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تتجو معظم الدول النامية اىل اقتصاد السوق و يظهر ذلك يف األدوات و الوسائل اليت تعمل       

ية ، من خالل تنشيط األدوات ادلالية و استحداث أساليب جديدة على توفًن األموال للتنمية االقتصاد
تتوافق مع ادلرحلة اليت متر هبا ، كما تسعى اىل توطيد عالقتها االقتصادية الدولية من أجل زيادة 

اد االقتصادي ادلتبادل بٌن الدول ، كما أن ربط الدول مع بعضها أصبح نتيجة حتمية لتفعيل ــــاالعتم
 ات االستًناد و التصدير باإلضافة اىل فتح اجملال أمام االستثمارات األجنبية . و تقوية نشاط

و اجلزائر كغًنىا من الدول النامية أستوجب عليها النهوض باقتصادىا ، حيث شهدت من مطلع 
حتوالت جذرية مست مجيع القطاعات االقتصادية و ادلالية للبالد ، حيث  2012السبعينات اىل غاية 

الذي  00/10عديد من اصالحات يف النظام ادلصريف كانت أبرزىا قانون النقد و القرض قامت بال
 أعطى  للبنوك احلرية االقتصادية يف التنويع و تطوير وسائل عملها . 

 ىناك االستغالل أو لالستثمار موجهة كانت سواء البنوك تقدمها اليت الوسائل تلك كل غرار على و
 جاءت فقد ، الزبائن طرف من جيد بقبول حتظى اليت ستهالكيةاال بالقروض يعرف جديد منتج

 للتطورات باإلضافة حاجياهتم لتمويل الدخل كفاية عدم و لألسر ادلعيشي ادلستوى لتدين كنتيجة
 هتدف جديدة منتجات عن للبحث بو دفعت اليت و البنكي القطاع عرفها اليت ادلتالحقة و السريعة
 .   االستهالكية القروض يف أساسا ادلتمثلة و ادلتوسط الدخل ويذ العاديٌن األفراد دلساعدة

 نطاقها عن خرجت حبيث األسر مديونة زيادة اىل أدى القروض من النوع ذلذا ادلفرط التوسع أن غًن
 أدى مما ، رىيب بشكل االستًناد من الرفع يف ساىم كما ، احمللي االنتاج تشجيع يف ادلتمثل و احملدد

 .9332 جويلية 03 يف الصادرة  57 ادلادة مبوجب االستهالكية القروض الغاء اىل باحلكومة

 

  :اإلشكالية
 االقتصاد تأثًنا القروض االستهالكية على حجم الواردات يف معرفة حملاولة و  ، العرض ىذا ضوء على

 : التالية اإلشكالية بطرح سنقوم ، مؤخرا عرفها اليت اإلصالحات ظل يف خاصة اجلزائري و

 
 الجزائر؟ في الواردات حجم تطور على االستهالكية القروض تؤثر مدى أي إلى
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 : التالية الفرعية األسئلة طرح كنمم اإلشكالية ىذه إثر على و


؟ ماىي القروض االستهالكية ، و اثرىا على االقتصاد الوطين 


؟ زائرماىي أىم االسرتاتيجيات ادلتبعة لتطوير القروض االستهالكية يف اجل 


؟ ماىي أىم حمددات الطلب على الواردات يف اجلزائر 


؟ ىل تساىم القروض االستهالكية يف زيادة حجم الواردات 
 

  :الفرضيات
 : التالية الفرضيات صياغة مككن السابقة اإلشكالية على بناءا

 

ية لألفراد  مما القروض االستهالكية عبارة عن منتج تقدمو البنوك هبدف زيادة القدرة الشرائ
 يؤدي اىل زيادة الطلب الفعال .

 الدخل الفردي احلقيقي ، نسبة ” توجد عدة عوامل تتحكم يف الطلب على الواردات يف اجلزائر
 ......“  .تغطيت الصادرات للواردات ،سعر الصرف ، 

.التوسع يف منح القروض االستهالكية يساىم يف ارتفاع حجم الواردات 
 

 :الموضوع ياراخت مبررات
 ىناك عدة دوافع الختيار ادلوضوع أمهها:

 االستهالكية القروض تلعبو الذي الدور ابراز حماولة . 

 . لدراسة و معرفة أسباب الغاء ىذا النوع من القروض يف اجلزائر 
 . دلعرفة االرتفاع الرىيب يف فاتورة االستًناد يف اجلزائر 
  وض االستهالكية و الواردات.ىل توجد عالقة متبادلة بٌن القر 
   .اثراء ادلكتبة بدراسة جديدة حول القروض االستهالكية و الواردات 
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 و أهميتها: الدراسة أهداف
 االستهالكية القروض و ، عامة بصفة القروض على الضوء تسليط يف الدراسة ىذه أىداف تتجلى
 ىلإ باإلضافة ، الغائها ىلإ النشأة منذ زائراجل يف وواقعها أنواعها تبيٌن و بتعريفها ذلك و خاصة بصفة
 اليت العالقة معرفة حماولة و الواردات يف تدقيق و ، اجلزائر يف اخلارجية التجارة حول نظرية دراسة اعطاء
 على االستهالكية القروض ثارآ معرفة يف تكمن البحث أمهية أما ، االستهالكية بالقروض تربطها

 .اجلزائر يف الواردات
 

  :المستخدم هجالمن
ي ـــج الوصفـــاد على ادلنهـــات مت االعتمـــــث ، و اثبات صحة الفرضيـــة البحـــــة على اشكاليــــبغية االجاب

و التارخيي فيما خيص اجلانب النظري باعتباره مالئما لتقرير احلقائق و فهم مكونات ادلوضوع مع 
نما مت االعتماد على ادلنهج التحليلي حيث قمنا بتحليل اخضاعو للدراسة احلقيقية و حتليل أبعاده ، بي

 معطيات اثار القروض االستهالكية على الواردات يف اجلزائر ، 
 القياسية واالقتصادية التحليلية الدراسة خالل من القياسي االقتصاد نتائج بتحليل لنا يسمح كما و

 ة والواردات .القروض االستهالكي بٌن العالقة ميثل الذي ادلقدر للنموذج
 

 :السابقة الدراسات
للحصول على اجابة لإلشكالية ادلطروحة اطالعنا على العديد من الدراسات حول القروض 

 ، نذكر منها ما بلي : اجلزائر يف االستهالكية و الواردات

رسالة ماجيستًن للطالبة مىن مسغوين ، اليت تعاجل عالقة سياسات الواردات بالنمو الداخلي  -
 تصاد الوطين.لالق

رسالة ماسرت للطالب عطا اهلل ياسٌن ، الذي تناول أثر الغاء القروض االستهالكية على البنوك  -
 االسالمية يف اجلزائر .

رسالة ماسرت لطالب مراح سليم ، حيث تطرق يف رسالتو اىل الغاء القروض االستهالكية  -
 ادلوجهة لشراء السيارات و أثرىا على البنوك التجارية.
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 بابو ، يوضح فيو أىم حمددات الطلب على الواردات .  مقال للباحث جار التيب -
 :الدراسة صعوبات
 .تتمثل الصعوبات يف قلة الدراسات السابقة عن ادلوضوع 
 .صعوبة احلصول على معطيات الدراسة 

 
 : البحث خطة
 األخذ مع ، عنها ادلرتتبة فةادلختل التساؤالت على اإلجابة أجل من و للبحث العامة لإلشكالية طبقا

 الدراسة تقسيم مت حتديده مت الذي للمنهج تطبيقا و البحث منها ينطلق اليت الفرضيات بعٌن االعتبار
 : فصول ثالثة إىل

 يتناول األول ثالث مباحث خالل من النظري للقروض االستهالكية اإلطار األول الفصل يتناول
 إىل التطرق خالل منعلى ماىية القروض  يركز الثاين دلبحثا أما ، عموميات على القروض البنكية

تعريفها و أنواعها و الضوابط اليت تتحكم فيها ، أما ادلبحث الثالث فقد عرج عن واقع القروض 
ىل أسباب إاالستهالكية يف اجلزائر من ناحية اطارىا القانوين و اسرتاتيجيات ادلتبعة لتطويرىا باإلضافة 

 . انتشارىا  
 ثالث مباحث أيضا األول خالل من اجلزائر يف حجم الواردات واقع حتليل تناول فقد الثاين الفصل أما

ماىية التجارة اخلارجية و تعريف بنظريتها وسياسات التجارة مع تعريج عن التجارة اخلارجية يف  تناول
ر ـــــسياسة التجارية اليت اتبعتها اجلزائىل الإع الواردات بالتطرق ــــــر ، أم ادلبحث الثاين فقد شرح واقـــــاجلزائ

 و حتليل أىم معطيات الواردات ، أما ادلبحث الثالث تناول العوامل و حمددات الطلب على الواردات .
 ألثر التحليلية و القياسية الدراسة يف ادلتمثل و التطبيقي باجلانب متعلق فهو الثالث الفصل أخًنا و

 بناء خالل م  من 2000-1000حجم الواردات خالل الفرتة القروض االستهالكية على تطور 
 مث القياسية و اإلقتصادية و اإلحصائية الناحية من صالحيتو و اختبار مدى قياسي اقتصادي منوذج

 . التنبؤ عملية يف إستخدامو
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 : تمهيــــــــــــد

     
يعترب االئتمان ادلصريف الوجو الثاشل لنشاط البنوك التجارية بعد قبول الودائع بأنواعها                

الذي ؼلدمو ، ادلختلفة ، حيث يلعب دورا مهما يف تطور و تقدم النشاط االقتصادي و رخاء اجملتمع 
و يربز العمل األساسي للقروض البنكية يف خلق العمالة وزيادة القدرة الشرائية اليت بدورىا تساعد على 
التوسع يف استغالل ادلوارد االقتصادية و ربسُت مستوى ادلعيشة لألفراد ، كما تعد عمليات االقراض 

و سلتلف ربققو يف سبويل نشاطات االستغالل من أوجو استثمار ادلوارد ادلالية للبنك نظرا للعائد الذي 
ادلشاريع االقتصادية ، ومن بُت ىاتو العمليات القروض االستهالكية فهي موجهة لألفراد على عكس 
القروض األخرى و خاصة لذوي الدخل البسيط و ىي عبارة عن منح تسهيالت لألفراد سبكنهم من 

لسيارات ، و لقد انتهجت اجلزائر سياسة القروض تلبية احتياجاهتم من السلع االستهالكية خاصة ا
غَت أن االفراط يف االقبال على ىاتو القروض أدى إذل  01/01/1999االستهالكية ابتداءا من 

؛ مث  2009تفجَت فاتورة الواردات األمر الذي استدعى التدخل السريع للدولة من أجل الغائها سنة 
تلفة سبس ادلنتوج الحملي أي دبعٌت ادلصنع زلليا دون ولكن بسياسة سل 2016أعيد النظر فيها سنة 

 اللجوء إذل االستَتاد ، وبناءا على ما سبق ستتمحور دراسة ىذا الفصل على ادلباحث التالية :

   
  : عموميات على القروض البنكيةادلبحث األول. 
 

 ادلبحث الثاشل: ماىية القروض االستهالكية. 
 

 لقروض االستهالكية يف اجلزائرادلبحث الثالث: ا. 
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  البنكية القروض على عموميات :األول المبحث

 أصحاب بُت الوسيط الدور يلعب فهو ، لزبائنو اخلدمات من متنوعة رلموعة نكالب رضيع          
 الذي االستثمار و االستثمار عن تبحث اليت األموال بُت الوسيط أي ادلارل العجز و ادلارل الفائض

 على األشخاص من العديد مع يتعامل وألنو القرض منح خدماتو بُت من و ، التمويل عن بحثي
 . ادلطلوبة احتياجاهتم و تتماشى قروضا يقدم فانو ، اليها ينتمون اليت النشاط قطاعات اختالف

 
 :البنكي القرض مفهوم :األول المطلب   

 تقدصل تعمدنا لذا ، نظره وجهة وحسب زبصصو حسب كل ألخر باحث من القرض مفهوم ؼلتلف
 . أكثر ادلفهوم إلبراز سلتلفة تعاريف

 مؤسسة أو بنك كان سواء مالية ىيأت بُت ذبمع اليت ادلالية للعمليات سلصصة كلمة ىو : لغة القرض-1
 . 1ادلقًتض و مالية

 رادــــــــــــــــــــــــــــاألف دــــــتزوي اىاـــــــدبقتض مــيت اليت و الءــــللعم ةــــادلقدم اتـــاخلدم تلك بو ودــادلقص و االسبان وـــى أو
 فوائدىا و األموال لكت بسداد ادلدين يتعهد أن  على الالزمة باألموال اجملتمع يف ادلنشآت و ادلؤسسات و
 تلك تدعم و زلددة تواريخ يف أقساط على أو واحدة دفعة ادلصارف و عليها ادلستحقة العموالت و

 السداد عن العميل توقف حالة يف أموالو اسًتداد للبنك تكفل اليت الضمانات من رلموعة بتقدصل العملية
 االئتمان مفهوم على ػلتوي و االئتمانية بالتسهيالت يسمى ما لىع ادلعٌت ىذا وينطوي خسائر أي بدون

 . 2ادلصرفية القروض على للداللة ادلعاشل تلك بأحد يكتفي أن ؽلكن أنو حىت ، السلفيات و

 رلموعة مؤقتا بوضع الغرض ذلذا مهيأة ادلؤسسة خاللو من تقوم فعل كل :القانوني بالمفهوم القروض -2
 .3باإلمضاء تعهدا األخَت ىذا حلساب معنوي أو طبيعي شخص متناول يف األموال من

أن القروض ادلصرفية ىي عبارة عن مبالغ معينة ؽلنحها البنك للعميل بطلب منو الستخدامها  و منو نستنتج
فًتة اسًتداد القرض و يتم سداده بشروط  مع ربديد استثمارية،ألغراض معينة سواء كانت استغاللية أو 

  معينة مقابل عائد متفق عليو.
                                                      

1 Michelle de Morgues ; la monnaie systéme financier et théorie monétaire :economica ,3émeedition 
,paris,,1993 p178 

 104-103ص  2000-مصر  –دون طبعة  –الدار اجلامعية  -" عملياتها و اداراتها –البنوك الشاملة عبد ادلطلب عبد احلميد "  2
3 Amour Ben Helima , « pratique des techniques bancaires »édition Dahlep , Algérie,  1997, p 05 
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 ص القرض البنكيخصائ :الثاني المطلب
 ذلذا أخطار، عدة عنها وتنجم سنوات لعدة البنك طرف من االلتزامات بعض القروض منح عملية تتضمن
 :يلي فيما نوجزىا اليت الشروط من رلموعة على تعتمد

   .القرض نوع حسب كذلك و سبنحو اليت اجلهة حسب تتحدد و :القرض قيمة -1

 .ادلمولة العمليات تالفباخ القرض مدة زبتلف و :القرض مدة -2

 أىم من و سبنحو اليت اجلهة كذلك و القرض نوع باختالف ادلعدل ىذا ؼلتلف :الفائدة معدل -3
 :صلد ادلعدل ىذا ربديد يف تتدخل اليت العوامل

 .القرض مدة -

 .الطلب مرونة -

 . ادلنافسة -

 . ادلخاطر درجة -

 .القرض تكاليف -

 .القرض لقيمة األدسل و األعلى داحل بتحديد ادلركزي البنك تدخل -

 . أنواع اذل تنقسم منها كل و شخصية أو عينية اما تكون و : الضمانات -4

 :1أعلها من و القرض سداد لعملية برامج عدة ىناك و :السداد طريقة -5
 ثابت دببلغ األصلي القرض أقساط و الفائدة مبلغ بتسديد يقوم فادلقرض ، ثابتة فائدة بأسعار برنامج 

 . االستحقاق فًتة طيلة

  ادلؤشرات حسب تنخفض أو ترتفع أن فيمكنها االستحقاق، فًتة طيلة متغَتة فائدة بأسعار برنامج 
 .ربديدىا يف اعتمدت اليت

 خالل ثابت فائدة سعر باستعمال دفعة ىاما جزءا تسديد يتم حيث ، مرحلتُت غلى قروضال تسديد 
 . متغَت فائدة سعر باستعمال دفعة يتم االخر اجلزء و ، عليها ادلتفق فًتة

 مستحقاهتم تسديد يف يرغبون الذين األشخاص يالئم النوع ىذا ، تدرغليا القروض فيو تسدد برنامج 
 . تقبلادلس يف أكرب دبعدل

                                                      
 28 ص ، 2000 اجلزائر ، طبعة دون ،" ديوان ادلطبوعات اجلامعية  محاضرات في اقتصاد البنوكشاكر القزويٍت "  1
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 دفعات على أو واحدة دفعة القرض دفع سيتم ىل فيها ػلدد و: استهالكو و القرض صرف طريقة -6
 . فقط الحمسوب ادلبلغ على أم كلو ادلبلغ على ىل ، ادلستحقة الفائدة حساب تتم كيف و

 نشاط أم استثماري مشروع لتمويل ىو ىل ، القرض من اذلدف ربديد ينبغي:  القرض من الهدف -7
 .........اخل زراعي أو استغالرل

 . الدين أقساط تسديد بعدم للعميل فيها يسمح اليت الفًتة يف تتمثل و : السماح فترة -8
 

 تصنيفات القروض و أىميتها االقتصادية : الثالث المطلب
 القروض تصنيفات : أوال

 ادلقدمة الضمانات و يهاف تستخدم اليت األغراض و للمقًتضُت تبعا و اجاذلا حسب على القروض تصنف
 أدت اليت األسباب دبعرفة و ادلقًتض نشاط تتبع البنك على يسهل لذلك تبعا القروض تبويب بالتارل و ،

 : للتبويب ادلعايَت تلك خالل من ادلصرفية القروض أنواع يلي فيما و ، تأخره أو تقدمو اذل

I - المقترض معيار بحسب القروض تنصيف : 
 قد و العامة ادلؤسسات ، الحملية اجلماعات ، الدولة اذل التابعة اذليئات يف يتمثل عام ادلقًتض يكون قد

 . اخلاصة الشركات و اخلاصة للمؤسسة تابع خاص ادلقًتض يكون

II - الضمان معيار حسب القروض تصنيف : 

 .  عينية ضمانات و حقيقية ضمانات:  الضمانات من نوعان صلد

III - ادلعيار ىذا يف صلد حيث:  المدة يارمع حسب القروض تصنيف  

 لتغطية وذلك احلاجة عند للبنك األشخاص يلجأ األحيان غالب يف: األجل قصيرة قروض -1
 حالة يف االنتاجية الدورة استمرار لضمان مال على للحصول اخلزينة على يطرأ الذي العجز
 مرحلة من سبر لكي أسابيع عدة اذل ربتاج الصناعية ، التجارية ادلؤسسات أن نعلم و عادية
 ادلدة االعتبار بعُت األخذ مع بيعها مث ، الصنع تامة منتجات اذل ربويلها و األولية ادلواد شراء
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 ربديد نستطيع ادلعطيات ىذه من انطالقا و ، عليهم ما يسددوا لكي للزبائن ادلمنوحة الزمنية
 . 1القرض اسًتجاع مدة

 لتمويل)    اتــادلؤسس اذل يقدم ذيـــال القرض ىو األجل رــــالصغي رضـــــــالق أن اذل صــــنستخل هبذا و 
 العجز سد يف للمساعلة يطلب كما ، الالزمة ادلرونة االنتاجية للدورة يعطي لكي(  االستغالل نشاط

 سنة مدتو و. 2معدات أو ذبهيزات استبدال أو اقتناء يف الرغبة أو ،(  السيولة يف عجز)  الصندوق يف
 . هاسبويل استهدفت اليت العملية هناية بعد بو الوفاء ويتم أقل أو

 يتجاوز ال اليت االستثمارات لتمويل األجل متوسطة القروض توجو : األجل متوسطة قروض  -2
 االنتاج ذبهيزات و النقل ووسائل ادلعدات و اآلالت مثل سنوات( 70) سبع استعماذلا عمر

 ناىيك األموال ذبميد خلطر معرضا يكون البنك فان ، ادلدة ىذه لطول نظرا و ، عامة بصفة
 اليت للتغَتات تبعا ربدث أن ؽلكن اليت و السداد عدم باحتماالت ادلتعلقة األخرى خاطرادل عن

 . 3للمقًتض ادلارل ادلركز مستوى على تطرأ أن ؽلكن

 لتمويل البنوك اذل طويلة باستثمارات تقوم أن اذل ساتادلؤس أــــتلج:  األجل طويلة قروض - 3
 فًتات و ارـــاالستثم دلدة نظرا ، دىاـلوح تعبئتها ؽلكن ال اليت رةــالكبي الغـللمب نظرا اتـــالعملي ذهــى

 من النوع ذلذا ادلوجهة األجل طويلة القروض و عوائد غلى احلصول يف البدء قبل الطويلة االنتظار
 ، سنة( 07) عشرين غاية اذل أحيانا سبتد أن ؽلكن و سنوات( 70) الغالب يف تفوق االستثمارات

 ، أراضي)  اراتــــــــــعق ىـــــعل ولـــــاحلص مثل اراتـــــــــــاالستثم من اصــــخ نوع لتمويل توجو ىي و
 .4.......( مباشل

VI - يلي ما على وتشمل: التمويل موضوع حسب القروض تصنيف 

 : 5مارل على تشمل و
                                                      

1 A. Boudinot -J farbot, "technique et pratique bancaire"4éme édition, Sirey, p13. 
2 Pierre Pissect, "économie monétaire et bancaire", édition revue baique, sans édition, Paris, 1985, p17. 

