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 التطبيقية يةكاالقتصاد لدراسات ادلاليةرللة مشاؿ إفريقيا ل
 

ذات اؼبصداقية كاعبودة األصلية  اؼبقاالت بنشرالتطبيقية  ؾبلة مشاؿ إفريقيا للدراسات اؼبالية كاالقتصاديةتقـو 
التجريبية ُب ؾباالت التجارة  األحباث اجمللة ستقبلت .إفريقياشماؿ ب اػباصةُب ؾباؿ التمويل كاالقتصاد  العالية
النمو االقتصادم ، سوؽ رأس اؼباؿ ، األسواؽ اؼبالية كاألزمات ،  بائيةلسياسات النقدية كاعبا، اؼبالية ك الدكلية 
، أكاديبيُت  ستهدؼ ىذه اجمللة ـبتلف الفئات منكت .األعماؿ كاالقتصاد القياسي اؼبإب ، إدارةكالتنمية 

من ثقافات اصل بُت الباحثُت إٔب إقامة كنشر التو  كما هتدؼ اجمللة.طبلب كصانعي السياسات، مؤسسات حبثية 
 .لبناء اعبسور بُت اغبضاراتالطرؽ أفضل  اث نببحأبف العلم كال جدا، ألننا مقتنعوف متعددة

 دليل ادلؤلفٌن:
. كينبغي أخرل لةُب ؾب قد ًب نشرهيعٍت أف العمل ليس ؿبميا حبقوؽ الطبع كالنشر أك  إرساؿ اؼبقاؿ إٔب اجمللة -

 ؾبلة، ال هبوز نشرىا ُب اكدبجرد قبوؽب .وقبل تقديب اؼبشاركُت ُب اؼبقاؿع اؼبؤلفُت للمؤلف أف يضمن موافقة صبي
 دكف موافقة أصحاب حقوؽ الطبع كالنشر. لخر أ
 .، الفرنسية كاللغة العربية اإلقبليزيةاألكراؽ البحثية إبحدل اللغات التالية:كتابة   تتم 
ابلنسبة للمقاالت ابللغة  14حبجم   Traditioanl Arabic ُب الكتابة مع خط Word استعماؿ برانمج كارد-

 .ابلنسبة للمقاالت ابللغتُت الفرنسية كاالقبليزية  12حبجم  Times New Roman العربية ك خط
، حبيث ال تتجاكز األكراؽ كالدراسات اؼبقدمة عشركف صفحة، دبا فيها نهجةتكوف اؼبسانبات ـبتصرة بدقة كفب

  .لتوضيحيةاؼبصادر كاعبداكؿ كالرسـو ا
ابختصار الغرض من البحث،  فيوكلمة، يذكر   200ال يتجاكز  بلغة اؼبقاؿ لخ دب يكوف اؼبقاؿ مصحواب  -

  يكوف ابللغة االقبليزية ابلنسبة للمقاالت احملررة ابللغتُت العربية كالفرنسية. كملخ  بلغة أخرل ،كالنتائج الرئيسية
ؼبزيد من ، ك  (Jel classification) يليو تصنيف فتاحيةم كلمات  6قصى أد كح يضع مباشرة بعد اؼبلخ 
 :اؼبوقع التإب التفاصيل يرجى زايرة

https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php 
ية ك / أك غَتىا من االنتماءات األظباء الكاملة للمؤلفُت كاالنتماءات األكاديب دكينت هببُب صفحة العنواف  -

ُت خاصة اؼبؤلف اؼبعٍت رقم الفاكس كعنواف الربيد اإللكًتك٘ب للمؤلف، رقم اؽباتف ، اؼبهنية، العنواف الكامل 
 .تغيَت ُب العنواف أم إببلغ الناشر عند حدكث اؼبؤلفُتهبب على  ابستقباؿ اؼبراسبلت من الناشر، كما

، 2.1.1، 1.1.1) 1.1 كما يلي:  هبب ترقيم األقساـ الفرعية ، كدة كمرقمة بوضوحإٔب أقساـ ؿبد اؼبقاؿ تقسيم -

 .سطر منفصل خاص بو ُبظهر كل عنواف يهبب أف  كماكما إٔب ذلك.  1.2 ...(،

هبب أف صحيح، ك  كالعكس قائمة اؼبراجعيرجى التأكد من أف كل إشارة مذكورة ُب الن  موجودة أيضا ُب -
  .أجبداي تيبا تر كاملة ترتب اؼبراجع  

 إٔب الربيد اإللكًتك٘ب التإب: كالرسائل التحريرية البحوثإرساؿ  يتم -
narafe@mail.univ-tlemcen.dz

https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php
https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php
mailto:narafe@mail.univ-tlemcen.dz
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Alternatives for Economic Diversification in Algeria ―The New Economic 

Model of Growth‖ 
 اإلقتصادم يف اجلزائر " النموذج اإلقتصادم اجلديد للنمو " تنويعلل  ادلتاحة البدائل

 
  1سابق نسيمة

 "1جامعة اغباج ػبضر ابتنة "
 ز ضيايف عبدالعزي

 "1جامعة اغباج ػبضر ابتنة "
 ادللخص:

لقد عرؼ االقتصاد اعبزائرم ،صبلة من التحوالت ك التغَتات اؼبرتبطة بشكل كثيق بسعر النفط ُب االسواؽ الدكلية 
، األمر الذم حتم علبل اغبكومة ازباذ العديد من االجراءات ُب شكل اصبلحات ىيكلية كرد فعل، بغرض 

 ة لتقلبات اسعار برميل النفط ُب االسواؽ الدكلية.التخل  من التبعي
إف ىذه االصبلحات ك على كثرهتا ك تعدد اظبائها ، ٓب تؤٌب اكلها ك لعل آخرىا ما يعرؼ ابلنموذج االقتصادم 

 .2030، كرؤية استشرافية جادة لتنويع اإلقتصاد اعبزائرم ُب افاؽ 2016اعبديد للنمو لسنة 
ية لتعرؼ هبذا النموذج ، ك ماىي فرص قباحو كبديل لتنويع اإلقتصاد اعبزائرم مع إذ هتدؼ ىذه الورقة البحث

 التعريج على اىم اإلنتقادات ك نقاط الظل ؽبذا النموذج .
 

 : النموذج االقتصادم اعبديد للنمو، اإلصبلحات اؽبيكلية، التنويع اإلقتصادم ،اعبزائر.الكلمات ادلفتاحية
 JEL:E29-E60-E69تصنيف 

The Summary: 
 

The Algerian economy has defined a number of changes and changes closely related to the price of 

oil in international markets. This has forced the government to take many measures in the form of 

structural reforms in reaction to eliminate dependence on fluctuations in oil prices in international 

markets. 

These reforms, many of them and their multiple names, have not yet come to fruition. Perhaps the 

latest is the new economic model of growth for 2016, as a serious forward-looking vision for 

diversifying the Algerian economy in the horizons of 2030 

The purpose of this paper is to identify this model, and what are its chances of success as an 

alternative to the diversification of the Algerian economy with an emphasis on the most critical 

criticisms and shadow points of this model 

Keywords: new economic model of growth, structural reforms, economic diversification, Algeria. 

Jel Classification: E29-E60-E69 
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 مقدمة
لقد كاف إلهنيار اسعار النفط ُب االسواؽ العاؼبية ابلغ األثر على اقتصادايت الدكؿ الريعية ، حيث فرضت عليها 
األزمة النفطية التوجو أب تكييف اإلقتصاد ك اعادة ىيكلتو مع متطلبات السوؽ العاؼبية ك التوجو أب ما يعرؼ 

 ابلتنويع االقتصاد .
كؿ النفطية الريعية ، كجدت نفسها ؾبربة على اعادة ىيكلة ك تنويع اإلقتصاد ك ؿباكلة ك اعبزائر كغَتىا من الد

التخل  من سطوة اعبباية البًتكلية ، من خبلؿ تبٌت ما يعرؼ ابلنموذج االقتصادم اعبديد للنمو ، كمحاكلة 
 جادة لتنويع اإلقتصاد اعبزائرم . 
 ك عليو يبكن طرح اإلشكالية التالية:

 ?ميكن للنموذج االقتصادم اجلديد للنمو ، اف يسهم يف تنويع االقتصاد الوطين إىل ام مدل
 ك سيتم اإلجابة عن االشكالية من خبلؿ العناصر التالية

 اإلقتصادم للتنويع أتصيلي تظرم مدخل : أكال
 مفهـو التنويع االقتصادم  -1
 اشكاؿ التنويع االقتصادم  -2
 ؿبددات التنويع االقتصادم -3

  " اجلديد االقتصادم النموذج " االقتصادم التنويع يزماتميكان  : اثنيا
 تعريف النموذج اإلقتصادم اعبديد للنمو -1
 أىداؼ النموذج اإلقتصادم اعبديد للنمو -2
 مراحل النموذج اإلقتصادم اعبديد للنمو  -3
 كسائل النموذج اإلقتصادم اعبديد للنمو -4
 اػبطوط التوجيهية للنموذج اإلقتصادم اعبديد للنمو -5
 للنمو اجلديد االقتصادم للنموذج ادلوجهة كاالنتقادات :النقائص اثلثا
 

 اإلقتصادم للتنويع أتصيلي تظرم مدخل : أكال
 مفهـو التنويع االقتصادم -1

توزيع االسػتثمارات علػى قطاعػات ـبتلفة من االقتصاد ذلك للحد مػن ـبػاطر  يعرؼ التنويع االقتػصادم أبنػو
 ػورد كاحػد أك قطػاع كاحػد أك قطاعػات قليلة جػدااالعتمػاد اؼبفػرط علػى م

يُعرؼ التنويع االقتصادم على أنو: "تقليل االعتماد على مورد كحيد، كاالنتقاؿ إٔب مرحلة سبتُت القاعدة الصناعية 
طاع   كالزراعية كخلق قاعدة إنتاجية، كىو ما يعٍت بناء اقتصاد كطٍت سليم يتجو كبو االكتفاء الذاٌب ُب أكثر من ق
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الذم يًتافق ربقيقو مع التنويع يبكن التمييز بُت نوعُت من التنويع االقتصادم حسب اذباه كل منهما: فهناؾ 
الذم يستلـز إضافة مراحل  الرأسي كالتنويعتوليد منافع كفرص جديدة للسلع اؼبنتجة ُب ذات القطاع اؼبنتج، 

 إنتاجية إٔب اؼبدخبلت احمللية أكاؼبستوردة.
 منها: نذكر االقتصادم للتنويع التعاريف من يدالعد كردت
 تشارؾ اليت األصناؼ من متزايدة ؾبموعة على االعتماد إٔب تشَت اليت العملية:" أبنو االقتصادم التنويع يعرؼ    
 مصادر تنويع أك     الصادرات أسواؽ تنويع صورة ُب يًتجم أف أيضا كيبكن ،)اؼبخرجات( الناتج تكوين ُب

 اإليرادات مصادر تنويع أك ،)اػبارجي االستثمار من الدخل أم( احمللية االقتصادية األنشطة عن ابعيد الدخل
 فوائض ت ذا للنفط اؼبصدرة البلداف بوضع مرتبط ربدم يعد خاص كبشكل االقتصادم التنويع أف كما . العامة
 االقتصادم التنويع يعد حيث. اؽاألسو  أك االقتصادية األنشطة تنوع معيار استخداـ يتم كلقياسو .اؼباؿ رأس
 إليو ابالفتقار عاـ بشكل اقتصادايهتا تتميز اليت النامية، البلداف من لكثَت ىامة مسألة
 تعزز أف شاهنا من اليت البلد، ُب الرئيسة الدخل ؼبصادر أكرب عدد ربقيق ُب الرغبة " انو على أيضا كيعرؼ  

دكف  متنوعة، قطاعات ُب اإلنتاجية القدرات رفع ؿباكالت عرب كذلك ية،العاؼب التنافسية إطار ضمن اغبقيقية قدراتو
 بواقع االرتقاء إٔب اغباجة على يقـو كىو عالية، تنافسية ميزة ذات القطاعات تلك تكوف أف األمر يقتضي أف 
 الوحيد  اؼبورد ؿبل ربل أف يبكن تدرهبيا القطاعات ىذه من عدد
 اقتصاد تطوير ك ، احملركقات قطاع كمداخيل  صادرات على الشديد االعتماد من كما يبكن تعريفو أبنو "اغبد    
 لئليرادات. نفطية غَت مصادر ك نفطية غَت صادرات نفطي كاستحداث غَت

ك يعرؼ اؼبعهد العريب للتخطيط التنويع االقتصادم على أنو :" تلك السياسة التنموية اليت هتدؼ إٔب التقليل من 
ادية، ك رفع القيمة اؼبضافة، ك ربسُت مستول الدخل، ك ذلك عن طريق توجيو االقتصاد كبو نسبة اؼبخاطر االقتص

ففي معناه البسيط  كاحد، قطاعات أك أسواؽ متنوعة أك جديدة عوض االعتماد على سوؽ أك قطاع أك منتوج
ة االقتصاد كربريره، كُب معناه الضمٍت: ىو إعادة ىيكل . "عدـ كضع البيض يف سلة كاحدةيشار إٔب التنويع بػ 

 من خبلؿ العمل على تعزيز مبو القطاع اػباص، كتقلي  الدكر القيادم للقطاع العاـ ُب اقتصادايت الدكؿ
كُب معناه العاـ ىو تنويع مصادر الناتج احمللي اإلصبإب، أك تنويع مصادر اإليرادات ُب اؼبوازنة العامة، أك تنويع 

 اؽ الصادرات، كُب اغبقيقة التنويع يبكن أف يتضمن أيضا إحبلؿ الوارداتاألسواؽ كاألسواؽ الداخلية أك أسو 
 : االقتصادم التنويع اشكاؿ2- 
 :االقتصادم التتويع من ـبتلفة اشكاؿ ك جوانب يوجد
 .للبلد احمللي  االنتاجي الصناعي اؽبيكل  ُب التنويع  : أكال
 كابلتإب للتصدير، جديدة أسواؽ عن البحث ك اتالصادر   سلة توسيع خبلؿ من الصادرات ُب التنويع : اثنيا
 اعادة اك الناشئة،  االسواقاالقليمية على الًتكيز خبلؿ من  األسواؽ تنويع ك اؼبنتجات  تنويع  بُت مبيز اف يبكن

 .احمللية السوؽ اكتشاؼ
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 ينطبق اىذ ، االنتاجية ُب مكاسب بتحقيق خاص بشكل  يتعلق ك):الصناعي( االنتاجي اذليكل تنويع -أ
 ىذا على ك االكلية، ك اػباـ اؼبنتجات تصدير ُب اؼبنحصرة ك اؼبوارد على القائمة االقتصادايت على خاص بشكل
 ك االنتاجية االنشطة ؿبدكدية من التخل  ُب تسهم ، جديدة  فضاءات لدخوؿ السعي من البد  االساس
 على يعمل اف يبكن ايضا التنويع ، اؽبولندية العلة كأ الطبيعية اؼبوارد لعنة مثل فيها اؼبرغوب غَت  ظواىر تفادم
 دبعٌت التنمية ابلتإب ك اؼبهارات، ك التكنولوجيات من اعلى مستوايت ذات انشطة كبو اؽبيكلي التغيَت  تسهيل
 قدرة على ايضا ينعكس كثَتة تواحي ُب االقتصادم التنمويع ربقيق فإف ىذه النظر كجهة من ك ، مشولية اكثر
 .اخرل قطاعات ُب االنتاجية القدرات بناء ك الطبيعية اؼبوارد امتبلكهم حتمية ك قيود ذباكز ُب فالبلدا

 سوؽ على  االعتماداؼبفرط اف اذ ، االنبية من القدرة نفس على ىو)االسواؽ تنويع( اخلارجي التنويع -ب
 على  عكسيا يؤثر اف كنيب الطلب البفاض اف حيث ، كاضحة مساكئ وبمل االسواؽ من قليل عدد اك كاحدة
  االسواؽ من العديد تفتح اف يبكن االخَتة فهذه اؼبنتجات، ك االسواؽ ُب التنوع عن البحث هبب لذا االقتصاد
 . لئلقتصاد تنافسية ميزة وبقق الذم االمر  االنتاج تكلفة تقليل ك اؼبنتجات جودة خبلؿ من
 زلددات التنويع االقتصادم:-3

 اغبكم الراشد شرطا اساسيا ُب بناء بيئة مواتية للتنويع االقتصادم ، حيث ينطوم ىذا : يعتربمؤشرات احلوكمة
االخَت على تصميم ك تنفيذ سياسات ىادفة القطاعات الناشئة ك التأكد من امكانية تطورىا ُب بيئة تسمح ؽبا 

ماسة للتنسيق الفعاؿ بُت  ابإلزدىار كزايدة مسانبتها ُب االقتصاد الوطٍت.ك على الضعيد االقليمي ىناؾ حاجة
صناع القرار ك اعبهات اؼبعنية اؼبختلفة ُب البيئة االقتصادية االقليمية ك الدكلية،فتلك القيادات الوطنية االقليمية من 

 أفراد ك مؤسسات تشكل القاطرة  ك القيادة التنفيذية اليت ترسم اطارا للتنويع االقتصادم
سة التنويع االقتصادم ُب اذباىات ـبتلفة ، ينعكس من خبلؿ كجود ادارة فوجود القيادة التنفيذية ضركرم لسيا

اقتصادية رشيدة للموارد الطبيعة ، ككذا كجود اطار قانو٘ب تشريعي مستقر يدعم النشاط االقتصادم ك يوفر مناخ 
 مبلئم لبلستثمار. 

