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 :ملخص 
يف حتقيق مستويات مرتفعة للنمو  االقتصاديإسرتاجتية التنويع  أمهيةإبراز  الدراسة إىل هذه  هتدف
على املداخيل الريعية  اليت تتأثر  االقتصاديواجلزائر كإحدى الدول املعتمدة كليا يف نشاطها االقتصادي، 

األمر الذي يتطلب منها ضرورة تقلبات أسعار املواد األولية اليت تشهدها األسواق العاملية يف الفرتة الراهنة ،ب
املنتج الذي يتطلب مشاركة كل  قتصاداالالريعي إىل  االقتصادمن  االنتقالتنويع قاعدهتا اإلنتاجية ألجل 

 .الوطين يف تنويع مصادر الدخل الضرورية االقتصادقطاعات 
 ،2102-0891يف فرتة الدراسة املمتدة من  االقتصاديضعف النشاط الدراسة القياسية  بينتوقد 

تكامل مشرتك بني يف املقابل أثبتت الدراسة عن وجود عالقة و  الريعي، االقتصادهذا بسبب الرتكيز على و 
، لصناعةحيث أن اإلهتمام يتنويع املنتوجات يف خمتلف قطاعات ا، املتغريات املدروسة يف األجل الطويل

 %40بنسبة متوسطة تفوق   اإلمجايلمن قيمة الناتج احمللي  إىل الرفع حتما قطاع اخلدمات يؤديو  الزراعة
اليت أصبحت التوجه حنو تنويع القاعدة اإلنتاجية   ، لذا وجب على صناع القرارللقطاعات املعنية بالتنويع

 .االقتصاديضرورة ملحة للمسامهة يف الرفع من مستويات النمو 
  .منوذج تصحيح اخلطأ، التكامل املشرتك ،اإلنتاجية، الريعي االقتصاد، االقتصاديالنمو : كلمات مفتاحية
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Résumé: 

L’objectif de Cette étude est vise à mettre en évidence l'importance de 

la stratégie de diversification économique pour réaliser des niveaux élevés 

de croissance économique, l'Algérie a une économie totalement dépendante 

sur les revenus des rentiers, qui sont affectés par les fluctuations des prix 

des matières premières sur les marchés mondiaux dans la période actuelle, 

ce qui nécessite notamment de diversifier la base de production pour le 

passage d'une économie rentière à une économie productive, ce qui 

nécessite la participation de tous les secteurs de l'économie nationale pour 

diversifier les sources de revenus nécessaires. 

Et l'étude économétrique montre la faiblesse de l'activité économique 

dans la période 1980-2015, et cela est dû à se concentrer sur l'économie 

rentière, et à son tour l'étude prouvé l'existence d'une co-intégration entre 

les variables étudiées dans la relation à long terme, et dans divers secteurs : 

Industrie, agriculture et le secteur des services. Conduit inévitablement à 

augmenter la valeur du PIB d'une moyenne supérieure à 41% des secteurs 

concernés par la diversification. 

Mots clés: croissance économique, l'économie rentière, la productivité, Co-

intégration, modèle de correction des erreurs. 
 

 : قدمةم
تراجعا كبريا، مما إنعكس سلبا على اإليرادات العامة للدول  الراهنةالفرتة شهد أسعار النفط يف ت

اجلزائر كواحدة من تلك الدول بادرت بإختاذ مجلة من اإلجراءات للتخفيف من آثار تلك و  املصدرة له،
للموارد املالية التسيري العقالين  من خاللذلك بالتوجه حنو سياسة ترشيد النفقات العامة ، و الصدمة
املؤسسات العمومية على إختالف و  ختفيض حجم املخصصات املالية املوجهة لفائدة اإلدارات، و املتاحة

إال أن ، يف بعض القطاعات احليويةالعمل على التقليص من حجم التوظيف يف القطاع العام و  نشاطها،
تزداد احلاجة إىل و ، هذه اإلسرتاجتية تعترب غري كافية مقارنة مع اآلثار الكبرية اليت ستخلفها هذه الصدمة

التحول إىل و  اإلنتقال من مناذج النمو القائمة على اإلنفاق احلكومي املمولة بواسطة اإليرادات النفطية،
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توفري فرص العمل اجلديدة من خالل تنويع االقتصادي و النموذج اجلديد الذي يتحقق من خالله النمو 
عن طريق توفري املناخ املالئم لقيام  االقتصاديةياة مع تفعيل دور القطاع اخلاص يف احلاالقتصادي، النشاط 

ي خللق الثروة يف املتوسطة بإعتبارها املصدر الرئيسو  العمل على إنشاء املؤسسات الصغريةو  اإلستثمارات
 1 .للعمل يف القطاع اخلاصواملهارات الالزمة  عليمتال بني اإلتساقالبلد مع حتسني 

 :إشكالية البحث
 الزراعة، الصناعة اتالبحث معرفة دور القطاعات األساسية املتمثلة يف قطاع حناول من خالل هذا

 2104ها تذبذ أسعار النفط منذ النصف الثاين من سنة تقاخلدمات يف التخفيف من آثار األزمة اليت خلو 
 :السؤال املطروح ، و إىل يومنا هذا

هل و  من آثار األزمة النفطية ؟الخدمات في التخفيف و  الزراعة، ما مدى مساهمة قطاعات الصناعة
 الخزينة العمومية ؟  التي تكبدتهاتسطيع هذه القطاعات فعال تعويض  حجم الخسارة  

 :فرضية الدراسة 
اإلسرتاجتية املثالية للدول النفطية املعتمدة يف إيراداهتا على مصدر دخل وحيد لتمويل  االقتصاديالتنويع 

 .ميزانيتها العامة
 :الدراسة أهمية و  فاهدأ

اخلدمات كقطاعات بديلة  ، الزراعة و هتدف هذه الدراسة إىل إبراز أمهية قطاعات الصناعة
وكذا      من خالل تنويع مصادر اإليرادات بفعل تنويع القاعدة اإلنتاجية من جهة ، لإلقتصاديات الريعية

 االقتصاديةذلك من خالل حتفيز النشاط اإلستثماري الذي يعترب احملرك الرئيسي للتنمية ، و تنويع الصادرات
 .الشاملة

                                                           
باكستان، و  أفغانستانو  منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،"اإلقليمي االقتصادأفاق " ، صندوق  النقد الدويل -1

 .2102أكتوبر 
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 :منهجية الدراسة 
دور حمركات و  اهلادفة إىل إبراز أمهيةإرتبط األول بالدراسة النظرية  قسمنا دراستنا إىل فرعني رئيسني،

أما الفرع الثاين .مد على حتفيز النشاط اإلنتاجي الذي يعت االقتصادييف بناء النموذج  االقتصاديالتنويع 
ذلك من خالل الدراسة القياسية ، و يف اجلزائر االقتصاديفريتبط بدراسة أثر احملركات الثالثة على النمو 

معتمدين يف ذلك على قاعدة بيانات البنك الدويل احملدثة . EVIWS 8.1 املعتمدة على خمرجات برنامج
ملختلف املتغريات اليت تعترب مصدر اإلحصائيات املعتمدة يف الدراسة القياسية و ، 01/14/2106إىل غاية 

 .2102إىل  0891املدروسة يف الفرتة املمتدة من 
  االقتصاديضرورة التوجه نحو إستراتجية التنويع : الفرع األول  

اليت تشهد اليوم صدمات  ،بات من الضروري على اجلزائر التخلص من التبعية لإليرادات النفطية
للبلد، كما أن  االجتماعيةوحىت  االقتصاديةاألسعار مما أثر كثريا على الوضعية  اخنفاضمتوالية بفعل 

معوقا بسبب تعرضه  اقتصاداني االقتصاديالذي يرتكز على قطاع وحيد يف إيراداته يعترب حسب  االقتصاد
لتوجه حنو النموذج اجلديد القائم حبد ذاته على تفعيل لذا على احلكومة ا، للهزات اخلارجية يف أي حلظة