 75-74 ص، 2001ديوان ادلطبوعات اجلامعية ، جامعة اجلزائر ، "  تقنيات البنوكالطاىر لطرش "  3
" مذكرة ماسًت يف العلوم االقتصادية ، زبصص البنوك ، كلية العلوم  9119-0991-ات أثر القروض االستهالكية على تطور حجم الواردحسيبة شتحونة "  4

 04، ص  2015االقتصادية التجارية و علوم التسيَت ، جامعة الوادي ، اجلزائر 
 76، ص  2005 –اجلزائر –ان ادلطبوعات اجلامعية الطبعة الرابعة "   ديو تقنيات البنوك"طاىر لطرش ،  5
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 اجلزء سبثل ما، دلؤسسة العمل معدات لتمويل ادلوجهة القروض وىي :االستثمار قرض- 1
   جعل ادلشاريع ىذه تكاليف امةــــــــلضخ ونظرا الثابتة األصول أخرى بعبارة أو ادليزانية من األعلى

 االستثمار قروض تنقسم ، الالزم التمويل على احلصول أجل من البنوك ذلا تلجأ ادلؤسسات من
 . ادلتخصصة القروض و األجل متوسطة قروض أو األجل طويلة قروض اذل

 :االستغالل قروض - 2
 مدة تًتاوح ، مؤقت ظرف دبواجهة تسمح األجل قصَتة قروض عن عبارة االستغالل فروض ان

 ذلذا ادلؤسسة تلجأ ، السنتُت تتجاوز ال شهور بضعة اذل يامأ بضعة من القروض من النوع ىذا
 عديدة أشكال االستغالل قروض تأخذ كما خزينتها الحتياجات االنية التغطية أرادت ان النوع
 : منها نذكر

 امجالية بصفة ادلتداولة األصول لتمويل موجهة لكوهنا العامة بالقروض مسيت : العامة القروض– أ
 اخلزينة قروض أو ، الصندوق طريق عن بالقروض تسمى و ، بعينو أصل مويللت موجهة ليست و
 ىذه امجال يتمثل مؤقتة مالية صعوبات دلواجهة القروض ىذه مثل اذل عادة ادلؤسسات تلجأ و

  1: يف القروض

 .الصندوق تسهيالت (1

 . ادلكشوف على السحب (2

 .الربط قرض (3

 .ادلومسية القروض (4

 سلزون سواء ادلتداولة األصول من معُت أصل لتمويل ادلوجهة القروض ىي: الخاصة القروض– ب
 :ىي و أنواع ثالثة تتضمن و حقوق أو

 . البضائع على تسبيقات (1

 . الصفقات على تسبيقات (2
                                                      

 11-14، ص  ، البويرة2003-2004" جامعة التكوين ادلتواصل  متابعة القروض من طرف البنوك التجاريةشرقاوي صباح " 1
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 .1التجاري اخلصم (3

 

 اءـــاعط يف دــــيتجس ال بالتوقيع االعتماد أو عـــبالتوقي أو بإلزام رضــــالق ان : باإللزام القرض – ج
  من لتمكينـــو يقدمــــو الذي الضمان يف يتمثل  اظلـــا و الزبــــــون اذل كــــالبن طرف من ةــــحقيقي والــــأم

 ويكون فقط ثقة يعطي لكن و نقودا يقدم ال ىنا البنك أن أي ، أخرى جهة من أموال على احلصول
 ظليز أن ؽلكن القروض من النوع ىذا مثل ويف بالتزاماتو الوفاء على الزبون عجز اذا النقود اذل مضطرا

 :2 أساسية أشكال ثالثة بُت

 .االحتياطي الضمان (1

 . الكفالة (2

 . القبول (3

 من اخر نوع البنوك سبنح حيث ، لألفراد ادلمنوحة القروض نسميو ما أو : االستهالك قروض - 3 
 االستهالك النفقات سبويل وىدفها العاديُت لألفراد سبنح عام بشكل ، شخصي طابع ذات القروض
 الفصل ىذا يف اليو نتطرق سوف ما ىذا و الدخل مع قيمتها يف مناسبة قروضال ىذه تكون و اخلاص

. 

 مع تتم اليت العمليات لتمويل ادلوجهة القروض تلك ىي و :الخارجية التجارة تمويل قروض - 4
 : وعلا أساسيان قسمُت اذل عموما تنقسم و ، عملية كل طبيعة حسب القروض ىذه سبنح و اخلارج

 : نوعُت اذل ينقسم و: الخارجية للتجارة جلاأل قصيرة تمويل-أ
 ضمانات من يقدمو دلا نظرا الواردات سبويل يف ادلستعملة الوسائل أشهر من يعترب:  ادلستندي االعتماد -

 زلل ػلل أن ادلستورد بنك دبوجبها يقبل اليت العملية تلك يف يتمثل حيث ، سواء حد على للمصدرين
 استالم مقابل ؽلثلو الذي البنك طريق عن األجنيب ادلصدر لصاحل وارداتو بتسديد االلتزام يف ادلستورد
  .عليها ادلتعاقد البضاعة بإرسال قام قد ادلصدر أن على تدل اليت ادلستندات أو الوثائق

                                                      
 .16ص  سبق ذكره" مرجع  " تقنيات البنوكالطاىر لطرش  1
 16سبق ذكره ، ص  شرقاوي صباح ، مرجع 2
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 رلموعة بتقدصل البضاعة ارسال بعد ادلصدر دبوجبها يقوم اليت العملية تلك ىو : ادلستندي التحصيل  -
 أو الدفع مقابل ادلستورد للبنك أو للبنك بتسليمها يقوم الذي و ادلستورد من عليها ادلتفق الوثائق من

 أن يف يكمن بينهما االختالف ووجو ، ادلستندي االعتماد كبَت حلد تشبو التقنية ىذه ان ، القبول
 ، كـــــــالبن عليو هاــــيقبل ريةذبا ةـــورق يف يكتب أو ديــــــنق بشكل الصفقة مبلغ اشرةـــــــمب عـــيدف ادلستورد

  .  القبول مقابل ادلستندات و الدفع مقابل ادلستندات اذل يتفرع و
  

 المصرفية روضـــــــــــــــالق اتــــــــــــــتصنيف:  (1-1) رقم الشكل

 

 الطالب إعداد من:  المصدر
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  المصرفية للقروض االقتصادية األىمية : ثانيا
 

 حيث ، ادلصريف للعمل األساسية الوظائف من ادلصرفية التسهيالت و القروض منح وظيفة تعد     
 للجهات قروض شكل يف(  راتمدخ ، ودائع)  ادلختلفة و ادلتاحة موارده من نسبة استخدام يتم

 : 1منها صلد االقتصاد على تعود فوائد عدة ربقق و ادلقًتضة
 الكفاءات زيادة. 

 الدخل زيادة اذل يؤدي الذي و ادلنتجُت مردودية زيادة منو و اجملتمع يف االنتاج حجم زيادة 
 . قوميال

 احلاجات لتغطية ىذا و اخلارجية القروض ؼلص  فيما خاصة االقتصادية التنمية ربقيق 
 . االستَتاد عملية يف األجنبية للعموالت

 البطالة على القضاء . 

 التضخم زلاربة . 

 : 2تلعبو الذي الدور و القروض أعلية لنا توضح أخرى فوائد اذل باإلضافة
 نوعا و حجما يتناسب الدفع وسائل من درق استحداث يف القانونية النقود االئتمان يساعد 

 . للمجتمع االقتصادية احلياة متطلبات مع

 رلال يف سواء اجملتمع يف ادلوارد زبصيص عملية ءةكفا زيادة يف كبَتا دورا االئتمان يلعب 
 الزمن عرب انفاقهم بتوزيع ألفراد يسمح االستهالك رلال ففي ، االنتاج رلال أو االستهالك

 . شلكن كلي اشباع أقصى ذلم ربقق اليت بالطريقة

 صاديةاالقت للقطاعات التمويلية احلاجات اشباع مصادر أىم من ادلصرفية القروض تعترب بذلك و
 كبَتة أضرار حدوث اذل تؤدي قد حساسة أداة يعترب االخر اجلانب على لكن و ، ادلختلفة

          .  استخدامها ػلسن دل اذا باالقتصاد

 

 
                                                      

  113" مرجع سبق ذكره ، ص  محاضرات في اقتصاد البنوكشاكر القزويٍت " 1
 127، ص  2005" دار اجلامعية اجلديدة ، دون طبعة ، مصر  اقتصاديات النقود و التمويلب عوض اهلل "أسامة زلمد الغورل ، زين 2
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 االستهالكية القروض ماىية :الثاني المبحث
 ونأنتك غلب و التوفَت يف احلكمة تكمن ناى و عليو التشجيع و االدخار تنمية الواجب من      
 الطارئة الظروف دلقابلة شخصي توفَت قنوات وبناء ، االسراف عدم يف ىي االقتصادية و ادلالية الثقافة

 بُت من و ادلالية ادلؤسسات من االقًتاض اذل اللجوء يتم احلاالت بعض يف و األفراد ذلا تتعرض قد اليت
 احتياجاتو سبويل بغرض عليو صلػل سبويل يعترب الذي االستهالكية قروض العميل أمام ادلتاحة القروض
 . اخلاصة

 االستهالكية القروض تعريف: األول المطلب
 : منها نستعرض االستهالكية للقروض تعاريف عدة توجد

 السيارات، شراء مثل اخلاصة الشخصية ادلشاريع لتمويل موجهة قروض االستهالكية بالقروض ادلقصود*
 . 1زلددة لقواعد القرض ىذا ؼلضع و أثاث

 لدفع أو الشخصي لالستهالك السلع على احلصول يف تستخدم قروض أهنا على أيضا وتعرف*
 ادلقًتض دخل من سدادىا يتم و مواجهتها من ًتضللمق احلارل للدخل ؽلكن ال ، مفاجئة مصروفات

 ، البنك على دلراقبة ادلوظف ربويل مثل ذلا ضمانات وتقدصل شلتلكاتو لبعض تصفية أو ادلستقبل يف
 . 2عقاري رىن ، مالية أوراق ، اخر شخصي ضمان

 ادلرتبطة غَت التمويل أغراض أساس على للمستفيد مقدم سبويل أيضا تعترب االستهالكية القروض*
 .3ادلهنية أو التجارية ادلستفيد بأعمال

  أو اخلدمات و السلع من حاجاهتم إلشباع لألفراد موجهة االستهالكية القروض أن نستنتج ومنو 
 مستهلك منو مستفيد أن يف االستثماري القرض عن االستهالكي القرض ؼلتلف و الطوارئ ةــــجهاو م
 . منتج ليس و

    االستهالكية القروض ضمانات و مخاطر ، أنواع:  الثاني المطلب
I - االستهالكية القروض نواعأ: 

                                                      
1 Christine chadozeau" le crédit à la consommation " FED ration bancaire française, PFEC, paris, 
septembre 2011, p:2. 

 114ص  ، 2002" الدار اجلامعية ، االسكندرية ،  البنوك الشاملة و عملياتها و ادارتهاعبد ادلطلب عبد اجمليد " 2

 4ص : 2014"تقرير االدارة العامة دلراقبة البنوك ، السعودية ، جوان  ضوابط التمويل االستهالكيمؤسسة النقد العريب السعودي "  3 
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للقروض االستهالكية فهناك من يقسمها اذل القروض ادلمنوحة لتمويل عجز  ىناك عدة تقسيمات   
  مارل مؤقت و قروض شلنوحة القتناء السلع و اخلدمات االستهالكية الدائمة ، و ىناك من يقسمها 

 ذل :حسب الغاية  من استعماذلا و عليو تنقسم ىذه القروض عموما ا

ىي عبارة عن قروض مقدمة لألفراد من أجل سبويل مجيع األعباء اليت ليس ذلا  القروض الشخصية:-1
 .1عالقة بالنشاط ادلهٍت للمقًتض

ومنو نستنتج أن ىذه و من خالل ىذا التعريف نالحظ أن القرض يتعلق أساسا بالشخص ادلقًتض 
ض النظر و ربتاج اذل التمويل بغالقروض سبنح لألفراد و العائالت اليت ترغب يف اقتناء سلع استهالكية 

توطُت أجوره على مستواه كما يشًتط البنك على ادلستفيد من ىذه القروض ،   عن السلعة ادلراد سبويلها
ن ـــفان ىذه القروض سهلة التفاوض بُت الطرفيو . و عموما ـــــو ذلك لتسهيل عملية ربصيل مستحقات

و لكن مساوئها ضرورة مواصلة تسديد ادلقًتض لقيمة القرض و لو تأخر التسليم أو وجد عيب يف 
 السلعة .

يعترب القرض ادلخصص ضمن قروض االستهالك و القرض ادلقدم لألفراد القروض المتخصصة :-2
وات و منتجات زلددة ، ويتضمن ىذا القرض تدخل وىو سلصص مسبقا لشراء شلتلكات دائمة ، أد

ثالثة أطراف ىم : ادلؤسسات ادلختصة ، ادلوردون ، الزبائن حيث يقوم البنك بدور الوسيط بُت الزبون 
و ادلورد حبيث ال يكون الثاشل اال اذا كان األول وىذه ىي اخلاصية األساسية ذلذا النوع من القروض ،  

د الصفقة التجارية ، وىو عكس النوع األول ألن خاصيتو تسمح للزبون كما أنو يتميز بتعليقو بعق
بالتوقف عن تسديد قيمة القرض يف حالة ما اذا اكتشف عيب يف السلعة أو تأخَت يف موعد تسليمها 

 . 2، وغالبا ما يستعمل ىذا النوع من القروض يف شراء السيارات

من قبل البنوك وذلك عن طريق : يقدم ىذا القرض من القروض القروض المجددة و الدائمة-3
ربويل مبالغ مالية حلساب الزبون بشكل دائم و ذبدد بشكل مستمر و ىذا حسب رغبة الزبون ، 

الدين و دبا فيها قيمة  وعلى غرار باقي القروض السابقة الذكر تتم عملية التسديد كالتارل : تسدد قيمة
                                                      

1 Amour Ben Halima, «Pratique des techniques bancaire",op-cit, p90. 
 88سبق ذكره ، ص  " مرجع محاضرات في اقتصاد البنوكشاكر القزويٍت "  2
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الفوائد على األقساط ، و تشَت أن لو طلب الفرد ىذا القرض مرارا و دلدة طويلة لًتاكمت الديون عليو 
 . 1و يشكل امجارل الفوائد مبلغا جد معترب

و ادلؤسسات ادلختصة يف ىي طريقة من طرق التمويل ادلتعددة للبنوك الكراء مع خاصية الشراء : -4
 اقراض األشخاص و سبر بثالث مراحل ىي :

 .آالت كهر ومنزلية، ،قد تكون سيارة ،حاسوباقتنائها و ؼلتار الزبون السلعة اليت  المرحلة األولى:*

يقوم البنك بشراء ىذه السلعة لصاحلو و يقوم بإغلارىا للزبون اذا اتفق الطرفان على  *المرحلة الثانية:
 سنوات . 05أو  03ديد قيمة األعباء ادلتعلقة بالسلعة و تكون مدة االغلار شروط تس

بعد هناية مدة الكراء ؽلكن للزبون طلب احلصول هنائيا على ىذه السلعة مقابل المرحلة الثالثة : *
قيمة يتفق عليها مسبقا و اليت تتمثل يف القيمة ادلتبقية من السعر األصلي ، و عموما ما يكون زلدودا 

 منو . %10و  %05بُت 

وشلا ؽلكننا استنتاجو ىو أن تطور القروض االستهالكية يتماشى حتما مع تطور ادلستوى ادلعيشي 
 لألفراد و حسب رغباهتم.

II  - االستهالكية القروض ضمانات و مخاطر 

 مصرفية دلخاطر تتعرض و ضمانات على ترتكز ادلصرفية القروض من كغَتىا االستهالكية القروض ان
 نتطرق سوف األساس ىذا على و ضوابط عدة االستهالكية القروض ىذه ربكم األساس ىذا على و

 . ادلبحث ىذا يف اليها

 :علا أساسيُت خطرين يف االستهالكية القروض سلاطر تتمثل :االستهالكية القروض مخاطر – أ

 .لسدادا عدم خطر -
 .التجميد خطر -

 : منها تحاال عدة اذل ادلخاطر ىذه سبب يعود و
                                                      

1 Amour Ben Halima, op-cit, p91 
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 .األسباب من سبب ألي ديونو تسديد على ادلقًتض قدرة عدم-1

 . 1وفاتو أو الزبون دخل مصدر ضياع بسبب هنائيا التسديد على القدرة عدم-2
 االستمرارية يف ضرار األكثر ألهنا البنك ذلا يتعرض اليت طرادلخا أسوء من ىو :سدادال عدم خطر-1
 خسارة عنو ينتج شلا ، واجباتو عن يتخلى وبذلك تسديد على ادلقًتض عجز عن ناتج اخلطر ىذا و

 ذلذه األساسي ادلصدر ىو الزبون أن نستنج ومنو.  البنك طرف من ادلقًتض للمبلغ كلية أو جزئية
 عليها اليت الديون تسديد على قادرة غَت غلعلها شلا ادلقًتضة دلؤسسةا يف ػلصل ذلك وكل ادلخاطر

 ؽلكن و بالزبون اخلاصة بعوامل مرتبط اخلطر وىذا مردوديتها و البنوك على مباشرة تؤثر سوف ومنها
 : إذل نقسمــــها أن

 ىي أخرى بعبارة و ةادلادي لقوهتا كليا أو جزئيا ادلؤسسة فقدان امكانية يف تتمثل:  ادلالية ادلخاطر - أ
 البنك على غلب القرض تقدصل قبل و ومنو ، بالدين للوفاء ادلؤسسة لدى الكايف ادلارل ادلبلغ وجود عدم
 . الحماسبية و ادلالية الوثائق بتحليل ذلك و للمؤسسة ادلالية الوضعية معرفة

 ثــــحي من رضــــالق بعملية ةـــــمرتبط تكون رـــــادلخاط ذهــــــى: االئتمان اتبعملي اخلاصة رــــادلخاط - ب
 .القرض غرض و دةــــــادل

 وجها ادلؤسسات تسيَت يف البشري البعد يشكل حيث:  التسيَتية بالقدرة اخلاصة ادلخاطر - ج
 درجة و مسَتىا شخصية يف تتجسد ادلؤسسة قيمة نأ حيث ، بالقرض ادلرتبطة ادلخاطر لتقدير أساسيا
 . التسيَت يف كفاءتو

ينحصر عموما يف خصائص الدولة و قوانينها ، عقد انشاء ادلؤسسة ،  : القانوشل اخلطر - د
 السجالت التجارية ذلا عالقة مع الدولة و ادلساعلُت و عقود الصفقات ادلربمة مع الغَت .

: على الصراف أن يقوم بتشخيص اقتصادي و مارل للمؤسسات ادلستثمرة كي الصناعياخلطر  -ه 
 .2ا يقدمو البنك مناسبا للحاجات االقتصادية و ادلالية للمؤسسة و كذلك ادلستثمريكون م

                                                      
 .75 ص طبعة مصر دون العربية، اجلامعة دار ،"المصرفي و النقدي االقتصاد" شيحة، رشيد مصطفى 1
 78-77 مرجع سبق ذكره ص: المصرفي" و النقدي االقتصاد"  شيحة رشيد مصطفى 2
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ىذه ادلخاطر ىي من أىم ادلخاطر اليت هتدد مردودية البنك و ىي ناذبة عن عدم  :التجميد خطر-0
     الذي يوقع  ارل ذبميد أصول البنك األمــــــــــــرـــــــــم يف مواعيد االستحقاق ، و بالتـــهتتسديد الزبائن اللتزاما

 البنك يف مشاكل اخلزنة و ما ينجم على ذلك من خسائر .

