDLM2R= -0.205202* DDLM2R (-1) + 0.096895*DDLPIBR(-1) 

-0.007422* DDLINT(-1) -0.029769* DDLINF(-1) 

+0.205019* DDLDG(-1) -0.132530*DDLTCH(-1) 

80.275.02  FR 

DDLPIBR =  0.078973*  DDLM2R(-1) + 0.014252* DDLPIBR(-1) 

+ 0.099243*DDLINT(-1) + 0.030473* DDLINF(-1) 

+ 0.021852*DDLDG(-1) - 0.197794* DDLTCH(-1) 

90.290.02  FR 
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 DDLINTمعادلة معدل الفائدة  المعادلة الثالثة:
 
 
 

 DDLINFمعدل التضخم : معادلة المعادلة الرابعة
 
 
 
 

 DDLDGاإلنفاق احلكومي  : معادلة المعادلة الخامسة
 
 
 

 
 DDLTCHمعدل سعر الصرف : معادلة سادسةالمعادلة ال

 
 
 

 Eviewsمج نتائج مستخرجة من عملية التقدير باستخدام برناالمصدر:
 
 

فيما خيص النظرية اإلقتصادية، نالحظ أن العالقة بني كل املتغريات : التحليل من الناحية االقتصادية
االقتصادية )يف املعادلة األوىل مثال جند الطلب على الكتلة النقدية احلقيقية له عالقة طردية مع الناتج 

ة مع كل من معدل سعر الصرف و معدل الداخلي اخلام احلقيقي و اإلنفاق احلكومي، وعالقة عكسي

DDLINF = -2.784553*DDLM2R(-1)+2.574502*DDLPIBR(-1) 

- 0.031501*DDLINT(-1) - 0.501961* DDLINF(-1) 

0.504438 *DDLDG(-1) + 0.149918*DDLTCH(-1) 

07.555.02  FR 

 

DDLINT= - 0.602307* DDLM2R(-1)  + 0.093860* DDLPIBR(-1) 

- 0.351539* DDLINT(-1) + 0.056230* DDLINF(-1) 

- 0.202186*DDLDG(-1) + 0.019809* DDLTCH(-1) 

63.250.02  FR  

 

DDLDG = 0.346071*DDLM2R(-1)+ 0.473221*DDLPIBR(-1) 

0.072122*DDLINT(-1) + 0.001156* DDLINF(-1) 

- 0.470656*DDLDG(-1) + 0.110367*DDLTCH(-1) 

64.377.02  FR  

 DDLTCH = 0.142002*DDLM2R(-1) + 0.220289*DDLPIBR(-1) 

+ 0.248443 *DDLINT(-1) + 0.057004* DDLINF(-1) 

- 0.301930*DDLDG(-1) - 0.385440*DDLTCH(-1) 

24.238.02  FR 
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الفائدة و معدل التضخم( و بالتايل كانت النتائج  تتماشى مع النظرية االقتصادية اىل حد ما، وعليه 
 نستطيع القول أن النماذج مقبولة عموما.

اذج  جند نسبة لكل النم 2Rعند مالحظتنا إىل معامل التحديد  :الناحية اإلحصائيةالتحليل من 
DDLTCH (%382التفسري أو الشرح مقبولة ما عدا معادلة معدل سعر الصرف  R فكانت غري )

أقل من  % 1مشروحة بصفة جيدة ، كما جند معنوية أغلب املتغريات، فالقيمة النظرية عند مستوى 
 .DDLTCHسعر الصرف القيمة احملسوبة وعليه نقبل هذه املعادالت إحصائيا ماعدا معدل 

مبتغرياته الداخلية املدروسة عموما يشرح لنا جانبا هاما من   VARإن النموذج: الــتــنــبــؤ:  3-4
اإلقتصاد الوطين إضافة إىل خمتلف التداخالت، وبفضل خمتلف االختبارات )ستيودنت، فيشر( اليت بينت 

ني النموذج من خالل إقصاء املتغريات ذات معنوية بعض املعامل وعدم معنوية البعض اآلخر، وبعد حتس
املعامالت غري املعنوية لتحسني النموذج، سنحاول يف هذه املرحلة التنبؤ للطلب على الكتلة النقدية 

 عن طريق التنبؤ النقطي.  DDLM2Rاحلقيقية
وىل نعوض يف املعادلة األ 6109وإلجياد قيمة الطلب على الكتلة النقدية احلقيقية للسنة األوىل 

 انطالقا من النموذج املعدل كالتايل:
 

 
 
 
 
 

، وهذا 6102مجيع املتغريات األخرى لسنة التعويض بقيم ( جيب 6109ولكي جند قيمة التنبؤ لسنة )
ألن الطلب على الكتلة النقدية احلقيقية مشروح بقيمه السابقة والقيم املتأخرة للمتغريات األخرى، وبعد 

لى النتائج اليت بدورها تستعمل يف احلصول على قيمة إجراء بعض العمليات نتحصل ع
DDLM2R(2018) ،DDLM2R(2019). 