حىت اخلدمايت يف تأمني حجم اإليرادات الضرورية لتحقيق مستويات النمو و  الصناعي، دور القطاع الزراعي
سنحاول يف اجلانب التحليلي من الدراسة التطرق إىل احملركات الثالثة األساسية و  .املرجوة االقتصادي

الذي بات ضرورة ملحة يف اجلزائر، بغية إجياد مصادر أخرى لإليرادات العامة خارج  االقتصاديللتنويع 
  .قصد حتقيق توازن املوازنة العامة   احملروقات

 دوره في تحقيق األمن الغذائيو  القطاع الزراعي: المحرك األول
من ، الغذائي ألفراد اجملتمعيعترب القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات املسامهة يف حتقيق األمن 

أو املوجهة إىل املؤسسات الصناعية  ، النهائي لالستهالكخالل توفري املنتجات من السلع الغذائية املوجهة 
كما تعترب التنمية الزراعية أحد الشروط الضرورية لتحقيق ية تستعمل يف العملية اإلنتاجية،  كمواد وسيط



 قريجيج بن علي
 زايري بلقاسم. د.أ

 ي في الجزائراالقتصادي على النمو االقتصادأثر التنويع 

 (5102 إلى 0891 مندراسة قياسية  للفترة )

 

246 
 

لكن رغم توفر اإلمكانيات الضرورية لتنمية القطاع الزراعي من املناخ املالئم لقيامها،  2 .التنمية الزراعية
ستغلة حلد اآلن، الطاقة الشبانية القادرة على العمل يف هذا املغري و  حجم األراضي الصاحلة فعال للزراعة

قطاع الزراعي تبقى مسامهته أن ال وكذا حجم املوارد املائية املتوفرة بفضل زيادة بناء السدود، إال القطاع،
اليت و  الدولة اعتمدهتايرجع ذلك على إسرتاجتية التصنيع الفاشلة اليت ، و الوطين االقتصادجد ضعيفة يف 

  3 .سخرت هلا موارد مالية ضخمة لكن دون جدوى
 اإلجماليمساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي  -0

األمر الذى أثر كثريا على إنتاجية ، أغلبها على الطرق التقليديةما زالت الزراعة يف اجلزائر تعتمد يف 
كما يشهد ،  االستثماراتضعف و  الذي يشهد اليوم تدهورا حادا بفعل غياب اخلطط التنموية، القطاع

عزوف للشباب عن ممارسة األنشطة الفالحية اليت تتطلب بذل جهد عضلي كبري مقارنة بالقطاعات 
مما سبب ذلك تنقل العمالة إىل القطاع ، بب تدىن األجور من جهة أخرىكذا بسو  األخرى من جهة،

  .يربز مدى مسامهة القطاع الزراعي يف الناتج احمللي اإلمجايل (10)اجلدول و  اخلدمايت،
اجلدول مدى ضعف اإليرادات املتأتية من املداخيل الزراعية يف الناتج احمللي اإلمجايل بالنسبة يبني 

إذ تعترب  ،2102عن النسبة املسجلة يف  %0بتغري قدره و  2102سنة % 8.9إذ سجلت نسبة ، للجزائر
النسبة األضعف ما بني الدول املغاربية األخرى مقارنة باملساحة الكلية الصاحلة للزراعة من بلد ألخر، إذ 

 الصاحلة للزراعةمن احلجم اإلمجايل لألراضي %  03.28تقدر نسبة األراضي املزروعة فعال يف اجلزائر ب 
غري أن نسبة مسامهة قطاع الزراعة يف الناتج احمللي لتونس سجل  نسبة  4، 2كلم   404.221املقدرة ب  و 

كذا األوضاع السياسية و  مقارنة باحلجم احملدود لألراضى الصاحلة للزراعة من جهة 2102سنة % 9.22

                                                           
 2110مجهورية مصر العربية،  ،"مقدمة في علم االقتصاد الزراعي" ،حممد مدحت مصطفى -2
ذلك على االقتصاديات  وانعكاساتنماذج تقييم المشاريع اإلستثمارية بين النظرية والتطبيق "  ،مسيكة بوفامة  -3

 296ص ،2110-2111، اجلزائر، دكتوراه دولة غري منشورة" مثال الجزائر النامية ،

 .2102، اخلرطوم، "لإلحصاءات الزراعية العربية يالكتاب السنو "  ،املنظمة العربية للتنمية الزراعية -4
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املقدرة و  أما املغرب فلقد سجلت النسبة األكرب، مااليت مر هبا البلد يف تلك الفرتة  تعترب نسبة مقبولة نوعا 
املقدرة ب و  2102عن النسبة املسجلة يف  %2.06فقط بتزايد قدره  2102سنة  %02.22 ـب

02.26. % 
 زراعي في الدول المغاربية الثالثالناتج الو  المحلي اإلجمالي الناتج: (10) الجدول رقم

 (باألسعار الجارية) 

 الناتج الزراعي اإلجمالي اإلجماليالناتج المحلي  
5100 5105 5102 5100 5105 5102 

الجزائر
 

199.416 ,64
 

207.821,72
 209.415,56
 16.242,60
 18.334,02
 20.573,39
 

تونس
 

46.430,80
 46.430,80
 45.611,00
 3.800,84
 3.800,84
 3.800,84
 

المغرب
 91.769,96

 88.960,60
 95.167,26
 13.144,87
 11.885,52
 14.776,67
 

 

 2104، واالجتماعياالقتصادي  لإلمناء معطيات الصندوق العريب :على اعتمادامن إعداد الباحث  :المصدر
 المنتوجات الزراعية مجال التجارة العربية البينية في -5

 حنو تشكلتتميز التجارة العربية البينية يف جمال املنتوجات الفالحية بالضعف الشديد، فهي بذلك 
كذا و  ، يلبها اإلنتاج احليواينمشتقاهتاو  من إمجايل التجارة البينية الزراعية، تتصدرها جمموعة األلبان 66%

للتجارة اخلارجية األوروبية يف جمال املنتوجات يعود ذلك إىل التبعية الكبرية و  الفواكه، و  شعبة اخلضر
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 2104إنعدمت قيمة الصادرات اجلزائرية سنة  حيث، النهائي لالستهالكاملوجهة بصفة كلية و  الغذائية
ما بني  2104لسنة كتجارة بينية   %01 لتسجل بذلك نسبة ،%2 ما نسبته 2102بعدما سجلت سنة 

تليها اململكة املغربية اليت سجلت  %26غري أن تونس سجلت النسبة األكرب واملقدرة ب ، الدول العربية
اجلدول ، و 2104كمعامالت جتارية يف ميدان املنتجات الزراعية البينية لسنة   %21هي األخرى نسبة 

 .املوايل يربز حجم املبادالت التجارية ما بني الدول املغاربية الثالث مع الدول العربية األخرى 
 .قيمة التجارة البينية الزراعية في الدول المغاربية: (15)الجدول رقم 

 5102 5102 

 التجارة البينية الصادرات الواردات التجارة البينية الصادرات الواردات
 1.0 1 1.0 1.18 1.12 1.13 الجزائر

 1.26 1.42 1.04 1.26 1.42 1.04 تونس

 1.2 1.22 1.29 1.26 1.29 1.29 المغرب

 2104، اخلرطوم" الكتاب السنوى لإلحصاءات الزراعية العربية" املنظمة العربية للتنمية الزراعية : :المصدر
 ضرورة تأهيل القطاع الصناعي : المحرك الثاني 

يعترب القطاع الصناعي احملرك الرئيسي الثاين بعد قطاع الزراعة ألجل حتقيق أهداف التنويع 
التخلص من التبعية للمداخيل الريعية يف إطار إتباع اإلسرتاجتية اجلديدة القائمة على تفعيل و  ،االقتصادي

املتوسطة و  زيادة إنشاء املؤسسات الصغريةالعمل على من خالل االقتصادية، دور القطاع اخلاص يف احلياة 
العقار الصناعي أحد  الذي يرتبط أساسا بإشكالية نقصو  القاطرة الصناعية يف أي بلد،اليت تعترب عصب 