 العاـ للقطاع  الرايدم الدكر نم اغبد  أبنو االقتصادم التنويع (ESCWA) اإلسكوا تعترب :اخلاص القطاع دكر
 استغبلؿ ك االبتكار خبلؿ من رايداي دكرا يلعب اف يبكن االخَت اػباص،ىذا القطاع مبو تشجيع خبلؿ من

  التطوير ك البحث ؾباالت اإلستثمارُب اؼبثاؿ سبيل على يبكنو حيث ، اؼبستغلة غَت القطاعات ُب الفرص
  ربديث ك جديدة  قطاعات حدكد ُب  تعمل ما غالبا اػباصة تفالشركا ذلك أب اعبديدة،اضافة لبلنشطة
  سياسات رسم خبلؿ االعماؼبن رايدة تعزيز سبل توفَت اغبكومة على وبتم الذم اعماؽبا،األمر ُب سبيزا ك ابتكارا
 القطاع طاعالق بُت الفوارؽ إزالة ،ك الشركات اماـ من البَتكقراطية العوائق ك العقبات ازالة ك  ذبارية ك  صناعية
 للبلد االقتصادم التنويع ُب اؼبسانبة كىو كاحد فاؽبدؼ ، اؼبساكاة قدـ على معاملتهم ك القطاع ك العاـ

 اؼبوارد االقتصادم،ىي التنويع ُب اؼبسانبة على القدرة لديها اليت اؼبختلفة العوامل بُت من: الطبيعية ادلوارد
 مضافة قيمة تقدٙب ؿبليا،ك اؼبنتجة السلع ك الصادرات حجم ةلزايد اؼبوارد ىذه استغبلؿ يبكن حيث الطبيعية
 التنويع سياسة ك طبيعية موارد االخَتتينمن ىاتُت انسجاـ ك توافق عدـ ىو غالبا يبلحظ ما الوطٍت،لكن لئلقتصاد
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 سمر  ُب السياسية االرادة توافق عدـ أب ذلك يرجع اعبزائر،ك فيها االفريقيةدبا الدكؿ ُب خاصة االقتصادم
 ُب استثمارات شكل ُب الطبيعة اؼبوارد تلك تصدير لعوائد كالرشيد االمثل االستغبلؿ تكفل اقتصادية سياسات
 .الصادرات تنويع ؾباالت توسيع ؽبا يتيح فبا ،.مثبل كالسياحة اػبدمية التحويليةكالقطاعات الصناعات

 عن  التكتبلت تعرب ،حيث اإلقتصادية ك السياسية  اإلقليمية التكتبلت ُب  تتمثل ك:  اإلقليمية العوامل
 اندماج شكل ُب ، التكتبلت اعضاء مصاّب زبدـ  اقتصادية ك سياسية قضااي حوؿ الرؤل ُب توافق ك  إسًتاتيجية
 مناخ ربسُت ك االمواؿ رؤكس عبور تسهيل ك اعبمركية اغبواجز ازاحة  أب يهدؼ  اقتصادم تكامل اك  اقتصادم
 . االستثمار

 ُب اإلندماج خبلؿ من ، اػبارجية االسواؽ على االنفتاح درجة الدكٕب ابالطار ىنا اؼبقصود :لدكيلا اإلطار
 مرتفعة االقتصادم االنفتاح درجة كانت كلما انو حيث  للتجارة العاؼبية اؼبنظمة غرار على الدكلية التكتبلت
 ألسواؽ الولوج طريق عن  االقتصادم التنويع سياسة على ابالهباب تعود  اقتصادية منافع جلب ُب ذلك ساىم
 سياسة خبلؿ من اإلقتصادم التنويع سياسة تعزيز ُب  الدكٕب النعاكف يسهم كما جديدة، دبنتجات ك  جديدة

 ك التنمية منظمة ك  الدكٕب البنك غرار على الدكلية اؽبيئات طرؼ من اؼبمنوحة   التقنية ك الفنية اؼبساعدات
 .االقتصادم التعاكف
 التنويع عملية ُب معترب بقسط اؼبؤسسية القدرات ك البشرية اؼبوارد تسهم: البشرية ادلوارد ك ادلؤسسية تالقدرا

 ك التحتية البٌت توفرت فكلما ، للخارج اؼبصدرة اؼبنتجات إلثراء الدافعة ك مساعدة عوامل دبثابة ،فهي االقتصادم
 ُب ذلك حديديةاسهم سكك ك حديثة طرقات شبكة ،  مطارات  ، جافة موانئ، موانئ من   اللوجستكية
 ُب ابرز ،دكرا اؼبعرفة اقتصاد على اؼبنفتحة الكفأة ك اؼبؤىلة البشرية للموارد اف كما ، التصدير عمليات تسهيل
 على ينعكس اغباؿ بطبيعة ىذا كل العامة، ك اػباصة االقتصادية اؼبؤسسات لدل االبتكار ك اؼببادرة ركح تعزيز
 .الدكلية ك االقليمية االسواؽ ُب تنافسية ؽبا يعطي الذم االمر للتصدير اؼبوجهة اؼبنتجات جودة

  للنمو "اجلديد االقتصادم النموذج " االقتصادم التنويع ميكانيزمات   :اثنيا  
 اعترب الصناعية،كما ك التجارية للسياسات  االساسي الرىاف دبثابة 1930 منذ  االقتصادم التنويع موضوع اعترب
 يومنا أب اعبزئية تلك تدرؾ ٓب اعبزائر التنموية،بينما السياسات ك النقاشات فغي مركزاي موضوعا الوقت ذلك منذ

 ُب اساسية كركيزة اؼبطلب ىذا ادرج اف أب النفطية ابلعائدات مرىوان ك مرتبطا اعبزائرم االقتصاد كبقي اغباضر،
  اعبديد. االقتصادم النموذج

اعبديد للنمو عن توجو سياسي اقتصادم املتو الظركؼ االقتصادية الصعبة اليت سبر هبا  يعرب النموذج اإلقتصادم
 الببلد جراء البفاض اسعار النفط ُب السوؽ الدكلية .

 تعرؼ النموذج اإلقتصادم اجلديد للنمو: -1
 بو ابشرت ،الذم 2016 أفريل 10 اإلثنُت يـو اعبديد، االقتصادم للنموذج العريضة اػبطوط عن رظبيا اإلفراج ًب

 ) العمل كأرابب اعبزائريُت للعماؿ العاـ االرباد اغبكومة، ( الثبلثية اجتماع خبلؿ ، 2016 جواف 5 ُب اغبكومة
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 اقتصادية خطة عن:" عبارة كىو  2016 جويلية 26 ُب الوزراء ؾبلس قبل من اعتماده كًب اعبزائر، ابلعاصمة
 من صبلة تضمنت للنمو، "اعبديد االقتصادم مبوذج "اسم عليها أطلقت للمحركقات، اؼبطلقة التبعية من للخركج

 شبكة على موقعها على صفحة 21 ُب ؿبررة كثيقة عرب اؼبالية كزارة نشرهتا العميقة، كاؼبرحلية اؽبيكلية اإلصبلحات
 .اإلنًتنت

 مطلع مع اؼبيزانية عجز ك التقليل من ، التشغيلية تغطية النفقات ربقق بصفة اإليرادات تعزيز خبلؿ من كذلك 
 فيتمثل التنويع جبانب يتعلق فيما أما الداخلي، اؼبإب السوؽ ُب االضافية الضركرية اؼبوارد تعبئة مع 2019عاـ 
 سنواي ابؼبائة 6.5 بنسبة احملركقات قطاع خارج اػباـ الداخلي الناتج زايدة على الًتكيز أساسا ُب أساسا األمر
القيمة  ُب اؼبصنعة الصناعات نصيب مضاعفة مع دبرتُت الفردم الدخل رفعك   2030-2020الفًتة  خبلؿ
 دبا الصادرات كتنويع االنتقاؿ الطاقوم الًتكيز خبلؿ من كذلك اػباـ الداخلي الناتج من% 10 بنسبة اؼبضافة
 .الغذائي األمن يضمن
 ُب ىذا اؼبقاـ هبب التذكَت أبىداؼ النموذج ك مراحلو ك خطوطو العريضة. 

 أىداؼ النموذج اإلقتصادم اجلديد للنمو -2
 اؼبسار اؼبتواصل للنمو -أ
 مضاعفة حصة الصناعة التحويلية  -ب
 عصرنة القطاع الفبلحي . -ج
 اإلنتقاؿ الطاقوم . -د
 تنويع الصادرات. -ك
 مراحل النموذج اإلقتصادم اجلديد للنمو -3

 تتمثل مراحل ىذا اؼبسعى ُب :
 (8101-8102)مرحلة اإلقالع  -أ

ستتمحور حوؿ بعث ىذه السياسة التنموية اعبديدة ك ستتميز بنمو تدرهبي للقيم اؼبضافة ؼبختلف القطاعات 
 .ابذباه اؼبستوايت اؼبستهدفة

 (8182-8181) مرحلة اإلنتقاؿ -ب
 االقتصاد الوطٍت  فستكوف مرحلة انتقالية ىدفها "تدارؾ"

 (8101-8182)مرحلة اإلستقرار  -ج

االلتقاء عند نقطة   االقتصاد قد استنفذ قدراتو االستدراكية ك تتمكن عندىا ـبتلف متغَتاتو من  يكوف ُب أخرىا
 .التوازف
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 كسائل النموذج اإلقتصادم اجلديد للنمو -4
احلفاظ على اليسر ادلايل اخلارجي للبالد من خالؿ تقليص الواردات ك تطوير  -4-1

  الصادرات خارج احملركقات
 ازباذ اجراءات كقائية للحد من استنزاؼ احتياطي الصرؼ ، ابلعمل على اصدار رخ  من خبلؿ اللجوء أب

اإلسًتاد للمتعاملُت اإلقتصادين، لكن ىذا األخَت ااثر حفيظة ك انزعاج اؼبتعاملُت االقتصادين ُب الداخل ك 
برفض ضرائب مرتفعة الشراكاء األجانب االمر الذم عجل إبسقاط ىذا اإلجراء ، ك اللجوء أب سياسة ضبائية 

 ضباية للمنتج الوطٍت ك تضيقا لقنوات خركج العملة الصعبة للخارج. %200تصل أب 
 التحفيز على انشاء ادلؤسسات  -4-2

على اعتبار اف اؼبؤسسات الصغَتة ك اؼبتوسطة تعترب حلقة كصل للقتصاد الوطٍت للوصوؿ ؼبرحلة التنويع االقتصادم 
يزات ك االعفاءات اعببائية  من خبلؿ توفَت العقار الصناعي ك تسهيل االجراءات ، ابلًتكيز على تقدٙب التحف

االدارية إلنشاء تلك اؼبؤسسات خاصة ُب ؾباؿ اؼبناكلة الصناعية ك تشجيع اؼبؤسسات الناشئة ُب ؾباؿ الربؾبيات 
 ك الذكاء الصناعي.

 استكماؿ االصالح البنكي . -4-3
ات ، يعرؼ القطاع اؼبإب صبلة من االصبلحات اليت مست العديد من ُب اطار السياسة الوطنية لئلصبلح

اجملاالت ، لعل أنبها على االطبلؽ ىو القطاع البنكي الذم عرؼ ؿباكالت جادة من خبلؿ التوجو أب التسيَت 
اإلقتصادم للمؤسسات اؼبالية ك اإلبتعاد عن التسيَت االدارم ، ك البحث عن النجاعة اإلقتصادية ُب منح 

 القركض .
 تطوير سوؽ رؤكس االمواؿ. -4-4

كذلك من خبلؿ ربفيز اؼبتعاميلُت اإلقتصاديُت للولوج لعآب البورصة إلعطاء ديناميكية لئلقتصاد الوطٍت، ك جعل 
 تعامبلت بورصة اعبزائر مؤشرا  لقوة اؼبؤسسات اعبزائرية ، دكف انباؿ لفتح رأس ماؿ اؼبؤسسات لشريك االجنيب .

 لتوجيهية للنموذج اإلقتصادم اجلديد للنمواخلطوط ا -5
ك يرتكز على دعم االستثمار اؼبنتج ، ك ال سيما القطاعات اليت تتوفر فيها الببلد التنويع الصناعي : 5-1

أصبل على قاعدة اك مزااي مقارنة ك ابالخ  الصناعات االلكًتكنية ك الرقمية، الصناعات الغذائية ، ك تركيب 
إلظبنت ك اغبديد ،ك الصتاعة الصيدالنية ك قطاع السياحة ك النشاط البعدم للمحركقات ك السيارات ك صناعة ا

 النشاط البعدم للموارد اؼبنجمية.
، كلبلوغ ىذا 2030من القيمة اؼبضافة ُب حدكد % 10اؽبدؼ ابلنسبة للصناعة خارج قطاع احملركقات ىو بلوغ 
ترب، فيما مقابل معدؿ مبو للقطاعات األخرم يًتكاح بُت اؼبستول يتطلب إنتاج قيمة مضافة صناعية دبعدؿ مع
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% لقطاع اػبدمات، على اساس أف حصة األشغاؿ العمومية ُب الناتج الداخلي اػباـ ستًتاجع لصاّب 6.5-7.4
 .خبلؿ الفًتة اؼبرجعية% 1.7قطاع صناعات الذكاء الذم سيبلغ مبوه 

 : أتمٌن ادلوارد الطاقوية ك تنويعها 5-2
ترقية النجاعة الطاقوية ابغبد من تبذير الطاقة  كزايدة اإلىتماؿ بقطاع الطاقات اؼبتجددة من خبلؿ من خبلؿ 

 تشجيع اإلستثمار ُب ىذا القطاع ، فضبل عن ترقية الطاقات االحفورية غَت التقليدية ، على غرار الغاز الصخرم 
 
 :  اإلنتشار االقليمي للتنمية الصناعة 4-3

ة اقليمة لبلستثمارات ك ربسُت تسيَت العقار الصناعي،ككذا التسليم التدرهبي للمناطق من خبلؿ اعداد خريط
 منطقة. 50الصناعية اعبديدة ك اؼبقدر عددىا بػػػػػػػػ 

 :  توفًن شركط تطوير الصادرات خارج احملركقات 5-4
اقامة ؾبلس كطٍت خصوصا مع مراجعة القانوف االساسي للشركة اعبزائرية لتأمُت ك ضماف الصادرات ، ك 

 استشارم من اجل ترقية الصادرات ،ك تشجيع انشاء اؼبؤسسات اؼبصدرة ك دعم االلصادرات الناشئة.
أما فيما ىب  تطوير القطاع الفبلحي فلم يتم التطرؽ اليو ُب النموذج اإلقتصادم اعبديد للنمو، فيظل يسًتشد ك 

 .2014افريل  اعي احملددة ُب الربانمج الرائسي لشهر، ك كذا اؼبس2009يسيَت بتدابَت الدعم الفبلحي لسنة 

 : 6.5سنوم خارج احملركقات بػػػػ  على صعيد التحوؿ اؽبيكلي لبلقتصاد يرمي النموذج اعبديد إٔب ربقيق معدؿ مبو

 : الداخلي اػباـ الفردم الذم ينتظر اف يتضاعف بػػػػ  ك "ارتفاع ؿبسوس" للناتج 2030ك  2020ابؼبئة ما بُت 
ابؼبئة حاليا إٔب  3.5القطاع الصناعي ُب الناتج الداخلي اػباـ لينتقل من   مرة إٔب جانب تضاعف مسانبة 2.3
 .معترب حسب الوثيقة  ابؼبئة. غَت اف بلوغ ىذا اؽبدؼ يقتضي رفع القيمة اؼبضافة للقطاع الصناعي بشكل  10

 .الغذائي ك تنويع الصادرات  اؼبرتبطة ابألمنك يتعلق األمر كذلك بعصرنة القطاع الفبلحي قصد بلوغ األىداؼ 