 رضـــادلق بُت ةـــــالثق عامل لىع أساسا تقوم البنكية القروض ان: االستهالكية القروض ضمانات -ب
 يطلـــــب بالتارل و الوعد هبذا يكتفي ال كـــــــــالبن لكن ، ـــــالــــاج بالتسديد االخَت ىذا دوع و ادلقًتض و

ذل إحقو يف اآلجال الحمددة . وتلجأ البنوك يف رلال قروض االستهالك  تسمح لو من اسًتجاع ضمانات
 :  1ىذه القروض لسببُت أساسيُت علا

 ذ ىذه البنوك على وسائل اختيار ادلقًتضُت خاصة يف الوفاء بتعهداهتم اذباه البنك.عدم استحوا -
تتمثل عموما ىذه الضمانات يف الشخصيات وتعرف ىذه االخَتة بالتزام شخص أو أكثر بالوفاء  -

ة ـــــــانات متعلقـــاق ، و منو يتبُت أن ىذه الضمـــــخ االستحقاره يف تاريـــــة اعســــات يف حالــــــبااللتزام
   بالشخص الضامن على عكس الضمانات احلقيقية ادلتعلقة أساسا بشيء مادي. 

 كما تلجأ البنوك اذل ثالث تقنيات يف رلال قروض االستهالك وىي :

تسمح للمقرض باالحتماء ىي عملية تأمُت  ان تأمُت القروض أو االعتمادات تأمين القروض :-1
مث انتفلت اذل فرنسا سنة  1946من خطر عدم اسًتجاع مالو ، ظهرت ىذه التقنية يف بلجيكا سنة 

ون زلل ـــك مع شركة التأمُت و يكــــــأين عرفت استعماال واسعا ، وفق ىذه التقنية يتعاقد البن 1973
و ــــــدون علم ادلقًتض ، و منقروض االستهالك ائنو يف رلال ــــالعقد ىو تأمُت القرض الذي يقدمو لزب

تأمُت االعتماد وىو دبثابة تعهد شركة التأمُت بالدفع للبنك تعويضات عن األضرار الناذبة عن تقدؽلو 
لقروض االستهالك يف حالة عجز ادلقًتض عن السداد و يكون ىذا التعويض مقابل أقساط تدفع دوريا 

 يتفق على قيمتها مسبقا .

شركة التأمُت يف التعويض انطالقا من القسط الثالث غَت ادلسدد وذلك بتوفَت عدة شروط من تبدأ 
ة ــــــو ، ومنو ربصل شركــــــــأعلها ازباذ البنك لكافة االجراءات الالزمة اذباه الزبون لتحصيل مستحقات

 التأمُت على زلل البنك يف متابعة الزبون.
                                                      

 127" مرجع سبق ذكره ، ص  نوكمحاضرات في اقتصاد البشاكر القزويٍت "  1
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لتزام بأن يتعهد شخص معنوي أو طبيعي إقتضاه شخص تنفيذ الكفالة عقد يكفل دبالكفالة : -2
 .ا دل يقم هبا بنفسو ذإشخص اخر غَت مدين بالوفاء دبا على ادلدين من حقوق 

  القـــــــروض،ة عن ـــــان االحتياطي من بُت الضمانات الشخصيـــــالضم يعترب االحتياطــــي:الضمان -3

من طرف شخص معُت يتعهد دبوجبو على تسديد مبلغ ورقة ذبارية على أنو التزام مكتوب  ؽلكن تعريفو
 أو جزء منو يف حالة عدم قدرة أحد ادلوقعُت عليها على التسديد.

ف ؽلكن استنتاج أن الضمان االحتياطي ىو شكل من أشكال الكفــــــالة ـــى ىذا التعريـــوبناءا عل      
   .  1باألوراق التجاريةون ادلرتبطة و ؼلتلف عنها يف كونو يطبق فقط يف حالة الدي

 : ضوابط القروض االستهالكيةالثالث المطلب

سيتم التطرق من خالل ىذا ادلطلب اذل أىم الضوابط ادلتعلقة بالقروض االستهالكية يف رلموعة من 
 النقاط التالية :

ؤسسة ادلالية من اجلهة اليت يعمل هبا طالب القرض االستهالكي على غلب أن ربصل ادل -1
شهادة تتضمن راتبو الشهري ، واذا كان العميل متقاعدا يتم احلصول على الشهادة من 

 التأمينات االجتماعية دبعاشو الشهري .
 يكون احلد األقصى لفًتة اسًتداد القرض مخس سنوات. -2
لفائدة الحمتسبة على القروض سعر الفائدة الذي ػلدده البنك غلوز للمؤسسة ادلالية خصم ا -3

 ادلركزي بشأهنا.
يتعُت على ادلؤسسة ادلالية ماضلة القرض احلصول على سندات اذنية موقعة من ادلقًتض  -4

 بقيمة األقساط ، تستحق الدفع يف تواريخ استحقاق األقساط.
الكفيل ، و غلب على البنك احلصول  يتعُت توقيع الكفيل على عقد القرض يف حالة وجود -5

اليت تؤكد فعالية كفالتو للعميل يف تأمُت حقوق البنك ،  على معلومات الالزمة عن الكفيل
وذلك سواء من الكفيل أو مصادر االستعالم األخرى ومن بينها شركة شبكة ادلعلومات 

 االئتمانية.
                                                      

1
 056-054 ص ص ، ذكره سبق مرجع "البنوك تقنيات" لطرش طاهر 
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االستهالكية مع العميل ادا اقتضت يف حالة قيام ادلؤسسة ادلالية بإعادة جدولة القروض  -6
احلاجة ذلك ، يراعى أن تكون حاالت اجلدولة يف أضيق احلدود ، و تقتصر فقط على 

      حاالت التعثر الواضحة ، و اليت قد ال ذبدي معها االجراءات القضائية ، على أن يراعى   
 الشأن بوجو عام ما يلي :يف ىذا 

 و أن تكون  الشركة،وهبدف احلفاظ على حقوق  احلدود، أن تكون عملية اجلدولة يف أضيق
ومن أىم تلك األسباب ما يفيد تعثر العميل بالفعل عن  اجلدولة.ىناك أسباب مقنعة لعملية 

 السداد.
 و ـــنوح لـــخبالف القرض ادلم للعميل،روض جديدة ـــــدولة تقدصل أي قــــأال يًتتب على عملية اجل

 و ادلراد جدولتو.
 خبالف فًتة االسًتداد الحمددة  سنة،عى على أن ال تزيد مدة سداد القرض وفقا للجدولة عن ار ي

 أساسا للقرض، و البالغة مخس سنوات.
  أن تقوم ادلؤسسة ادلالية بأعداد سجل احصائي يثبت فيو حاالت اجلدولة مسلسلة حسب

 .  1تاريخ اعادة اجلدولة

 

 : القروض االستهالكية في الجزائرالمبحث الثالث
اجلزائر كغَتىا من الدول السائرة يف طريق النمو ، عملت جاىدة من أجل ادماج ىذا النوع من 

 القروض يف جهازىا البنكي من أجل خدمة األفراد أوال و كذا من أجل دفع عجلة النمو.

 2وض االستهالك في الجزائرالمطلب األول: نشأة قر 

نقابة العمال  و اللقاءات ادلتكررة اليت مجعت رئاسة احلكومة بأرباب العمل و بعد انعقاد الثالثية      
زائر ــــــال اجلــــــُت الوضعية االجتماعية و االقتصادية لعمـــــوعة من التوصيات ترمي اذل ربســخرجت دبجم

                                                      
1 http://news.7op-girls.com/?p=4889 le 14/03/2015 H17 : 20 . 

 23حسيبة شتحونة . مرجع سبق ذكره ص   2
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ة ــــــــدر عن رئيس احلكومـــــيقا ذلذه التوصيات صــــــ، تطب 1997أفريل  25و   24وكان ىذا يف تاريخ 
، مث دبوجبها انشاء رلموعة عمل تتكون من خرباء  1997ديسمرب  08يف  64و  79تعليمتُت رقم 

روض ـــــــاج قـارة ، و أوكلت ذلا مهمة ادمــــادي وضعت ربت وصاية وزير التجــــــيف اجملال ادلارل و االقتص
اءات يف مقر ــــالكية ، وبعد عقد لقـــــال حبيث يسمح ذلم باقتناء السلع االستهـــــاالستهالك لصاحل العم

رللس  على وك ، أعد تقرير عرضــــــوزارة وغلى مستوى مقر اجلمعية ادلهنية للمؤسسات ادلالية و البنــــال
   .    1998فيفري  02ادقة عليو يف الوزراء للمص

 
 1المطلب الثاني: الصيغ المقترحة للقروض االستهالكية

 الدول يف استعماال و رواجا األكثر التقنيات و الصيغ على باالطالع العمل رلموعة قامت               
 الدول من اــــــغَتى و وفرنسا كندا ، األمريكية ادلتحدة الواليات فيها دبا الكــــــاالسته قروض امــــــلنظ ادلطبقة

 ، ادلستهلكُت أغلب تناسب صيغة اذل الوصول و ادليدان يف ةالطويل خرباهتم من االستفادة من تتمكن حىت
  .  الوطنية االقتصادية الظروف تالئم و

 : المؤسسات بين ما الشراء اتفاقيات صيغة-1
 عرض يف ادلتمثلة مؤسساهتم قبل من ادلقدمة االجتماعية اخلدمات من العمال استفادة الصيغة ىذه تتضمن

 شكل على يكون ما غالبا و التسديد عملية تدرج مع استهالكية، جاتدلنت بالقرض الشراء يشجع نظام
 انعدام مع ادلنتجات و السلع أسعار على زبفيضات منح الصيغة ىذه تتضمن كما األجور من اقتطاع

 .التسديد تكاليف
 من ددةزل لفئة موجهة لكوهنا زلدودة تبقى ولكنها ، نواتــــس منذ اجلزائر يف طبقت الصيغة ىذه ان       

 الــــــــعم طموح سوى يناسب ال اعياـــــاجتم حال تشكل هاـــأن كما ، فقط لـــــالعما يف ادلتمثلة و ادلستهلكُت
 االتــــــلالنشغ معمقة بصفة ابةـــــــاالستج األحوال من حال أي يف ؽلكنها وال ، الكربى العمومية اتــادلؤسس
 اءـــــأعض رأى السبب ذاــــوذل ، ةـــــــاالجتماعي الفئات جلميع الكـــــاالسته على ٍتالوط الطلب بتوجيو ةــــــــادلتعلق
 الكـــــــاالسته قروض امـــــبنظ قــــــادلتعل وعـــــللموض الحمدد االطار يف تدخل ال ةــــــالصيغ ىذه أن العمل ةـــــــرلموع

                                                      
جامعة كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيَت ،   رسالة ماسًت يف العلوم االقتصادية "دور التأمينات في تشجيع القروض االستهالكية "زغيطي ىشام  1

 .48ص   2017-2016مستغازل  
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 اجلزائريُت للعمال العامة االربادية شلثل طرف من ادلقدم ًتاحاالق بتدعيم قامت أهنا اال ، يف التفكَت الواجب

UGTA امــــــنظ بناء يف االقًتاح ىذا لــــــيتمث ، ادلستهلكُت مجيع لتمس عام بعد ذات رىــــــأخ صيغة ادـــــبإغل 
   .  الوطن مستوى على ادلوجودة ادلؤسسات بُت فيما تعاوشل

 : بالتقسيط البيع صيغة-2
 ؽلكن اـــــخالذل من زبائنها مع مباشرة عالقات امةـــــاق اذل اجلزائرية الوطنية ادلؤسسات تلجأ الصيغة ذهذل تبعا

 مع اــــــتكلفته من جزء عـــــــدف طريق عن ذلك يتم و ، اـــــــشرائه يف يرغب اليت عـــالسل على ػلصل أن للزبون
 .أشهر تسعة تتجاوز ال مدة خالل دللمور  أقساط شكل على الحقا ادلبلغ باقي تسديد

 تنجم اليت األخطار ضد للتغطية التأمُت شركات اذل الوطنية ادلؤسسات جلوء امكانية اذل االشارة ذبدر كما
 . ادلؤسسة رغبة حسب ذلك ويتم عليو دلا الزبون تسديد عدم عن

 : بالقرض الشراء صيغة-3
 يف تتجلى اليت البنكية بادلوافقة ذلك يتم و ، بالقرض راءالش و البيع عملية تسَت يف الصيغة ىذه تتمثل    
 دــبتسدي دــــــيتعه أن ىـــــعل ، الدائمة مشًتياتو قيمة تسديد من وـــــــــخالل من يتمكن ، للمستهلك قرض منح
 ةـــــــعملي عن اذبةالن التجارية األوراق خبصم كــــالبن يقوم حبيث ، الحمددة اقــــــــاالستحق اجال يف القرض قيمة

 لدى التجارية األوراق تلك خصم ادةـــــــــاع وغلوز ، استحقاقها اجال لــــقب ادلؤسسات لصاحل بالقرض الشراء
 .1هبا ادلعمول للقوانُت تبعا ادلركزي البنك

 
 المطلب الثالث : أسباب انتشار القروض االستهالكية  و اثرىا على االقتصاد الوطني 

 .زائرياجل االقتصاد على اثر ما ىذا و اجلزائرية للسوق االستهالكية القروض لدخول أسباب عدة توجد
 االستهالك قروض انتشار أسباب: أوال

 االخر البعض و للمقرض يرجع ما منها اجلزائر يف النتشارىا عوامل عدة االستهالكية القروض ساعدت
 : 2يلي فيما واضح ىو كما للمقًتض اذل يرجع

                                                      
االقتصادية ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيَت  " رسالة ماجيسًت يف العلومدراسة القرض االستهالكي في العمليات البنكية الجزائريةزالق سهام ." 1

 .132ص  2005-2004، اجلزائر 

 66، ص 2011ماسًت يف العلوم االقتصادية ، جامعة ورقلة ، اجلزائر " مذكرة ."أثر الغاء القروض االستهالكية على ابنوك االسالمية في الجزائرعطا اهلل ياسُت  2 
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 أقصر عرب حاجياهتم توفَت زلاولة اذل الكثَت ادلعيشة غالء مقابل األجور مجود و احلياة متطلبات رفعت -
 .األخَتة 02 السنوات خالل توسعت و بدأت اليت القروض وىي ، الطرق

 اليت األسباب من تعد السكان من كبَت جزء تغطي باتت اليت الفقر دائرة اتساع و االقتصادي الركود -
 .لالقًتاض بادلواطن تدفع

 القرض على احلصول اجراءات أصبحت حيث القروض ذلذه التسهيالت تقدصل يف منافساهتا و البنوك -
 .قبل من سهولة أكثر االستهالكي

 .نوكالب هبا تقوم اليت االغراءات و الدعائية االعالنات حجم -

 يف ادلتمثلة و الوطٍت االقتصاد حلماية أداة اغلاد من بذ فال لذا الوطٍت للسوق ادلستوردة ادلنتجات غزو -
 .االستهالكية القروض

 الوطني االقتصاد على االستهالكية القروض اثار: ثانيا 
 اثار ورائو لفؼل أن بد ال ادلتخصصة ادلالية ادلؤسسات و البنوك طرف من االستهالكية القروض منح ان

   : 1الكلية و اجلزئية الناحيتُت من الوطٍت لالقتصاد بالنسبة القروض ىذه أعلية بدراسة نقوم سوف وذلذا

  : الجزئي االقتصاد على االستهالكية القروض منح اثر-1
 النقاط خالل ىذا و اجلزئي اجلانب من الكياالسته القرض وأعلية دور كشف التارل العرض يف ضلاول
 :التالية

 وقـــــــس يف وازنـــالت احداث يف وىـــــــقص أعلية ذلا الكــــاالسته قروض ان  :العائالت استهالك على أثره - أ
  ،بالقرض الدائمة ادلنتجات شراء عملية سبويل ؼلص فيما العائالت و األفراد حاجات تلبية طريق عن السلع
 اـــــــمواردى لرفع فرصة قــــــــربقي من للعائالت نــــــؽلك حيث ريــــادلشت و البائع بُت ةــــالوساط دور يلعب فالبنك

 .عليها احلصول تريد أمالك سبول لكي
 ةــنتجادل عــــــالسل وباألخص العائلي الكــــــاالسته رفع اذل ؤديـــي القرض ىذا أن دبا : االنتاج على أثره - ب

 بادلؤسسات يؤدي ما وىذا البيع و االنتاج زيادة وبالتارل كثَتة بكمية السلع على الطلب اذل يؤدي شلا زلليا
 .التطور على االنتاجية

                                                      
1
 .38-37 ص ، ص ، المرجع نفس ياسين هللا عطا 
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 ادلشًتي بُت الوسيط دور ادلالية ادلؤسسات و البنوك تلعب: البنوك و المالية المؤسسات على أثره - ج
 حــــــفت على ونــــالزب رــــغلب حيث ، سبويلها ادلراد عـــالسل القتناء وىذا راضـــاالق يةبعمل ومــــتق بالتارل و البائع و

 .سريعة بصورة الزبائن عدد ارتفاع اذل يؤدي شلا البنك لدى البنكي حسابو

 يف الكبَت الدور االستهالكية للقروض سيكون : الكلي االقتصاد على االستهالكية القروض منح أثر-2
 الطالبُت عدد ادةـــــــبزي وذلك العائالت على تأثَتىا منها عوامل عدة على رهـــــتأث دلا نظرا االقتصادي النشاط

 الدخول يف الفوارق من بالرغم هاــــلتمويل القروض بـــلطل البنوك اذل جلوئها ومنها ، السلع على ادلستهلكُت
 بالنسبة لإلنتاج التدرغلي الرفع كذلك عنها ينجر طلبال يف الزيادة وىذه األفراد عليها ػلصل اليت الشهرية

 على حتما يساعد شلا ادلنتجُت بُت ادلنافسة ربقيق بالتارل و ، االستهالكية السلع ذلذه ادلنتجة للمؤسسات
 ادلؤسسات يدفع شلا ةـــــالحملي عــــبالسل واقــــــاألس تنوع ومنو ادلستقبل يف ٍتــــــالوط االقتصاد ارــــــازدى و انتعاش

 .   أجنبية استثمارات ىناك يكون وقد رلاالت عدة يف لالستثمار
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 : الفصل خالصة

 
 أو ودـــالنق زبزين على تقتصر ال البنوك مهام أن يتضح الفصل ىذا يف عرض ما كل خالل من             

 ائنـــــللزب التمويلية احلاجيات لتمويل هااستخدام أجل من النقود عن البحث يف ذلك يتعدى ما بل ذبميدىا
 ةـــأعلي من القرض ذلذا دلا ةـــــخاص الصدد ىذا يف تستخدم اليت االستهالكية القروض سبق فيما قدمنا وقد ،

 زائرــــــاجل يف خاصة ُتــادلقًتض طرف من عام ولــــــبقب ػلظى قرضا منو جعل ما ىذا و اديةــــاقتص و اجتماعية
 اللــــــخ من الحملي ادلنتوج تطوير عن تبحث اليت احلكومة ليناسب و طالبيو ليناسب شروطو تعديل مت الذي
 . االستهالكية القروض نافذة
 يف توسع و رىاــــتطوي على عملت وكـــــالبن أن اال ، ةـــاالستهالكي القروض تصاحب اليت ادلخاطر ورغم      
 ، اراتـــــالسي شراء خاصة القروض ىذه من ادةـــــاالستف أجل من البنوك على ونـيقبل األفراد جعل شلا منحها
 العالقة لنا يوضح ما االستَتاد فاتورة ارتفاع خاصة و ، الوطٍت االقتصاد يف اختالل حدوث اذل ذلك فأدى

 : التالية بالنقاط الفصل ىذا من وطلرج الواردات و  االستهالكية القروض بُت الطردية
  اجلزائر يف جديد بنكي منتج البنكية وضالقر. 

 لألفراد الشرائية القدرة من رفع يف تساىم االستهالكية القروض. 