من العقارات الصناعية  2مليون م 091غري أن وزارة الصناعة أحصت حوايل ، العراقيل اليت تواجه املستثمر
العادل للعقار ما بني املستثمرين  يعأرجعت سبب ذلك إىل غياب إسرتاجتيات التوز ، و غري املستغلة
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 الوطنية الدخول يف املنافسة العالية يف جمال إنتاج السلع االقتصاديةكما يتحتم على املؤسسات  5،اخلواص
اجلدول املوايل و  6.ملحقاته من البرتوكيماوياتو  ذلك خارج قطاع الطاقةو  اخلدمات  ذات القيمة املضافةو 

حسب  2101سنة  إىل 2110من سنة املتوسطة اليت مت إنشاؤها و  يوضح عدد املؤسسات الصغرية
 2101ألف مؤسسة صغرية سنة  611إذ بلغت يف القطاع اخلاص أكثر من  .الوصيةإحصائيات وزارة 

من خالل هذه املقارنة ، و مؤسسة فقط 611مقارنة بالقطاع العام الذي سجل يف نفس السنة أقل من 
الوطين من خالل خلق املزيد من  االقتصادالبسيطة يظهر دور القطاع اخلاص يف تفعيل نشاطه يف 

 . وسطة اليت تعمل على خلق املزيد من فرص الشغل لفائدة البطالنياملتو  املؤسسات الصغرية
 اإلجمالي  الناتج المحليمساهمة الصناعة في   - 0

املرتبطان و  الوطين االقتصادتعترب الصناعات اإلستخراجية وكذا التحويلية العصبني الرئيسني يف 
على احلكومة تنويع املنتجات الصناعية من لذا جيب القطاعات الفرعية التابعة له ،مباشرة بقطاع النفط و 

 7 :خالل

 ؛ة من أجل حتقيق التنمية الصناعيةالدوليو  تعبئة املدخرات احملليةو  االستثماراتترقية  -

 ؛حتويل املوارد احملليةو  استغاللتقوية القدرات الصناعية الوطنية خاصة يف جمايل  -

 ؛اإلنتاجو  معايري اجلودة يف التسيري اعتمادحتديث املؤسسات، مع و  تأهيل -

 ؛املستخدمة يف العملية اإلنتاجية حتسني املوارد البشريةو  االبتكارترقية  -
 .للوطن االقتصاديةاجلدول املوايل يربز أمهية القطاعني يف حتقيق التنمية و  

                                                           
 22قطر،  مركز اجلزيرة  للدراسات، ،"تباينات حادة وفرص مواتية  5102االقتصاد العربي في "،جورج قرم -5

 .6ص ،2013يناير
 .2100، التاسع عشر لوزراء الصناعة، اجلزائراملنتدى اإلفريقي  -6

 -2116للفرتة  ،" العربية نشرة اإلحصاءات الصناعية للبلدان"  ،لغرب آسيا االجتماعيةو  يةاالقتصادتقرير اللجنة  -7

2102 . 
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 الوطني االقتصادمساهمة الصناعات اإلستخراجية والتحويلية في : (12) الجدول رقم

نشرة اإلحصاءات الصناعية " لغرب آسيا  واالجتماعيةاالقتصادية على تقرير اللجنة  اعتمادامن إعداد الباحث  :المصدر
 .2102 - 2116للفرتة " للبلدان العربية 

يتبني من اجلدول مدى ضعف الصناعات التحويلية يف املسامهة يف الناتج احمللي مقارنة بالصناعات 
بينما تستحوذ الصناعات ، يف الناتج احمللي اإلمجايل %2اإلستخراجية، إذ ال تتعدى مسامهتها نسبة 

من خالل ، خلاصكما جيب إعطاء أمهية كبرية للقطاع ا  8.على العموم %43 اإلستخراجية على ما نسبتة
األجنبية الفاعلة يف و  احمللية االستثماراتحتريره من القيود املفروضة عليه مع املسامهة أكثر يف تنشيط 

احملليني املسامهني يف العملية و  ذلك عن طريق تذليل العقبات اليت تواجه أرباب األعمال األجانب، و امليدان
اإلبداع املسامهان يف رفع اإلنتاجية من و  االبتكارباإلضافة إىل التشجيع على ، ككل  لالقتصاداإلنتاجية 

 9 .إعادة رسكلة رأس املال البشريو  أكثر بتكوين االهتمامخالل 

                                                           
سلسلة اخلرباء، املعهد العريب  ،" رأس المال البشري والنمو في الدول العربية"، وشاح رزاق، بلقاسم العباس -8

   .08ص ،2100 ،42للتخطيط، العدد
 غري منشورة،جامعة باتنة،دكتوراه  ية لتنمية السياحة املستدامة حالة اجلزائر، رسالةاالقتصاداالمهية : عامر عيساين -9

 81-98، ص2101

 
 صناعات إستخراجية

 دوالر أمريكي

صناعات 
 تحويلية

 دوالر أمريكي

مساهمة الصناعات 
اإلستخراجية  في الناتج 

 (%)المحلي 

مساهمة الصناعات 
التحويلية  في الناتج 

 (%)المحلي 
5112 0246.2 023.2 43.4 4.2 

5112 0202.2 029.2 42.3 4.0 

5119 0222.0 040.8 46.8 2.3 

5118 0022.3 043.4 22.0 4.3 

5101 0182 043.4 26.2 4.2 

5100 0141.8 048.6 23.6 2.3 

5105 0019.3 021.6 22.6 4.2 
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 تنافسية المؤسسات الصناعية الجزائرية -5
 93إىل الرتبة  2104املسجلة سنة   38تراجع ترتيب اجلزائر من خالل مؤشر التنافسية  من الرتبة 

 يفسر ذلك بضعف املؤسسات الوطنية، و 2106 -2102هذا حسب التقرير العاملي لسنة و  2102سنة 
عدم قدرهتا على منافسة نظريهتا من الدول األجنبية يف إنتاج املنتجات ذات اجلودة العالية، فبالرغم من و 

اجلدول املوايل ، و الصناعي يف اجلزائر النشاط املالئم لذلك إال أن الركود مازال مييز االستثماريناخ توفر امل
  .يوضح ترتيب اجلزائر من خالل مؤشر التنافسية العاملي مقارنة ببعض دول العربية

 

 ترتيب الدول حسب مؤشر التنافسية العالمي للدول العربية: (12) الجدول رقم
 مصر تونس الجزائر المغرب األردن البحرين الكويت قطر اإلمارات 

ترتيب 
سنة 

5102 
03 04 24 28 64 32 93 82 006 

ترتيب 
سنة 

5102 
02 06 41 44 64 32 38 93 008 

ترتيب 
سنة 

5102 
02 02 26 42 69 33 011 92 009 

 

Source :  Klaus-Schwab, Xavier SALA-i- Martin « the Global Competitiveness Report , 

“World Economic Forum , 2015-2016 . 