معدؿ مبو   ك يسعى النموذج من جهة اخرل إٔب ربقيق ىدؼ التحوؿ الطاقوم الذم سيسمح بتخفيض
الفعلية ك اقتصار عملية االستخراج من   االستهبلؾ الداخلي للطاقة إٔب النصف من خبلؿ "تقييم الطاقة بقيمتها

 ."دكف غَته  فعبل للتنميةابطن االرض على ما ىو ضركرم 

ىذا يعوؿ النموذج اعبديد   كما يهدؼ إٔب تنويع الصادرات من اجل دعم سبويل مبو اقتصادم متسارع، من اجل
 .ربل ؿبل احملركقات ك البناء ك األشغاؿ العمومية  على إحداث ديناميكية قطاعية مركرا بتطوير فركع جديدة

السريعة اليت ينبغي على القطاع   وؿ اؽبيكلي للنشاط اؼبنتج ك الوتَتةك تشَت الوثيقة إٔب أف "عمق ىذا التح
 ."اليت سيواجهها االقتصاد الوطٍت خبلؿ مسار تنويعو  الصناعي إتباعها ُب النمو تشكل أكؿ الصعوابت
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رأس احملركقات بتطور إنتاجية   ك خبصوص االستثمار ينتظر من اجل ربقيق التحوؿ اؽبيكلي "ربط االستثمار خارج
ؼبستول معُت من النمو ىب  االنتاجية العامة ك يبكن معدؿ   اؼباؿ اؼبستثمر". ُب ىذا اإلطار ًب كضع تصور

 .من خلق معدالت مبو اقتصادم اعلي  االستثمار العاـ نفسو

العاـ على كجو سواء. من   ك على ىذا األساس هبب اف يستهدؼ ربسُت االنتاجية العامة االستثمار اػباص ك
قصد زبفيض نفقات التجهيز اؼبسجلة  2025ابتداء من   ىذا ًب برؾبة تعزيز ميزانياٌب اثف سيطبق ابلتدريجاجل 

  ذلك شريطة ذبسيد نظاـ كطٍت جديد لبلستثمار ابللجوء إٔب الشراكة بُت القطاعُت  مباشرة ُب ميزانية الدكلة ك
 .العاـ ك اػباص

الواردات ك الصادرات خارج احملركقات من   وذج إٔب تقليل الفارؽ بُتك فيما ىب  قابلية الدفع اػبارجية يرمي النم
سياسة النجاعة الطاقوية ك تطوير الطاقات اؼبتجددة تسمح بتوفَت   خبلؿ بعدين أساسيُت يتعلق االكؿ بتجسيد

ت )فبلحة ك احملركقا  انتاج احملركقات قابل للتصدير ك يتعلق الثا٘ب بتسريع كتَتة الصادرات خارج  فائض ىاـ من
 .صناعة ك خدمات(

الواردات ك االستهبلؾ   ك ينتظر اف تسمح مواصلة كتَتة مبو صادرات السلع ك اػبدمات خارج احملركقات ك
يعترب ؿبررك الوثيقة انو "من اؼبستحيل ربقيق مبو   اذ 2020الطاقوم بتحسُت كضعية ميزاف اؼبدفوعات ابتداء من 

 ."دات اؼبسجل خبلؿ العشرايت االخَتةالوار   اقتصادم قوم دكف كبح تدفق

مواجهة اربعة عراقيل أساسية مرتبطة   2030ك يتعُت على االقتصاد الوطٍت من اجل التوصل إٔب النقلة اؼبنتظرة ُب 
 .االستدانة الداخلية ك قابلية الدفع اػبارجية ك التحوؿ الطاقوم  حبجم التغَتات ُب ىيكلتو اإلنتاجية ك تطور

ست نقاط إسًتاتيجية   د ىذه النظرة اعبديدة جاء النموذج جبملة من التوصيات تتمحور حوؿك من اجل ذبسي
القانوف االساسي ك تشكيلة عبنة فباسة األعماؿ "دكينغ   تتعلق بتحفيز خلق اؼبؤسسات ابعبزائر ك مراجعة كل من

  سيس "نظاـ فعلي" لبلستثماربباحثُت ك خرباء ك كذلك سبويل االستثمار من خبلؿ ات  بيزنس" من خبلؿ تعزيزىا
 .ُب التجهيز العمومي ك مواصلة اصبلح النظاـ البنكي ك تطوير سوؽ رأس اؼباؿ

أيضا إعادة تنظيم تسيَت العقار   كما يتعلق االمر دبراجعة السياسة الصناعية بغية تسريع مبو القطاع الصناعي ك
لوطنية للوساطة ك الضبط العقارم ك إعداد برانمج جديد الوكالة ا  الصناعي ك إدماجو اعبهوم مركرا دبراجعة مهاـ

اؼبوارد   الصناعية. ُب نفس السياؽ يوصي معدك الوثيقة بضركرة ضماف األمن الطاقوم ك تنويع  لتوزع اؼبناطق
تكنولوجي لتطوير الطاقات اؼبتجددة إٔب   الطاقوية من خبلؿ برانمج للنجاعة الطاقوية يرافقو برانمج صناعي ك

 .ك اضفاء اكرب قدر من النجاعة على االدارة االقتصادية  كضع نظاـ جديد للمعلومة اإلحصائية جانب
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 :ؿباكر إسًتاتيجية (6)ستة  تسطَت ًب ،  اعبديد  االقتصادم لنموذج اؼبسطرة األىداؼ بلوغ ألجل ك
 ة : من خبلؿ أتىيل قطاع اؼبؤسسات الصغَتة ك اؼبتوسطحتفيز ادلقاكالتية يف اجلزائر  -
: من خبلؿ تقدٙب تسهيبلت بنكية للمتعاملُت اإلقتصادية ، ك ؿباكلة جذب اإلستثمارات متويل االستثمار  -

 األجنبية.
:من إعادة بعث اجملمعات الصناعية الكربل على غرار ؾبمع اغبديد ك الصلب السياسة الصناعية كالتنويع -

 ابغبجار قطاع النسيج .
: ك ىو ما يعكسو اسًتجاع العقار الصناعي دة تنظيم العقار الصناعي كإدماجوتعزيز التنمية الصناعية إبعا -

   اؼبهمل ك غَت اؼبستغل ك انشاء مناطق صناعية جديدة خاصة ُب اؽبضاب العليا ك اعبنوب.
:من خبلؿ البحث عن النجاعة الطاقوية ك ترشيد استعماؿ الطاقة ك ضماف األمن كتنويع ادلصادر الطاقوية -

 لوية لقطاع الطاقات اؼبتجددة.اعطاء اك 
: من خبلؿ حوكمة ىذا النموذج اإلقتصادم ك ضركرة ارتباطو ابلشفافية حكامة النموذج االقتصادم اجلديد -

 ك اؼبكاشفة ك اؼبساءلة ك تغليب القانوف.
 05رخ ُب اؼبؤ  86-18ك ُب ذات السياؽ ًب االشارة أب النموذج االقتصادم اعبديد ، ُب اؼبرسـو التنفيذم رقم 

ك اؼبتضمن آلية متابعة التدابَت ك االصبلحات اؽبيكلية ُب اطار تنفيذ التمويل غَت التقليدم ك ذلك  2018مارس 
 :من خبلؿ مواصلة تنويع االقتصاد الوطٍت ك تفعيل النمو ك السيما خارج احملركقات من خبلؿ

 ت.ربسُت العرض العقارم ك توفَت القرض من خبلؿ رفع حجم االستثمارا -

تعزيز السياسة التحفيزية لتوجيو االستثمار اكثر فاكثر كبو القطاعات اليت يتوفر االقتصاد الوطٍت على  -
 مزااي اؼبقارنة.

 عصرنة ك تعزيز ادكات اؼبرافقة ك ترقية الصادرات خارج احملركقات. -

مقدمي  اعداد مدكنة للمنتجات الوطنية من السلع التجهيزك اؼبدخبلت ك تبلغ أب اؼبستثمرين ك -
 األكامر.

 اجلديد للنمو االقتصادم للنموذج ادلوجهة كاالنتقادات اثلثا :النقائص
 كعدـ كضوح ؿباكره، عدـ ىي االعبلـ كسائل لدل ظهرت كاليت اعبديد االقتصادم للنموذج االنتقادات أكثر لعل
 :النقائ  أىم نبُت يلي كفيما عليو، اؼبصادقة بعد بدقة السياسية اإلرادة بركز
 (كبلنبا أف إال ، 2019 - 2016 الفًتة خبلؿ العامة اؼبالية ؿبور بنجاح للتنبؤ سيناريوين على النموذج بٍت - 
 خبلؿ فمن العجز، إستمرار على يؤكد) النفط أبسعار االلبفاض رر ا ابستم كاؼبتشائم النفط أسعار ابرتفاع اؼبتفائل
 سنة ُب للربميل دكالر 55 ، 2017 سنة ُب للربميل دكالر 50 أم النفط؛ أسعار كضعية بتحسن اؼبتفائل السيناريو
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 مع ، 11%بنسبة اإليرادات تزداد أف بشرط اػباـ الداخلي الناتج من 1.9% ب عجز ربقق اؼبيزانية فأف ، 2018
 معدؿ أف إال ، %4 حدكد عند التضخم كمعدؿ ، 108 حدكد الدينار عند مقابل الدكالر صرؼ سعر ثبات
 سنة ُب 6.40 % حدكد ُب كاف التضخم معدؿ أف كما ،2016 سنة ُب110 إٔب البفض قد الدينار صرؼ

 الضغوطات زايدة يعكس الذم األمر سليمة، غَت كانت السيناريوين عليها بٍت فالتوقعات اليت كعليو ، 2016
 أنو إذ فاض،االلب ُب الدينار صرؼ سعر كاستمر االلبفاض، ُب النفط أسعار العامة إذا استمرت اؼبوازنة على
 . الواحد للدكالر دينار 111.42 حدكد إٔب 2017 سنة من األخَت الثبلثي ُب كصل
 األمواؿ النموذج انتاجية ُب جاء كما أدؽ بعبارة أك اؼبصركفة لؤلمواؿ اؼبردكدية ربقيق ضركرة النموذج تضمن -

 على تعود قد اؼبواطن ألف ذلك اؼبطلب، ذلك لتحقيق ميكانيزمات أية كضع دكف العمومية لئلدارة اؼبستثمرة
 كالتعليم الصحة دعم عن الدكلة زبلي االنتاجية تعٍت فهل قيمتها، دفع دكف اػبدمات بعض على اغبصوؿ
 اؼبدنية؟ اغبالة كخدمات

ُب نفس اإلطار يبكن اإلشارة إٔب اف اغبكومة تسعى أب التوجو أب ما يعرؼ ابلدعم الذكي من خبلؿ مراجعة 
 ؼبتمثلة ُب التحوالت اإلجتماعية لصاّب قطاعات السكن ، الصحة ،الًتبية ، التعليم ، الداخلية .سياسات الدعم ا

 ٓب أنو إال االنتاج قطاع ُب العاملة اليد تكوين ضركرة على التنويع سياسة ُب اعبديد االقتصادم النموذج ركز -
 اػبصوص كجو على االستثمار،ك الًتكيز مناخ ربسُت ُب تساىم ألهنا األىم كىي الرقابة ؾباؿ ُب تكوينها على يركز
 الفكرية كاؼبلكية االستثمار اؼبعدات اؼبستوردة، ك ضباية على الدكلية اؼبعايَت كتطبيق ابلتهريب، اؼبتعلقة الرقابة
 .كغَتىا
 لربلي يتضمن ٓب النموذج أف كما ؿباربتو، ككيفية الببلد ثركات استنزاؼ ُب الفساد دكر على الًتكيز عدـ -

 ُب دكرىا ابراز كعدـ منها، اؼبستوردة كخاصة كاؼبقلدة اؼبغشوشة اؼبنتوجات من سنواي اعبزائر تتحملها اليت اػبسائر
 .اعبزائر ببيئة يتعلق ال النموذج ككأف االستثمار، تشجيع
 )ش.خليل(بق كاؼبناجم السا الطاقة كزير أنو كحسب إال االقتصاد، لتنويع النموذج تضمنها اليت اإلجراءات كثرة  -
 على حدل. اجراء كل تطبيق كمدة عنها، اؼبسؤكلة كاعبهة تنفيذىا، كيفية يتضمن ٓب
 األمواؿ، رؤكس سوؽ دكر كتعزيز البنكي النظاـ إصبلح على االستثمار تشجيع سياسة ترتكز -
 التكنولوجية التطورات مواكبة عن عاجزا يظهر الذم العاـ القطاع طرؼ من زاؿ ؿبتكرا ما األخَت ىذا أف إال
 بدكره يتعلق ما اعبزائرم فمثبل االقتصاد طبيعة إٔب يرجع ما فمنها إطاره، عن خارجة معظمها عوامل لعدة نتيجة
 ما كىو لؤلجور األدٗب اغبد حوأب ضعف أم دج، 18.000 يساكم لؤلجور األدٗب اغبد قبد اؼبعامبلت تسوية ُب

 عملية كل عن كالعمولة دكالر، 70 ُب حدكد (visa) لبطاقة ةالسنوي التكلفة كانت فإذا ، دكالر 161 يعادؿ
 أف لؤلجور األدٗب للحد يبكن فهل كسحب، عملية دفع كل عن ابؼبائة 1 عمولة إليها مضافا دكالر 1 سحب
 االقتصاد، سبويل ُب األخَتة ىذه تؤديو الذم الفعاؿ رغم الدكر كذلك االلكًتكنية، ابلنقود التعامل تكاليف يتحمل
 اؼبتعاملُت اجبار على األمن مؤسسات كبُت بينو التعاكف تعميق ظل عدـ ُب لو يبكن ال البنكي القطاع أف اكم

 .دائرتو داخل التعامل الرظبي على غَت القطاع ُب كخاصة
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 يرقى ال النموذج اؼبقًتح أف على مؤشر ،الضرائب كرفع اعبباية بزايدة االقتصادم لئلقبلع اعبديد النموذج ربط -
 ابالقتصاد احملدؽ للخطر كاؼبستوِعب االسًتاتيجي الواعي التخطيط ؼبفهـو استجابة اسًتاتيجية خطة يكوف أف إٔب

 .الوطٍت
 
 اؼبتابعة توفر عدـ على يدؿ فبا اغباضر، يومنا إٔب 2016 جويلية ُب عليو اؼبصادقة منذ النموذج مراجعة يتم ٓب -

اؼبرسـو الغَت، ما ًب ذكره ُب  مع للجزائر التعاقدية كاالتفاقيات طالنف أسعار ُب االهنيار متطلبات مع كالتكيف
ك اؼبتضمن آلية متابعة التدابَت ك االصبلحات اؽبيكلية ُب اطار  2018مارس  05اؼبؤرخ ُب  86-18التنفيذم رقم 

 تنفيذ التمويل غَت التقليدم.
 

 خامتة 
عاؼبية فرضت على اإلقتصاد اعبزائرم  ُب الكثَت من  إصباال يبكن القوؿ اف تقلبات اسعار النفط  ُب األسواؽ ال

اؼبراحل التارىبية تبٍت سياسات اقتصادية كرد فعل آ٘ب ظرُب لتقليل من  الصدمات اإلقتصادية بعيدا عن التفكَت 
 اإلسًتاتيجي إلعادة ىيكلة اإلقتصاد اعبزائرم من خبلؿ اعبنوح إلسًتاذبيات التنويع اإلقتصادم .

نموذج االقتصادم اعبديد للنمو كخطة اقتصادية للخركج من التبعية النفطية لئلقتصاد كأسهل لقد ًب تبٌت ال
اغبلوؿ اؼبتاحة للحكومة من خبلؿ زايدة اعبباية العادية اؼبتأتية من فرض اؼبزيد من الضرائب ، األمر الذم 

ستثمار الذم يفرض كجود يستوجب زايدة قيمة اإلستثمار اؼبرتبط بضركرة ربسُت مناخ االعماؿ ك تشجيع اإل
 منظومة تشريعية مستقرة كجاذبة ك ؿبفزة رأس اؼباؿ الوطٍت ك االجٍت .

 بعث الًتاب الوطٍت هبدؼ كامل عرب الصناعي العقار على الطلب كتلبية االستجابة اغبكومة تعتـز كما
 من الوقاية عي هبدؼالصنا العقار ؼبلف الدائمة اؼبتابعة على العمومية السلطات ستحرص كما االستثمار،
تعكف اغبكومة  اؼبقررة، ك ُب شأف متصل  اإلستثمارات اقباز دكف احملددة اآلجاؿ بعد ؼبا كذبميده ربويلو ؿباكالت
 .االقتصادم النشاط مناطق كأتىيل توسيع على
 على اغبالية لصعوابتمن ا ابلرغم اؼبستثمرين لفائدة االستثمار قانوف ُب الواردة اؼبزااي على اإلبقاء اغبكومة كتعتـز
 اليت اؼبشاريع لفائدة اؼبقرر لتشجيع االستثمار التفضيلية األنظمة على اإلبقاء سيتم حيث العمومية، اؼبالية مستول
 .كاعبنوب العليا اؽبضاب بوالايت ستنجز

لدعم ُب اؼبقابل من ذلك تسعى اغبكومة ربت ضغط اؼبؤسسات اؼبالية الدكلية أب اعادة النظر ُب سياسات ا
 لبعض اؼبواد من خبلؿ تبٍت فكرة الدعم الذكي لفئات معينة .