 التايل : يف اجلدول ةونتائج التنبؤ النقطي مبين
 
 

DDLM2R(7102)= - 0.205202* DDLM2R (7102) + 0.096895*DDLPIBR(7102)  

                    - 0.007422* DDLINT(7102) -0.029769* DDLINF(7102) 

                  + 0.205019* DDLDG(7102) -0.132530*DDLTCH(7102) 
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 (2019-2017)للفرتة  (LM2Rللمتغري ) ملخص لقيم التنبؤ النقطي :(04رقم ) جدولال
 LM2R السنوات/المتغيرات

2017 2.901109 
2018 6.996011 
2019 6.922071 
 من خالل املعاجلة اإلحصائية للمعطياتو ، من إجناز الباحث: المصدر

 
أن قيمة الطلب على الكتلة النقدية احلقيقية تبقى مستقرة على  دول أعالهنالحظ من اجل 

العموم، ولكن هذا يف ظل استقرار العوامل اخلارجية األخرى احملددة للطلب على النقود يف اجلزائر 
 .السياسية واالجتماعية،...إخل()العوامل 

إن من أكثر التطورات يف علم اإلقتصاد يف اآلونة األخرية هو التأكيد املتزايد على تطوير   خــــاتـــمــــة :ال
، حيث أصبحت النمذجة الطرق اإلحصائية و القياسية و استخدامها يف حتليل املشكالت االقتصادية

ياضية إلعادة صياغة موضوع النموذج يف شكل نظام يبسط العالقة القياسية اليت ترتكز على اللغة الر 
أداة مهمة من أدوات التحليل  باإلضافة إىل أهنا أداة ال غىن عنها يف دراسة معظم  السببية والبنيوية

ألثر الطلب على الكتلة النقدية احلقيقية على دراسة التطبيقية املشاكل وحتليلها، و  بعدما تطرقنا يف ال
ريات الكلية لالقتصاد الوطين اجلزائري و من خالل النظريات املفسرة لسلوك الطلب على النقود يتبني املتغ

لنا أن كل من مقياس الدخل والتضخم وسعر الفائدة، هي أهم املتغريات املفسرة للطلب على النقود 
ات األخرى إلبراز أثرها على لذلك مت اختيار يف دراستنا هذه املتغريات ، فقمنا بتقدير مناذج خمتلف املتغري 
اليت متكننا من حتديد  VARالطلب على الكتلة النقدية، وهذا بإستخدامنا لتقنية أشعة االحندار الذايت 

العالقات املتداخلة فيما بني املتغريات املدروسة وهذا يعترب من أهم اخلصائص اليت متيز تقنية شعاع 
ر السياسة االقتصادية و بالتايل حتصلنا على نتائج مقبولة االحندار الذايت واليت تساعد يف حتليل أثا

 اقتصاديا وإحصائيا.
 وبعد هذه النتائج ميكن إعطاء مجلة من التوصيات التالية :
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  نظرا للتوسع الكبري للكتلة النقدية، فإنه ال بد من مراقبة هذا التطور عن طريق سياسة نقدية فعالة
 يعرف توسعا كبريا متاشيا مع توسع الكتلة النقدية. هتدف إىل ختفيض مستوى األسعار، الذي

  العمل على أن تتناسب الكتلة النقدية املتداولة مع الناتج الوطين اإلمجايل، ومع احتياجات النشاط
 اإلقتصادي.

 .إتباع األسلوب العلمي و املنهجي عند وضع السياسات النقدية 
 قائمة المراجع : 

مفهوم وأمهية النماذج اإلقتصادية ، كلية الرتبية للعلوم االنسانية قيس جميد عبد احلسني علوش ،   -1
  01/19/6109جامعة بابل ، تاريخ النشر يف املوقع 

http://humanities.uobabylon.edu.iq    
، االسكندرية  6ظرية و التطبيق ط عبد القادر حممد عبد القادر عطية ،االقتصاد القياسي بني الن  -2

 6111مصر  الدار اجلامعية 
عبد القادر حممد عبد القادر عطية ، احلديث يف االقتصاد القياسي ، االسكندرية مصر ، الدار   -3

 10ص  6111اجلامعية 
 . 0ج   0777تومي صاحل، مدخل لنظرية القياس االقتصادي ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر   -4
 6111 –اجلزائر –عزيز شرايب ، طرق احصائية للتوقع االقتصادي، ديوان املطبوعات اجلامعية عبد ال  -5

2- Rachid Bendib, ECONOMETRIE, Théorie et applications (Alger OPU 
2001) 
9- Bourbonnais Régis , ECONOMETRIE , cours et exercices corrigés 
9eme édition  Paris 2015. 
9-  Hsiao C., « Analysis of panel Data», Cambridge University Press, 
Cambridge, 2003, 
7- Alain Trognon, « L’économétrie des panels en perspective », Revue 
d'économie politique, 113 (6), Nov/Déc 
2003. 

http://humanities.uobabylon.edu.iq/
http://humanities.uobabylon.edu.iq/
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