 ضرورة تفعيل قطاع الخدمات : المحرك الثالث
ني االقتصاديات الوطنية، فرغم إمجاع االقتصادييعترب قطاع اخلدمات ثالث احملاور األساسية لقوة 

، وبالتايل ال ميكن إمهال االقتصادبأنه قطاع غري منتج لكنه يساهم يف التسريع من دوران الكتلة النقدية يف 
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من خالل الدور الرئيسي الذي يلعبه يف إستحداث ، الشاملة االقتصاديةالدور املنوط له  يف حتقيق التنمية 
إذ تكتسب التنمية  10 .مناصب شغل جديدة لفائدة البطالني يف ميادين النقل واملواصالت وحىت السياحة

على حتسني ميزان املدفوعات، فهي  السياحية أمهية متزايدة، كوهنا تؤمن موارد مالية إضافية للسكان وتعمل
، ومنه يرتتب االقتصاديمتثل إحدى الصادرات اهلامة غري املنظورة، وعنصرا أساسيا يف عناصر النشاط 

واالجتماعية والثقافية والبيئية يف املقصد  االقتصاديةعلى التنمية السياحية جمموعة من التأثريات التنموية 
 . 11السياحي

 مات في الناتج المحلي مساهمة قطاع الخد -0
 االقتصادمن إمجايل الناتج احمللي  كقيمة مضافة يف  % 42ساهم قطاع اخلدمات بأكثر من 

إذ بإمكانه تعويض ، ياالقتصادفهو بذلك قطاع جد مهم لتحقيق اإلقالع  ،2102 الوطين خالل سنة
يشهد عدة عراقيل ترتبط بضعف غري هذا القطاع ما زال ، جزء هام من اخلسارة املرتقبة ألسعار النفط

املختلفة اليت تساهم يف  االستثماراتالتنطيم الذي يتطلبه هذا القطاع خاصة فيما يتعلق جبذب و  التسيري
 الواليات مثل العامل يف السياحية الدول بعض أصبحت إذ جلب العملة الصعبة للخزينة العمومية،

اجلدول املوايل يوضح نسبة مسامهة و  12.كبريا من السياحة دخال حتقق ألوروبيةا الدولو  املتحدة األمريكية
 .املغربو  الوطين مقارنة مع كل من تونس االقتصادهذا القطاع يف 

 
 
 

                                                           
 ،األردنالتوزيع، و  ، الوراق للنشراألوىل، الطبعة أساسيات التمويل واالستثمار في صناعة السياحة، موفق عدنان -10

 .04ص، 2101

 199. 8عمان، وهران، دار السياحة، صناعة العزيز، عبد ماهر توفيق -11
12 - CNES  «  la configuration du foncier en Algérie , une contrainte au développement 

économique »,24
ème

 session Plénière,pp60-64 
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 (من إجمالي الناتج المحلي% )القيمة المضافة لقطاع الخدمات : (12)لجدول رقم ا
 5112 5112 5119 5118 5101 5100 5105 5102 

 40.92 42.09 41.32 28.86 40.29 22.96 22.32 20.39 الجزائر

 60.40 28.69 28.43 61.91 61.61 23.68 28.42 61.23 تونس

 24.98 22.26 24.29 24.89 22.10 22.14 29.82 22.82 المغرب

 عليه يف من خالل املوقع الرمسي إطلع، على قاعدة بيانات البنك العاملي اعتمادامن إعداد الباحث  :المصدر 
01/01/2102 

على العموم  %61 إذ يتعدى نسبة، التونسي االقتصاديتبني من اجلدول أمهية قطاع اخلدمات يف 
كما أن املغرب حيتل املرتبة الثانية بنسبة مسامهة قدرت ب أكثر ،  لالقتصاديف مسامهته يف القيمة املضافة 

اجلزائري تعترب األضعف ما بني الدول  االقتصادإال أن  نسبة مسامهة قطاع اخلدمات يف  ،%24من 
يرجع ذلك إىل إمهال هذا القطاع من و  ،%41اليت تستقر عند معدل متوسط يقدر بو  املغاربية األخرى

غياب اخلطط اإلسرتاجتية ، و طرف القائمني عليه بسبب فرتة الرواج اليت عرفتها أسعار النفط يف تلك الفرتة
 . لقرار من جهة أخرى لتنمية قطاع اخلدمات من طرف صناع ا

 

 مساهمة السياحة في إجمالي اإليرادات العامة  -5
فالربغم من نقص ، تزخر اجلزائر مبواقع إسرتاجتية مهمة تؤهلها إلستقطاب الوافدين األجانب إليها

كذا و  إال أن األجانب حيبذون زيارة املواقع األثرية، املرافق الضرورية لراحة املصطافنيو  املنتجعات السياحية
االمر الذي ، 2102مليون سنة  2.2أكثر من إذ بلغ عدد األجانب السياح ، املناطق الصحراوية اخلالبة

 .دوالر أمريكى يف نفس السنة حسب إحصائيات البنك العاملي  6 01. 282ساهم يف جلب أكثر من 
اإليرادات الناجتة عن السياحة كذا و  املغادرين األجانب ألرض الوطنو  الشكل املوايل يربز حجم الوافدينو 

 .الدولية 
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 (بالدوالر األمريكي ) إنخفاض اإليرادات السياحية في الجزائر : (01)الشكل رقم 

280,000,000

320,000,000

360,000,000

400,000,000

440,000,000

480,000,000

2008 2009 2010 2011 2012

INCOME

 
 Eviews 8.1من إعداد الباحث باإلعتماد على برنامج :المصدر 

يتنب من الشكل أعاله اإلخنفاض املستمر ملستوى اإليرادات السياحية من سنة أخرى، إذ إخنفضت 
هذا حسب قاعدة و  2102دوالر سنة  016. 282إىل قيمة  2119سنة دوالر  016. 272من 

إمهال لدور ، و يرجع سبب ذلك إىل غياب الثقافة السياحية للمواطنني من جهة، و بيانات البنك العاملي
  .هذا القطاع من طرف السلطات الوصية من جهة أخرى 

 

 في الجزائر االقتصاديالدراسة القياسية ألثر المحركات الثالثة على النمو :  الفرع الثاني
 لجزائرل االقتصاديحناول من خالل الدراسة القياسية توضيح أثر احملركات الثالثة على معدل النمو 

 من خالل االقتصاديأساس اإلقالع  هذه احملركات ربابإعت، 2102إىل  0891يف الفرتة املمتدة من 
ال يكون ذلك االقتصادي، و الوطين ألجل حتقيق مستويات مرتفعة للنمو  االقتصادالتوجه حنو سياسة تنويع 

حىت قطاع و  ة، الصناعةاملتعلقة بقطاع الزراع االقتصادعنصر اإلستثمار يف خمتلف ميادين  إال بتنشيط
املتوسطة اليت تساهم يف دفع عجلة و  اخلدمات من خالل تشجيع اخلواص على خلق املؤسسات الصغرية

 .االقتصاديةالتنمية 
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 توصيف النموذج القياسي  -0
القيمة املضافة لقطاع ، املرتبطة بالقيمة املضافة لقطاع الزراعةو  املتغريات املستقلةسنحاول دراسة أثر 

الورادات، أما املتغري التابع و  القيمة املضافة لقطاع اخلدمات إضافة إىل متغريات الصادرات، و الصناعة
امللحق رقم و  كما سنعتمد يف هذه الدراسة على قاعدة بيانات البنك الدويل  .فريتبط بالناتج احمللي اإلمجايل 

 .يبني إحصائيات املتغريات املدروسة يف فرتة الدراسة  0
مث نقوم يف ، Eviews8.1بإستعمال الربنامج القياسي  دراسة النموذج اخلطى يف املرحلة األوىل حناول

املرحلة الثانية بكشف إمكانية وجود عالقة للتكامل املشرتك ما بني املتغريات املدروسة من خالل تطبيق 
 :التايلعطي على الشكل الرياضي ت ما معادلة اإلحندار اخلطي أ ،  Johansonإختبار

PIBt=C0+C1(V agriculture)t+C2(V industrie)t+C3(V services)t +C4(Export)t 

+C5( import)t+ 𝜺  

 :حيث أن 
C0 , C1, C2, C3, C4, C5 : مقدرات النموذج اخلطي 

V agriculture : (القيمة املضافة من الناتج احمللي %)قطاع الزراعة 
V industrie :  (املضافة من الناتج احمللي القيمة %)قطاع الصناعة 

V services :(القيمة املضافة من الناتج احمللي  %)  قطاع اخلدمات 
Export    : ( من الناتج احمللي %) الصادرات 
Import  : (من الناتج احمللي  %) دات ر االو 

  الخطي تقدير معادلة اإلنحدار -5
اجلدول املبني أسفله يوضح خمرجات الربنامج القياسي من خالل دراسة أثر املتغريات املستقلة على 

 : املتغري التابع
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 دراسة اثر المتغيرات المستقلة على المتغير التابع: (12)لجدول رقم ا
Dependent Variable: PIB   

Method: Least Squares   

Date: 19/01/16   Time: 13:39   

Sample: 1980 2015   

Included observations: 36   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 51.64420 2116.252 0.024404 0.9807 