االقتصادم االمر الذم  التحوؿ عملية من البشرم ك مفهـو اقتصاد اؼبعرفة سباما العنصر أسقط أخرل، جهة من
 الوطٍت. ابالقتصاد احملدؽ كاؼبستوِعب للخطر الواعي التخطيط ؼبفهـو استجابة اسًتاتيجية يوحي بغياب خطة
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كما اف عبوء اغبكومة أب التمويل غَت التقليدم من خبلؿ طبع مليارات الدينارات دكف كجود مقابل لذلك ُب 
السوؽ يطرح العديد من التتساؤالت ، ابإلضافة أب تراجع قيمة الدينار اماـ العمبلت االجنبية ك االرتفاع 

 اؼبتواصل لنسب البطالة ك التضخم .
 : راجعادل

 Stephen M. Kapunda, Diversification and (4) porerty Eradication in Botswana, Journal of African 

studies, Vole (17) - (2003) No.2, p. 51.  

عاطف المي اؼبرزكؾ، عباس مكي ضبزة، التنويع االقتصادم مفهومو كأبعاد ُب بلداف اػبليج كفبكنات ربقيقو ُب العراؽ، ؾبلة  (2)
 .57، ص2014، العراؽ، 31، العدد8اإلدارية كاالقتصادية، اجمللد الغرم للعلـو

(3) Isitt ime to rethink diversification in the GCC, report of EY, p6, see in: 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-is-it-time-to-rethink-diversification/$FILE/ey-is-it-

time-to-rethink-diversification.pdf 

 

ابىي موسى، ركاينية كماؿ، التنويع االقتصادم كخيار اسًتاتيجي لتحقيق التنمية اؼبستدامة ُب البلداف النفطية حالة البلداف   (4)
 .135، ص 2016العربية اؼبصدرة للنفط ، اجمللة اعبزائرية للتنمية االقتصادية، العدد اػبامس،  جامعة قاصدم مرابح كرقلة، ديسمرب 
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 .63، ص 2012كالعلـو التجارية كعلـو التسيَت، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمساف، 
 http://www.arab-api.org/ar يـو التصفح 2018/02/08

(7)
  

 
بدرأضبد قايد كدمحم جابر السيد، معوقات ربقيق التنويع االقتصادم ُب دكؿ ؾبلس التعاكف اػبليجي )مع اإلشارة إٔب دكلة  (8)
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طار ك اؼبتضمن آلية متابعة التدابَت ك االصبلحات اؽبيكلية ُب ا 2018مارس  05اؼبؤرخ ُب  86-18اؼبرسـو التنفيذم رقم  (16)-
 .13 ص ، 15 الرظبية ،رقم اعبريدة تنفيذ التمويل غَت التقليدم،

ايسُت العايب ، تقييم فرص قباح النموذج االقتصادم اعبديد، ملتقى كطٍت حوؿ: رىاانت االقتصاد اعبزائرم ُب ظل  – (17)
 عبد جامعة التسيَت، كعلـو التجارية القتصادية،ا العلـو االكضاع احمللية كالدكلية اغبالية:أ أم فرص للنموذج االقتصادم اعبديد؟، كلية

 .49-47، ص 2 قسنطينة -مهرم اغبميد
 

 
 
 



 حليمي كىيبة
 

15 

 

 2018 ديسمرب ، 2العدد، 1اجمللد                                                            NARAFE رللة     

Role of vocational training in reducing the phenomenon of unemployment: the 

case of Algeria 1970-2016 

 2016-1970: حالة اجلزائر  البطالة التكوين ادلهين يف احلد من ظاىرة دكر
 

 1ليمي كىيبةح
 تلمساف –جامعة أبو بكر بلقايد 

 

 

 :ملخص
يعترب قطاع التكوين اؼبهٍت ُب اعبزائر قطاع حيوم حقق العديد من األىداؼ اؼبسطرة رغم نق  كقلة الوسائل  

كصعوبة العقبات اليت عاقت مسَتتو. فاستطاع التكوين اؼبهٍت ُب اعبزائر أف يقطع أشواط مهمة من أجل تطوير 
ات البشرية كتوسيع الطاقة من خبلؿ أنشاء كخلق مراكز كمعاىد لبلستجابة للطلب االجتماعي اؼبتزايد على اإلمكاني

التكوين، حيث اىتمت الدكلة كتكفلت بو عن طريق سبويلو فسخرت لو نفقات ضخمة من أجل قباح ىذه العملية 
 التكوينية )من أجل رفع ربدايت اعبهل كالبطالة(.

   التكوين اؼبهٍت، نفقات التكوين، البطالةالكلمات ادلفتاحية: 
 

Résumé :  

Le but du présent article est de témoigner du rôle de la formation professionnelle  dans l‟absorption 

du chômage, par l‟insertion des jeunes dans la vie professionnel.  Le cas étudié est celui du chômage 

en Algérie et ce pendant la période   1970-2016, en prenant en compte d‟autre variables 

macroéconomiques impliquées dans le processus par la théorie économique. 

Mots clées :La formation professionnelle, le chômage , variables macroéconomiques 

Jel  Classification : C1, E2.   
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 مقدمة:
إف قطاع التكوين اؼبهٍت قطاع حيوم تعلق عليو السلطات العمومية أماؿ كبَتة من أجل مساعدتو على مكافحة 
البطالة بشىت صورىا،كما أف ربقيق التنمية اؼبستدامة تستدعي التكفل ابلعنصر البشرم من خبلؿ زبصي  لو 

طريق أتىيل اليد العاملة ك جعلها تتنافس مع اعتمادات ىامة ك تكوينو ك إعداده للدخوؿ إٔب سوؽ العمل عن 
اليد العاملة األجنبية . انطبلقا فبا سبق سبكنا من صياغة االشكالية التالية : ما مدل فعالية التكوين اؼبهٍت ُب اغبد 

 ؟2012-1970من ظاىرة البطالة ُب اعبزائر خبلؿ الفًتة 
 : ؼبعاعبة ىذه اإلشكالية ًب تبٍت الفرضيات التالية 

 لعب نفقات التكوين دكرا ُب التخفيف من معدؿ البطالة.ت -
تتماشى نفقات التكوين ك متغَتات أخرل نذكر اإلنفاؽ الكلي االستثمار العمومي، التضخم، الناتج  -

 احمللي اإلصبإب للفرد الواحد ك تفسر ؾبتمعة التغَت ُب معدؿ البطالة.
I. التكوين ادلهين كالبطالة: قراءة نظرية 

.1.I ابجلزائر ادلهينالتكوين 
 :مفهـو التكوين ادلهين.1 1.

سواء للتعليم الوظيفي للتمهُت، للتكوين األساس، للتكوين  (action)يقصد ابلتكوين اؼبهٍت كل ما يهدؼ 
اؼبكمل أك اؼبخص ، لتحسُت اؼبهٍت... ىذا العمل يبكن أف ينظم كليا أك جزئيا ُب ميادين العمل أك على 

ؼبؤسسة أك ابالعتماد فقط على ك سائل خاصة ؼبنظم التكوين. فتكوف عامل يعٍت مستول ىياكل منظمة ُب ا
سبكينو من تنفيذ ك صفة الئحة عملو ك إذا سبكن من ذلك يبكن اعتبار تكوينو اؼبهٍت انتهى مهما كاف سنة فقد 

ثر للفرد ك يسمح لو أما التعريف اػباص ابلتعليم التقٍت فالتكوين متعدد كجد م  Gilbert  لـانتسب ىذا التعريف 
 [971، ص 8112كشاد رابح، مسدكر فارس،   ]ابلتكيف ؼبختلف اغباالت اؼبهنية اليت تعرضها عليو اؼبؤسسة.

على " أف التكوين اؼبهٍت يشمل كل أشكاؿ  (Georges el – Gozi  جورج القوزم )كما عرفو األستاذ 
م اؼبعارؼ ك نقل القيم األخبلقية أك اؼبعارؼ اؼبهنية التحضَتات أك التعديبلت لعمل مهٍت، ك يتمثل سواء ُب تعلي

اؼبتعلقة هبذه اؼبهنة" ك من جهة أخرل عرفو األستاذ طيب اػبضَتم على أنو :" يقصد بو التدريب اؼبهٍت ك يسمى 
مستول ُب بعض الببلد العربية ابلتكوين اؼبهٍت إعداد األفراد إعدادا مهنيا، ك تدريبهم على مهن معينة بقصد رفػػػػع 

 [801، ص 8119]حلسن بو عبد هللا، السعيد بن عيسى، إنتاجػػػػػهم ك اكتساهبم مهارات جديدة".
  ادلراحل اليت مر هبا قطاع التكوين ادلهين2.1.
 0171 – 0128.بداية التكوين يف اجلزائر: مرحلة  - أ

الثانوايت ك اؼبدارس دبجموعة كبلسيكية من مؤسسات ـبتصة ُب التكوين ك بعض  1979 – 1962تتميز مرحلة 
اليت سبثلت ُب  1967التقنية ذات الطابع اؼبهٍت اليت ىي من نتاج االستعمار، فقد كانت اغبركية اإلقتصادية سنة 

تنفيذ اؼبخططات ك الربامج الوطنية سببا ػبلق اغباجة إٔب اليد العاملة اؼبؤىلة ُب شىت اؼبيداين ك نظرا لنذرة ك قلة 
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ثناء ىذه الفًتة ًب التكوين بشكل سريع للعماؿ ُب دكرات قصَتة من أجل إدماجهم ، أما اليد العاملة اؼبؤىلة أ
ابلنسبة لئلطارات العليا كانت انقصة على مستول ) الوزارات مؤسسات عمومية ( فقد ًب تكوينهم من خبلؿ 

 [000ص  01]بلقاسم سالطانية ،العدد  إنشاء ىياكل مشًتكة للتكوين بُت ىذه القطاعات.
 

 0121 -0121.مرحلة توسيع التكوين ادلهين  ب
لقد بذلت اعبزائر جهود جبارة لتطوير قطاع التكوين اؼبهٍت بعد اإلستقبلؿ ك ىذا من أجل تغطية النق  ُب اليد 
العاملة فقد عرؼ التكوين اؼبهٍت خبلؿ ىذه اؼبرحلة ظهور مبطُت جديدين نبا التمهُت  ك التكوين عن بعد 

سنة إنطبلؽ ؽبذا النمطُت فكاف ىدفهما األساسي ىو رفع فرص التكوين اؼبهٍت  1985ك  1982فكانت 
كتكييفها  مع احتياجات سوؽ العمل.كما اتسمت ىذه الفًتة بتطور ملحوظ نظرا إلقباز ىياكل ىامة ك تعدد ك 

 بُت: [20، ص 8]بوفلجة غياث، الطبعة  ُببوفلجة غياث  كيبيز تنوع أمباط التكوين اؼبهٍت.
 ن اإلقامي:التكوي 

مركزا سنة  70يظهر ىذا التكوين بصفة كبَتة ُب مراكز التكوين اؼبهٍت ك التمهُت حيث ذباكز عدد ىذه اؼبراكز 
مسجل ك جند إلستقببلؿ ىؤالء اؼبًتبصُت  113000ك بلغ عدد اؼبًتبصُت  1989مركزا سنة  343ليصل  1979
 .% 8.6. بنسبة 1989أستاذ سنة  6599

   التمهٌن:التكوين من خالؿ 
سنة ك قد عرؼ ىذا النوع بعض  18سنة ك  15يتميز ىذا النمط بكونو ىب  الشباب الذم تًتاكح أعمارىم بُت 

السلبيات خبلؿ مرحلة من توسيع التكوين اؼبهٍت بسبب عدـ إحًتاـ دفًت الشركط الذم يربط مؤسسات التكوين 
فبتهن ك  200عدد قليل من اؼبدربُت حيث كصل إٔب  اؼبهٍت ابؼبستغلُت ك غياب نصوص تطبيقية اليت ٓب يتم خبلؿ

 فبتهن  72000أدل إٔب تراجع ُب عدد اؼبمتهنُت إٔب  1986نتيجة البفاض كتَتة النشاط االقتصادم سنة 
 :التكوين ابدلراسلة 

مسجبل  10.314حيث بلغ  1987عرؼ ىذا النوع من التكوين إرتفاعا ملحوظا ُب عدد اؼبسجلُت خبلؿ الفًتة 
 ك قد عرؼ ىذا النوع ُب عدة نقائ  ىي: 1989مراسل سنة  16000إرتفع عدد اؼبراسلُت إٔب  .كما
 .البفاض ؾبموع التخصصات اؼبعركضة 
  ربديد الشهادات اؼبمنوحة بعد التخرج ُب شهادة الكفاءة اؼبهنية  ك أدل إٔب تد٘ب اإلىتماـ هبذا النوع

  من التكوين من قبل اؼبًتشحُت.
 إىل يومنا ىذا (: 0111ين ك اقتصاد السوؽ ) من سنة . التكوين ادلهج

عدة تغَتات من أنبها إصبلحات اقتصادية أدت إٔب اإلنتقاؿ من االقتصاد اؼبوجو إٔب اقتصاد  1990عرفت فًتة 
السوؽ حيث مست ىذه اإلصبلحات قطاع التكوين اؼبهٍت هبدؼ توفَت الوسائل الضركرية للجهاز الوطٍت حىت 

 الت اؼبؤسساتية االقتصادية ك االجتماعية ك من بُت ىذه االصبلحات أنبمها:يتكيف مع التحو 
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  ربديد دكر مكانة الدكلة ُب زبطيط ك تسيَت الوظائف اإلسًتاتيجية ك تعزيز دكر الشركاء
 االقصاديُت ك االجتماعيُت حوؿ اؼبسائل اؼبتعلقة ابلتكوين.

 .منح  القطاع اػباص إمكانية خلق مؤسسات للتكوين 
شهدت ىذه اؼبرحلة تطورات عديدة فيما ىب  عدد اؼبنشآت القاعدية ك كذا إعداد اؼبًتبصُت ك ىذا سواء  كما

ُب القطاع العاـ للتكوين اؼبهٍت أك على مستول القطاع اػباص اغبديث النشأة فقد كانت مهامو األساسية تتمحور  
 كالتإب:

o  ؿ على العمل أك العماؿ الذين إعداد ك ربضَت الشباب ك الكبار الذين يرغبوف ُب اغبصو
 يرغبوف ُب إعادة إدماجهم اؼبهٍت.

o تلبية جزء من طلب التكوين الذم ىو ُب تزايد مستمر نظرا إلرتفاع عدد اؼبقصيُت 
o  . من النظاـ الًتبوم 

شرع ُب  2002عرؼ قطاع التكوين اؼبهٍت عدة ربوالت ك التوسعات الكبَتة خبلؿ مطلع القرف اغبإب فسنة 
لقطاع  من خبلؿ أتىيلو قصد رد اإلعتبار للتكوين اؼبهٍت ك تكييفو مع حاجات سوؽ العمل ك رفع أداء عصرنة ا

مراكزه ك معاىده ك تسيَت اؼبؤسسات إبدخاؿ اإلعبلـ الآلٕب على مستول اؼبصاّب اإلدارية ك التقنية ك تنصيب 
ط السوسيو اقتصادم. فقد أخذ القطاع مرصد للتكوين اؼبهٍت ك العمل الذم يهدؼ على انسجاـ القطاع مع احملي

 التكوين اؼبهٍت عدة جوانب تتمثل أنبها ُب:
 .تلبية حاجات االقتصاد الوطٍت من اليد العاملة اؼبؤىلة 
 .تلبية حاجات العمبلء األجانب 
 .التفتح على التقنيات اؼبهنية اغبديثة  

 نظاـ التكوين ادلهين يف اجلزائر 3.1.
]سالمي ُب اعبزائر من أربعة شبكات، تتضمن كل شبكة مؤسسات تكوف مستقلة:  يتكوف نظاـ التكوين اؼبهٍت

 [029 -020منًنة، خالد سيف الدين، ص 
 735: يبلغ عددىا (CFPA)مراكز التكوين : فبثلة ُبشبكة ادلؤسسات العمومية للتكوين ادلهين: . أ

مركزا، اؼبعهد الوطٍت  93 يبلغ عددىا (INSFPمركزا، اؼبعاىد الوطنية اؼبخصصة ُب التكوين اؼبهٍت )
كتساىم ُب إعداد كتوزيع  التكوين  (: يتمثل ُب تكوين كربسُت مستول اؼبدربُت IFPللتكوين اؼبهٍت )

: يقـو إبعداد الدراسات حوؿ (CERPRQ)اؼبهٍت، مركز الدراسات كالبحث ُب اؼبهن كاؼبؤىبلت 
: يقـو ابؼبساعدة (INDEFOC)ؼبتواصل اؼبعهد الوطٍت لتطوير ك ترقية التكوين ا اؼبؤىبلت كتطورىا.