 الواردات ورةــــفات تفاقم يف سبب تـــــكان اــــألهن ، 0772 سنة االستهالكية روضــــالق اءـــــالغ مت 
 .اجلزائر يف

 موجهة ، جديدة بشروط ولكن  0712  سنة يف جديد من االستهالكية القروض بعث اعادة 
  .قياسية معدالت اذل الواردات فاتورة ارتفاع لتفادي فقط الصنع الحملي ادلنتوج ضلو

 
 
  

 
 

 



 

•  

دراسة نظرية حول الواردات :الفصل الثاني 
   في الجزائر

 المبحث األول :مدخل للتجارة الخارجية 

 المبحث الثاني : واقع الواردات في الجزائر 

 المبحث الثالث :العوامل المؤثرة في الواردات 



 حول الواردات في الجزائر   دراسة نظرية                                             الفصل الثاني      

 

 
 

27 

 
 تمهيد 8

 
يعد التبادل التجاري بُت الدول حقيقة ال ؽلكن تصور العامل من غَتىا اليوم ، فال ؽلكن لدولة ما        

لكل  أن تستقل باقتصادىا عن بقية العامل سواء كانت متقدمة أو نامية ، حيث يقوم االقتصاد الوطٍت
دولة على سلتلف األنشطة االقتصادية اليت تتكامل مع بعضها البعض بطريقة جتعل كل منها يؤثر و يتأثر 
باآلخر ، أين دتثل التجارة علزة وصل بُت ىذه األنشطة فيما بينها عن طريق جتارة داخلية ، و بينها وبُت 

حداث تغَتات إقتصادية إرة من أجل العامل اخلارجي كتجارة خارجية . لذا كرست اجلزائر رلهودات جبا
و إجتماعية عميقة من خالل إصالح سياساهتا التجارية إىل إهناء العزلة التجارية إلنتاجها احمللي يف 
األسواق العادلية و حتسُت كفاءة حصصها التصديرية و االستَتادية يف إطار من احلرص كي ال يتضرر 

 ادلايل للدولة .  القطاع اإلنتاجي و يتم احلفاظ على التوازن
 و بناءا على ما سبق ستتمحور دراسة ىذا الفصل على ادلباحث التالية :

 
 . ادلبحث األول :مدخل للتجارة اخلارجية 
 

 .ادلبحث الثاين : واقع الواردات يف اجلزائر 
 

  .ادلبحث الثالث :العوامل ادلؤثرة يف الواردات 
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 المبحث األول8 مدخل للتجارة الخارجية
ت بدرجة كبَتة يف ــــــــذ ساعلإ ارة اخلارجية دورا مهما يف معظم الدولــــــــب التجــــــــــتلع               

كتشافات القات االنسانية يف العامل ووسيلة لل ىل كوهنا أساس دلعظم العإضافة إة االقتصادية ـــــالتنمي
ىل إ طرقالعلمية و نشر ثقافة البلد يف البلدان اليت تتم فيها التجارة ، فمن خالل ىذا ادلبحث سوف نت

      اجلزائر.، السياسة التجارية ، تطور التجارة اخلارجية يفالتجارة اخلارجية و أعلية مفهوم 
 الخارجية التجارة وأهمية مفهوم األول8المطلب 

 أوال8 مفهوم التجارة الخارجية
قتصادية عرب احلدود التجارة اخلارجية فرع من فروع علم االقتصاد ؼلص بدراسة الصفقات اإل -

 .1جلميع بلدان العاملحدى الركائز األساسية يف االقتصاد القومي إالوطنية فهي تعترب 
بادل ىل قسمُت تإال عملية تتم بُت طرفُت أو أكثر و ؽلكن تقسيم عملية التبادل إالتجارة ماىي  -

ال بعد إداخلي أو جتارة زللية وىي تتم داخل السوق احمللي ، وتبادل خارجي أو جتارة اخلارجية 
أساسيتُت  ، فمن ىذا ادلنطلق يظهر أن التجارة اخلارجية تشمل عمليتُت 2األسواق احملليةاشباع 

 علا:
 : ىل بلد اخر مقابل مبلغ مايل و ؽلثل أيضا إىو خروج السلع و اخلدمات من بلد التصدير

الطريقة ادلستعملة من أجل غزو األسواق اخلارجية حيث أن التصدير لو دور ىام يف تنمية 
 االقتصاد الوطٍت.

  مايل و نالحظ نوعان االستَتاد : ىو دخول السلع و اخلدمات من بلد آلخر مقابل مبلغ
 من االستَتاد :

 *االستَتاد لغرض جتاري.
   .3*االستَتاد لغرض االستثمار

صورىا  يف من خالل ما سبق ؽلكن تعريف التجارة اخلارجية على أهنا ادلعامالت التجارية الدولية
 .   4الثالث و ادلتمثلة يف انتقال السلع ، األفراد و رؤوس األموال

                                                 
"مذكرة ماجيسًت يف العلوم االقتصادية ، ختصص مالية و بنوك ، كلية العلوم االقتصادية  ترقية التجارة الخارجية دور الضمانات البنكية الدولية فيأمينة ايديري " 1

 03ص  2012-2011التجارية و علوم التسيَت ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

 09ص  2008" مكتبة اجملتمع العربية للنشر و التوزيع التجارة الخارجيةنداء زلمد الصوص " 2

 36ص 1991" دار ادلصرية ، القاىرة ، التجارة الخارجية بين النظير و التنظيرسامي عفيفي حامت " 3

  12، ص  2000دار ادلسَتة للنشر و التوزيع ، األردن  "تجارة الخارجيةلاالعصار رشاد " 4



 حول الواردات في الجزائر   دراسة نظرية                                             الفصل الثاني      

 

 
 

29 

 أهدافها و السياسة التجارية  الثاني8المطلب 
على لتنمية االقتصادية غلتمع االقتصاديون نظرا لألعلية اليت تكتسها التجارة اخلارجية يف ا          

ضرورة اقامة العالقات التجارية الدولية و تشجيعها باعتبار أن التجارة مرحبة لطريف ادلبادالت و من 
 خالل ذلك تقوم الدولة باتباع سياسات مسطرة لذلك.

 أوال8 مفهوم السياسة التجارية
ءات اليت تتخذىا احلكومة يف نطاق عالقاهتا التجارية تعرف السياسة التجارية على أهنا رلموعة االجرا *

الدولية بقصد حتقيق أىداف معينة ، و اذلدف األمسى الذي تسعى اليو عادة ىو تنمية االقتصاد القومي 
اىل أقصى حد مستطاع من خالل تعظيم العائد من التعامل اخلارجي ، ولكنها قد ترمي اىل حتقيق 

 .1)حسب الظروف االقتصادية اليت دتر بو(تثبيت سعر الصرف لكاملة وأىداف أخرى كتحقيق العمالة ا
و األدوات و االجراءات و التدابَت اليت تقوم هبا  وتعرف أيضا على أهنا رلموعة القواعد و األساليب *

طار حتقيق ىدف إالدولة يف رلال التجارة الدولية لتعظيم العوائد من التعامل مع باقي دول العامل يف 
    .2اخلارجي ضمن منظومة حتقيق األىداف االقتصادية األخرى للمجتمع خالل فًتة زمنية معينةالتوازن 

 ة من أجل تنظيم ــــا الدولـــــة من الضوابط اليت تضعهـــــة التجارية ىي رلموعــــو منو نستنتج أن السياس
 اصة هبا.مبادالهتا التجارية الدولية و ذلك هبدف حتقيق رلموعة من األىداف االقتصادية اخل

 8 أهدافهاثانيا
ىل البحث عن تعظيم الفائدة من التعامل مع باقي دول العامل مع حتقيق إ تسعى السياسة التجارية الدولية
 ىل ذلك ىناك أىداف أخرى نذكر من بينها :إالتوازن اخلارجي ، و باإلضافة 

 الواردات. حتقيق التوازن يف ميزان ادلدفوعات ، من خالل زيادة الصادرات و ترشيد-
 محاية االنتاج احمللي من ادلنافسة األجنبية.-
 غراق.محاية االقتصاد الوطٍت من خطر سياسة اإل-

 ستثمار من أجل التصدير بإقامة ادلناطق احلرة.تشجيع اإل
 زيادة العمالة و مستوى التشغيل يف االقتصاد الوطٍت.-

                                                 
"رسالة ماجيسًت )منشورة( جامعة زلمد خيضر ، بسكرة  دور السياسات التجارية فب تفعيل االتفاقيات التجارية االقليمية و الدوليةفَتوز سلطاين " 1
 . 53ص:2013،

 130-127-124 ، ص : 2000" الدار اجلامعية، االسكندرية،السياسات االقتصاديةعبد ادلطلب عبد احلميد " 2
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أن يتوافر عدد من الشروط االقتصادية للحماية بشرط  مستقبل،محاية الصناعات الناشئة اليت يتوقع ذلا -
 ىي:العقالنية و 

 امعرفة ما ىي الصناعات األساسية اليت تستحق الدفاع عنها، مبعٌت أن تكون الصناعة احملمية فعال ذل -
 فرص حتقيق غزو األسواق و جلب العملة الصعبة.

ة ــــــــاحمللي أن يصل فًتة النمو من أجل مواجه رة القصوى اليت من خالذلا ؽلكن للمنتوجـــــد الفتـــــحتدي -
 التحدي و منافسة ادلنتوجات األجنبية.

 التعامل مع التقلبات اخلارجية ادلؤثرة على االقتصاد الوطٍت ، باألدوات ادلالئمة. -
 لية للتكيف مع التحوالت االقتصادية العادلية. أاغلاد  -

     
 رجية في الجزائرالمطلب الثالث8 تطور التجارة الخا

يعترب االقتصاد الوطٍت من بُت أىم القطاعات احلساسة يف الدولة حيث مر بعدة مراحل دتاشيا         
ىل الوقت الراىن ، حيث صلد أن التجارة اخلارجية كان إمع ادلستجدات االقتصادية مرورا باقتصاد السوق 

الدويل مرورا بتطوير صادراهتا ووارداهتا و تبيان ذلا دور فعال يف سلتلف العمليات التجارية على ادلستوى 
 :  ما يليحتركات سلتلف البضائع و السلع و العمليات ادلصاحبة ذلا ، و تتمثل أىم ىذه ادلراحل يف 

عرف االقتصاد الوطٍت اجلزائري حتوالت جوىرية حيث عرفت  (07768-0771المرحلة األولى )-1
صندوق النقد الدويل للتعديل اذليكلي ، و بدأت االصالحات مرحلة اقتصاد السوق عدة اتفاقيات مع 

كدفعة أوىل منها استقاللية ادلؤسسات و حتقيق الالمركزية شلا شكل تراجعا عن اخليار   1988يف سنة 
االشًتاكي و بدأ االصالح ادلؤسسي لنظام التخطيط و تشجيع االستثمار األجنيب و اعادة تنظيم 

 ية.التجارة الداخلية و اخلارج
بتوقيع  1991بدأت الدفعة الثانية من االصالحات يف أفريل  (07778-0771المرحة الثانية )-2
صالحات االقتصادية يف مقابل القروض جراءات تعميق اإلإشًتط إتفاق مع صندوق النقد الدويل الذي إ

مع لقانونية صدار نصوص جديدة تسمح بتكييف ادلنظومة اإادلمنوحة ، و بالفعل قد شهدت تلك الفًتة 
وم ـــــستثمارات و ادلرسادلتعلق بًتقية اإل 93/12وم التشريعي ــــة اجلديدة مثل ادلرســــوالت االقتصاديــــالتح

          .  ارةــــــــجــدة يف التـــــــال أدوات جديـــــــدخإاري و ـــــون التجـــــــة القانــــــراجعـــق مبــــــــادلتعل 93/08ي ـــــالتشريع
بظهور االختالالت ادلالية الداخلية و اخلارجية ؽلكن جتسدىا يف أربع صور رئيسية ادلرحلة و دتيزت ىذه 
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، عجز ادليزانية ، التضخم ، العسر ادلايل . باإلضافة لقيام اجلزائر بعدة االختالالت ادلالية اخلارجية 
 مفاوضات من أجل دخول للمنظمة العادلية للتجارة. 

بتصحيح اذليكلي حيث انتقلت ادلديونية اخلارجية من  دتيزت ىذه ادلرحلة    ة 8ـــــالمرحلة الثالث-3
مع ذلك اعتمدت اجلزائر سياسة حتريرية  بادلوازاة 2005مليار دوالر سنة  16مليار دوالر اىل  32.2

رؤوس األموال  دعم االستثمار اخلاص الوطٍت و فتح رلال أمامدلوجهة لية تشريعية جديدة أووضع 
 األجنبية.

 المبحث الثاني 8 واقع الواردات في الجزائر 
مكانتها و جتسيد سياسة ن اعطاء التجارة اخلارجية بصفة عامة ، و الواردات بصفة خاصة إ        

استَتادية مالئمة مع السياسة االقتصادية ضرورة لنجاح عملية التنمية و بعث النمو االقتصادي من 
 نتاج.داة ىامة ودتويل العملية االنتاجية بادلواد األولية و جتهيزات اإلحيث كوهنا أ

 
 المطلب األول8 السياسة االستيرادية في الجزائر

ار التام خالل السبعينات ــــت السياسة االستَتادية يف اجلزائر عدة تغَتات ، فبعد االحتكـــــــعرف          
ية التسعينات و ىذا سعيا دلواكبة التحوالت العادلية ، واتباع و الثمانينات أخذت اجتاه مغاير يف بدا

 ايدولوجية اقتصاد السوق.
  (0771-0751أوال8 احتكار الدولة لعمليات االستيراد )
ستَتاد اليت حتكار اإلإداري ، وىذا ضمن أىداف عمليات إيوجد مظهرين أساسيُت مظهر تنظيمي و 
      ستَتادالعام للطار الربنامج إستَتاد السلع ضمن إشروط  حددىا ادلخطط الرباعي األول ، و حتديد

) (PGI أين أخذ احتكار الدولة لعمليات االستَتاد  1974عام  12-74بتداء من صدور األمر إ ،
ىل انشاء ميزانية العملة إ (  (AGIطابعو الرمسي مث االنتقال من برنامج الًتاخيص االمجالية لالستَتاد 

 ، و كانت مظاىر االحتكار كالتايل :الصحية السنوية 
 حتكارداري لإلالمظهر التنظيمي و اإل-1

ىل تأميم القطاعات االقتصادية منها إ، عقب التجاء الدولة اجلزائرية 1971ابتداء من منتصف عام 
تربز لنا ىل ادلؤسسات العمومية على ادلستوى التنظيمي إالتجارة اخلارجية مث احتكار عملية االستَتاد 

ففي الفرع الواحد ؽلكن أن لعالقة بُت وظيفة االستَتاد ووظيفيت االنتاج و التوزيع للمؤسسات العمومية ا
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صلد مؤسسة واحدة تقوم بوظائف االستَتاد و االنتاج و التوزيع ، كما قد تتوىل وظيفيت االنتاج و التوزيع 
 دتاما.مؤسستُت سلتلفتُت 

ه ادلنتجات مثل ذاستَتاد منتجات و مواد فروع ىه ادلؤسسات العمومية احتكار ذفقد خولت ى
Sonacome ،SNS ، SNNC  ،SNNGA احتكارات االستَتاد ُتتوزيع االحتكار ب أين تداخل 

وعليو  رج ،ادلرتبطة باإلنتاج و أخرى مرتبطة بالتوزيع دلنتجات متماثلة و متجانسة يتم استَتادىا من اخلا
     صورة فرديـــة من قبل كل مؤسسة احتكـــــارية ، شلا يضعف القـــــــدرةىل ادلتعاملُت األجانب بإاللجوء  يتم 

ذ ينعكس ىذا الوضع على تباين أسعار ادلنتجات إادلتعامل األجنيب ، التفاوضية ، بادلقابل يدعم كفة 
 ادلستوردة يف السوق الوطنية حبسب طبيعة االحتكار عند االستَتاد.

 إىل:اد للمؤسسات العمومية يهدف ن توكيل احتكار عمليات استَت إ
التحكم يف تنظيم و ضبط أحسن للتدفقات التجارية للدولة اجلزائرية من اخلارج بفضل تعميم صفة -أ

 الدولة على التجارة اخلارجية.
 تسهيل بررلة ادلشًتيات من اخلارج عن طريق مؤسسات االحتكار العمومية.-ب
 : التراخيص االجمالية لالستيراد-2

 أصناف من السلع اليت ؽلكن استَتادىا: 3شروط استَتاد السلع، توجد وفقا ل
 الصنف األول : السلع و البضائع خاضعة لنظام احلصص. 2-1
 الصنف الثاين : السلع احلرة. 2-2
يف اطار الًتاخيص االمجالية لالستَتاد و يوجد ثالث أشكال الصنف الثالث : السلع ادلستوردة  2-3

 1974لالستَتاد ادلمنوحة للقطاع العام نصت عليها النصوص التشريعية الصادرة عام لًتاخيص االمجالية 
 ىي كالتايل :

الرخصة االمجالية لالستَتاد االحتكارية : يكون للمؤسسة اليت أسند اليها احتكار السلع ، احلق يف -أ
 . و االستثمارياالنتاجي استَتاد السلع سواء لالستهالك النهائي أو االستهالك 

العمومية االنتاجية  اتـــرخص تسلم للمؤسس ياط : ىــــــة االمجالية لالستَتاد اخلاصة بالنشــــــالرخص-ب
 و اخلدماتية غَت احلائزة على االحتكار.

الرخصة االمجالية لالستَتاد اخلاصة باألىداف ادلخططة : تتحصل عليها ادلؤسسات العمومية الغَت -ت
 الضرورية من أجل تنفيذ ادلشاريع ادلخططة.ية احلصول على ادلوارد احملتكرة ، ألجل تسهيل عمل
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ىل بداية إوذلك بُت السنوات السبعينات  اد يف اجلزائر يطغى عليو الطابع االحتكاريَت كان االست
التسعينات حيث شهد االقتصاد الوطٍت يف ىذه ادلرحلة تذبذب كبَت من ناحية ادلبادالت التجارية 

شلا جعل الدولة تفرض قيود شديدة على عملية  1986دلفاجئ ألسعار البًتول سنة خاصة عند اطلفاض ا
عديد من و ظهرت يف ىذه الفًتة  %43االستَتاد وىذا انعكس غلى الواردات اليت اطلفضت بنسبة 

 االصالحات يف النظام العام لالستَتاد.
 