VAGRICULTURE -0.380060 21.16770 -0.017955 0.9858 

VINDUSTRIE -0.521849 21.19464 -0.024622 0.9805 

VSERVICE -0.626705 21.14391 -0.029640 0.9766 

EXPORT 0.069413 0.065991 1.051863 0.3013 

IMPORT 0.145454 0.124892 1.164639 0.2533 

     
     R-squared 0.163901     Mean dependent var 2.843056 

Adjusted R-squared 0.024551     S.D. dependent var 2.299953 

S.E. of regression 2.271544     Akaike info criterion 4.629808 

Sum squared resid 154.7973     Schwarz criterion 4.893728 

Log likelihood -77.33655     Hannan-Quinn criter. 4.721923 

F-statistic 1.176185     Durbin-Watson stat 1.202392 

Prob(F-statistic) 0.343924    

 Eviews8.1 على برنامج اعتمادامن إعداد الباحث : المصدر 
 : املعادلة التقديرية تكتب على الشكل التايل  أما

PIB =51.64-0.38*VAGRICULTURE-0.52*VINDUSTRIE- 0.626*VSERVICE 

+0.069*EXPORT + 0.145*IMPORT 

(0.024)       (-0.017(       (-0.024)     (-0.029)           (1.05)        (1.16) 

   F-statistic = 1.17        R
2
 = 0.163       DW =1.20     prob = 0.34        N = 36    

  : علما أن   
 .(t-student)عبارة عن قيم إحصائية ).( : 

R2  : معامل التحديد.F  : إحصائيةFisher .N   : عدد املشاهدات 
DW  : إحصائيةDurbin Watson              Prob : اخلطأ احتمال. 
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 دراسة معنوية النموذج  - أ
من ، كذا إختبار فيشرو  املعنوية الكلية للنموذج اخلطي بإستخدام معامل التحديد باختبارنقوم 

 :خالل الفرضيتني التاليتني 
   أي أن املتغريات اخلارجية ال تفسر الظاهرة ) النموذج غري مناسب :  H0فرضية العدم  -

 .(املدروسة
 (أي أن املتغريات اخلارجية تفسر الظاهرة املدروسة) النموذج مناسب  :  H1الفرضية البديلة  -

نقارنه مع تلك احملسوبة ،كما أن عدد و  القيمة اجلدولية املقابلة إلحصائية فيشر جا باستخر نقوم أوال 
   .مشاهدة 30املشاهدات هو 

        F(n-k-1) =  F (36-5-1) =  F30:القيمة اجلدولية 

 والجدولية فيشر المحسوبة اتقيم إحصائي: (12)لجدول رقم ا

 الخطأ احتمال %2عند مستوى  %0 عند مستوى 
Ftab 3.70 2.53 0.34 

Fcal 1.17 

 Eviews8.1 من إعداد الباحث إعتمادا على خمرجات برنامج :المصدر 
 %0من اجلدول أعاله يتبني أن قيمة إحصائية فيشر احملسوبة أقل من فيشر اجلدولية عند مستوى 

أي أن النموذج غري ، نرفض الفرضية البديلة، و بالتايل نقبل فرضية العدم، و  (Fcal<Ftab) أي أن   %2و
 .الناتج احملليشرح معدالت و  تساهم يف تفسريال  اخلارجية املدروسةأن املتغريات و  مناسب

ريات املستقلة  تشرح ما نسبته  هذا يعين أن املتغ، و  (R2 = 0.163)من خالل معدل التحديد و 
ملتغريات  %92.3 املقدرة بو  تبقي النسبة األكرب، و (معدالت الناتج احمللي ) من املتغري التابع  06.2%
من خالل هذا املعيار فإن النموذج غري جيد ألن نسبة شرح املتغريات ، و بإمكاهنا شرح النموذجأخرى 

 .املستقلة للمتغري التابع تعترب ضعيفة جدا
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 معنوية المعالم  اختبار -ب 
من مث تقييم تأثري املتغريات ، و لتقييم معنوية معامل النموذج املقدر (t-stat)تستخدم إحصائية 

     :من خالل إختبار الفرضيات املتعلقة باملعامل املقدرة على الشكل التايل ، املتغري التابعاملفسرة على 
H0 : فرضية العدم:        c0 = c1 =c2 = c3 = c4=c5 = 0                    
H1 : الفرضية البديلة :  c0   c1   c2   c3   c4  c5   0    

من  نوضح الذي املوايل اجلدول خالل املقدر من للنموذج  (t-stat)اختبار نتائج توضيح ميكن
   probمعنوية  مستوى وأدىن،   ttabاجلدولية  والقيم املقدرة للمعلمات  tcalاحملسوبة    القيم خالله
نستخرجها من جدول ستودنت  ( t-stat)القيمة اجلدولية إلحصائية .% 2معنوية  مستوى عند وذلك

متثل عدد معلمات النموذج  pو متثل عدد املشاهدات  n، (n-p)بدرجة حرية و  عند نفس املعنوية
 :اجلدول املوايل يوضح ذلك ، و  (n-p = 36-6 = 30)و تساوي .املقدر

 المقدر للنموذج  (t-stat)اختبار نتائج: (19)رقم  الجدول

 المعالم المقدرات

القيم 
 المحسوبة

(  T cal) 

 القيم الجدولية
(T tab) 

 الجدوليةالقيم 

(T tab) 
أدنى مستوى 

 معنوية
Prob 

 عند مستوى
0% 

 عند مستوى
2% 

 C0 0.024 2.750 2.042 0.9807 لثابتا

Vagicultre C1 -0.017 2.750 2.042 0.9858 

Vindustrie C2 -0.024 2.750 2.042 0.9805 

Vservice C3 -0.029 2.750 2.042 0.9766 

Export C4 1.05 2.750 2.042 0.3013 

Import c5 1.16 2.750 2.042 0.2533 

 Eviews8.1 من إعداد الباحث إعتمادا على خمرجات برنامج :المصدر 
 :يلي ما نالحظ أعاله اجلدول خالل من
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 الثابت  املتغري ملعامل بالنسبة(C0) من القيمة  قلاحملسوبة أ القيمة أن ، نالحظذو اإلشارة املوجبة
 نرفض، و فرضية العدم سنقبلهبذل ، و عند مستوى كل املستويات <Tcal  T tabأي  ، اجلدولية

األكرب و  0.98بإحتمال خطأ قدرهو  نموذج املقدرمعنوية يف ال يس لهأي أن الثابت ل، الفرضية البديلة
 .ميكن قبول الثابت يف النموذج  ال منه، و من القيم احلرجة

  املتعلقة مبعامل قطاع الزراعة و  للمعامالت األخرى النسبةأما(C1)قطاع الصناعة ،(C2)  ، قطاع
فإن كل القيم احملسوبة إلحصائية ، (C5)ت معامل الوارداو  ،(C4)،الصادرات(C3) اخلدمات

مما يتحتم علينا قبول فرضية  ،%01و %2، %0ستيودنت أقل من القيم اجلدولية عند مستوى 
 .يف النموذج اخلطي املقدر العدم أي عدم معنوية معامالت املتغريات املدروسة

 للنتائج  االقتصاديالتفسير  -ج
أثره على الناتج و  تفسر اإلشارة املوجبة للمتغريات املدروسة بالعالقة الطردية ما بني كل متغري

، إذ أن زيادة وحدة واحدة من القيمة املضافة لقطاع الزراعة يؤدي إىل العكس صحيحو  اإلمجايل احمللي
كما أن . االقتصاديةمع النظرية  تناىف هو ما يو  وحدة من الناتج احمللي 1.29ب الناتج احمللي  إخنفاض

ب الناتج احمللي  اخنفاضقطاع اخلدمات يؤديان إىل و  واحدة من القيمة املضافة لقطاع الصناعة وحدةزيادة 
و ما يثبت ضعف .االقتصاديةأيضا مع النظرية  يتناىف هو ما ، و وحدة على الرتتيب 1.128 و 1.124