اؼبركز الوطٍت  ك التقنية للمؤسسات االقتصادية قصد ترقية ك تطوير التكوين اؼبتواصل. البيداغوجية
: مهامو تطوير التمهُت كالتسيَت اؼبإب للموارد كما يقـو (FNAC)لتطوير التمهُت كالتكوين اؼبتواصل 

 جهيزات التقنية ك البيداغوجية لقطاع التكوين.اؼبؤسسة الوطنية للت بنشاطات اإلعبلـ.
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األشخاص الطبيعيُت ك اؼبعنويُت اػباضعُت للقانوف اػباص إنشاء مؤسسات شبكة ادلدارس اخلاصة:  . ب
 للتكويػػػن ك التعليم.

مؤسسة  70يبلغ عددىا شبكة ادلؤسسات العمومية للتكوين ادلهين التابعة للوزارات األخرل:  . ت
 أك متدراب ك زب  قطاعات الفبلحة، الصحة الصناعة، الصيد البحرم، عامل سنواي 23500تدرب 

 الربيد ك اؼبواصبلت، الشباب ك الرايضة.
تشمل ىذه الشبكة مدارس التكوين التابعة شبكة مؤسسات التكوين التابعة للشركات االقتصادية:  . ث

 منصب تكوين. 13000للمؤسسات الكربل ُب ميداف: الطاقة، اؼبناجم ك الصناعة حيث تبلغ قدرهتا 
  

I .2. مدخل إىل البطالة 
 ماىية البطالة  .1.2
  [812ص ، 8112مفهـو البطالة: ]كشاد رابح، مسدكر فارس،  . أ

 (:BLT . تعريف ادلكتب الدكيل للعمل ) 1
 يبٌت على ثبلث شركط عند توافرىا يعترب الشخ  بطاال ك ىي:

o .بدكف عمل: يعمل بدكف أجر 
o اـ ابلعمل فورا.مناخ للعمل فورا: يستطيع القي 
o .يبحث عن عمل: يقـو ابلبحث خبلؿ فًتة معينة على العمل اؼبأجور 
" العاطل ىو كل من ىو قادر على العمل كراغب فيو ك يبحث عنو ك يقبلو .تعريف البنك الدكيل:2

 عند مستول األجر السائد ك لكن دكف جدكل" . 
  النقاط التاليةللبطالة أشكاؿ ك أنواع متعددة نذكرىا ُبأنواع البطالة:  . ب

 البطالة السافرة أك الصرحية أك الظاىرة: .1
كىي تعٍت تلك اغبالة اليت يكوف فيها التعطل عن العمل ظاىرا ك اليت تعا٘ب منها جزء من قوة العمل اؼبتاحة أم 

سائد لكن دكف كجػػػود عدد كبَت من األفراد القػػػػادرين على الػػػعمل ك الراغبُت فيو ك الباحثُت عن مستول األجر ال
] طارؽ عبد الرؤكؼ  جدكل، فيظهر ىذا النوع من البطالة عند فائض العرض ُب سوؽ العمل ابلطلب عليو.

 [89، ص 8102عامر، 
 البطالة ادلومسية:  .2

يقصد هبا عدـ انتظاـ العمل ابلنسبة لفئات معينة من الشباب ك الكبار ُب اؼبواسم معينة كما ىو حاؿ ُب القطاع 
 [0، ص8108]دمحم عالء الدين عبد القادرتوجد فجوة زمنية بُت كل ؿبصوؿ كالذم يليػػو. الزراعي حيث

 .البطالة الدكرية: 3
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ينتشر ىذا النوع من البطالة ُب الببلد الرأظبالية اؼبتقدمة الذم يتعرض اقتصادىا إٔب األزمات الناذبة عن البفاض 
اقة اإلنتاجية لبلقتصاد القومي ك من ٍب تفشي البطالة بُت الطلب الفعلي فبا يؤدم إٔب تعطيل جانب كبَت من الط

  [82، ص 8102] طارؽ عبد الرؤكؼ عامر،  العماؿ.
 .البطالة اذليكلية:4

يظهر ىذا النوع من البطالة بسبب عدـ توافق الكفاءات ك فرص العمل عندما تتغَت أمباط الطلب ك اإلنتاج ك 
ُب ىيكل االقتصاد كإتشاؼ موارد جديدة أك كسائل إنتاج أكثر كفاءة  ذلك جراء التقلبات االقتصادية اليت طرأت

أك ظهور سلع جديدة ربل ؿبل السلع القديبة ك ابلتإب تصبح مؤىبلت العمالة غَت متجانسة مع فرص العمل 
  [82، ص 8102] طارؽ عبد الرؤكؼ عامر،  اؼبتاحة فيحدث البفاض كبَت ُب طلب اؼبستهلكُت.

 لبطالة االحتكاكية:. ا5            

البطالة االحتكاكية ىنا تعٍت أف الباحثُت عن العمل ك أرابب العمل الذين تتوفر لديهم فرص العمل يبحث كل  
منهم عن اآلخر عن طريق اإلعبلانت ُب الصحف ك االتصاالت اؼبباشرة، مكاتب التوظيف، كقد تطوؿ فًتة 

  [812]كساد رابح، مسدكر فارس، صصها لدل الطرفُت.البحث بسبب عدـ توافر اؼبعلومات الكافية أك نق
 [82، ص 8102] طارؽ عبد الرؤكؼ عامر، تتمثل ُب النقاط التالية:  ت. أسباب ظاىرة البطالة

النمو السكا٘ب كزايدتو، الركود االقتصادم، سياسة زبفيض العمالة، اختصار التكنولوجيا للوقت كاعبهد كإقباز 
تكلفة أقل جعلها ربل ؿبل اليد العاملة، ارتفاع نسب األمية بسبب انقطاع عن التعليم.، األعماؿ بسرعة كبدقة ك ب

انداثر بعض اغبرؼ ك الصناعات التقليدية القديبة، عزكؼ الكثَت من اؼبتعلمُت كاػبرهبُت عن العمل اليدكم 
من العماؿ، اػبلل كالفجوة كتفضيل العمل اؼبكتيب، التطور التكنولوجي السريع أدل إٔب االستغناء عن عدد كبَت 
 كعدـ التنسيق بُت سياسات التعليم كاحتياجات التنمية كسوؽ العمل كخطط التنمية.

 السياسات اليت انتهجتها اجلزائر من أجل مكافحة ظاىرة البطالة .2.2
ؽ ] طار من أىم ىذه السياسات أك األدكار اليت هبب على اعبزائر القياـ هبا للتغلب على مشكلة البطالة ىي: 

 : [07-02، ص8102عبد الرؤكؼ عامر، 
 إهباد فرص عمل جديدة للشباب. .1
 زايدة برامج التدريب التحويلي كاؼبهٍت ُب ؾباؿ األعماؿ اغبرة كاألعماؿ اغبرفية. .2
توازف الدكلة بُت نسب اػبرجُت كبُت االحتياجات اغبقيقية منهم كأف ربوؿ الفائض إٔب ؾباالت أخرل بعد  .3

  ؼبهن اعبديدة.أف يتم تدريبهم على ا
تشجيع الشباب على العمل ُب القطاعات األخرل غَت اغبكومية مع توفَت اغبماية البلزمة ؽبم حىت يتحقق ؽبم  .4

 االستقرار النفسي.
 تسيَت االقًتاض أماـ الشباب سواء من الدكلة أك من البنوؾ كتكوف بنسبة فائدة قليلة. .5
 ستثمارات إٔب مشركعات كثَتة.تنمية اؼبشركعات الصغَتة كتوجيو جزء كبَت من اال .6
 دعم عملية التكوين اؼبستمر خاصة التدريب كالتأىيل. .7
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 تشجيع اؼبشركعات كالصناعات الصغَتة كاؼبتوسطة كفتح أسواؽ ؼبنتجاهتا ػبلق فرص عمل. .8
 التوسع ُب إنشاء اؼبدف كاؼبناطق الصناعية اعبديدة عبذب االستثمارات إليو. .9

II.  8102-0171دراسة حالة اجلزائر  
II.  .1الطريقة ك األدكات  

 . الطريقة: دراسة السالسل الزمنية1.1
 خصائص السلسلة الزمنية . أ
كتتمثل ُب اؼبركبة العشوائية اليت هبب أف تكوف قد تولدت عن ظركؼ عشوائية.كىي    العشوائية:  .1

علومات تعرب عن التذبذابت غَت اؼبنتظمة. كيبكن الكشف عن اؼبركبة العشوائية إما عن طريق ربليل اؼب
 بيانيا، أك ابستعماؿ االختبارات االحصائية. 

 التحليل البياين للمعلومات     1الشكل 

 
 75ص 2005اؼبصدر عبدالقادر دمحم عبدالقادر،

 
 276[ الصفحة 83-اؼبصدر : مقتبس بتصرؼ من اؼبرجع ]ـ.ص.أبوصاّب
 نلجأ إٔب : إال أف ىذه الطريقة ال تبُت لنا بصفة كاضحة ىذه اؼبركبة لذا سوؼ 

 [R. Bourbonnais;3 éd. p 220] االستقرارية  .2
تكوف السلسلة كيبكن من خبلؿ رسم انتشار السلسلة الزمنية اغبكم على استقرار أك عدـ استقرار السلسلة. 

الزمنية مستقرة، إذا تذبذبت حوؿ كسط حسايب اثبت، مع تباين ليس لو عبلقة ابلزمن كتبايناهتا اؼبشًتكة اثبتة 
  أف: دبعٌت
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  السلسلة الزمنية اؼبستقرة ال ربتوم ال على اذباه عاـ كال على تغَتات موظبية كتباينها اثبث . 
 أنواع السالسل الزمنية غًن مستقرة .3
 )السلسلة من النوع )التحديدم   Les processus TS Trend stationary 

 تكتب على شكل 
 ع     يبثل اػبطأ األبيض. السلسلة غَت مستقرة ألف             اتبع للوقت.م 

  كمن أجل ربويل ىذه السبلسل إٔب سبلسل مستقرة نتبع الطريقة االكبدارية.
 السلسلة من النوع )العشوائي         Les processus DS Differency                

stationary(aléatoire)   

 ذباه العاـ غَت كاضحة ك تباينها يتغَت عرب الزمن ك ىناؾ نوعُت من السبلسل كىي : تكوف عبلقة اال

 DSأنواع السلسلة  8الشكل 

 
 125،ص1999اؼبصدر تومي صاّب،
 كإلرجاع السلسلة الزمنية مستقرة نستعمل طريقة الفركؽ

 [R. Bourbonnais;5 éd. p 220] اختبار االستقرارية: . ب
   Dickey Fuller0171اختبار .1

  يسمح ىذا االختبار دبعرفة أف السلسلة مستقرة أـ ال كما يسمح بتحديد نوع السلسلة  :ادلضموف
  DS أكTSالزمنية غَت اؼبستقرة من النوع 

 مبدأ ىذا االختبار يثمثل ُب : 
H0 :  1=1السلسلة الزمنية غَت مستقرة  

I1I1 H مستقرة.  السلسلة الزمنية      
 ر الذاٌب:                         * مبوذج االكبدا 

 * مبوذج االكبدار الذاٌب مع كجود اثبت:          
 * مبوذج االكبدار الذاٌب مع كجود االذباه العاـ:  
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 ادلبادئ العامة الختبار D-F 

 .3ك  1,2من أجل النماذج  MCOاؼبقدرة بطريقة   ب       نقـو بتقدير  
 .  MCOوذج بطريقة ككذا االكبراؼ اؼبعيارم لكل مب

 

  .جدر كحدم كىذا يعٍت كجود    H1ك نرفض     H 0نقبل       ttab   ≤ 1^ tاذا كاف       
 Phillips et Perron [J. C. USUNIER ; 1982. p78]اختبار .2
 كتتمثل خطوات ىذا االختبار فيما يلي:          
كذلك من أجل تقدير  Dickey-Fullerؿ  تقدير بواسطة طريقة اؼبربعات الصغرل النماذج الثبلثة .1

 : etالباقي 
 تقدير التباين ُب اؼبدل القصَت:  .2
  تقدير التباين ُب اؼبدل الطويل: .3

 
 ، كيساكم ابلتقريب: lكمن أجل تقدير ىذا التباين ُب اؼبدل الطويل، من اؼبهم ربديد رقم التأخر        

L=4(n/100)
2/9

  
 عدد اؼبشاىدات nحيث أف      

  حساب االحصائية  - 4      
 

 حيث
 . Makinonكمقارنة ىذه اإلحصائية مع القيمة اعبدكلية ُب جدكؿ 

 إذا كانت                نقبل الفرضية العدمية               السلسلة الزمنية غَت مستقرة. كنرفض الفرضية البديلة
  السلسلة الزمنية مستقرة.                

 [D. SALVATOR ; 2001.p 158]ط الذايتمفهـو االرتبا . ت
 يشَت االرتباط الذاٌب إٔب كجود ارتباط بُت القيم اؼبشاىدة لنفس اؼبتغَت. 

: هتػػػتم ىػػذه الدالػػػة بدراسػػة العبلقػػة بػػػُت السلسػػلة ذاهتػػػا، أم الكشػػف عػػػن  دالػػة اإلرتبػػػاط الػػذايت  .1
معامػػػل أتخػػػَت، وبػػػدد  kة كسلسػػػلة زمنيػػػة مسػػػتقر  (Yt)اإلرتباطػػػات الداخليػػػة للسلسػػػلة الزمنيػػػة. لػػػتكن 

 اإلرتباط الذاٌب ابلعبلقة  : 
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كمػا يبكػن   

 صياغة اإلرتباط الذاٌب بداللة التباين كالتباين اؼبشًتؾ :                                
 

  قيم السلسلة الزمنية االرتباط الذاٌب يقيس درجة االرتباط بُت إذف من اؼببلحظ أف
  . خصائص االرتباط الذايت :2

 االرتباط الذاٌب متناظر حوؿ الصفر أم أف :  - 
 االرتباط الذاٌب ؿبصور بػُت القيمة :   - 
   

  باط السلسلة اتـ.كابلتإب إرت                                       فإف  k=0عندما -         
  ( عند عدـ استقرار السلسلة الزمنية.kالفائدة من حساب )  -
  k=T/4  ابلعبلقة كاحملددة حسب عدد اؼبشاىدات اؼبتاحة  Décalageلبتار درجة التأخر -

 . األدكات 2.1
ليت قد توجد بُت البطالة ابالعتماد على الدراسات السابقة ك األدبيات النظرية سيتم ؿباكلة اختبار العبلقة السببية ا

، الناتج (GS) لكن ابإلستعانة دبتغَتات إضافية نذكر االنفاؽ الكلي(DEPFOR) ك نفقات التكوين اؼبهٍت
كمتغَتات مستقلة  (INV) االستثمار العمومي(INF) ، التضخم(GDPC) الداخلي اإلصبإب للفرد الواحد

من أجل معاعبة السبلسل الزمنية  eviews8 تماد على برانمجيبكنها أف تعطي تفسَتا معنواي للبطالة ك سيتم االع
 .2016– 1970حيث ًب اعتماد الفًتة الزمنية اؼبمتدة بُت 

 : اختيار متغًنات النموذج . أ
كاف الفكر االقتصادم ُب ظل الدكلة احملايدة يتضمن إقصاء الدكلة عن التدخل ُب كافة األنشطة االقتصادية 

أمحد عبد  تنحصر ُب الدفاع )األمن( ك ربقيق العدالة ُب صورة مرفق القضاء.] ماعدل مهامها التقليدية اليت
[.إال أنو كمع تطورىذا الفكر،توصل البعض إٔب التحدث عن إسناد مهاـ جديدة  99، ص8108السميع عالـ، 

كذلك خبلؿ  [22، ص 8112دمحم عباس زلرزم، ؽبا كتوزيع النفقات العامة أم اؼببالغ  اؼبالية اليت يتم صرفها ]
. أبو منصف، 070، ص 8119]عبد ادلطلب عبد احلميد، فًتة زمنية هبدؼ إشباع حاجات عامة للمجتمع 

. ك [072، ص 8117]حامد عبد اجمليد درار، كيكوف اآلمر ابلصرؼ ىيئة فبثلة للقانوف العاـ [12،، ص8112
]زلرزم دمحم عباس، تنفيذية ك القضائية  من ٍب يتم إخضاع عملية توزيعها لرقابة كل من السلطة التشريعية، ال