 0772ثانيا8 سياسة تحرير لعمليات االستيراد منذ 
قيد التنفيذ برنارلا لتحرير جتارهتا اخلارجية ، يعتمد ىذا ، وضعت اجلزائر  1994ل منذ شهر أفري   

الربنامج على ادلبدأ العام حلرية االستَتاد لكل العمالء االقتصاديُت ، حيث يتضمن الوجو اجلديد لسياسة 
وىذا على االستَتاد ، يتم استَتاد السلع و البضائع من طرف كل عميل اقتصادي ؽللك سجال جتاريا 

أصبح العميل االقتصادي ؽلس حىت احلرفيُت  1994أساس معاينة بنكية مسبقة و ضرورية و منذ سبتمرب 
 . 1وان مل يكونوا بالضرورة مسجلُت ضمن السجل التجاري

 
 الجزائر يالمطلب الثاني 8 الهيكل السلعي للواردات ف

 . 2009اىل سنة  2000دلبحث التطور اذليكلي للواردات يف اجلزائر من سنة سنتناول يف ىذا ا
يتميز اذليكل السلعي للواردات اجلزائرية بالثبات النسيب دلكوناتو حيث صلد أن التجهيزات الصناعية حتتل 

 ادلرتبة األوىل يف قائمة الواردات مث تليها ادلواد الغذائية و سلع نصف مصنعة .
ما  2000تو يف ىذا اجلدول السيطرة ادلستمرة للواردات الغذائية حيث بلغت يف سنة وما ؽلكن مالحظ

، مث  وىي أكرب قيمة من الواردات السلعية آنذاك %26.3م دج وىو ما ؽلثل نسبة  181777.3قيمتو 
مسجلتا النسب تراوح ما  2008اىل  2003يف السنوات من خاصة شهدت الواردات نوع من التذبذب 

 .  %14.92 ب  ذلا أقل قيمةسجلت  2009 و يف سنة  %17.6اىل  %19.93بُت : 
أما بالنسبة للتجهيزات الصناعية دتثل أكرب بند يف ىيكل الواردات حيث نالحظ أهنا بارتفاع مستمر 

يف تلك السنة أي  %41.5حيث بلغت نسبة   2005اىل غاية سنة  2000مبعدالت كبَتة من سنة 
 % 36.28بنسب تًتاوح ما بُت  2008اىل غاية  2006فاض بداية من سنة ( ، مث بدأت باالطل2005)

                                                 
 41-38حسيبة شتحونة مرجع سبق ذكره ، ص  1
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بدأت الواردات من التجهيزات الصناعية يف ارتفاع من جديد مسجلتا  2009و يف سنيت  %38.43اىل 
 .  % 42.40 ةعلى نسب

 ث صلدىاــــة حيـــــأما بالنسبة لسلع النصف مصنعة فهي أيضا حتتل حيزا كبَتا من الواردات السلعية اجلزائري
خالل السنوات  %25.87 و  % 25.37و  % 25.71جد مرتفعة مسجلتا نسب كبَتة بلغت : 

م دج  652452.7دج و  م  492874.5و : ـــــــــــــا قيمتـــــوايل مبـــــــــــــى التـــــعل 2009و   2008و 2007
 .م دج  738552.82و 

ة للطاقة ـــــدىا ختصص قيمة معتربة من وارداهتا السلعيــــة اال أننا صلــــــتج للطاقر بلد منــــــون اجلزائـــــو رغم ك
استوردت  2006 ،2005، 2004 حيث يف سنوات %1و الزيوت ، حيث كانت نسبة ما يقارب 

  % 0.9 على التوايل بالنسبم دج  17748.4م دج  15536.5م دج  12082.5 اجلزائر ما قيمتو
على شكل مستخرجات نفطية   الطاقيةث تعيد اجلزائر استَتاد بعض ادلنتجات ، حي % 1.1  % 1

 كبعض أنواع الزيوت و الشحوم و أنواع الوقود .
ادلواد األولية حتتل نسبة صغَتة جدا يف ىيكل الواردات السلعية اجلزائرية ، و دتيزت ىذه النسبة بالتذبذب 

 %4.7م دج أي بنسبة  49996.2  بقيمة2003  رغم ارتفاع قيمتها حيث كانت أكرب قيمة يف سنة 
وىي نسب صغَتة جدا اذ تربز ميل اقتصاد اجلزائر اىل استَتاد السلع جاىزة ،وىذا أيضا ؽلكن أن يكون 

 مؤشرا اخر على التبعية اىل اخلارج .
 ، 2004خالل السنوات   %0.4 ، % 0.9أما بالنسبة للتجهيزات الفالحية فان نسبة استَتادىا كانت 

 .م دج 6.968.2م دج  11.999.9 على التوايل و بالقيم 2006
اذليكلي السلعي للواردات اجلزائرية على بنيتو أو  حافظ 2009،  2008، 2007السنوات خالل  و  

الواردات ، و نالحظ أنو منذ قيام اجلزائر بتحرير قطاع التجارة  اتوتركيبتو رغم النمو الكبَت يف حجم ى
  اد يف ظلو مستمر و خاصة ما تعلق منو بادلواد الغذائية و السلع االستهالكية .اخلارجية و االستَت 
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        ( 0117-0111 ) (8 تطور الهيكلي السلعي للواردات الجزائرية من0-2الجدول رقم )
                                         لوحدة 8 مليون دجا                                                                                             

 

             

 التعيين

 

 السنوات

مواد غذائية 
 و مشروبات

طاقة و 
 زيوت

سلع  مواد أولية
 مصنعة

سلع نصف 
 مصنعة

تجهيزات 
 فالحية

تجهيزات 
 صناعية

الصادرات 
خارج 

 المحروقات

 المجمــــــــــــــــــوع

2000 188777.3 
26.3% 

9725 
 1.4% 

18386.6 
2.6% 

13810.4 
2% 

124573 
18% 

6395.7 
0.9% 

230963.6 
33.4% 

104794 
15.1% 

690 425.8 

2001 184024.2 
24% 

10707.9 
1.3% 

29268.1 
3.8% 

7462.6 
0.9% 

143896.6 
18.8% 

11983.7 
1.5% 

264818.3 
34.6% 

112701 
14.7% 

764 862 

2002 218391.4 
22.8% 

11551.7 
1.2% 

41569.2 
4.3% 

3119.6 
0.3% 

186183.1 
19.45% 

11812.6 
1.2% 

352501.7 
36.8% 

131910.5 
13.7% 

957 039 

2003 207283.7 
%19.7 

8795 
 %0.8 

49996.2 
%4.7 

3350.6 
%0.3 

221100.7 
%21.1 

9958.5 
%0.9 

383509.4 
%36.6 

163447.3 
%15.6 

1 047 441 

2004 259428.6 
%19.7 

12082.5 
%0.9 

51471.3 
%3.9 

4711.9 
%0.3 

262313 
%19.9 

11999.9 
%0.9 

512186.5 
%38.9 

200206.1 
%15.2 

1  314.99 

2005 263207.8 
%17.6 

15536.5 
%1 

47002 
%3.1 

8101.1 
%0.5 

299932.8 
%20 

11723.1 
%0.7 

620175.1 
%41.5 

227966.4 
%15.2 

1 493 644 

2006 276026.2 
%17.7 

17748.4 
%1.1 

52448.7 
%3.3 

8779 
%0.5 

358387.2 
%23 

6968.2 
%0.4 

619446.4 
%39.7 

218736.9 
%14 

1 558 540 

2007 343661,3 

%17.93 

22494,8 

%1.17 

78013,6 

%4.07 

13880,7 

%0.72 

492874,5 

%25.71 

10137 

%0.53 

695517,9 

%36.28 

260249,4 

%13.58 
1 916 829 

2008 507947,5 

%19.75 

38460 

%1.49 

81115,6 

%3.15 

9409,5 

%0.36 

652452,7 

%25.37 

11269,7 

%0.44 

988340,8 

%38.43 

283037,6 

%11 
2 572 033 

2009 425967,7

%14.92 

39861,5 

%1.40 

79937,6 

%2.80 

7262,4 

%0.25 

738552,82

%25.87 

16926 

%0.59 

1210591 

%42.40 

335706,5

%11.76 
2 854 805 

        

 : الذٌوان الوطىً لإلحصائٍاث الوصذر                                                                             

 
 المطلب الثالث8 التوزيع الجغرافي للواردات الجزائرية

 .2009اىل سنة  2000من سنة  التوزيع اجلغرايف للواردات اجلزائريةسنتناول يف ىذا ادلبحث 
وريب ػلتل اجلزائر حيث نالحظ أن االحتاد األلنا اجلدول التايل أىم الشركاء الذين تستورد منهم  بُتي       

لتضاعف حجم  2004م دج يف سنة  719.078.80حيث أن اجلزائر استوردت ما قيمتو  الصدارة،
د االوريب م دج ، وتزايد استَتاد اجلزائر من االحتا 1.359.153.80ليصل اىل  2008الواردات يف سنة 

 .2009م دج يف سنة  010,2 497 1مبستويات قياسية اذ بلغ 
ىل إأما دول اسيا يف ادلرتبة الثانية لتبُت أيضا أهنا شريك اخر للجزائر يف ىذا اجملال لتصل قيمة استَتاد 

  .2009م دج يف سنة  861,4 637ادلبلغ 
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أمريكا الالتينية و ادلغرب العريب و البلدان  و أمريكا الشمالية و خرىجاءت كل من البلدان األوربية األو 
      العربية يف ادلرتبة الوسطى لتحل الدول االفريقية اخر ادلراتب .  

                     ( 0117-0111 ) من ( 8 التوزيع الجغرافي للواردات الجزائرية0-0الجدول رقم )
 الوحدة : مليون دج                                                                                     

 اجلغرايفالتوزيع  
 

 السنوات
االحتاد 
 االوريب

البلدان 
االوربية 
 االخرى

أمركا 
 الشمالية

أمريكا 
 الالتينية

ادلغرب 
 العريب

البلدان 
 عربية

ول دباقي  اسيا افريقيا
 ملالعا

 اجملموع

2000 352.398.6 145.223.9 105.028 83.225.6 7.885.4 30.221.6 1.748.5 67.753.2 6.332.4 799 817.2 

2001 406.458.2 135.654.8 99.169.3 85.226.3 9.885.3 33.225.9 2.238.6 20.352.6 10.556.3 802 767.3 

2002 470.625.8 135.887.3 89.413.5 86.255.4 10.225.3 35.221.1 4.667.5 106.419.8 7.214.6 945 930.3 

2003 531.102 125.665.3 78.129.5. 90.087.5 12.558.9 39.255.6 10.582.3 115.163.2 8.756.9 1 011 301.2 

2004 719 078,8 147 742,2 97 765,2 

 

90 369,7 12 345,7 37 066,3 10 339,0 189 951,5 9 741,4 1 314 399,8 

2005 785 302,3 180 628,6 115 982,0 98 947,9 15 898,9 30 933,7 11 082,0 242 240,6 12 628,9 1 493 644,9 

2006 847 287,2 130 113,3 122 975,6 101 777,9 17 105,2 35 762,2 10 781,0 273 830,9 18 907,5 1 558 540,8 

2007 995 184,1 143 053,9 181 290,9 126 395,8 19 687,0 43 053,2 16 127,3 375 667,2 16 369,6 1 916 829 

2008 1 359 153,8 162 113,8 206 637,4 179 792,7 25 750,6 45 771,9 25 832,5 545 067,8 21 912,8 2 572 033.3 

2009 1 497 010,2 234 558,7 176 130,1 151 069,1 34 761,7 79 131,2 25 391,9 637 861,4 18 891,1 2 854 805.4 

 : الديوان الوطٍت للحصائيات المصدر        
 المطلب الرابع 8 اثر السياسة التجارية على الواردات  في الجزائر

ىل حتقيق تبادل ادلنافع للدولة مع اخلارج و ذلذه إهتدف السياسات التجارية خاصة سياسة االستَتاد   
 : 1ثار مباشرة على الواردات نذكر منهاآالسياسات 
  و ىذا ما غلعل ادلنتجُت احملليُت  أسعارىا،عند خضوع ادلنتجات ادلستوردة لضريبة ترتفع

ة ادلنتجات احمللية من ادلنتجات و ىذا ما يعرف حبماي أسعارىم،للمواد ادلنافسة يرفعون 
 السوقية.ادلنافسة و احلفاظ على حصتها 

 .الضرائب على الواردات يقلل من تشجيع االستَتاد 
 .الضرائب على االستَتاد تشكل ايرادات للدولة 
  ىل معرفة أي نوع من الواردات اليت ذلا ضريبة إيهدف تطبيق الضرائب لكل منتج مستورد

 و أعلية الضرائب كمصدر لليرادات اجلمركية للدولة.     رى،األخمرتفعة عن 
                                                 

1
 135ورقلت ، ص :-" رسالت ماجسخٍر )مىشورة( جامعت قاصذي مرباح  عالقة سياسة الواردات بالنوو الذاخلً لالقتصاد الوطنًووً ،" مىى مسغ 
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 المبحث الثالث8 العوامل المؤثرة في الواردات 
و من أجل معرفة  اقتصادية،يف الغالب يتم االستعانة بعدة عوامل أو معايَت للحكم على أي ظاىرة 

 أسباب ارتفاع أو اطلفاض حجم الواردات غلب تعرف على زلدداهتا.
 األول8 محددات الواردات في الجزائرالمطلب 

 من األدبيات ذات صلة بدراسة و حتليل النظرية االقتصادية بزخم كبَت  زخرت النظري،على ادلستوى 
 :1يليسلوك الطلب على الواردات اليت حتددىا رلموعة من العوامل نذكر منها ما 

 الحقيقيأوال8 الدخل الفردي 
ادة ما تكون ـــيعرف الدخل الفردي احلقيقي على أنو رلموعة دخول أفراد اجملتمع خالل فًتة زمنية ع

لطلب على الواردات يؤكد أغلب السنة ، ووفقا لالجتاىات احلديثة يف الفكر االقتصادي حول زلددات ا
 واالقتصاديُت أعلية الدخل الفردي كمحدد رئيسي للواردات يف االقتصاديات ادلفتوحة ، وأن ارتباط

بالواردات يف أغلب األحوال يكون طرديا، و يعلل االقتصاديون أعلية الدخل يف حتديد الواردات ، بأن 
ى الواردات ، مبنية على أسس النظرية احلديثة ، و حتديدا نظرية ة الطلب علـــــــــة التقليدية لدالــــالفرضي

 طلب ادلستهلك القائمة على ىدف تعظيم الفائدة .
و يف ما يلي نستعرض معدل ظلو الدخل الفردي احلقيقي يف اجلزائر حيث يالحظ أن معظم نسب يف 

دين ــــراد متــــــوى ادلعيشي لألفـــىي نسب سالبة و ىذا أن ادلست 1997اىل  1990الفًتة ادلمتدة من سنة 
 2009اىل  2000و ىذا ما يؤدي اىل ارتفاع معدالت الفقر يف البالد ، أما بالنسبة للفًتة ادلمتدة من 

فنالحظ أن ىناك حتسن كبَت يف معدل ظلو الدخل الفردي ىذا أدى اىل تطوير ظلط االستهالك حيث 
 سلع ، شلا قد يزيد من حجم الواردات للدولة.    يؤدي ىذا اىل زيادة الطلب احمللي دلختلف ال

 0117-80771 معدل الدخل الفردي الحقيقي في الجزائر في الفترة الممتدة8  (1-0الجدول )
 0777 0776 0775 0774 0773 0772 0771 0770 0770 0771 السنوات

 1.7 3.6 0.5- 2.3 1.8 3- 4.3- 0.6- 3.6- 1.7- %معدل ظلو الدخل الفردي 

 0117 0116 0115 0114 0113 0112 0111 0110 0110 0111 لسنواتا

 0.9 0.9 1.4 0.5 3.5 3.6 5.3 3.2 1.1 0.7 %معدل ظلو الدخل الفردي 

 ادلصدر : الديوان الوطٍت للحصائيات

                                                 
1

 .5-3، ص، ص2013السودان ، جامعت بخج الرضا، 7العذد" المجلت العلمٍت ،  نيةهحذدات الطلب على الواردات فً اطار نوارج اآلبابو ،" جار الخبً 
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 ثانيا 8 نسبة أسعار الواردات الى الرقم القياسي ألسعار االستهالك
قدار التغيَت الشهري لألسعار لسلعة زلددة من البضائع الرقم القياسي ألسعار االستهالك ىو م

االستهالكية و اليت تشمل الغذاء و ادللبس و النقل ، و منو فان طلب ادلستهلك على الواردات يتأثر 
بالدخل و بأسعار الواردات نفسها و أسعار السلع األخرى ، فان أسعار الواردات تعترب أيضا من 

طلب على الواردات فان ارتفاع سعر الواردات يصاحبو اطلفاض يف الطلب احملددات اذلامة يف دالة ال
 عليها ، و يعلل ذلك بثالث أسباب :

: أي انتقال الطلب على البدائل احمللية من السلع شلا يؤدي اىل  حالل في االستهالكأثر اإل-0
 اطلفاض الواردات.

الدخل احلقيقي و بالتايل اطلفاض  : أي أن ارتفاع سعر الواردات يقود اىل اطلفاض أثر الدخل-0
 الواردات.

: حيث أن ارتفاع أسعار الواردات يؤدي اىل جذب ادلوارد من القطاعات األخرى اىل  أثر االنتاج -1 
 قطاع الواردات التنافسي األمر الذي يقود اىل اطلفاض امجايل الواردات. 

فقد دتيزت  2009اىل ستة  1990نة أما بالنسبة ألسعار السلع االستهالكية يف اجلزائر من س   
حيث كانت يف ارتفاع مستمر لتبلغ  %16.7أهنا بلغت  1990بالتذبذب حيث نالحظ يف سنة 

 .2009اىل  1998، لتشهد بعد ذلك اطلفاض شديد ابتداءا من سنة 1996سنة  29.78%
 

 0117-80771 نسبة أسعار الواردات الى الرقم القياسي  ألسعر االستهالك8  (2-0الجدول )
 0777 0776 0775 0774 0773 0772 0771 0770 0770 0771 السنوات

 4.64 5.73 18.69 29.78 29.05 29.05 20.5 31.7 22.8 16.7 معدل األسعار

 0117 7002 7002 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

 5.7 4.4 3.9 1.8 1.9 4.6 3.5 2.2 3.5 0.43 معدل األسعار

 صدر : الديوان الوطٍت للحصائياتادل                                                                                                
                                             معدل سعر الصرف ثالثا8

 من العملة احمللية. سعر الصرف معرف بسعر الوحدة من العملة األجنبية مقابل الوحدات

ىل زيادة الدخل إويف ضل ثبات األسعار احمللية ، فان ادلتوقع أن سياسة حترير التجارة تقود تدرغليا 
ويف ظل ىذه الفرضية فان ذلك ال يؤدي بالضرورة يف ميزان ادلدفوعات ، احلقيقي دون احداث اختالل 
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غالبا ما تقوم باطلفاض قيمة عمالهتا شلا يؤدي ىل ارتفاع الواردات بالرغم من ذلك فان الدول النامية إ
احمللية  ىل األسعارإىل اطلفاض أسعار الواردات بالنسبة إىل خفض تكاليف واردهتا شلا يؤدي إظاىريا 

أن  ، حيث ؽلكنيف مستوى الوارداتىل ارتفاع إوعلى ذلك فان سياسة حترير التجارة يف الغالب تؤدي 
 ل سعر الصرف و حجم الواردات.نقول ىناك عالقة طردية بُت معد

أما بالنسبة دلعدل الصرف يف اجلزائر فانو يتميز باالرتفاع ادلستمر حيث نالحظ أنو من سنة       
، و استمر سعر  1991سنة  $دج/17.7اىل  $دج/10انتقل معدل سعر الصرف الدينار من  1990

ليشهد بعد ذلك  $دج/ 79.68حيث بلغ  2002الصرف باالرتفاع ليصل اىل أعلى مستوياتو سنة 
 .  2009 ،  2008،  2007اطلفاض طفيف يف السنوات 

            0117 -0771معدل سعر الصرف في الجزائر للفترة الممتدة من  8(3-0)الجدول 
 الوحدة :دينار/دوالر

 0777 0776 0775 0774 0773 0772 0771 0770 0770 0771 السنوات

 66.6 58,74 57,68 54,75 47,65 35,03 23,35 21.87 17.70 10 سعر الصرفمعدل 

 0117 0116 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

 74.39 72.63 69,38 72,65 73,36 72,06 77,39 79,68 77,26 75,26 سعر الصرفمعدل 

 صدر : الديوان الوطٍت للحصائياتادل
 

 رابعا8 معدل تغطية الصادرات للواردات
 ( و اليت حتسب كالتايل :M)اىل الواردات من السلع  (X)ىي عبارة عن نسبة الصادرات  و

100 (*X/M=)TC 
مدى قدرة االيرادات االتية من الصادرات على تغطية ادلدفوعات الناجتة عن الواردات ، ىذا ادلعدل يبُت 

قيمة الواردات وذلذا غلب ال تغطي  الصادراتفهذا يعٍت أن قيمة  100فاذا كان ىذا ادلعدل أصغر من 
وىذا ما يدل على وجود عالقة طردية حيث كلما  .1على البلد البحث عن موارد أخرى لتمويل وارداهتا

 واردات كلما ارتفع حجم الواردات.لل زادت نسبة تغطية الصادرات
 
 

                                                 
1

 37ص :  2010، السعودٌت ، الطبعت الثاوٍت" هبادئ االقتصاد الكلً هفاهين و أساسياتأحمذ به عبذ الكرٌم ، محمذ به عبذهللا " 
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            0117-0771معدل تغطية الصادرات للواردات في الجزائر للفترة الممتدة من 8 (4-0الجدول ) 
 الوحدة :مليار دوالر

 0777 0776 0775 0774 0773 0772 0771 0770 0770 0771 السنوات

معدل 
 %التغطية 

166 274 132,07 116,83 95,35 97,13 148,66 157,85 106,61 137 

 7002 7002 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

معدل 
 %التغطية 

240,03 193,54 156,86 181,59 177,83 229,07 255,30 219,85 201 115 

  لوكالة الوطنية لًتقية التجارة اخلارجية.و االحصاء و ا للعالمادلصدر :معطيات اجلمارك اجلزائرية مستخرجة من تقرير ادلركز الوطٍت 
 

  المطلب الثاني 8 اثار زيادة حجم الواردات على االقتصاد الوطني
ثار متباينة و خاصة بعد أن ألغت اجلزائر مجيع آن وضعية االنفتاح اليت يعيشها االقتصاد اجلزائري ذلا إ

ركية و خاصة خالل فًتة تطبيق القيود الكمية على الواردات و خفضت بشكل ملحوظ الرسوم اجلم
،  معظم القيود اجلمركية يف قانون ادلالية  بإلغاء 2002قد قامت يف سنة برنامج التعديل اذليكلي ، و 

شركة،   ألف  45ىل أكثر من إذا ارتفع عدد الشركات ادلستوردة إاألمر الذي زاد من الواردات السلعية ، 
حيث بدأت بتنظيم سوق الواردات بتحديد  2002و سنة تداركت اجلزائر ما قامت ب 2016لكن سنة 

قائمة السلع الواجب استَتادىا و فرضت قيود مشددة و أيضا قامت بتشجيع ادلنتوج احمللي ليحل زلل 
 الواردات ادلبالغ فيها.