بسبب ضعف تنويع القاعدة  االقتصادياخلدمات يف النشاط و  الصناعة، مسامهات قطاعات الزراعة
 .الريعي االقتصادالتوجه كليا حنو و  اإلنتاجية
    ،وحدة 0.12لصادرات تساهم يف الرفع من معدالت الناتج احمللي ب فإن ا من جهة أخرىو 

 .الوطين االقتصادواليت تعترب ضعيفة مقارنة باألمهية الفعلية لقطاع الصادرات يف 
هو ما و  وحدة على الناتج احمللي 0.06غري أن نسبة مسامهة الورادات تؤدي إىل زيادة قدرها 

على و  .للوطن االقتصاديةإذ أن الورادات تساهم يف إضعاف القدرة االقتصادية، يتعارض مع النظرية 
، الزراعةمن خالل الدراسة القياسية للنموذج املقرتح تعترب نسبة مسامهة القيمة املضافة لقطاعات و  العموم
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يرجع سبب ذلك إىل و  تعترب مسامهتها يف الناتج احمللي ضعيفة جداإذ ، ضعيفة جدا اخلدماتو  الصناعة
 .االستثماراتخلطط التنموية اليت تساهم يف دفع عجلة غياب ا

 تصحيح الخطأو  نموذج التكامل المتزامن -2
بتحديد العالقة احلقيقية بني املتغريات يف املدى الطويل، ( املشرتك) يقوم حتليل التكامل املتزامن 

إال أهنا ستستقر يف املدى ، حيث أن السالسل الزمنية قيد الدراسة قد تكون غري مستقرة يف املدى القصري
 االختباراتذلك بإجراء إختبار جذور الوحدة واملتعلقة  بإجراء أحد و  الطويل أي توجد عالقة ثابتة بينهما

 اختبارأو   (Phillips-Perron)أو إختبار، (Augmented Dickey – Fuller) :التالية
(Kwiatkowski,Phillips, Schmidt, Shin ) وجود العالقة التوازنية الطويلة  باختبار، مث نقوم

 .(Johansen) اختبار باستخداماألمد 
 :قرارية السالسل الزمنية المدروسةإست اختبار. أ

مابني طريقة الرسم كما هو موضح يف امللحق ، تتعدد طرق الكشف عن إستقرارية السالسل الزمنية
عن جذور الوحدة اليت سنتطرق هلا يف هذه إضافة إىل طريقة الكشف ، كذا طريقة دالة اإلرتباط الذايتو  ،2

 .الدراسة 
 Augmented Dickey – Fullerنقوم بإختبار الفرضيتني التاليتني بإستخدام إختبار 

 أي أهنا غري مستقرة  عندما تكون ، السلسلة هبا جذر وحدة :  فرضية العدم ttab< t cal 

 ( السلسلة مستقرة) أي ، السلسلة ال حتتوى على جذر وحدة: الفرضية البديلةttab> tcal 
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 واجلدول املبني أسفله يلخص حالة اإلستقرارية ملختلف السالسل املدروسة يف النموذج القياسي
 حالة اإلستقرارية لمختلف السالسل المدروسة في النموذج القياسي: (18)رقم  الجدول

 السلسلة الزمنية

 عند الفرق األول عند المستوى
درجة 

 الثابت اإلستقرار
 اإلتجاه

 الثابتو 

دون 
 الثابت

 اإلتجاهو 
 الثابت

 اإلتجاه
 الثابتو 

دون 
 الثابت

 اإلتجاهو 
PIB -2.64 -4.60 -1.27 -6.02 -6.14 -6.22 I = (1) 

Vagriculture -2.43 -2.40 1.02 -2.19 -2.11 -2.01 I = (1) 

Vindustrie -0.94 -0.92 -1.89 -6.19 -6.12 -6.16
 

I = (1) 

Vservice -0.33 -0.92 1.32 -6.09
 

-6.02 -6.02 I  = (1) 

Export -0.22 -0.32 -1.33 -2.23 -4.24
 

-2.22 I  = (1) 

Import -0.38 -2.22 1.189 -2.02 -6.28 -2.2 I  = (1) 

 Eviews8.1 من إعداد الباحث إعتمادا على خمرجات برنامج :المصدر 
أي أن السلسلة هبا ، ال تستقر عند املستوى PIBـ السلسلة املتعلقة بمن خالل اجلدول يتبني بأن 

لذا سنقوم  ،%0 ر وحدة ألن القيمة احملسوبة لستودنت أقل من القيمة اجلدولية عند القيمة احلرجةذج
ية إذ تبني بأن القيمة احملسوبة هلذه اإلحصائية أكرب من القيمة اجلدول، بدراسة إستقراريتها عند الفرق األول

نقول بأن سلسلة الناتج احمللي تستقر عند  و لذا نقبل الفرض البديل، % 01و  %5،%0عند مستوى 
 .إستقرارية السالسل األخرى باختباربنفس الطريقة نقوم ، و الفرق األول

يف مجيع الصيغ و  بأن كل السالسل املدروسة ال تستقر عند املستوى تبنيمن خالل اجلدول و 
نرفض فرضية العدم أي أن السالسل هبا جذور وحدة ألن قيمة إحصائية ستودنت احملسوبة  الثالثة، لذا

اإلستقرارية عند الفرق األول تبني بأن مجيع السالسل  اختبارلكن بعد إجراء ، أقل من القيمة اجلدولية
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 لقيم احلرجة عند كل او  إحصائية ستودنت أكرب من القيمة اجلدولية قيمةمستقرة من الدرجة األوىل ،ألن 

 %. 01و  5%،0%
 للتكامل المشترك   Johansen اختبار. ب

اليت وجدناها تستقر عند الدرجة األوىل، نقوم و  بعد دراستنا إلستقرارية السالسل الزمنية املدروسة
  Akaike باملعايري املعروفةو Eviews8.1بربنامج  باالستعانةذلك و  بتحديد درجة التأخري املثلى

اجلدول املوايل يربز عالقة التكامل املشرتك و ،p = 1 إذ وجدنا فرتة اإلبطاء املثلى هي ،Schwarzو
 .Johansen بإستعمال إختبار

 .Johansen عالقة التكامل المشترك بإستعمال إختبار: (01)رقم  الجدول
 

  Date :08/10/2016     Time: 15:43                         

Sample (adjusted): 1982 2015                         

Included observations: 34 after adjustments                        

Trend assumption: Linear deterministic trend                        

Series: PIB VAGRICULTURE VINDUSTRIE VSERVICE EXPORT 

IMPORT                        

Lags interval (in first differences): 1 to 1                        

                           

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)                        

                                                      Hypothesize

d  Trace 0.05                        

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic 

Critical 

Value 

Prob.*

*                       

                           
                           

None *  0.775889  115.3464  95.75366  0.0012                       

At most 1  0.622336  64.49553  69.81889  0.1236                       

At most 2  0.327467  31.38798  47.85613  0.6456                       

At most 3  0.301408  17.90003  29.79707  0.5735                       

At most 4  0.153997  5.704615  15.49471  0.7301                       

At most 5  0.000550  0.018709  3.841466  0.8911                       

                           
                           

 Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level                       
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 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level                       

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

                           

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)                       

                           
                           

Hypothesized  Max-Eigen 0.05                        

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic 

Critical 

Value Prob.**                       

                           
                           

None *  0.775889  50.85087  40.07757  0.0021                       

At most 1  0.622336  33.10755  33.87687  0.0616                       

At most 2  0.327467  13.48795  27.58434  0.8563                       

At most 3  0.301408  12.19542  21.13162  0.5285                       

At most 4  0.153997  5.685906  14.26460  0.6538                       

At most 5  0.000550  0.018709  3.841466  0.8911                       

                           
                           
 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level                       

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

                       

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -228.8063    

       
      
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)   

PIB 

VAGRICULTUR

E 

VINDUSTRI

E 

VSERVIC

E EXPORT IMPORT  

 1.000000 -221.7943 -225.9916 -227.6889 -0.110639  1.877368  

  (50.1564)  (50.2253)  (50.1111)  (0.09916)  (0.23086)  

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

                        