كزبتلف عملية الرقابة حسب تغَت أنواع النفقات إف كانت خاصة ابلتسيَت أك اإلستثمار  [20، ص8101
]سعيد عبد العزيز حقيقية [، 92، ص 8112عمر حيياكم ، ]أك إدارية [ 22، ص8101]زلرزم دمحم عباس، 
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ىذا اإلختبلؼ ُب طريقة [. 22، ص 8108بد السميع عالـ، ]أمحد عأك ربويلية  [، 970- 971، ص 8112
]د خالد شحادة اخلطيب، أمحد الرقابة يعود لؤلثر الذم زبلفو ىذه النفقات حيث يبتد ليمس اإلستهبلؾ الكلي

]خالد شحادة اخلطيب، أمحد زىًن  كحىت توزيع الدخل الوطٍت  ،[28 -20.، ص 8112زىًن شامية،
 [.001.، ص8112شامية،
ىذا اؼبنطلق ك ابإلعتماد على النظرية االقتصادية ابلدرجة األكٔب ك للدراسات السابقة ابلدرجة الثانية ًب من 

حبكم أ ف النفقات ىي اآلداة اؼبباشرة للدكلة للتحكم ُب أم قطاع   (DEPFOR) آعتماد نفقات التكوين اؼبهٍت
، (GS) نذكر االنفاؽ الكلي(Unem) طالةكما سبق إضافة إٔب متغَتات أخرل من شأان التأثَت ُب معدؿ الب

كالذم يبثل االرتفاع ُب األسعار الذم يؤدم  (INF) ، التضخم(GDPC) الناتج الداخلي اإلصبإب للفرد الواحد
أب كجود فجوة بُت حجم السلع اؼبتاحة كحجم الدخوؿ اؼبتاحة لئلنفاؽ ك زايدة الطلب النقدم للسلع اؼبعركضة، 

، االستثمار  [80-81.ص8109]دمحم حلمي اجليالين ، ىو ضعف القوة الشرائية للعملة  أك ابؼبعٌت االقتصادم
يقصد بو توظيف األمواؿ ُب مشاريع اقتصادية ك اجتماعية ك ثقافية قصد ربقيق رأس ماؿ  (INV) العمومي

يعترب أيضا  ، ك [08،ص8100]ماجد امحد عطاء هللا،جديد ك رفع القدرة اإلنتاجية ك تعويض رأس اؼباؿ القدٙب
استخداـ األصوؿ ُب إقامة اؼبشاريع اعبديدة أيٌب من كرائو عائد أك فائدة إضافية ؽبا فهو نشاط استثمارم ينطوم 
على فبارسة األعماؿ يًتتب عليها اتفاؽ ك ينتج عنو تكوين أصوؿ استثمارية يبكن تشغيلها ك االستفادة منها 

 .[891،ص8112الرافعي، أمحد حسٌن -]خالد كاصف الوزينلفًتات زمنية 
كما آعتمدت الدراسة اؼبنهج الكمي القياسي اؼبناسب لدراسة أتثَت اؼبتغَتات اؼبستقلة على اؼبتغَت التابع ك ذلك 

      (fmols) من خبلؿ استخداـ طريقة اؼبربعات الصغرل اؼبصححة كليا
Fully modified least squars  1970)ة ىو األساسي السنوم . األساس اؼبعتمد ُب صبع بياانت الدراس-

 .( ك كاف مصدر ىذه اؼبعلومات البنك الدكٕب2016
 

 :صياغة النموذج . ب
   :يتم صياغة النموذج على الشكل التإب

Unemt = f ( GSt , GDPCt ,DEPFORt , INVt )…….1 

 :حيث
  Unemt فبثل ُب t معدؿ البطالة ُب السنة

 GSt فبثل ُب t معدؿ االنفاؽ الكلي ُب السنة
 GDPCt فبثل ُب  t معدؿ الناتج االصبإب  اػباـ للفرد الواحد ُب السنة

 DEPFORt فبثل ُب t معدؿ نفقات التكوين اؼبهٍت ُب السنة
 INVt  يفبثل ؼ  t معدؿ االستثمار العمومي ُب السنة

   INFt  فبثل ُب t معدؿ التضخم ُب السنة 
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 :دراسة استقرارية السالسل الزمنية . ت
ألكٔب من ىذه الدراسة التعرؼ على خصائ  السبلسل الزمنية )بدكف اذباه عاـ ك ال جدر زب  اؼبرحلة ا

فيليبس  PP ديكي فورؿ اؼبوسع ك ADF أحادم، مركبة االذباه العاـ، اعبدر األحادم( يسمح كل من اختبار
لى أساس ك ع (level) بَتكف ابلكشف عن مدل استقرارية السبلسل الزمنية على أساس اؼبستول أك األصل

1st) الفرؽ األكؿ
 différence) 2)ك الفركؽ الثانية

dn
 différence)   من الضركرم اف تكوف السبلسل الزمنية

لئلجراء  PP ك ADFمستقرة عند نفس الدرجة للتحدث عن تكامل متزامن ُب ىذه اؼبرحلة نستعُت ابختبارين
 الزمنية حسب طريقة اؼبربعات الصغرل كما يلي:يتم تقدٙب النماذج اػباصة ابلسبلسل  .اختبار اعبذكر الوحدية

 ابلنسبة للبطالة Unem: 
 

∆Unem=p Unemt-1 - ∑   
 
   ∆Unemt-j+1+ᶓt……..….1 none 

∆Unem=p Unemt-1 - ∑   
 
   ∆Unemt-j+1+c+ᶓt……...2 intercept 

∆Unem=p Unemt-1 - ∑   
 
   ∆Unemt-j+1+c+bt+ᶓt…...3 trend  & intercept 

 ابلنسبة لالنفاؽ الكلي(GS): 
∆GS=p GSt-1 - ∑   

 
   ∆GSt-j+1+ᶓt……..….1 none 

∆GS=p GSt-1 - ∑   
 
   ∆GSt-j+1+c+ᶓt……...2 intercept 

∆GS=p GSt-1 - ∑   
 
   ∆GSt-j+1+c+bt+ᶓt…...3 trend & intercept 

 ابلنسبة للناتج الداخلي اإلمجايل للفرد الواحد (GDPC): 
∆ GDPC =p GDPC t-1 - ∑   

 
   ∆ GDPC t-j+1+ᶓt……..….1 none 

∆ GDPC =p GDPC t-1 - ∑   
 
   ∆ GDPC t-j+1+c+ᶓt…….2 intercept 

∆ GDPC =p GDPC t-1 - ∑   
 
   ∆ GDPCt-j+1+c+bt+ᶓt…...3 trend & intercept 

 ابلنسبة لنفقات التكوين ادلهين (DEPFOR ): 
∆ DEPFOR =p DEPFOR t-1 - ∑   

 
   ∆ DEPFOR t-j+1+ᶓ..1 none 

∆ DEPFOR =p DEPFOR t-1 - ∑   
 
   ∆ DEPFOR t-j+1+c+ᶓt.2 intercept 

∆ DEPFOR =p DEPFOR t-1 - ∑   
 
   ∆ GDPCt-j+1+c+bt+ᶓt.3 trend & intercept 

 ابلنسبة لالستثمار العمومي (INV): 
∆ INV =p INV t-1 - ∑   

 
   ∆ INV t-j+1+ᶓt……..….1 none 

∆ INV =p INV t-1 - ∑   
 
   ∆ INV t-j+1+c+ᶓt……...2 intercept 

∆ INV =p INV t-1 - ∑   
 
   ∆ INV -j+1+c+bt+ᶓt…...3 trend & intercept 

 ابلنسبة للتضخم (INF): 
∆ INV =p INV t-1 - ∑   

 
   ∆ INV t-j+1+ᶓt……..….1 none 

∆ INV =p INV t-1 - ∑   
 
   ∆ INV t-j+1+c+ᶓt……...2 intercept 
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∆ INV =p INV t-1 - ∑   
 
   ∆ INV -j+1+c+bt+ᶓt…...3 trend & intercept 

 حيث:
 : التفاضل األكؿ ؼبعدؿ البطالة.∆  UNEM - أ
 : التفاضل األكؿ ؼبعدؿ االنفاؽ الكلي.∆  GS - ب
 الناتج الداخلي اإلصبإب للفرد الواحد.: التفاضل األكؿ ؼبعدؿ ∆ GDPC  - ت
 : التفاضل األكؿ ؼبعدؿ نفقات التكوين اؼبهٍت.∆    DEPFOR - ث
 : التفاضل األكؿ ؼبعدؿ االستثمار العمومي.∆   INV - ج
 : التفاضل األكؿ ؼبعدؿ التضخم.∆   INF - ح
      Pعدد التاخرات ًب ربليلو ُب ىذه الدراسة ابستعماؿ معامل : modified AIC  
 مبوذج االكبدار الذاٌب من الدرجة األكٔب.:  (1)
 : مبوذج االكبدار الذاٌب بوجود قاطع. (2)
 : مبوذج االكبدار الذاٌب بوجود قاطع ك اذباه عاـ. (3)
.2.II النتائج ك ادلناقشة 

 اختبار استقرارية السالسل الزمنية . أ
 اختبار اجلذكر الوحدية: .1

 
 
 :ADF اختبار 1.1

                              :آختبار 0اجلدكؿ  ادلستول ADF - ادلستول 
 القرار T cal   السلسلة

T-stati 1 % 5 % 10 %  
 االنفاؽ الكلي

GS 

None 0.174 -2.621 -1.948 -1.611 غًن مستقرة 
Intercept 2.516- -3.600 -2.935 -2.605 غًن مستقرة 

I & T 2.962- -4.198 -3.523 -3.192 غًن مستقرة 
DEPFOR 

)نفقات 
كوين الت

 ادلهين(:

N -1.282 -2.625 -1.949 -1.611 غًن مستقرة 
I -6.218 -3.600 -2.935 -2.605  مستقرة 

I & T -4.098 -3.523 -3.192 3.209 مستقرة 

GDPC N 7.188 -2.621 -1.948 -1.611 مستقرة 
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I -1.077 -3.596 2.933 -2.604 غًن مستقرة 
I & T -1.909 -4.198 -3.523 3.192 غًن مستقرة 

 غًن مستقرة N -1.233 -2.621 -1.948 -1.611 التضخم
I -2.099 -3.596 -2.933 -2.604 غًن مستقرة 

I & T -2.129 -4.192 -3.520 -3.191 غًن مستقرة 
االستثمار 

 العمومي
 

N -0.676 -2.621 -1.948 -1.611 غًن مستقرة 
I -3.798 -3.596 -2.933 -2.604 مستقرة 

I & T -3.917 -4.192 -3.520 -3.192 غًن مستقرة 
 البطالة
 

N  -0.974 -2.621 -1.948 1.611 غًن مستقرة 
I -4.636 -3.639 -2.951 2.614  مستقرة 

I & T 4.298 -4.252 -3.548 -3.702 مستقرة 
 

 آختبار 8اجلدكؿ                          :الفركؽ الوحدية ADF - الفركؽ الوحدية 
 القرار T cal   سلةالسل

T-stati 1 % 5 % 10 %  
 االنفاؽ الكلي

GS 

None -6.296 -2.622 -1.949 -1.611 مستقرة 
Intercept -6.255 -3.600 2.935 -2.605 مستقرة 

I & T 6.189- 4.198 3.523- 3.192- مستقرة 
DEPFOR 

)نفقات التكوين 
 ادلهين(:

N -16.978 -2.621 -1.948 -1.611 قرةمست 
I -8.027 3.596- -2.933 -2.604  مستقرة 

I & T 7.920- 4.192- 3.520 3.191- مستقرة 
GDPC N 2.866- 2.622 1.949- 1.611- مستقرة 

I 5.521- 3.600- 2.935- 2.605- مستقرة 
I & T 5.651- 4.198- 3.523 3.192-  مستقرة 

 مستقرة -N 6.121- 2.600- 1.949 1.611 التضخم
I 6.047- 3.600- 2.935- 2.605-  مستقرة 

I & T 5.991- 4.198- 3.523- 3.192- مستقرة 
 مستقرة -N 9.392 2.622- 1.949- 1.611االستثمار 
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 العمومي
 

I 9.274- 3.600- 2.935- 2.605- مستقرة 
I & T 7.129- 4.205- 3.526- 3.194 مستقرة 

 البطالة
 

N  5.693- 2.622- 1.949 1.611- مستقرة 
I 5.669- 3.600- 2.935- 2.605-  مستقرة 

I & T 5.575- 4.198- 3.522- 3.192 مستقرة 
 :التفسًن
كعبميع السبلسل الزمنية نقوؿ  %10ك  %5%،1ابلنسبة للنماذج الثبلثة عند مستوايت الثقة  tcal<tsدبا أف  

 .ADFإذف أف ىذه األخَتة مستقرة عند الفركؽ األكٔب حسب اختبار 
 (: PP) اختبار .2.1

  اختبار   0ادلستول:                      اجلدكؿPP-  ادلستول 
 القرار T cal   السلسلة

T-stat 1 % 5 % 10 %  
 االنفاؽ الكلي

GS 
None 0.545 2.621- 1.948- 1.611- غَت مستقرة 

Intercept 2.503- 3.596- 2.933- 2.604- غَت مستقرة 
I & T 2.955- 4.192- 3.520- 3.191- غَت مستقرة 

DEPFOR 
)نفقات 
التكوين 
 ادلهين(:

N 2.385- 2.621- 1.948- 1.611- غَت مستقرة 
I 8.028- 3.596- 2.933- 2.605- غَت مستقرة 

I & T 7.920- 4.195- 3.520- 3.191- غَت مستقرة 

GDPC N 6.288 2.621- 1.948- 1.611 غَت مستقرة 
I 1.043 3.596- 2.933- 2.604- غَت مستقرة 

I & T 1.664- 4.192- 3.520- 3.191- غَت مستقرة 
 غَت مستقرة -N 1.248 2.621- 1.948- 1.611 التضخم

I 2.188- 3.596- 2.933- 2.604- غَت مستقرة 
I & T 2.205- 4.192- 3.520 3.192 غَت مستقرة 

االستثمار 
 العمومي
 

N 0.397- 2.621- 1.948- 1.611- غَت مستقرة 
I 3.722- 3.596- 2.933- 2.604- مستقرة 

I & T 3.664- 4.192- 3.520- 3.191 غَت مستقرة 
 غَت مستقرة -N  0.977- 2.621- 1.948- 1.611 البطالة



 حليمي كىيبة
 

30 

 

 2018 ديسمرب ، 2العدد، 1اجمللد                                                            NARAFE رللة     

 I 1.400- 3.596- 2.933- 2.604- غَت مستقرة 
I & T 1.437- 4.192- 3.520- 3.191- غَت مستقرة 

 :اختبار   0اجلدكؿ                الفركؽ األكىلPP-  الفركؽ األكىل 

 القرار T cal   السلسلة
T-stati 1 % 5 % 10 %  

 االنفاؽ الكلي
GS 

None 6.432- 2.622- 1.949- 1.611- مستقرة 
Intercept 6.599- 3.600- 2.935- 2.605- مستقرة 

I & T 6.522- 4.198- 3.523- 3.192- مستقرة 
DEPFOR 

نفقات )
التكوين 
 ادلهين(:

N 16.978- 2.621- 1.948- 1.611- مستقرة 
I 8.027- 3.596- 2.933- 2.604- مستقرة 

I & T 7.920- 4.192- 3.520 3.191- مستقرة 

GDPC N 2.690- 2.622- 1.949 1.611- مستقرة 
I 5.521- 3.600- 2.935- 2.605- مستقرة 

I & T 5.654- 4.198- 3.523- 3.192- مستقرة 
 مستقرة -N 6.121- 2.622- 1.949- 1.611 التضخم

I 6.047- 3.600- 2.935- 2.605- مستقرة 
I & T 5.991- 4.198- 3.523- 3.192- مستقرة 

االستثمار 
 العمومي
 

N 23.473- 4.198- 3.523- 3.192- مستقرة 
I 22.382- 3.600- 2.935- 2.605- مستقرة 

I & T 22.598 2.622- 1.949- 1.611- مستقرة 
 البطالة
 

N  5.664- 2.622- 1.949- 1.611- مستقرة 
I 5.634- 3.600- 2.935- 2.605- مستقرة 

I & T 5.531- 4.198- 3.523- 3.192- مستقرة 
  دبا أف السبلسل الزمنية كلها مستقرة عند الفركؽ األكٔب نقوؿ ىناؾ إمكانية كجود تكامل متزامن بُت ىذه

ل، لدراسة العبلقة ُب اؼبدل الطويل هبب التحقق من أف سلسلة  البواقي مستقرة عند اؼبستول السبلس
LEVEL  بواسطة اختبارADF  ك ذلك بعد تقديرىا بطريقة اؼبربعات الصغرل اؼبعدلة سيسمح ىذا بتقدير