 
  آثار تدفق الواردات على االقتصاد الوطني  أوال8

ف تلتزم اجلزائر بادلعدالت احملددة بالنسبة ، سو  (OMC)مع قرب استكمال الًتتيبات لالنضمام اىل 
السلعية  للبلدان النامية سواء تلك ادلتعلقة بالسلع الصناعية أو الزراعية ،وىذا يعٍت تزايد تدفق الواردات

ادلتنوعة يف ظل أوضاع اقتصادية داخلية ال تساعد على تطور األنشطة االنتاجية األساسية ، األمر الذي 
ىل إسة غَت متوازية يًتتب عنها تأثَت سليب على سلتلف ادلؤسسات اضطرت يؤدي اىل قيام مناف

 . 1االغالق

                                                 
1

 2005، جامعت حسٍبت به بوعلً،الشلف،ماي2اقخصادٌاث شمال افرٌقٍا ، العذد مجلت "الجزائراثر االنفتاح التجاري على اقتصاد خذٌجت خالذي " 

 .89ص:
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 ثانيا8 تدفق الواردات على ميزانية الدولة 
 االعتماد على األسواق اخلارجية و فجوة ادلوارد احمللية. -
 اخلسائر النامجة عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية . -
 العجز ادلزمن يف ميزان ادلدفوعات و ضيق السوق احمللي. -
اخلسائر النامجة عن الغاء القيود الكمية على الواردات و انعكاساتو ادلتعلقة بزيادة تدفق الواردات  -

 خلق جو من ادلنافسة القوية اليت ال تستطيع معظم ادلؤسسات االنتاجية الصمود أمامها. و
 المطلب الثالث 8 عالقة الواردات بالقروض االستهالكية في الجزائر

اجلزائري بنزعة استهالكية حادة تقابلها زلدودية يف الدخل عند أغلبية األفراد و ضعف يتميز الشعب 
واليت تطغى عليها االرتفاع ادلستمر يف ادلنتجات ادلعروضة يف السوق الوطنية القدرة الشرائية أمام 

ادلنتجات األجنبية ادلستوردة من اخلارج ألن حسب ادلعطيات االخَتة لوزارة الصناعة فان الصناعة الوطنية 
، شلا جعل ، شلا حول اجلزائر اىل دولة بدون صناعة  *من الناتج الداخلي اخلام %5مل تعد دتثل أكثر من 

األفراد يتوجهن اىل ادلؤسسات ادلالية لطلب القروض االستهالكية اليت ىي موجهة يف األصل لذوي 
الدخل البسيط وىي عبارة عن منح تسهيالت لألفراد دتكنهم من تلبية احتياجاهتم من السلع األساسية 

ارات ـــجو خاص القتناء السيبو زائر زت القروض االستهالكية يف اجلــــو الكمالية و الًتفيهية أيضا ، و ترك
مليار دوالر يف حُت  250اىل ما يعادل  2009حيث بلغ حجم ىده القروض سنة و السلع ادلعمرة 

مليار دينار وباقي كان مقسم بُت قروض موجهة للمواد  100بلغت القروض ادلوجهة القتناء السيارات 
ة ـر سنـــــــــــزائـــــارات ادلستوردة يف اجلـــــــــــــــــوصلت قيمة السية اجلانب العقاري ، حيث ــــــــالغذائية وباإلضاف

مليون  279اد الغذائية قفد وصلت و مليون دينار أما بالنسبة لفاتورة ادل 2191ىل ما يقارب إ 2009
 دوالر.

يعادل ىذا النوع من القروض مسح بتفجَت الواردات وقتل الصناعة الوطنية حيث أصبحت تستورد ما 
من الناتج الداخلي اخلام لذلك اختذت احلكومة اجلزائرية عدة اجراءات لتوقيف القروض  30%

حيث ىنا ؽلكن أن العالقة بُت القروض االستهالكية و الواردات ىي عالقة طردية .ومن  1االستهالكية
و غَت ة كلما زاد توسع البنوك يف منح ىذا النوع من القروض زاد الطلب احمللي على سلتلف السلع ادلعمر 

ومبأن سلتلف ىذه السلع مستوردة من اخلارج فهذا يزيد من حجم الواردات شلا يؤثر يف بعض معمرة 
                                                 

1
 http://www.djazairess.com 27/04/8201"، مقال ، حارٌخ االطالع  ارتفاع واردات الجزائر هن السياراتلٍلى شرفاوي ،"  
 : هو مؤشر اقخصادي لقٍاس االوخاج المحلً فً دولت معٍىت خالل مذة محذدة. الناتج الذاخلً الخام*

http://www.djazairess.com/
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األحيان على ميزان التجاري حيث تصبح نسبة تغطية الصادرات للواردات ضعيفة لذلك اجلزائر اختذت 
االستهالكية ضلو قطاع  عدة اجراءات لتخفيض من فاتورة الواردات ومن بينها كانت أوذلا توجيو القروض

 العقارات و أيضا ضلو ادلنتوج احمللي.
 

             0117-80771معدل نمو الواردات في الجزائر للفترة الممتدة من  (5-0الجدول )
 الوحدة :مليار دوالر

 0777 0776 0775 0774 0773 0772 0771 0770 0770 0771 السنوات

ظلو الواردات معدل 
% 

24.9 23.6 23.9 23.1 1.62 29 23.9 21.3 22.5 23.7 

 0117 0116 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

ظلو الواردات معدل 
% 

23.7 21.4 22 25.6 23.9 25.6 24.9 21.9 28.7 36 

 نية لًتقية التجارة اخلارجية.ادلصدر :معطيات اجلمارك اجلزائرية مستخرجة من تقرير ادلركز الوطٍت للعالم و االحصاء و الوكالة الوط
             0117-0110في الجزائر للفترة الممتدة من القروض االستهالكية 8معدل  (6-0الجدول )

 الوحدة :مليار دوالر
 0117 0116 0115 0114 0113 0112 0111 0110 السنوات

 54 52.2 42.2 53 57.5 60.6 54.6 58.5 %معدل القروض االستهالكية 

 : تقرير البنك اجلزائر ادلصدر
حيث   2002اىل سنة  1990حيث نالحظ أن معدل ظلو الواردات يتميز بالتذبذب نسبيا من سنة 

، % 23.9، % 29،  %26.1،  %23.9،  %36.6، %24.9كانت النسب على التوايل 
ومع بداية تعامل البنوك  2002أما يف سنة  % 22، % 21.4، % 23.7،  22.5%، % 21.3

نالحظ أن حجم  % 58.5  2002االستهالكية حي كان معدل القروض ادلمنوح لسنة بالقروض 
اطلفض معدل  2003، أما يف سنة  2001مقارنة مع سنة  % 25.6الواردات ارتفع نسبيا حيث بلغ 

أما بالنسبة   %23.9يف ادلقابل اطلفضت معدل الواردات  %54.6القروض االستهالكية اىل 
فكان معدل القروض االستهالكية  2009،  2008،  2007،  2006،  2005،  2004للسنوات 

، لتكون نسبة % 54،  %52.2،  %42.2،  %35، % 57.5،  %60.6على التوايل 
،  %24.9، % 25.6الواردات مرتفعا طرديا مع حجم معدل القروض االستهالكية حيث بلغت 

21.9 % ،24.9%  ،28.7 % ،36 %. 
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 خالصة الفصل 8

 
خالل ىذا الفصل و بعد عرضنا دلفهوم التجارة اخلارجية و أىم السياسات ادلسطرة من طرف من        

الدولة ، يتبُت لنا أن التجارة اخلارجية تعد من القطاعات ادلهمة و احليوية يف اجملتمعات الدولية سواء كان 
تيجيات ترمي إىل حتفيز و يف سبيل ذلك اختارت اجلزائر العديد من اسًتا ذلك اجملتمع ناميا أو متقدما.

و توسيع اإلنتاج احمللي قصد إنتاج ادلواد اليت كانت تستورد من قبل وذلك من خالل إعتمادىا على 
احلماية اجلمركية و حصص اإلستَتاد و ذلك للمحافظة على ادلنتج الوطٍت ، و لكن بعد ذلك توجهت 

زلاولتها لدخول إىل منظمة التجارة العادلية  ضلو اإلنفتاح  اإلقتصادي و حترير التجارة اخلارجية عن طريق
، شلا آثر بالسلب عن فاتورة وارداهتا اليت شهدت ارتفاعا رىيبا ، شلا أدى باحلكومة إىل التدخل ومن بُت 
اإلجراءات ادلتخذة إلغاء القروض اإلستهالكية اليت تعترب من األسباب اليت ساعلت يف إرتفاع الواردات ، 

 بالنتائج التالية :ومنو ؽلكن أن طلرج 
 

 .اجلزائر بذلت رلهودات جبارة من أجل حترير التجارة اخلارجية 
  الدخل الفردي احلقيقي ، نسبة أسعار  (ىناك العديد من زلددات الواردات يف اجلزائر

 .)الواردات إىل الرقم القياسي ألسعار اإلستهالك ، معدل سعر الصرف ......
 لقروض االستهالكية عالقة طردية وىو ما سنحاول إثباتو يف الدراسة العالقة بُت الواردات و ا

    القياسية.
 
 
 
 
 
 



ال  •  

 

 

  

دراسة قياسية ألثر القروض  :الفصل الثالث 
االستهالكية على تطور حجم الواردات في 

 الجزائر

 المبحث األول : عرض منهجية االقتصاد القياسي

المبحث الثاني : محاولة بناء نموذج قياسي يوضح أثر القروض 
 االستهالكية على تطور حجم الواردات
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 تمهيد :

 
عد التحليل النظري و االقتصادي للقروض االستهالكية و حجم الواردات يف اجلزائر ب        

سنحاول يف ىذا الفصل بالدراسة القياسية ذلذه الظاىرة وذلك باتباع خطوات منهج االقتصاد 
 دلتغَتات العامة العالقات تعكس اليتاالقتصادية حيث يعتمد على تصورات النظرية ، القياسي 
حجم  على القروض االستهالكية لتأثَت القياسية بدراسة التطبيقي الفصل ىذا ضمنويت ، النموذج
 القياسية واإلحصائية الطرق باستخدام وذلك االقتصادية النظرية على بذلك معتمدين الواردات

 صياغة مث السببية العالقات على باالعتماد االقتصادية الظواىر فهم يف ىامة وأداة وسيلة تعترب اليت
 بالنموذج التنبؤ زلاولة يتم وأخَتا والقياسية واالقتصادية اإلحصائية الدراسة مث وتقديره وذجالنم

 حيث مت االستعانة بأسلوب  2009-2002 الفًتة  خالل  القياسي النموذج نتائج تقدير وربليل

EVIEWS. 
 و مت تقسيم ىذا الفصل اىل :

 . ادلبحث األول : عرض منهجية االقتصاد القياسي 

  ادلبحث الثاين : زلاولة بناء منوذج قياسي يوضح اثر القروض االستهالكية على تطور حجم
 الواردات .
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 المبحث األول : عرض منهجية االقتصاد القياسي 

يف صورة مناذج  صياغتها ديكن االقتصادية، النظرية لنا تقدمها اليت العالقات أغلبية إن      
بيانات الفعلية ، وىذا ديكننا من وضع تنبؤات على االثار الكمية على من واقع ال رياضية تقدر

أحد ادلتغَتات االقتصادية اليت ديكن أن تًتتب على التغَت يف أحد أو بعض ادلتغَتات االقتصادية 
 األخرى .

      المطلب األول : مفاهيم أساسية حول االقتصاد القياسي 

  1أوال : مفهوم االقتصاد القياسي

  )الكمي( العددي  بالتقدير يهتم التحليل، أساليب من أسلوب القياسي االقتصاد يعد    
 والرياضيات، دية،االقتصا النظرية على ذلك يف معتمدا االقتصادية بُت ادلتغَتات للعالقة

 بالظواىر التنبؤ مث ومن والتقدير، الفروض اخلاص باختبار ىدفو إىل للوصول واإلحصاء،
  . االقتصادية

 2ثانيا : أهداف االقتصاد القياسي
 : ىناك ثالثة أىداف رئيسية

 تصور مشكلة ادلرحلة ىذه وسبثل ادليداين، لالختبار قابل شكل يف االقتصادية النماذج بناء (1
  .االقتصادي القياس منهجية يف الرياضية الصياغة

 ادلرحلة العملية ىذه ادلتوفرة ، وسبثل البيانات مستعملُت النماذج ىذه واختبار تقدير (2
 . القياس االقتصادي يف اإلحصائية

 القرارات اذــــــوازب اديـــــــــــــاالقتص التحليل ؤ،ــــالتنب لغرض درةــــادلق اذجـــــالنم المـــاستع (3
 .ادلناسبة

 القياسي االقتصاد في البحث منهج :الثاني  المطلب
  مراحل ىي: بأربعة قياسي حبث دير أي
  صورة يف الدراسة زلل العالقات صياغة النموذج بتعُت يقصد :3النموذجتعيين  -1

                                                 
 .22،18ص  2007والتوزيع ،عمان ،األردن، للنشر العلمية اليازوري دار "القياسي االقتصاداهلل " فتح سحر خبيت، علي حسُت 1

 03، ص 2000اإلسكندرية ،  اجلامعية، الدار ،2 ط التطبيق" و النظرية بين القياسي االقتصادعطية "  بن زلمد القادر عبد 2

 16ص  نفس ادلرجع السابق 3
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 ادلرحلة ىذه تنطوي و القياسية، بالطرق يسمى ما معامالهتا باستخدام قياس رياضية ، حىت ديكن
 :التالية اخلطوات على

 ظاىرة دراسة عند النموذج اليت حيتويها ادلتغَتات ديكن ربديد النموذج: متغيرات تحديد-أ
 نفس يف القياسية الدراسات االقتصادية، النظرية منها عديدة، مصادر خالل من معينة تصاديةاق

 .بالظاىرة ادلعلومات ادلتعلقة اجملال،
اليت  ادلعادالت عدد للنموذج الرياضي بالشكل يقصد :للنموذج الرياضي الشكل تحديد -ب

 دلة.معا كل ذبانس درجة و النموذج، خطية درجة النموذج و حيتويها
 معلمات حجم و إشارة عن مسبقة نظرية توقعات ربديد إن :القبلية التوقعات تحديد -ت

 ارــــــاختب يتم ثـــــحي التقدير، بعد ما دلرحلة مـــــمه جد أمر القياس، ة زللـــــــاالقتصادي ةـــالعالق
 حيث نـــم ةــــالقبلي اتــــالتوقع مع امقارنته اللـــــخ من درةــــات ادلقـــــللمعلم اديــــاالقتص ادلدلول
 .اـــــــحجمه و اــــإشارهت

 
 :1نموذجقدير معلمات الت -2
 معلمات بتقدير نقوم التعُت، مرحلة خالل رياضي شكل يف البحث زلل العالقات صياغة بعد

 و النموذج، يتضمنها اليت ادلتغَتات عن مجعها يتم واقعية بيانات على باالعتماد ذلك النموذج، و
 :يلي دبا نقوم ادلرحلة ىذه أثناء و القياس، عملية يف قياسية تستخدم تقنيات على

 .النموذج اليت حيتويها ادلتغَتات عن البيانات ذبميع - أ

 :منها التقدير عملية يف استخدامها ادلمكن الطرق بُت من ادلالئمة، القياس طريقة اختيار - ب
 الواحدة ادلعادلة طريقة. 
 اآلنية ادلعادالت طريقة. 
  

 ومــــنق النموذج، علماتدل الرقمية القيم تقدير من االنتهاء بعد تقييم معلمات النموذج: -3
  اذل اتـــــــادلعلم ىذه قيم كانت  إذا ما دــــربدي أي درة،ـــــقادل علماتادل مـــبتقيي

                                                 
1

 44-12نفس المرجع السابق ص  
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 ىذا و اإلحصائية الناحية من مقبولة كانت إذا ما و تصادية،االق الناحية من معٌت أو مدلول
 :التالية ادلعايَت على باالعتماد
 تضع االقتصادية النظرية آلن ادلقدرة، ادلعلمات إشارة و حبجم تتعلق :االقتصادية المعايير 

 ما عكس على ادلعلمات ىذه جاءت ما فإذا ادلعلمات، وإشارة حجم مسبقة على قيودا
 .ادلعلمات ىذه لرفض كافيا مربرا أن يكون ىذا ديكن فإن مسبقا لنظريةا تقرره

 التقديرات يف اإلحصائية الثقة مدى اختبار إىل ادلعايَت ىذه هتدف :اإلحصائية لمعاييرا 
 Fischer اختبار  ، Studentاختبار  :منها النموذج، اخلاصة دبعلمات

 ادلعايَت عليها تقوم اليت االفًتاضات أن من التأكد إىل ادلعايَت ىذه هتدف :القياسية دلعايَت ا 
 علماتفادل الواقع، يف متوفرة اضاتاالفًت  ذهى كانت فإذا الواقع، مع اإلحصائية منطبقة

 االفًتاضات ىذه تتحقق مل إذا أما االتساق، التحيز، عدم :هامهأ معينة صفات ستكتسب
 ادلعايَت صالحية عدم يؤدي إىل و بل السابقة، الصفات بعض ستفقد ادلقدرة فادلعلمات
الذايت،  االرتباط اختبارات :منها ادلقدرة، ادلعلمات يف الثقة مدى لقياس نفسها اإلحصائية
 .التباين ثبات اختبارات ادلتعدد، اخلطي االمتداد اختبارات

 

 : 1تقييم قدرة النموذج على التنبؤ -4
 يتعُت لذا و ادلستقبل، يف االقتصادية ادلتغَتات بقيم التنبؤ قتصادياال القياس أىداف أىم من

 جيتاز أن مكنادل فمن الغرض، ىذا استخدامو يف قبل التنبؤ على القياسي قدرة النموذج اختبار
 افًتاض أساس على قائم فالتنبؤ للتنبؤ، صاحلا يكون ال لكن و السابقة االختبارات مجيع النموذج

 الظروف يف سريعة ىيكلية تغَتات حدثت إذا لكن و للماضي القريب، امتداد بيالقر  ادلستقبل أن
 مقدرة الختبار و التغَتات، هبذه التنبؤ قادرا على النموذج يكون ال أن مكنادل فمن االقتصادية،

 مدى اختبار و عرب الزمن، ادلقدرة ادلعلمات استقرار مدى اختبار من البد التنبؤ على النموذج
 .العينة حجم للتغَت يف التقديرات هىذ حساسية

 
 

                                                 
 44نفس ادلرجع السابق ص  1
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 : منهجية البحث يف االقتصاد القياسي 3 -1الشكل 

 
  69 ادلصدر : سليم عقون قياس أثر ادلتغَتات االقتصادية على معدل البطالة مرجع سابق ص

 

 البسيط الخطي االنحدار نموذج تحليل الث :المطلب الث
 النموذج وفرضيات معادلة :أوال

 البسيط الخطي االنحدار معدلة 1-  
، ىذه العالقة تسمح بشرح قيم مأخوذة من  Xو ادلتغَت ادلفسر  Yالعالقة ادلوجودة بُت ادلتغَت التابع 

 :  لالحندار و تعرف العالقة Xطرف 
                                                       𝜺𝒊  Yi

1
 = α + 𝛽xi+ 

 حيث:

Yi  :.ادلتغَت التابع 
xi : ادلفسر(ادلستقل أو  ادلتغَت(. 

𝜺𝒊  :ادلتغَت العشوائي ( اخلطأ (. 