 Eviews8.1 على برنامج اعتمادامن إعداد الباحث : المصدر 
 االحتمال قيمة أن تبني  Traceاألثر اختبار نتائج:أن يتضح التقدير لنتائج السريعة بالقراءة

أي            %2املرافق هلا أقل من  االحتمالو  82.32أكرب من القيمة اجلدولية 002.24 احملسوب األعظم

نقبل الفرض البديل القائلة بوجود عالقة تكامل مشرتك و  .عليه نرفض فرضية العدمو  %(2> 1.1102)
 .على األقل
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 طويلة األمد فتبقى مقبولة  واحدة  أما فرضية العدم الثانية اليت تثبت وجود عالقة تكامل مشرتك 
لذا  ،%2املرافق هلا أكرب من  االحتمالو  (68.90>  64.48 ) ألن قيمة األثر أقل من القيمة احلرجة

 وهو البديل واالختيار. ميكن القول بأن هناك عالقة تكامل مشرتك واحدة ما بني املتغريات املدروسة
الذي خيترب فرضية العدم القائلة بأن عدد متجهات التكامل املتساوى و Max  العظمى املميزة القيم اختيار

أكرب  21.92 األعظم احملسوب االحتمالمبا أن قيمة ، و r +1مقابل الفرض البديل بأهنا تساوي ،  rهي
الفرض البديل أي  نقبلو  عليه نرفض فرضية العدمو  ،%2 عند القيمة احلرجة 40.07من القيمة اجلدولية 

وجود عالقة اجلزم على ،لذا ميكن  (33.87>  22.01 ألن)  وجود عالقة تكامل مشرتك على األقل
 :تكتب على الشكل الرياضي التايل واليت.األمد ما بني املتغريات املدروسة  طويلة واحدة تكامل مشرتك

PIB = -221.79 Vagiculture -255.99 Vindustrie -227.68 Vservice -0.11 

Export +1.87 Import  

قطاعات و  يتبني من عالقة التكامل املشرتك بأن هناك عالقة عكسية ما بني اإلنتاج الداخلي اخلام
، يف االقتصاديةهذا ما يتناىف مع النظرية ، و الصادرات  يف األجل الطويل و  الصناعة ،اخلدمات، الزراعة

هو و  الوارداتو  حني ظهر معامل الواردات ذو إشارة موجبة مما يعكس العالقة الطردية بني اإلنتاج الداخلي
 .االقتصاديةمع النظرية  ما ال يتوافق

 نموذج تصحيح الخطأ .ج
فالبد أن حيض بنموذج بعد التأكد من وجود عالقة التكامل املشرتك ما بني املتغريات املدروسة 

الذي يأخذ بعني ، و ، إذ يدرس إمكانية تواجد عالقة التكامل املشرتك يف األمد القصريتصحيح اخلطأ
إستقرت عند املستوى بعد  ( E )لإلشارة فإن سلسلة البواقي، و املبطئة بفرتة واحدة األخطاءاإلعتبار قيمة 

 .هذا ما يأكد عن وجود عالقة تكامل مشرتك بني املتغريات، و إجراء إختبار جذور الوحدة الثالثة
نقوم بتأخري سلسلة ، ولصياغة منوذج اخلطأ الذي يدل عن وجود عالقة توازنية يف األمد القصري

 :املعادلة التالية ذلك من خالل ، و البواقى فرتة واحدة
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dPIBt = C0 + C1 dVagriculture t+ C2dVindustriet +C3 dVservicet+ C4 

dExportt + C5 dImportt + Et-1 

بفرتة مبطئة واحدة لقيمة األخطاء، و  وبعد تقدير املعادلة عند الفروق األوىل للمتغريات املدروسة
 :الدراسةحتصلنا على املعادلة املقدرة التالية من خالل الربنامج القياسي املستعمل يف 

DPIB=0.10+0.86*DVAGRICULTURE+0.33*DVINDUSTRIE+ 

0.020*DVSERVICE - 0.02*DEXPORT + 0.20*DIMPORT - 0.597*E(-1) 

كما يتبني من خالل خمرجات الربنامج القياسي، بأن عملية تصحيح أخطاء النموذج تساهم يف 
أي أن املتغريات ، %42.20حيث يرتفع معامل التحديد ليساوي بذلك نسبة ، الرفع من معنوية النموذج

كذا و  اجلدول التايل يبني قيمة املقدرات، و املدروسة تساهم يف شرح النموذج املدروس بتلك النسبة املقدرة
 :القيم اإلحصائية لكل متغري

نموذج تصحيح الخطأ: (00)الجدول رقم   
Dependent Variable: DPIB                       

Method: Least Squares                       

Date: 13/10/16   Time: 12:15                       

Sample (adjusted): 1981 2015                       

Included observations: 35 after adjustments                      

                         
                         Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.                       

                         
                          C 0.105708 0.349826 0.302174 0.7648                     

DVAGRICULTUE 0.859105 11.81936 0.072686 0.9426                     

DVINDUSTRIE 0.367120 11.87199 0.030923 0.9756                     

DVSERVICE 0.020720 11.78540 0.001758 0.9986                     

DEXPORT -0.027521 0.196849 -0.139806 0.8898                     

DIMPORT 0.202486 0.126585 1.599608 0.1209                     

E(-1) -0.597234 0.171247 -3.487552 0.0016                     

                         
                         R-squared 0.453130     Mean dependent var 0.086000                     

Adjusted R-squared 0.335943     S.D. dependent var 2.452211                     

S.E. of regression 1.998298     Akaike info criterion 4.399326                     
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Sum squared resid 111.8095     Schwarz criterion 4.710395                     

Log likelihood -69.98820     Hannan-Quinn criter. 4.506707                     

F-statistic 3.866741     Durbin-Watson stat 1.840424                     

Prob(F-statistic) 0.006185                        

 Eviews8.1 على برنامج اعتمادامن إعداد الباحث  :المصدر                                                   
هي معنوية عند و  (1.28-)ــ وية لامسو  ومن خالل اجلدول يتبني بأن قيمة حد اخلطأ سالبة

 على الرتتيب،% 01و %2،%0أقل من  (1.1106) مستويات القيم احلرجة ألن اإلحتمال املوافق هلا 
اإلشارة السالبة بإثبات لوجود العالقة التوازنية الطويلة األجل ما بني املتغريات املدروسة كما ذكرنا تفسر و 

إىل التوازن  القصري األجل إختالالت من لالنتقال النموذج تكيف سرعة املعلمة هذه وتعكس .سالفا
إىل أن الناتج احمللي اإلمجايل كمتغري تابع  أاخلط تصحيح حد معامل قيمة تشري حيث األجل الطويل

اليت تعين أنه عندما ينحرف و  % 59.72اليت تعادل نسبة و  يتعدل حنو قيمته التوازنية يف كل فرتة زمنية
% 59.72فإنه يتم تصحيح ما يعادل ، عن قيمته التوازنية (t-1)الناتج احمللي اإلمجايل يف الفرتة القصرية 

هو ما و  حىت اخلدمايتو  كما يالحظ اإلشارة املوجبة ملعامالت القطاع الزراعي، الصناعي  ،(t) يف الفرتة
إشارة نفس املعلمات املقدرة يف األجل  هو ما ال يتوافق معو ، من جهة االقتصاديةيتوافق مع النظرية 

ة حجم إذ أن زياداالقتصادية، ، غري أن إشارة معامل الصادرات جاءت متناقضة مع النظرية الطويل
جاءت هي األخرى  الوارداتالصادرات سيؤدي حتما إىل زيادة الناتج احمللي، غري أن إشارة معامل 

 .االقتصاديةمتناقضة مع النظرية 
 :اتمةــــــــخ

، تبين إسرتاجتيات فعالة يتطلب ضرورة يف اجلزائر االقتصاديلنمو ل مرتفعة حتقيق مستوياتإن 
املعتمد أساسا على تنوع  االقتصادالقائم على اإليرادات النفطية إىل  االقتصادتساهم يف التحول من 