 الدالة اليت تربط السبلسل الزمنية فيما بينها.
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 اختبار استقاللية البواقي 9 اجلدكؿ ADF اختبار استقرارية البواقي ابستخداـ . ب
ADF 

   T cal  القرار 
 T-stati 1% 5% 10% 

None -3.759 -2.621 -1.948 1.611- مستقرة 
Intercept 5.634- 3.600- 2.935- 2.605- مستقرة 

T& I 3.666- 4.192- 3.520- 3.191- غَت مستقرة 
( ىذا يعٍت كجود  None,Intercept% )10% و 5%،1 دبا أف سلسلة البواقي استقرت عند مستوايت الثقة

تكامل مشًتؾ بُت اؼبتغَتات أم ىناؾ عبلقة ُب اؼبدل الطويل، يبكن تقدير العبلقة بُت اؼبتغَتات ُب الفًتة الطويلة 
 (، حيث ًب التحصل على العبلقة التالية : FMDLSابستخداـ طريقة اؼبربعات الصغرل اؼبصححة كليا )

UNEM= -0,583 INV + 0.122 INF- 0.374 GS – 0.50 GDPC + 0.076 DEPFOR + 

54.324 

 
 
 

 التفسًن:
Rتشَت قيمة معامل التحديد  

2
إٔب كجود قوة تفسَتية للمتغَتات اؼبستقلة ؿبل الدراسة ابلنسبة للمتغَت  0.48=

اؼبمثل ُب البطالة كما يظهر من من التغَت ُب اؼبتغَت التابع  %48التابع أم أف اؼبتغَتات اؼبستقلة ؾبتمعة تفسر 
 .%5النتائج أف معلمات النموذج اؼبقدر تتميز بداللة إحصائية عند مستول معنوية 

 خالصة :
من خبلؿ ىذا العمل سبت دراسة معدالت البطالة ك مدل أتثرىا بكل من نفقات التكوين اؼبهٍت، االنفاؽ  

خم، االستثمار العمومي ك ذلك ابالعتماد على برانمج الكلي، الناتج الداخلي اإلصبإب للفرد الواحد، التض
Eviews8  من تغَت معدؿ البطالة. %48حيث توصلت النتائج أب أف ىذه اؼبتغَتات اؼبستقلة تفسر ما قيمتو 

 خامتة 
 إف الظركؼ  القاسية اليت مرت هبا اعبزائر خاصة فًتة ما بعد االستقبلؿ ترتبت عنها آاثر سلبية من بينها انتشار
األميةاليت مست تقريبا صبيع فئات اجملتمع فكاف لزاما خلق  كتوفَت مراكز للتعليم، فبا خلف نفقات عامة كاف 
دكرىا ربديث قطاع التكوين من خبلؿ استقطاب أكرب عدد فبكن من اؼبتسربُت من التعليم العاـ من خبلؿ 

دفت ىذه الدراسة إٔب التعريف دبدل أنبية اإلنفاؽ تكويػػػنهم ك اكسػػاهبم للمػػػعرفة ك اؼبهػػػارات ك الكفاءات. ى

(0.60) 

(0.38) (0.01) (0.24) (0.0001) 
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العاـ كاػباص بقطاع التكوين اؼبهٍت ك كذا الدكر الذم يلعبو ُب اغبد من البطالة،ك لقد توصلت ىذه الدراسة إٔب 
 النتائج التالية:
التكوين اؼبهٍت ؾباؿ يسمح للمقصُت من الدراسة اغبصوؿ على تكوين ك التأىيل من أجل أتمُت  -

بلهم من خبلؿ إهباد فرصة العمل كما يسمح ؼبختلف اإلدارات ك القطاعات االقتصادية بتكوين مستق
 مستخدميها ك ربسُت آداىم.

 قطاع التكوين اؼبهٍت قطاع يساىم ُب ربقيق النمو االقتصادم من خبلؿ اؼبوارد البشرية اليت يوفرىا. -
 ن من خبلؿ اؼبوارد البشرية اليت يوفرىا.التقليل من معدالت البطالة يقتضي كجود عبلقة تربط التكوي -
التقليل من معدالت البطالة يقتضي كجود عبلقة تربط التكوين اؼبهٍت ابلعمل ك ىذا حىت يتم التوفيق  -

 بُت ما يطلبو سوؽ الشغل مع ما يعرضو طاليب العمل من مؤىبلت ك كفاءات.
ساعدة ك التمويل  ػبلق اؼبؤسسات إف خرهبي معاىد التكوين اؼبهٍت ؽبم الفرصة أك األكلوية ُب اؼب -

اليت تعترب ىذه األخَتة من بُت آليات  ANSEJ الصغَتة بفضل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
 أك أجهزة مكافحة البطالة.

رغم كل اعبهود الذم بذؽبا ك األىداؼ الذم حققها قطاع التكوين اؼبهٍت إال أنو الزاؿ يعا٘ب من  -
 الشغل.  ضعف ُب عبلقتو مع سوؽ

عدـ رضا قطاعات سوؽ العمل للمستول الذم يظهر بو اؼبتخرجوف من اؼبراكز ك اؼبعاىد فبل بد على  -
الدكلة أف تعطيو األنبية البالغة حىت يتمكن من ربقيق األىداؼ اؼبرسومة لو اليت من بينها أتىيل 

شكل البطالة ؽبذا كاف الشباب ك تكوينهم من أجل الدخوؿ إٔب عآب الشغل ك ابلتإب القضاء على م
من بُت أىداؼ ىذه الدراسة ىو معرفة مدل ربقيق ىذا القطاع اغبيوم لؤلىداؼ التعليمية اؼبنشودة ُب 

 اجملاؿ اؼبعرُب من خبلؿ اإلطبلع على مناىج التكوين.
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Electronic marketing of insurance companies in Gaza 

 التسويق االلكرتكين لشركات التأمٌن العاملة يف قطاع غزة
 

  1حاـز امحد فركانة
 تلمساف-جامعة أيب بكر بلقايد

 2رمضاف أبو جزر 
 جامعة األقصى غزة

                                                                                            
 ملخص

ف دكر التسويق االلكًتك٘ب لشركات التأمُت كمدم أتثَته ُب األسواؽ كالشركات العاملة هتدؼ ىذه الدراسة إٕب بيا
ُب قطاع غزة . كالنهوض بواقع الشركات كتطويرىا من اجل االرتقاء دبستول أدائها ُب كل أنشطتها ؼبواكبة 

التكنولوجيا كاىم نتائج التطورات اغبديثة من خبل تسليط الضوء على أنبية التسويق االلكًتك٘ب السيما ُب عصر 
ضعف الوعي التأميٍت لدل األفراد كبعض منظمات األعماؿ كاؼبؤسسات اغبكومية أبنبية التأمُت الدراسة كانت 

كدكرة ُب ضباية اجملتمع كالتقليل من أاثر اؼبخاطر اليت يتعرض ؽبا.مازاؿ قطاع التأمُت يعمل ُب ظل نظاـ دكلة فبا 
جراءات الركتينية فضبل عن ؿبدكدية أنشطة الشركات اػباصة .تعا٘ب شركة التأمُت تقيده الكثَت من الضوابط كاإل

الوطنية من نق  اػبربات كالكوادر الفنية سواء ُب العدد أك نوعية اػبربة علي مستول زبص  اغباسوب كالتأمُت 
 من ضبلة الشهادات العليا.

 إب، التأمُت التجارم.التأمُت، الوثيقة، أطراؼ التعاقد، العوض اؼب كلمات مفتاحيو
Summary 

 
This study aims at explaining the role of electronic marketing for insurance companies and its impact 

on the markets and companies operating in the Gaza Strip. And improve the status of companies and 

develop them in order to improve the level of performance in all its activities to keep abreast of recent 

developments by highlighting the importance of electronic marketing, especially in the era of 

technology. The most important results of the study were weak awareness of insurance individuals 

and some business organizations and government institutions of the importance of insurance and a 

course in the protection of society and reducing the effects The insurance sector operates under a state 

system, which is restricted by a lot of routine controls and procedures as well as the limited activities 

of private companies. The National Insurance Company suffers from lack of expertise and technical 

staff, both in counting. 

Keywords 

Insurance, document, contracting parties, financial compensation, commercial insurance. 
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 : ادلقدمة 1.1
تعترب التجارة االلكًتكنية حصيلة االنًتنت كالتقانة اغبديثة كتعد من أفضل كأىم اقبازات ىذا العصر , إذ أف       

إجراء اؼبعامبلت التجارية عن طريق شبكات االنًتنت قد سهل للمستهلك عملية االختيار كالشراء بطريقة مروبة 
لشركات فرص ىائلة للتطور كالتوسع ُب أعماؽبا كاىم ما برز ىو زبتلف عن الطرائق التقليدية ,كما أعطت ا

مصطلح التجارة االلكًتكنية لقطاع التأمُت كأحد القطاعات االقتصادية اؼبهمة عموما كشركات التأمُت بشكل 
 خاص نتيجة للتطور العلمي الذم أدم إٕب خفض التكاليف كزايدة  حدة اؼبنافسة علي مستول شركات التأمُت .

كتعد صناعة التأمُت جزءا حيواي من االقتصاد كال يبكن لبلقتصاد أف ينمو كيتطور دبعزؿ عن االقتصاد العاؼبي  كما
,كاف من أىم أسباب قباح ىذه الصناعة ىو اإلدراؾ الكامل للمتغَتات اؼبتسارعة علي مستول العآب , كالتكيف 

 اعة التأمُت .مع اؼبتغَتات اعبديدة كأحداث التأثَت الذم وبقق أىداؼ صن
لقد ارتبط بقاء اؼبؤسسات ك مبوىا دبدل قدرهتا على تسويق منتجاهتا، ىذا ما يبُت مدل أنبية التسويق الذم 

ك نظرا للتطور الذم عرفو التسويق ، أصبحت قضااي تسويق . أصبح يطبق ُب ـبتلف اجملاالت االقتصادية
سات اػبدمية اليت تبنت التسويق اػبدماٌب قبد اػبدمات ربظى بدرجة عالية من االىتماـ ك من بُت اؼبؤس

ُب ظػل اإلذباة العاؼبي كبو توفَت اؼبػزيد من اغبػرية ُب فبارسة النشاط التأميٍت ُب صبيع دكؿ العالػم . مؤسسات التأمُت
على ـبتلف توجهاهتا السياسية ك االقتصادية من خبلؿ زبفيض الرقابة اغبكومية كالقيود اؼبفركضة مػن جانب 

يئات اإلشػراؼ كالرقابة على صناعة التأمُت ، كابإلضافة إٔب التقدـ اؽبائل ُب اآلكنة األخَتة ُب تكنولوجيا ى
االتصاالت كاؼبعلومات، كتعاظم دكر التجارة اإللكًتكنية ُب ؾباؿ تسويق السلع كاػبدمات عرب شبكة اإلنًتنت،  

توقع معو حدكث تغيَتا جذراي ُب اؽبياكل األساسية كأحد أبرز التطبيقات اليت سبخضت عن ىذا التطور، كالذم ي
للقطاعات االقتصادية اؼبختلفة دبا ُب ذلك قطاع التأمُت الذم لن يكوف دبنأل أك معزؿ عن تلك التطورات. فإف 
عدـ استجابة شركات التأمُت ُب الدكؿ النامية ؼبثل ىذه التطورات ابلسرعة الكافية، كإعداد اػبطط اؼبناسبة 

بل كمن احملتمل أف تفقد ىذه  .ا، من شأنو أف هبعلها ُب موقف يصعب معو ربقيق أم مزااي تنافسيةؼبواجهته
الشركات القدرة على اؼبنافسة كاػبركج من سوؽ التأمُت كليا، أك أف تتحوؿ إٔب ؾبرد كسيط يعمل غبساب شركات 

لشركات التأمُت ربقيق أكرب استفادة  كلذالك هبب إعداد اإلسًتاتيجيات اؼبناسبة اليت تكفل .التأمُت األجنبية
ك تعد دراسة األسباب اغبقيقة كراء عدـ انتشار ىذا النوع  .فبكنة من التجارة اإللكًتكنية لتدعيم قدرهتا التنافسية

 .من التجارة ُب ؾباؿ تسويق اػبدمات التأمينية، أحد األركاف الرئيسية عند بناء تلك اإلسًتاتيجيات
 
 مشكلة البحث: 1-2
تقر شركات التأمُت الوطنية إٕب شبكة معلومات حديثة كمتطورة كمتاحة بُت اؼبتعاملُت بسوؽ التأمُت كتعتمد تف

بشكل كبَت علي األسلوب التقليدم إٕب الوقت اغباضر , كىنا تكمن مشكلة  البحث ُب عدـ اعتماد التجارة 
 اؼبقدمة .  االلكًتكنية لشركات التأمُت  دبا ينعكس علي مستول األداء للخدمات
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 أمهية البحث: 1-3
يستمد البحث أنبيتو من أنبية التجارة االلكًتكنية اليت تعد من ابرز ما حققتو الثورة التقنية كاؼبعلوماتية ُب ىذا 
العصر كتكمن ُب إمكانية شركات التأمُت علي تسَت األعماؿ ُب البلد كخارجها ,كتعد ميداان حديثا سبكن شركات 

 عمليات التسويق كتبادؿ اؼبعلومات كالتحويبلت اؼبالية.التأمُت من إسباـ 
 أىداؼ البحث: 1-4

يهدؼ ىذا البحث إٕب بياف دكر التسويق االلكًتك٘ب لشركات التأمُت كمدم أتثَته ُب األسواؽ كالشركات العاملة 
تها ؼبواكبة ُب قطاع غزة . كالنهوض بواقع الشركات كتطويرىا من اجل االرتقاء دبستول أدائها ُب كل أنشط

 التطورات اغبديثة.
 فرضيات البحث : 1-5

 من اجل ربقيق أىداؼ البحث ًب كضع الفرضيات األتية :
 الفرضية األكٔب: توجد عبلقة بُت توافر اؼبوارد اؼبالية كتطبيق التجارة االلكًتكنية ُب شركات التأمُت

 التجارة االلكًتكنية ُب شركات التأمُت الفرضية الثانية: توجد عبلقة بُت توافر اؼبوارد التقنية كتطبيق
 حدكد البحث  1-6

 شركات التأمُت العاملة ُب فلسطُت 
 أكال: تعريف التأمٌن : 2-1

يعرؼ التأمُت علي انو "كسيلة لتعويض الفرد عن اػبسارة اؼبالية اليت ربل بو نتيجة لوقوع خطر معُت كذلك بتوزيع 
وف صبيعهم معرضُت ؽبذا اػبطر دبقتضي اتفاؽ مسبق")العنبكي اػبسارة غلي ؾبموعة كبَتة من األفراد يك

 (8:1988كالبلداكم,
كىو اؼبؤمَّن لو أك من يعينو  كيعرؼ أبنو : عقد معاكضة يلتـز أحد طرفيو كىو اؼبؤمِّن أف يؤدم إٔب الطرؼ اآلخر

كذلك نظَت رسم يسمى قسط أك ربقق اػبسارة اؼببينة ُب العقد  عوضان ماليان يتفق عليو . يدفع عند كقوع اػبطر
 . اؼبؤمَّن لو ابلقدر كاألجل كالكيفيَّة اليت ين  عليها العقد اؼبرـب بينهما التأمُت يدفعو

كيعرؼ التأمُت حسب القانوف الفلسطيٍت أبنة "اتفاؽ يلتـز دبقتضاه الطرؼ األكؿ )اؼبؤمن (أف يؤدم إٕب الطرؼ 
مبلغا من اؼباؿ ,أك إيرادا أك مرتبا,أك أم عوض مإب أخر)مبلغ الثا٘ب )اؼبؤمن لو(الذم اشًتط التأمُت لصاغبة 

التأمُت(ُب حالة كقوع اغبادث أك ربقق اػبطر اؼببُت ابلعقد كذلك نظَت قسط أك أية دفعة مالية أخرم يؤديها 
 (.1اؼبؤمن لو للمؤمن.)القانوف الفلسطيٍت الفصل األكؿ مادة

عقد  ونيوف صلد أف من أبرز خصائصكمن خالؿ ىذا التعريف كما ذكره القان 2-1-1
 :  التأمٌن
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أنو عقد ملـز لطرفيو فيلتـز اؼبؤمَّن لو بدفع األقساط حسب االتفاؽ كيلتـز اؼبؤمِّن بدفع التأمُت عند حصوؿ  1- 
 .حادث ؿبتمل

ن لو كاؼبؤمَّ  كبل اؼبتعاقدين أيخذ مقاببلن ؼبا أعطى فاؼبؤمِّن يعطي قسط التأمُت كما أنو عقد مفاكضة ألف 2-
  . أماف ؿبض وبصل عليو اؼبؤمن يعطي مبلغ التأمُت عند ربقق ما يوجبو . كليست اؼبعاكضة مقابل

كما أنو عقد احتمإب ألف كل طرؼ ال يعرؼ كم سيدفع ككم سيعطى على كجو التحديد ألف ذلك يتوقف  3- 
 .   على كقوع اػبطر أك عدـ كقوعو

 . الربح كالفائدة من خبلؿ األقساط اؼبتجمعة لديوأنو عقد ذبارم يهدؼ اؼبؤمِّن منو إٔب4- 
 البياانت الواجب ذكرىا يف الوثيقة:  2-1-2

يوجد العديد من البياانت اليت هبب أف تذكر بوثيقة التأمُت كلعل أىم ىذه البياانت كاليت ال يبكن أف  
 يغفلها أك تغفل إحداىا أم كثيقة من كاثئق التامُت ما يلي:

 أطراؼ التعاقد:  -1

يظهر من تعريف التأمُت أك كثيقة التأمُت أف ىناؾ طرفُت أك أكثر ُب كثيقة التأمُت، كالطرؼ األكؿ ُب  
كىو اؽبيئة أك الشركة اليت تقـو بدفع مبلغ التأمُت أك التعويض ُب حالة ربقق اغبادث  Insurerالوثيقة ىو اؼبؤمن 

كىو صاحب الشيء موضوع التأمُت  Insuredاؼبتعاقد اؼبنصوص عليو، كالطرؼ الثا٘ب اؼبؤمن لو أك اؼبستأمن أك 
 كالذم يقـو عادة ابلتعاقد مع اؼبؤمن بغرض تغطية اػبسارة اؼبتوقعة كما عليو القياـ بسداد القسط.