                                                 
1

 45مرجع سبق ذكره ص  شتحونة حسيبة 

 

 النظرية االقتصادية

 بناء النموذج االقتصادي

 ذبميع البيانات

 تقدير و تقييم النموذج

 القائمة أورفض أو تعديل النظرية االقتصادية 
 التوصل إىل النظرية االقتصادية

 قبول النظرية

 التنبؤ
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 فرضيات النموذج : -2
 :  1حيث خيضع للفرضيات األساسيةمتغَت عشوائي  𝜺𝒊يعترب اخلطأ 

مع العلم أن  𝑁(0 , 𝛿i )      𝜺𝒊 ىو التوزيع الطبيعي: التوزيع االحتمايل للمتغَت العشوائي  :2-1
 ) 𝜺i E 0=(التوقع    قيمة 

: ذبانس تباين اخلطأ : أي تباين أو تشتت البواقي أو ادلتغَت العشوائي ادلتجانس وثابت من 2-2
 ) 𝛿2 𝜺i V =(أجل كل القيم 

: عدم وجود ارتباط ذايت بُت البواقي أو بُت األخطاء :معناه أن التباين ادلشًتك بُت البواقي  2-3
 j  .  ∀ 𝑖 ≠ 𝑗             =0 𝑐𝑜𝑣(𝜺i  𝜺j)زبتلف عن   iاذ كانت  0يساوي 

: عدم وجود ارتباط بُت ادلتغَت ادلستقل و ادلتغَت العشوائي : معناه أن التباين ادلشًتك بينهما  2-4
  𝑐𝑜𝑣(𝜺i  xi) 0=                       0يساوي 

 :الصغرى المربعات بطريقة المعامالت تقدير  -3
تتمثل طريقة ادلربعات الصغرى يف اجياد قيم تقديرية للمعامالت وىذا عن طريق تصغَت رلموع 

 : 2ادلربعات األخطاء أي
                       Minei

2= Min Yi –𝛽xi- 

 حيث :
 ̂6  ل القيمة ادلقدرة∝ 

 ̂6 القيمة ادلقدرة ل  β 

ˆ( )i i ie y y 6 البواقي   

ˆ
iy: .النموذج ادلقدر 

 ربتسب بالقانون التايل : ̂حيث : 
                        

                                                 
 . 17، ص  2007، دار اخللدونية للنشر و التوزيع ، اجلزائر ،  1" ط االحصاء التطبيقي جياليل جالطو ،" 1

 61ص:   2008معة اجلزائر " رسالة ماجيستَت )منشورة ( جا النمذجة القياسية لالستهالك الوطني للطاقة الكهربائية في الجزائرأمحد بن أمحد " 2

 

^ ^

  

n n 

i=1 i=1 
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1 1

2 2

1

2

1

( )( ) cov( , )ˆ
( )( )

n n

i i i i
i i

n n

i

i i

i i
ii

X X Y Y X Y n

vX X

xy x y

xXX n
  

 

   
 

  
  

  ̂  = y - B̂ x   
 الخطي:حساب معامل االرتباط      -4  

( Xاط بُت ادلتغَتات )ـــمعرفة درجة االرتب ىو ( r )ل االرتباط اخلطي ــــــدف من حساب معامــــــاذل
 . 1[1+ ،1-]وىو زلصور بُت ( Yو )

ان االرتباط خيتص يف البحث على العالقة االرتباطية بُت ظاىرتُت فقط احدامها تكون الظاىرة 
 . 2(Xو الثانية الظاىرة ادلسببة  )( Yالناذبة )

     2

1

1

2

1

( )     

( )( ) cov( , )
n

i i
i

n n

i
i i

i i

i

x y

v x v

X X Y Y
r

Y yx x Y



 

 


 




 

  : اذا كانr=1   ( ىناك ارتباط كلي موجب بُتX( و )Y.) 
  : اذا كانr=-1  ( ىناك ارتباط كلي سليب بُتX( و )Y .) 
  : اذا كانr=0  ( ال يوجد ارتباط بُتX( و )Y.)  

 : R2معامل التحديد  -5
ادلوضحة يف النموذج ( Yودة النموذج ، أي يوضح نسبة احنرافات قيم )ىذا ادلعامل يقيس ج

( R2[ و يرمز لو بالرمز )1، 0] بالنسبة لالحنرفات الكلية ، و ىو عدد موجب زلصور يف اجملال 
 .3(r، حيث ىو مربع معامل االرتباط اخلطي )

 
 

2

2

1

1

  

n

i

n

i
i

i

Y Y

e




 
 
 
 

-1=R2 

 اختبار معنوية أو الداللة بالنسبة للنموذج البسيط : -6

                                                 
1

 144ص ، 2554 اجلامعية، ديوان ادلطبوعات ،"التطبيقي اإلحصاء في محاضرات كالس،" زلمد . 
2

 108ص "،2009عنابة " -اجلزء األول –دار العلوم للنشر و التوزيع  ،اإلحصاء" عبد النور موساوي ، يوسف بركان ،" . 
3

 .62مرجع سابق ص :،الجزائر" في ئيةالكهربا للطاقة الوطني لالستهالك القياسية النمذجة أمحد،" بن أمحد . 
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، اليت تنص  H0( وذلك بوضع الفرضية Y( و ادلتغَت التابع )Xتعترب العالقة بُت ادلتغَت ادلستقل )
 االختبار : ويكون شكل  H0 عكس H1على عدم وجود عالقة بينهما ، فتكون الفرضية 

 
0 0

1 1

: 0

: 0

H

H



 





     

أو اختبار فيشر  (T)نستخدم اختبار ستيودنت  H1أو  H0والختبار صحة احدى الفرضتُت 
(F)  . 

 حبساب االحصائية التالية :ويتم ىذا االختبار : )Student)اختبار ستيودنت  6-1
 شكل االختبار :-أ

ˆ

ˆ



 




 c  حيث  

1

ˆ

tx x
 



 :االحنراف ادلعياري للمقدرة ̂. 

̂و.  القيمة ادلقدرة ل  ̂حيث 
 االحنراف ادلعياي ل : ̂  0ودبأن الفرضيةH  تنص على

تصبح :  (T)فان قيمة  βانعدام 
ˆ

ˆ






 c 

-nاحملصل عليها من القيمة اجملدولة عند درجة احلرية  (T) دبقارنة قيمة 0Hويتم قبول أو رفض 
k): حيث ) 
K ىو عدد الوسائط يف ىذه احلالة ،و : n .ىو عدد ادلشاىدات :   
 قرار االختبار :-ب

 Tc  >Tt   0: فإننا نرفضH اذن : ˆ 0   يف النموذج  )تأثَت (ومنو ادلتغَت لو معٌت
 معنوي . ̂ألن 

 Tc  <Tt  0: فإننا نرفضH اذن : ˆ 0   يف النموذج  )تأثَت (ومنو ادلتغَت لو معٌت
 غَت معنوي . ̂ألن 

 %. ( وبدرجة معنوية (n-kسبثل القيمة اجملدولة عند درجة احلرية  Ttيث ح
يوضح لنل ىذا االختبار داللة النموذج بصورة عامة ، وكذلك  :)Fisher) فيشراختبار  6-2

 ب نسبة االحنرافات ادلوضحة اىل االحنرافات غَت موضحة بواسطة النموذج:حسا
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 شكل االختبار :-أ
0

1

ˆˆ: 0

ˆˆ: 0

H

H

 

 

 







 

 االختبار باحتساب االحصائية : ويتم 

F((k-1).(n-1))=
 

1

2

1

2

ˆ /

/

  (

( )

  1)
n

i

i
i

n

i

Y

ne

k

k

y




 


 = SCE/1

SCR/(n-2)
  

 : عدد ادلشاىداتn،)يف حالة االحندار اخلطي البسيط  k=2 (ىو عدد الوسائط:kحيث 
 %.=5دبعنوية n-2.1) (عند درجة احلرية  (Ft) مع القيمة (FC)القيمة  نقوم دبقارنة

 قرار االختبار :-ب
 كان اذا Fc    Ft  <  0فإننا نرفضH  : ادلتغَتات أن أيx   أي تفسر (تؤثر( y. 

 كان اذا Fc   Ft  > 0فإننا نرفضH : أي أن ادلتغَتاتx   أي تفسر (تؤثر ال( y. 

 المطلب الرابع : تحليل نموذج االنحدار الخطي المتعدد 
 أوال: تقديم النموذج 

 ينمتغَت اتضح لنا من خالل ما سبق أن االحندار البسيط يركز على دراسة العالقة بُت         
، غَت أن واقع احلياة االقتصادية و االجتماعية  yو االخر ادلتغَت التابع  xأحدمها ادلتغَت ادلستقل 

مبٍت بشكل عام على تأثر أية ظاىرة بأكثر من متغَت مستقل ، لذلك ال بد من توسيع منوذج 
ت ادلستقلة ، مع العديد من ادلتغَتا yاالحندار السابق ليشمل على االحندار للمتغَت التابع 

xk..............................x2،x1 1ويسمى ىذا النموذج بنموذج االحندار اخلطي ادلتعدد أو العام .    
 ار:حيث تصبح معادلة االحند

      
1 2 2 3 3

.............
i t t k kt t

y x x x          
 

و تكون على  (t)لشرح أكثر ىذه ادلعادلة ديكن أن نكتبها على كل مجلة معادالت لكافة القيم 
 الشكل التايل :

1 1 2 21 3 31 1
.............

k k t
y x x x         

                                                 
 105ص : 2010-سطيف–، رسالة ماجيستَت )منشورة ( جامعة فرحات عباس البطالة" معدل على االقتصادية المغيرات أثر قياس" سليم عقون، 1
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2 1 2 22 3 23 2
.............

k k t
y x x x         
............................................................... 

1 2 2 3 3
.............

i t t k kt t
y x x x         
.............................................................. 

1 2 2 3 3
.............

n n n k kn t
y x x x         

 
 كتابة النموذج على الشكل التايل :  و ديكن

    

 

 
 
 

   

   
  

 
 ثانيا: تقديم المعالم بطريقة المربعات الصغرى

 :1تقدر ادلعامل بطريقة ادلربعات الصغرى على الشكل التايل  
yلدينا النموذج اخلطي العام :        xb              

ŷˆ                   حيث : x  
 كما يف النموذج اخلطي البسيط نصغر رلموع مربعات اخلطأ.

  
1

ˆ t tx x x y


  
 ىذه األخَتة: حنصل على قيمة ̂وباشتقاق ادلعادلة بالنسبة ل 

   2

1

1

e e ˆ ˆ
n

tt

i

e y y y y


     

                                                 
 83مرجع سابق ص  ،التطبيقي" ءاإلحصا ،" جياليل جالطو . 1

31 11 21

31 12 21

2 3

2 3

.........

.........

........ ................

........ ................

.........

.........

1

1

1

...............

....

.

1 .....

k

k

i i i ki

n n n kn

x xy x

x xy x

y x x x

y x x x

  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
   

1 1

2 2

i i

n n
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   ˆ ˆ
t

y xB y xB    
 

ˆ ˆ ˆ ˆt t t t t tyy y y xB B x B Bxx   

2 ˆ ˆ ˆ( )t t t t tyy y B x B x Bx  
 R2حساب معامل االرتباط ثالثا :
اليت تقيس عالقة االرتباط بُت متغَتين ،  من أىم ادلعامالت  R2يعترب معامل التحديد       

ووجود مثل ىذه العالقة يعٍت ضمنيا أن أحد ادلتغَتين يعتمد يف تغَته أو يف حدوثو على ادلتغَت 
 xالذي سببها التغَت يف ادلتغَت ادلستقل  yتغَت يف ادلتغَت التابع االخر ، فهو مقياس يوضح نسبة ال

و ادلشروحة   yابع ـــــدث يف ادلتغَت التــــات الكلية أو ادلتغَتات اليت ربــــأي يشرح نسبة االحنراف
 . xبواسطة تغَتات ادلتغَت ادلستقل 

 2 1
SCR SCE

R
SCT SCT

     
2

1

1

e e ˆ
n

t t t t

i

e y y yB x


  

SCT SCE SCR   
2

ˆ t t

t

SCR B x
R

ySCT

y

y
  

 بالعالقة التالية : 2R̂كما حيسب معامل التحديد ادلصحح 

 2 2 1
1 1ˆ n

R R
n k

 
    

 
   

 المتعدد بالنسبة للنموذج الخطي ة أو الداللةياختبارات المعنو  : رابعا
 و يعطى بالعالقة التالية :

      
1 2 2 3 3

.............
i t t k kt t

y x x x         
 

بنفس الطريقة اليت رأيناىا يف  (Y)و ادلتغَت التابع  (X)يعرب عن العالقة بُت ادلتغَتات ادلستقلة 
 :1النموذج اخلطي البسيط حبيث 

                                                 
 66ص مرجع سابق ،البطالة" معدل على االقتصادية المغيرات أثر قياس سليم عقون،" . 1
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 اختبار ستيودنت :-1
 شكل االختبار :1-1

0 1 2

1 1 2

: ............

....

..

....

0

: ..... 0

k

k

H

H

  

  

  

 





 
 ويتم االختبار حبساب االحصائية :

   

ˆ

ˆ

i

i





= Tc 

 =5%دبستوى معنوية  (n-k)رية مع القيمة اجملدولة عند درجة احل (Tc)مث نقارن القيمة 
 قرار االختبار : 1-2
 

  اذا كانTc  >Tt  نرفضH0 

  اذا كانTc  <Tt   نقبلH0 

 

 اختبار فيشر : -2
 شكل االختبار:2-1
 

 بالعالقة التالية : (FC)و حيسب 
 

( 1, 1)F k n 
 

 
 

2
1

21
1

R
K

R
n






C
F   

 
  اذا كانFc    Ft  > فاننا نرفض فرضية العدمH0. 

   اذا كانFc    Ft  < فرضية ال نقبلفانناH0. 

0 1 , .. .

0 1 , .. .

: ..............

:

0 2

0............. 2

ni

i n

H

H
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 بين األخطاء خامسا : اختبار فرضية عدم االرتباط الذاتي
دم وجود ارتباط ذايت لألخطاء نستعمل اختبار دربُت واتسن ــــــأكد من وجود أو عـــــلنت

(Durbin-Watson) 1تعطى عالقتو بالشكل التايل  : 
 

2

1
1

1

2(
  

 
1 )

n

i

n

i

t t

t

e e

e
DW p






  


  

2

1

1

 

t t

n

i

n

i
t

e
p

e

e











 

حيث تسمى ىذه القيمة بالقيمة احملسوبة حيث نقارهنا مع قيمتُت رلدولتُت وذلك حسب 
 احلاالت التالية لالختبار و نضع الفرضيتُت التاليتُت:

 

0

1

:

:

0

0

H p

H p 





 
 
فانو ال يوجد ارتباط ذايت و بالتايل نقبل بالفرضية  2قريبة من  DWاذا كانت قيمة  الحالة األولى :-1

 الصفرية.
قريبة من الصفر فانو يوجد ارتباط ذايت موجب وبالتايل فان  Pقيمة  اذا كانتالحالة الثانية : -2

 يكون قريب من الواحد.معامل االرتباط الذايت 
فانو يوجد ارتباط ذايت سالب ، وبالتايل فان  4قريبة من  DWاذا كانت قيمة الحالة الثالثة : -3

 .1-معامل االرتباط الذايت يكون قريب من 
اليت تشَت اىل وجود أو عدم وجود  )القيم اجلدولية لالختبار  d (ويوضح الشكل التايل قيم 

، أو اليت ذبعل نتيجة االختبار غَت زلدد ، جة األوىل ادلوجب أو السالب االرتباط الذايت من الدر 
 . d (d1,du)وتوجد قيم كل احلدين األعلى و األدىن ل 

 
 

                                                 
  105مرجع سابق ص  ،التطبيقي" اإلحصاء" ، جياليل جالطو . 1
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  :اختبار دربين واتسن (3-2)الشكل رقم 

 
  

 

 105ص: مرجع سابق ،التطبيقي" اإلحصاء ،" جياليل جالطو :المصدر
 

 

 اذا كانت :  d1>DW   أوDW>4-d1  ومنو نرفضH0. 

 اذا كانت  :DW> du  <4- du   ومنو نرفضH0. 

 اذا كانت  :DW   4-d1   4- du   أوDW   du   d1  تكون نتيجة االختبار غَت
 زلدودة ، ومن مث جيب اضافة بيانات أكثر.

 

ولة بناء نموذج قياسي يوضح أثر القروض االستهالكية على المبحث الثاني : محا
 تطور حجم الواردات

واردات من ـــــم الـــــور حجــرات االقتصادية اليت تؤثر على تطـــــد عدد ادلتغيــــــربديبعد           
ات و ـــالنظرية ـــادية ، سوف حناول يف ىذا الفصل التطبيقي دراســــنا للنظرية االقتصـــخالل دراست

ة أدوات ــــة وسوف نبُت بواسطـادية الكليــــادلتغَتات اليت ربتويها معرب عنها بادلتغَتات االقتص
االقتصاد القياسي كيف تؤثر ىذه ادلتغَتات يف حجم الواردات يف اجلزائر ، وذلك باستخدام 

 .EVIEWSبرنامج 
        المطلب األول : صياغة النموذج

غة النموذج القياسي من أىم مراحل بناء النموذج وقبل التعرف على الشكل ان صيا        
الرياضي للدالة ادلراد دراستها نشَت يف البداية اىل رموز سلتلف ادلتغَتات ادلستعملة يف الدراسة وىي 

 كالتايل : 
 IMPيتمثل يف معدالت منو الواردات ويرمز لو بالرمز المتغير التابع: 

 و تتمثل يف :ة : المتغيرات المستقل
ويرمز لو بالرمز  معدالت الدخل الفردي احلقيقيPHR. 
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معدالت تغطية الصادرات للواردات ويرمز لو بالرمز TAUX. 
معدالت سعر الصرف ويرمز لو بالرمزTCH. 
 ويرمز لو بالرمز معدالت أسعار الواردات اىل الرقم القياسي ألسعار السلع االستهالكية.CPI 
دالت القروض االستهالكية وىو متغَت ومهيمع وذلك ألن  (0-1)يمة وتأخذ الق ،

ويرمز لو بالرمز  2009 اىل غاية  2002القروض االستهالكية بدأ التعامل هبا يف اجلزائر سنة 
PRET. 

بعد التعرف على ادلتغَتات اليت يتضمنها النموذج القياسي ، وبعد  الشكل الرياضي للنموذج :
 نموذج و ادلتمثل يف الدالة التالية :مجع البيانات ادلتعلقة بكل متغَت يتم ربديد الشكل الرياضي لل

   

 حيث : 
t  َت يف السنة : سبثل الزمن أي قيمة ادلتغt 

0 1 2 3 4 5
, , , , ,     سبثل معلمات النموذج : 

ادلتغَت العشوائي أوحد اخلطأ الذي ينوب عن بعض ادلتغَتات اليت ديكن أن تؤثر على ديثل :  
حجم الواردات واليت مل ندرجها يف النموذج لشدة ارتباطها بادلتغَتات ادلختارة أو لصعوبة قياسها 

 أو ألسباب أخرى.
 المطلب الثاني : تقدير النموذج

  ةـــــــــرات اخلارجيـــة ادلتغيــة بداللـــــــة حجم الواردات كمتغَتة تابعـــــب نتطرق اىل تقدير معادلـــــــىذا ادلطل
السالفة الذكر ، من أجل احلصول على النموذج حيث قمنا باختيار ادلتغَتات ادلفسرة ، فيتم اقحام 

 .      متغَتات جديدة مادامت ذلا معنوية يف النموذج وحذف ادلتغَتات اليت ليس ذلا معنوية أو تأثَت
 

                                                 
   ىي متغَتات نوعية ليست ذلا قيم كمية و ديكن التعبَت عنها بالقيمة صفر يف حالة عدم وجود الصفة و القيمة واحد يف حالة وجود  المتغيرات الوهمية :

 الصفة .