من ، الوطين االقتصادالقطاعات احلساسة يف بباإلهتمام  يتحقق ذلك إال مصادر الدخل املختلفة وال
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أبرزت الدراسة القياسية  إذخالل تنمية اإلستثمارات يف جماالت الزراعة، الصناعة وحىت القطاع اخلدمايت، 
 :نتائج التالية ال
، حيث االقتصاديو اخلدمات يف الرفع من مستويات النمو  الصناعة، ضعف مسامهة قطاعات الزراعة -

ظهرت معلماهتا سالبة مما ترتجم بعدم قدرة هذه القطاعات على تغطية حجم املخصصات املالية 
 ؛املوجهة لعملية حتفيز اإلستثمارات

-0891)  بقطاعات غري القطاعات الثالثة املدروسة يف الفرتة مناإلرتباط القوي لإليرادات العامة  -

 ؛الريعي للجزائر اليت تعتمد بدرجة كبرية على اإليرادات النفطية االقتصادهذا مايثبت ميزة ، و (2102
وجود عالقة تكامل مشرتك بني متغريات الدراسة يف املدى الطويل ترتجم مبدى أمهية قطاعات  -

، حيث بني منوذ تصحيح اخلطأ بأن للوطن االقتصاديةدمات يف حتسني الوضعية اخلو  الصناعة، الزراعة
إذ أن التغري يف وحدة واحدة من ، موجبة( اخلدمات و  الزراعة، الصناعة)معلمات املتغريات الثالثة 

على %( 2و  %63،%92) ب  االقتصاديالقيمة املضافة يؤدي إىل إرتفاع مسامهتها يف النمو 
 ؛الرتتيب

، يف األسواق الدولية  احلرج الناتج عن تدهور أسعار النفط االقتصاديأمام هذا الوضع و  األخري،يف  -
على تفعيل دور القطاع اخلاص إىل أساسا يتطلب األمر من الدولة تبين إسرتاجتيات ناجعة تقوم 

تلف املتوسطة يف خمو  خلق املؤسسات الصغرية زيادة من أجل املسامهة يف، جانب القطاع العمومي
لتحقيق إقالع إقتصادي فعال يساهم  الرئيسيقتصاد الوطين، بإعتبارها احملرك لإل املشكلة قطاعاتال

من  للدول االقتصاديةة و بدرجة كبرية يف خلق مصادر أخرى للثروة اليت تعترب أهم معايري قياس الق
كذا العمل على فتح قنوات جديدة لتصريف املنتوجات يف إطار سياسية تشجيع الصادرات و ، جهة

 .االقتصاديخارج احملروقات من جهة أخرى، هلدف حتقيق مستويات مرتفعة للنمو 
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 : قائمة المراجع
 :مراجع باللغة العربية

 أفغانستانو  منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،أفاق االقتصاد اإلقليمي ،صندوق  النقد الدويل .0
 .2102باكستان، أكتوبر و 

 2110مجهورية مصر العربية،  ،مقدمة في علم االقتصاد الزراعي ،حممد مدحت مصطفى .5
نماذج تقييم المشاريع اإلستثمارية بين النظرية والتطبيق وإنعكاسات ذلك على  ،مسيكة بوفامة  .2

 .2110-2111، اجلزائر، دكتوراه دولة غري منشورة" اجلزائرمثال  ، االقتصاديات النامية
 .2104، اخلرطوم ،الكتاب السنوى لإلحصاءات الزراعية العربية  ،املنظمة العربية للتنمية الزراعية .2
  قطر،  مركز اجلزيرة  للدراسات، ،تباينات حادة وفرص مواتية 5102االقتصاد العربي في  ،جورج قرم .2

 2102يناير  22
 2100، املنتدى اإلفريقي  التاسع عشر لوزراء الصناعة، اجلزائر .2
للفرتة ، نشرة اإلحصاءات الصناعية للبلدان العربية ،اإلجتماعية لغرب آسيااالقتصادية و تقرير اللجنة  .2

2116-2102 
سلسلة اخلرباء، املعهد  ،رأس المال البشري والنمو في الدول العربية ، وشاح رزاق، بلقاسم العباس .9

   .2100،جوان 42العريب للتخطيط، العدد
، رسالة دكتوراه غري االهمية االقتصادية لتنمية السياحة المستدامة حالة الجزائر ،عامر عيساين .8

 .2101منشورة،جامعة باتنة،
 شر، الوراق للناألوىل، الطبعة أساسيات التمويل واالستثمار في صناعة السياحة ،موفق عدنان .01

 .2101 االردن، والتوزيع، ،
 .8199 عمان، وهران، دار ،السياحة صناعة العزيز، عبد ماهر توفيق .00
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 :جنبيةمراجع باللغة األ
12. CNES « la configuration du foncier en Algérie , une contrainte au 

développement économique »,24
ème

 session Plénière . 

13.  Klaus-Schwab, Xavier SALA-i- Martin « the Global Competitiveness 

Report , “World Economic Forum . 

 

 :مالحق
 .إحصائيات المتغيرات المدروسة :(10)رقم   ملحق

 
الناتج المحلي 

اإلجمالي 
)%( 

القيمة المضافة 
 للزراعة

من  )%
PIB) 

القيمة 
المضافة 
 للصناعة

من )% 
PIB) 

المضافة القيمة 
 للخدمات

من )% 
PIB) 

 الصادرات
من )% 

PIB) 

 الواردات
من )% 

PIB) 

1980 0.79 8.51 57.65 33.84 34.34 30.34 

1981 2.99 9.23 57.05 33.71 34.59 30.88 

1982 6.4 8.39 56.12 35.49 30.92 28.99 

1983 5.4 7.75 55.81 36.44 27.94 25.8 

1984 2.28 7.53 55.80 36.66 25.71 27.47 

1985 3.7 8.99 53.56 37.44 23.58 26.74 

1986 0.4 10.18 48.11 41.71 12.85 23.17 

1987 -0.69 12.87 46.42 40.70 14.27 18.41 

1988 -1 12.16 45.29 42.54 15.51 22.6 

1989 4.40 13.04 45.53 41.43 18.64 28.51 

1990 0.8 11.36 48.16 40.47 23.44 24.94 

1991 -1.2 10.17 53.16 36.67 29.12 23.6 

1992 1.8 12.13 49.71 38.16 25.32 23.87 

0882 -2.01 12.08 48.64 39.26 21.78 23.14 

1994 -0.89 10.06 48.96 40.98 22.53 26.054 

1995 3.8 10.50 50.41 39.10 26.19 28.99 

1996 4.09 11.77 51.23 37.00 29.76 23.94 
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1997 1.1 9.48 52.31 38.21 30.91 21.34 

1998 5.09 12.53 46.15 41.32 22.58 22.52 

1999 3.2 12.20 48.00 39.80 26.81 23.68 

2000 2.2 8.88 58.61 32.51 41.17 21.35 

2001 4.61 10.20 52.40 37.40 36.69 22.017 

2002 5.59 9.76 52.06 38.16 35.5 25.63 

2003 7.2 10.32 53.45 36.22 38.25 23.9 

2004 4.3 9.90 54.86 35.23 40.05 25.65 

2005 5.9 8.01 59.73 32.25 47.2 24.07 

2006 1.7 7.74 60.46 31.77 48.81 21.91 

2007 3.39 7.69 58.57 33.74 47.06 24.87 

2008 2 6.68 59.46 33.86 47.97 28.71 

2009 1.59 9.53 48.87 41.59 35.37 35.95 

2010 3.6 8.62 51.42 39.96 38.44 31.42 

2011 2.8 8.327 50.94 40.74 38.97 28.74 

2012 3.3 9.29 50.74 39.96 37.74 29.11 

2013 2.79 01.64 47.61 41.85 33.14 30.28 

2014 2.9 00.18 42.62 42.22 29.8 31.65 

2102 2.8 02.12 28.18 43.80 23.56 36.78 

 10/04/2016 احملدثة إىل غاية قاعدة بيانات البنك الدويل  :المصدر
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 الرسم لتوضيح إستقرارية الفروق األولى للسالسل قيد الدراسة طريقة:(15)رقم  ملحق
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