 
Impt= 0+ 1TAUXt+ 2PRETt+ 3CPIt+ 4TCHt+ 5PHRt+ t
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 أوال : صياغة النموذج
 سنحاول صياغة معادلة النموذج على الشكل التايل :

 

 : نموذج يبين تقدير المعادلة (3-1)الجدول رقم 
 

 Eviewsرنامج من اعداد الطالب باالعتماد على بالمصدر : 
 

سوف حناول معرفة ادلتغَتات ادلعنوية  Eviewsبعد حصولنا على النموذج اعتمادا على برنامج 
وغَت معنوية و حناول ازالتها ، باإلضافة اىل معرفة درجة ارتباط ادلتغَتات ادلستقلة و ادلتغَت الثابت ، 

 وذلك من أجل احلصول عن منوذج مقبول و معرب عن الواقع.
 ديكن صياغة العالقة وفق الشكل التايل : (3-1)دول من اجل 

Dependent Variable: IMP   

Method: Least Squares   

Date: 05/29/18   Time: 17:32   

Sample: 1990 2009   

Included observations: 20   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 26.73314 5.234132 5.107463 0.0002 

TAUX -0.032360 0.014895 -2.172526 0.0475 

PRET 5.076060 1.774536 2.860500 0.0126 

CPI 0.065888 0.105934 0.621976 0.5440 

TCH 0.017618 0.059734 0.294942 0.7724 

PHR -0.350518 0.406026 -0.863290 0.4025 
     
     

R-squared 0.470961     Mean dependent var 24.84500 

Adjusted R-squared 0.282019     S.D. dependent var 3.360525 

S.E. of regression 2.847500     Akaike info criterion 5.174085 

Sum squared resid 113.5156     Schwarz criterion 5.472805 

Log likelihood -45.74085     Hannan-Quinn criter. 5.232398 

F-statistic 2.492618     Durbin-Watson stat 1.135369 

Prob(F-statistic) 0.081641    
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Impt=26.73-0.03TAUXt+5.07PRETt+0.06CPIt+0.01TCHt-0.35PHRt+ t
 

 (-0.86)   (0.29)   (0.62)   (2.86)      (-2.17)   (5.10)   tc 

 (0.40)   (0.05)   (0.10)   (1.77)      (0.01)   (5.23)   ˆ
i

         

R2=0.47          FC=2.49       DW=1.13         n=20  
 حيث :

tc  : : ىي قيم احصاءة ستودنت احملسوبة للمعامل ادلقدرة ، وربسب وفق العالقة التالية 

  ,1,2,………5= , i 
ˆ

ˆ

i

i i



 




 ˆ

iC
t

 = 

ˆ
i

  6.االحنرافات ادلعيارية  للمعامل ادلقدرة 
R2 التحديدمل : سبثل معا . 

DW .سبثل احصائية ديربن واتسون تستخدم للكشف عن االرتباط الذايت لألخطاء : 
FC سبثل احصائية فيشر احملسوبة وربتسب وفق العالقة التالية : : 

FC= 
2

2
*

1

1

R n

R m

m 


 

 حيث :
m   .عدد  ادلتغَتات ادلستقلة : 
n   .عدد ادلشاىدات : 

 ثانيا : تحليل النموذج
يعتمد التحليل االحصائي على أدوات القياس االقتصادي  كاختبار جودة النموذج ، ومن خالل 

ل أو رفض النموذج ، أما التحليل النظري أو االقتصادي االختبارات ادلعروفة سيتحدد لنا قبو 
 فيكون عن طريق مقارنة النتائج بالنظرية االقتصادية و التأكد ان كانت توافقها أو تتناقض معها.

   التحليل االقتصادي :-1
تدل االشارة السالبة يف معادلة االحندار  : (TAUX)معدل تغطية الصادرات للواردات 1-1

قدرة بالنسبة دلعامل ىذا ادلتغَت ادلتعدد ادل
1

  على أن العالقة بُت الوارداتIMP  و معدل تغطية
تصادية ، النظرية االق منطق عكسية ، وال تتفق ىذه النتيجة مع TAUXالصادرات للواردات 
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سوف  IMPبوحدة واحدة فـان  TAUXأي أن تغَت  -0.03حيث أن األثر احلدي يساوي 
 وحدة و منو ىذا ادلتغَت غَت مقبول اقتصاديا. 0.03ب ينخفض 

تدل االشارة ادلوجبة يف معادلة االحندار ادلتعدد ادلقدرة : )PRET(القروض االستهالكية  1-2
بالنسبة دلعمل ىذا ادلتغَت 

2
  على أن العالقة بُت الوارداتIMP  و القروض االستهالكية

PRET  النظرية االقتصادية ، حيث ان اذا زاد   منطق طردية ، و ىذا يتفق معPRET  بوحدة
 و منو ىذا ادلتغَت مقبول اقتصاديا .وحدة  5.07وف يزيد ب س IMPواحدة فان 

تدل االشارة ادلوجبة  :)CPI(أسعار الواردات اىل الرقم القياسي ألسعار السلع االستهالكية  1-3
يف معادلة االحندار ادلتعدد ادلقدرة بالنسبة دلعمل ىذا ادلتغَت 

3
  على أن العالقة بُت الواردات

IMP  أسعار الواردات اىل الرقم القياسي ألسعار السلع االستهالكيةو CPI  طردية ، وىذا ال
سوف يزيد  IMPبوحدة واحدة فان  CPIالنظرية االقتصادية ، حيث ان اذا زاد  منطق يتفق مع

 و منو ىذا ادلتغَت غَت مقبول اقتصاديا . وحدة 0.06 ب
تدل االشارة ادلوجبة يف معادلة االحندار ادلتعدد ادلقدرة  :)TCH(معدل سعر الصرف  1-4

بالنسبة دلعمل ىذا ادلتغَت 
4

  على أن العالقة بُت الوارداتIMP  سعر الصرف وTCH 

بوحدة واحدة فان  TCHالنظرية االقتصادية ، حيث ان اذا زاد  منطق وىذا يتفق مع طردية،
IMP  و منو ىذا ادلتغَت مقبول اقتصاديا .وحدة  0.01سوف يزيد ب 

تدل االشارة السالبة يف معادلة االحندار ادلتعدد  :)PHR(الدخل الفردي احلقيقي  معدل 1-5
ادلقدرة بالنسبة دلعامل ىذا ادلتغَت 

5
  على أن العالقة بُت الوارداتIMP  الدخل الفردي و معدل

النظرية االقتصادية ، حيث أن األثر  منطق عكسية ، وال تتفق ىذه النتيجة مع PHRاحلقيقي 
ب  سوف ينخفض IMPبوحدة واحدة فـان  PHRأي أن تغَت  -0.35احلدي يساوي 

 ومنو ىذا ادلتغَت غَت مقبول اقتصاديا. وحدة 0.35
  : حصائيالتحليل اال-2

، ولدينا  %5و موجبة ولديو معنوية احصائية عند مستوى معنوية اشارت : Cاحلد الثابت  2-1
 .IMP،بالتايل فهو يؤثر على  Prob=0.0002يساوي  Cأدىن مستوى معنوية ل 
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حيث  % 5لديو معنوية احصائية عند مستوى معنوية  : معدل تغطية الصادرات للواردات 2-2
  .  IMPؤثر على ىو ي وبالتايل،  Prob=0.04جند أن ادىن مستوية معنوية 

حيث جند أن أدىن  %5لديو معنوية احصائية عند مستوى معنوية  : القروض االستهالكية 2-3
 .  IMPىو يؤثر على  وبالتايل،  Prob=0.01مستوى معنوية 

ليس لديو معنوية احصائية  :أسعار الواردات اىل الرقم القياسي ألسعار السلع االستهالكية 2-4
ال يؤثر  ىو وبالتايل،  Prob=0.54حيث جند أن أدىن مستوى معنوية  %5عند مستوى معنوية 

 .  IMPعلى 
حيث جند أن  %5ليس لديو معنوية احصائية عند مستوى معنوية  : معدالت سعر الصرف 2-5

 .  IMPال يؤثر على  ىو وبالتايل،  Prob=0.77أدىن مستوى معنوية 
حيث  %5ية احصائية عند مستوى معنوية ليس لديو معنو  :معدل الدخل الفردي احلقيقي 2-6

 . IMPال يؤثر على  ىو وبالتايل،  Prob=0.40جند أن أدىن مستوى معنوية 
  

 و دبأن معامل التحديد R2  فان النموذج غَت مقبول ألن  0.47يساويR2   جيب أن
ومنو جيب تقدير منوذج جديد ، و دبأن النموذج خطي متعدد سوف  50تكون أكرب من 

 .OSLيف تقديره على طريقة ادلربعات الصغرى العادية  نعتمد
 ثالثا : تقدير النموذج

ان النموذج النهائي ادلتحصل عليو بعد ازالة ادلتغَتات اليت ليس ذلا معنوية يف النموذج وذلك بعد 
عدة زلاوالت من اجياد منوذج مقبول ، و قصد تصميم النموذج ادلعرب عن الواقع حصلنا على 

 يل:الشكل التا
 
 
 

         

R2=0.78          FC=5.96       DW=0.99         n=20                   
 حيث النموذج سيكون على الشكل التايل :

Impt=29.01-0.03 TAUXt+3.85 PRETt 

 (2.89)              (14.21) (-2.77)    
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 النموذج المقدر:  (3-2)الجدول رقم 

 
 

 Eviewsعتماد على برنامج من اعداد الطالب باالالمصدر : 

 
 : تحليل النموذج المقدر لثالمطلب الثا

 يتميز النموذج النهائي ادلتحصل عليو و من خالل متغَتة حجم الواردات دبا يلي :
 تحليل االقتصادي الأوال : 
تدل االشارة السالبة يف معادلة :   (TAUX) معدل تغطية الصادرات للواردات -1

درة بالنسبة دلعامل ىذا ادلتغَت االحندار ادلتعدد ادلق
1

  على أن العالقة بُت الواردات
IMP  و معدل تغطية الصادرات للوارداتTAUX  وال تتفق ىذه النتيجة عكسية ،

أي أن التغَت  -0.03، حيث أن االثر احلدي يساوي مع النظرية االقتصادية 

Dependent Variable: IMP   

Method: Least Squares   

Date: 05/31/18   Time: 22:15   

Sample: 1990 2009   

Included observations: 20   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 29.01861 2.041245 14.21614 0.0000 

TAUX -0.034882 0.012549 -2.779648 0.0128 

PRET 3.850632 1.328889 2.897632 0.0100 

 
     

     
 R-squared 0.783515     Mean dependent var 24.80500 

Adjusted R-squared 0.757567     S.D. dependent var 3.364595 

S.E. of regression 2.726233     Akaike info criterion 4.981199 

Sum squared resid 126.3498     Schwarz criterion 5.130559 

 Log likelihood -46.81199      F-statistic . 5.969830 

Durbin-Watson stat 1.135369      Prob(F-statistic) 0.010867 
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TAUX  فان بوحدة واحدةIMP  و منو ىذا وحدة  0.03سوف ينخفض ب
 ادلتغَت غَت مقبول اقتصاديا.

تدل االشارة ادلوجبة يف معادلة االحندار ادلتعدد  : (PRET)القروض االستهالكية  -2
ادلقدرة بالنسبة دلعامل ىذا ادلتغَت 

2
  على أن العالقة بُت الوارداتIMP  و القروض

طردية ، و ىذا يتفق مع النظرية االقتصادية ، حيث اذا زاد  PRETاالستهالكية 
PRET  بوحدة واحدة فانIMP  و منو ىذا ادلتغَت وحدة  3.85 سوف يزيد ب

 مقبول اقتصاديا.

 الحصائيتحليل اال:  ثانيا
اذن ىو  %5اشارتو موجبة ولديو معنوية احصائية عند مستوى معنوية :  Cالحد الثابت -1

 .IMPيؤثر على 
حيث  %5عند مستوى معنوية لديو معنوية احصائية  معدل تغطيت الصادرات للواردات : -2

 .IMPىو يؤثر على  وبالتايل  Prob=0.01  وى معنويةجند أن أدىن مست
حيث جند أن أدىن  %5عند مستوى معنوية لديو معنوية احصائية   القروض االستهالكية :-3

 .IMPوبالتايل ىو يؤثر على   Prob=0.01مستوى معنوية  
 

 و دبأن معامل التحديد R2  فان النموذج مقبول ألن  0.78يساويR2   50أكرب من 
 .تؤثر يف تطور حجم الواردات ن النموذج مقبول و أن القروض االستهالكيةذإ
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 : الفصل خالصة
 

 االقتصاد منهجية األول ادلبحث عاجل حيث الدراسة من التطبيقي اجلانب الفصل ىذا يعترب
 اخلطي اراالحند إىل التطرق مت حيث فيو، البحث منهج و اىدافو ابراز و تعريفو خالل من القياسي
 "...، النموذج تقدًن " ادلتعدد اخلطي االحندار و "النموذج فرضيات و معادلة " البسيط

 من الواردات حجم يف ادلؤثرة للمتغَتات للموضوع قياسية دراسة عن عبارة فكان الثاين ادلبحث أما
  :التالية النتائج على ربصلنا حيث اقتصاديا مقبول منوذج صياغة خالل
 الواردات حجم على يؤثر للواردات الصادرات غطيتت معدل أن. 

 العالقة أن أي  اجلزائر يف الواردات تطور حجم على تؤثر االستهالكية القروض معدل أنا 
  . طردية عالقة تعد بينها



 

 

 الخاتمـــــــة العامــــــة
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 االستهالكية القروض آلثر قياسية حتليلية دراسة عنوان حتت ىو الذي ادلوضوع ىذا يف حاولنا          

 من االستهالكية بالقروض اإلدلام '9119-0991' الفًتة خالل اجلزائر يف الواردات حجم تطور على
 يف سابقا ذكرنا كما اإلشكالية بصياغة قمنا ذلذا و الواردات على ثريىاتأ معرفة و التحليل حيث

 تطور على االستهالكية القروض تؤثر مدى أي إىل : يلي كما جاءت اليت و للبحث العامة ادلقدمة
 نقسم أن ارتأينا اإلشكالية ىذه ضوء ىـــــوعل الفرضيات من ورلموعة اجلزائر؟ يف الواردات جمح

 بشكل و األول الفصل يف حتدثنا حيث ، تطبيقي فصل و ، نظريني فصلني فصول ثالث إىل البحث
 مدع أجل من لألفراد متنح قروض أهنا على تعرفنا حيث عامة بصفة االستهالكية القروض عن سلتصر

 على اجلزائر تعمل أخرى جهة ومن ،جهة من ىذا احتياجاهتم باقتناء ذلم مساح و ، الشرائية هتمدر ق
  .اخلارجية جتارهتا حتسني

 السياسة عرفت حيث اجلزائر يف اإلسترياد سياسة تطور إىل فيو فتطرقنا الثاين بالفصل يتعلق فيما أما
 سنة منذ التام التحرير إىل الثمانينات و السبعينات خالل التام اإلحتكار من تغريات عدة اإلستريادية

 ىذه أعطت حيث ، اجلزائر انتهجتها اليت االقتصادية االصالحات ضمن مت الذي و 0991
 بغرض اخلارجة للتجارة الدولة احتكار بإلغاء وىذا اخلاص القطاع و للسوق أكرب مكانة االصالحات

 ثالثة البداية يف التحرير عملية واجهت كما اخلاص القطاع تدخل نطاق توسيع و ادلنافسة تشجيع
 ، بالعرض متعلقة ىيكلية قيود ، مرتفعة جد خارجية ديون يف تتمثل خارجية قيود:  وىي ضخمة قيود

   . العمل يف باألخص يظهر الذي االجتماعي التوازن عدم يف ادلتمثل االجتماعي القيد و
 البسيط اخلطي االحندار استخدام مت حيث البحث ذلذا يقيةالتطب الدراسة فكانت األخري الفصل يف أما

 خالل من و ، ادلصريف لنظام االستهالكية القروض دخول بعد و قبل الواردات حجم تطور مدى دلعرفة
 و التوصيات و اليها ادلتوصل النتائج كذلك ، السابقة للفرضيات اختبار عرض يتم سوف اخلامتة ىذه
 .الدراسة آفاق كذا

 : الفرضيات إختبار
 مصروفات لدفع أو الشخصي لالستهالك السلع على احلصول يف تستخدم االستهالكية القروض *

 ادلستقبل يف ادلقًتض دخل من سدادىا يتم و مواجهتها من للمقًتض احلايل خلللد ميكن ال مفاجئة
  شخصي ضمان ، كالبن على دلراقبة ادلوظف حتويل مثل ذلا ضمانات تقدمي و شلتلكاتو لبعض تصفية أو
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 .عقاري رىن ، مالية أوراق آخر
 تقبل يف جيد بشكل سامهت اجلزائرية البنوك اسًتاتيجية و األفراد جتهيز اسًتاتيجية من كل إن*

 .دينار مليار 951 القروض امجايل 9119 سنة يف بلغ حيث ، االستهالكية للقروض اجلزائريني
 عالقة ىناك إىل تصبو اليت االقتصادية النظرية صحة ىلإ توصلنا التطبيقية و النظرية الدراسة بعد*

 . اجلزائر يف الواردات حجم تطور و االستهالكية القروض بني طردية
 : االقتراحات و التوصيات

 .القروض ىذه منح يف االفراط تفادي بغية ، االستهالكية القروض عن رقابية جلنة وضع زلاولة -

 .اآلن بو معمول ىو كما الصنع احمللية ادلنتجات اءالقتن االستهالكية القروض توجيو -

 الدخل ذوي واحدة فئة من االستهالكية القروض ىذه استغالل من متنع ميكانيزمات وضع -
 .حتتاجها اليت الطبقات متناول يف وجعلها ، ادلرتفع

 ةــــالشرائي قدرتو على تؤثر ال حىت اجلزائري للفرد بالنسبة ةــــاالستهالكي القروض يف ادلبالغة عدم -
 . نقمة تصبح عليو نعمة تكون أن من بدال بالتايل و

 رغبات و طموحات مستوى يف يكون حىت منتوجاهتا جودة حتسني الوطنية ادلؤسسات على -
 حتقيق بالتايل و مبيعاهتا زيادة و انتاجياهتا من ترفع حىت ، االستهالكي بالقرض ادلعنيني األفراد
 .أكثر رحبية

 .الوطين االستثمار و ، الوطنية الصناعة تشجيع -

 . الواردات يف ادلؤثرة العوامل استقرار على احلفاظ -

 : الدراسة آفاق
 على االستهالكية القروض آثر قياس و لتحديد أخرى طريقة استخدام الباحثني على نقًتح 

 . اجلزائر يف الواردات حجم تطور

 ظل يف لألفراد الشرائية القدرة على االستهالكية روضالق آثر دراسة أيضا الباحثني على نقًتح 
 . الوطنية الصناعة تشجيع

 الواردات لطلب أخرى زلددات عن البحث زلاولة. 
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  الملخص : 
هتدف ىذه الدراسة إىل إبراز آثر القروض االستهالكية على تطور حجم الواردات يف اجلزائر  من      

القروض االستهالكية و ، حيث يتضمن اجلانب النظري لدراسة ماىية كل من  9119إىل  0991
الواردات ،  و تتبع خمتلف مراحل اليت مر هبا كليهما يف اجلزائر ، و التطرق إىل خمتلف التعديالت 

القانونية اليت قامت هبا الدولة عليهما من أجل حتسني االقتصاد الوطين باإلضافة إىل حماولة الستنتاج 
 عالقة تربط القروض االستهالكية بالواردات.     

ما اجلزء التطبيقي فقد مشل عرض ملنهجية االقتصاد القياسي و منذجة  قياسية آلثر القروض أ
االستهالكية على تطور حجم الواردات يف اجلزائر ، باعتماد على طريقة االحندار اخلطي البسيط من 

 أجل معرفة األثر و حماولة حتليليو اقتصاديا من خالل النتائج املتحصل عليها.

 تفتتاية  :الكلمات اال

 القروض االستهالكية ، الواردات ، االقتصاد الوطين ، االقتصاد القياسي .
 Résumé:   
Les effets des prêts de la consommation sur le développement du volume des 

imports en Algérie. 

Le but étude est été montrer les effets des prêts de la consommation sur le 

développement du volume des imports en Algérie durant la période entre 1990-

2009 sachant que la partie théorique de cette étude contient la représentation des 

prêt de la consommation et les imports en suivant les différentes étapes des leur 

développement aussi nous avons parlé de différentes modification juridiques qui 

ont été fait par l'état sur les prêts de la consommation et les imports dans le but 

d'améliorer l'économe nationale en plus nous avons cherché à détecter la nela 

entre les prêts de la consommation est les imports. 

En fin la partie pratique trait de la méthodologie économétrique et la modélisation 

standard des effets des prêts de la consommation sur le développement de volume 

des imports en Algérie en basant sur la simple régression linéaire pour trouve les 

conséquences et en tentant d'analyser économiquement à travers les résultat. 

Mots céls:    Prêts de la consommation, imports, économe nationale, 

économétrique.         
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