ىو الشخ  الذم يستحق مبلغ  Beneficiaryككثَتان ما يظهر طرؼ اثلث ُب التعاقد يطلق عليو اؼبستفيد 
حالة ربقق اغبادث اؼبؤمن منو كذلك ُب حالة إنفصاؿ شخصية اؼبستأمن عن  التأمُت أك قيمة التعويض ُب

 اؼبستفيد، كهبب مبلحظة أنو ال بد أف توجد للمستفيد مصلحة أتمينيو ُب اؼبؤمن عليو أك ُب موضوع التأمُت.
أك اؼبؤمن على كُب أتمُت اغبياة أحياانن يكوف التأمُت على شخ  غَت اؼبستأمن كابلتإب يطلق عليو اؼبؤمن عليو 

كىذه حاالت خاصة ُب أتمينات اغبياة حيث يظهر طرؼ رابع ُب التعاقد يطلق عليو  Life Insuredحياتو 
اؼبؤمن عليو أك اؼبؤمن على حياتو كىو الشخ  موضوع اػبطر، كأف تقـو الزكجة ابلتأمُت على حياة زكجها 

ىم اؼبستفيدكف كتكوف الزكجة ىي اؼبستأمن كيكوف ؼبصلحة أكالدىا كتقـو الزكجة بدفع األقساط فيكوف األكالد 
الزكج ىو اؼبؤمن على حياتو كتكوف شركة التأمُت ىي اؼبؤمن، كمثاؿ آخر لذلك عندما يقـو أحد اؼبصانع ابلتأمُت 
على بعض العاملُت فيو ؼبصلحة الورثة الشرعيُت لو كمرة أخرل ال بد أف تتوافر اؼبصلحة التأمينيو للمستفيدين ُب 

 ء ىؤالء اؼبستأمنُت على قيد اغبياة. بقا
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 العوض ادلايل أك ادلقابل:  -2

ُب عقد التأمُت التجارم يتعهد اؼبؤمن أبف يدفع مبلغ التأمُت أك قيمة التعويض ُب حالة ربقق اغبادث  
كج اؼبؤمن منو ُب نظَت أف يدفع اؼبستأمن القسط أك األقساط الدكرية ُب مواعيدىا، كيسمى ىذا اإللتزاـ اؼبزد

 ابلعوض اؼبإب أك اؼبقابل. 
 موضوع التأمٌن:  -3

ىي اػبسارة اليت تعود على اؼبؤمن لو من ربقق اػبطر اؼبؤمن منو كهبب أف يذكر ُب عقد التأمُت  
اغبادث اؼبعُت الذم يًتتب على حدكثو خسارة مادية أك مصركفات زائدة أك نق  ُب الدخل أك إنقطاعو كليان 

 ث ساران أك ؿبزانن.كبغض النظر إذا كاف اغباد
 مدة التأمٌن:  -4

يصدر عقد التأمُت ليغطي مدة معينو تبدأ من اتريخ معُت بشرط سداد القسط األكؿ كأساس لبداية  
سرايف العقد فقد تكوف مدة العقد سنو أك أكثر أك أقل غَت أف الغالب ىو أف تكوف اؼبدة سنو تتجدد حسب 

أتمُت اغبريق، أما ُب التأمُت البحرم فقد تكوف اؼبدة سنو أك ربدد دبدة رغبة طرُب التعاقد كما ُب أتمُت اغبوادث ك
الرحلة، كما أنو ُب أتمُت اغبياة قد تزيد مدة التأمُت على سنو كقد تكوف مدة أكرب من سنة بكثَت إذ تبلغ 

 سنو( أك تستمر مدل حياة الشخ  اؼبؤمن عليو، كُب بعض اغباالت قد ال تستغرؽ مدة20سنوات( أك)10)
 العقد أكثر من بضع ساعات كما ىو اغباؿ ُب  بعض عقود أتمُت حوادث كأتمُت النقل البحرم.

 :نشأة التأمٌن التجارم 2-2
مشاؿ إيطاليا ُب  التجارم أتمينان للمخاطر اليت تتعرض ؽبا السفن احململة ابلبضائع كذلك ُب كاف أكؿ ظهور التأمُت

قسطان معينان على أنو ُب حاؿ تلف البضاعة يقبض  ب البضاعة يدفعالقرف الثا٘ب عشر اؼبيبلدم . حيث كاف صاح
التاسع عشر بدليل أف  التأمُت التجارم ابلركاج كلكنو ٓب ينتقل إٔب الدكؿ العربية إال ُب القرف مبلغان من اؼباؿ ٍب بدأ

م ُب شئوف حياهتم مع أهنم حبثوا كل ما ىو ؿبيط هب فقهاء اؼبسلمُت حىت القرف الثالث عشر اؽبجرم ٓب يبحثوه
 . على الدر اؼبختار كظباه سوكوه ىػ ( ُب كتابو رد احملتار1252 ) ابن عابدين العبلَّمة دمحم أمُت العامَّة . فتناكلو

  . كقد تزايد التعامل بو بعد ذلك حىت دخل كثَتان من اجملاالت االقتصادية كغَتىا
إٔب األخذ  كماش فالزكاؿ كذلك أف دكؿ العآب الغريب تتجوالتأمُت التجارم يتجو إٔب االن كيرل بعض الباحثُت أف

منظمات تعاكنية . كما أف إحصائيات التأمُت ُب  ابلتأمُت التعاك٘ب كأف أكرب اؼبنظمات التأمينية ُب سويسرا ىي
 من نشاط التأمُت %70ـ تذكر أف التأمُت التعاك٘ب أصبح يغطي أكثر من 1972سنة  الوالايت اؼبتحدة األمريكية

  . فيها
 



 حاـز أمحد فراكنة، رمضاف أبو جزر
 

39 

 

 2018 ديسمرب ، 2العدد، 1اجمللد                                                            NARAFE رللة     

 اثنيا: أمهية التأمٌن 2-3
 للتأمُت دكر مهم ُب ؾباالت اغبياة االقتصادية كاالجتماعية نستعرض منها األٌب : 

 التعويض عن اػبسائر كاألضرار الناصبة عن ربقيق األخطار اؼبؤمن منها . .1

ركات التأمُت توظيف األمواؿ لبلستثمار إذ إف أقساط التأمُت تدفع قبل كقوع اػبسائر كىذا يتيح لش .2
 59:2006)استثمار ىذه األمواؿ )مرزة

للتأمُت دكر اجتماعي ُب خدمة البيئة كاجملتمع ُب ؾباالت عدة منها توفَت اغبماية التأمينية ؼبن ىم اشد  .3
اغباجة إليها من إخطار يتعرضوف ؽبا كال يدخل إلراداهتم كال قدرة ؽبم علي ضباية أنفسهم منها )عبد 

 (348:2006ربو ,

 ق التأمُت جوا من الراحة كالطمأنينة لدم الشخ  اؼبؤمن لو .ىبل .4

تسهيل عمليات االئتماف كاالقًتاض لتمويل اؼبشركعات االقتصادية بتقدٙب الضماانت الكافية للمفًتض  .5
 برىن ماؿ يعود للمقًتض مؤمن عليو.

 أعماؿ شركات التأمٌن يف فلسطٌن  2-4
كشركة  لسطينية ذبارية، كشركة أتمُت تكافلية، كشركة أتمُت أردنية،شركات أتمُت ف يوجد ُب فلسطُت حاليان ستة

 .أتمُت أمريكية للتأمُت على اغبياة
للتأمُت تقدـ  انطبلؽ شركة التكافل الفلسطينية للتأمُت لتكوف بذلك أكؿ شركٍة فلسطينية كأيضا أُعلن مؤخرنا عن

 .يهاخدماهتا كفقنا للشريعة اإلسبلمية، كما يعرفها القائموف عل
الذم بدأ  ىؤالء أف دكر الشركة سيكوف دكرنا تكميلينا لبلقتصاد اإلسبلمي ُب فلسطُت كُب الوقت الذم يرل فيو

الفلسطيٍت بشكٍل عاـ، معربُت عن أملهم ُب أال  ينمو كيتطور خبلؿ السنوات اؼباضية، انتقد آخركف قطاع التأمُت
 .ركات التأمُت األخرلاألخطاء اليت كقعت هبا ش تقع شركة التكافل ُب نفس

كما  شركة التكافل الفلسطينية كفقنا للشريعة اإلسبلمية كزبتلف بعض الشركات التامُت ُب بعض الفركع منها
 :ذكرت ُب أىدافها منها
اغبياة"، كوف  التأمُت اليت تتعامل هبا بقية شركات التأمُت ُب فلسطُت، عدا "التأمُت على تقدـ الشركة صبيع أنواع

التأمُت، لذا فإهنا ال تقدـ ىذه اػبدمة للجمهور،  اء الشريعة اؼبعاصرين يبيلوف إٔب ربرٙب ىذا النوع منأغلب علم
 .الكثَت من اػبدمات األخرل كلكنها ُب الوقت ذاتو تقدـ

 : كتشمل أعماؿ شركات التأمُت الفلسطينية الفركع اآلتية
 التأمُت على اغبياة. -أ
 التأمُت الصحي. -ب
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 مواؿ )االدخار(.أتمُت األ -ج
 التأمُت ضد أخطار اغبريق كاألخطار اؼبتحالفة معها. -د
 التأمُت ضد أخطار النقل كاؼبسؤكليات اؼبتعلقة هبا.-ىػ
 التأمُت ضد أخطار اغبوادث كاؼبسؤكلية اؼبدنية. -ك
 أتمُت على أجساـ السفن كآالهتا كاؼبسؤكليات اؼبتعلقة هبا. -ز
 آالهتا كاؼبسؤكليات اؼبتعلقة هبا.أتمُت على أجساـ الطائرات ك  -ح
 أتمُت اؼبركبات كاؼبسؤكليات اؼبتعلقة هبا. -ط
 أتمُت ضد أخطار اؼبهنة. -م
 التأمينات األخرل.-ؾ
 بعض أنواع التأمينات  2-5
 التأمٌن البحرم 2-5-1

أك اعبو أك  البحرػق يوفر ىذا النوع من التأمُت اغبماية اليت ربتاجها التجارة حيث تؤمن البضائع اؼبشحونة عن طري
ا التأمُت على تعويض أصحاب البضائع عن اػبسائر اليت كينصب ىذ سكك اغبديدعلى الطرؽ الربية أك بواسطة 

تلحق ببضاعتهم بسبب تعرضها إلخطار مؤمن ضدىا أثناء النػقل أك الشحن. أما أنواع الواثئق اليت يوفرىا ىذا 
النوع من التأمُت فقد أعتمد مبوذج كثيقة للتأميػن البحرم كضعو ؾبمع مكتتيب التأمُت البحرم ُب لندف كيطلق على 

كتضاؼ لػػهذه الوثيقة ؾبموعات شركط توفر أغطية أتمُت لكافة أنواع التأمُت البحرم  (MAR) لوثيقة تسميةا
 كىي ثبلث
 ؾبموعة شركط معهدية توفر غطاء كضباية أتمينية ضد أخطار النقل. -1
 .ؾبموعة شركط توفر ضباية أتمينية ضد إخطار اغبرب -2
 .ر اإلضراابتؾبموعة شركط معهدية توفر غطاء أتميٍت ضد أخطا -3

 أتمٌن احلريق 2-5-2
يوفر ىذا النوع من التأمُت ضباية لتعويض اػبسائر. كاالضرار اليت تلحق ابؼبمتلكات اؼبنقولة )احملتوايت( كغَت 
اؼبنقولة )اؼبصانع ،اؼبكاتب التجارية، دكر السكن( كالناصبة من خطر اغبريق، كيبكن توسيع التغطية لتشمل انػواع 

 :، مثلأخرل من االخطار
 االنفجار -1
 سقوط الطائرات -2
 العواصف، الزكابع كالفيضاانت -3

 األرضية الزالزؿ4- 
 الشغب كاإلضراابت كاألذل العمدم -5

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84
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 اإلضرار الناصبة عن صدـ اؼبركبات -6
 االهنيار -7
 اإلضراابت كاالضطراابت -8
 الصدـ -9
 (خسارة األرابح)اػبسائر التبعية  -10

 السرقة11- 
 أتمٌن السيارات 2-5-3

 )التامُت اإللزامي (اؼبسؤكلية اؼبدنية ذباه الغَت
ة عن استعماؿ اؼبركبة استعماال يتطلب اؼبساءلة القانونية للسائق/اؼبؤمن لو كذلك دبا كيشمل أتمُت اؼبسؤكلية الناشئ

التأمُت الشامل (الفقد كالتلف كاؼبسؤكلية اؼبدنية ذباه  بتسببو من إضرار للغَت من إصاابت جسدية أك إضرار مادية
ع كثيقة التأمُت اإللزامي فيو إٔب اغبصوؿ على ىذا النوع من الشركات مباشرة كيتضمن العقد كثيقتُت زبض الغَت

شركط كإحكاـ نظاـ التأمُت اإللزامي كفقان للنظاـ كاألسعار اؼبقررة دبوجبو ككثيقة التأمُت التكميلي فيو زبضع إٔب 
شركط كثيقة التأمُت الصادرة عن الشركة كابألسعار اليت تقررىا. كيبكن اإلضافة على الغطاء األساسي ملحق 

 .ث الشخصية للسائق كالركاب حبدكد مسؤكلية يتفق عليها كبقسط إضاُب يناسبهالتغطية خطر اغبواد
 أتمينات احلوادث العامة 2-5-4

 :ك أىم أنواع ىذا التأمُت اليت تزاكؽبا شركات التأمُت ُب السوؽ العريب
 أتمُت السرقة

 أتمُت اؼبسؤكلية العامة
 أتمُت النقد أثناء النقل من البنك إٔب العمبلء

 ماف خيانة األمانةأتمُت ض
 كثيقة التأمُت البنكية الشاملة كتوفر غطاء شامل للعمليات البنكية

 أتمُت اؼبسؤكلية اؼبهنية
 أتمُت كسر الزجاج
 غطاء تعويض العماؿ

 أتمُت اؼبواشي
 
 
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9
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 أتميػػن احلياة 2-5-5
ـ كمع تقدـ التكنولوجيا  1653يعد الركماف أكؿ من عرفوا التأمُت على اغبياة، كأكؿ كثيقة ًب إصدارىا كانت عاـ 

 .تطور التأمُت على اغبياة كخاصة ُب ظل ظهور اإلحصائيات اغبديثة مثل اغبساابت االكتوارية
يوفر ىذا النوع من التأمُت أبشكالو اؼبتعددة ضماف مإب إٔب األفراد عند كقوع خطر الوفاة ُب سن مبكرة أك 

ما يوفر ضماف مإب للفرد ُب حالة البقاء على قيد اغبياة الوصوؿ إٔب سن الشيخوخة كتعرض الدخل إٔب النق  ك
لسن معينة كللورثة ُب حالة كفاة معيلهم كتتيح الواثئق ذات النوع االدخارم حصوؿ األفراد على قركض ؼبواجهة 

 زالتزاماهتم اؼبختلفة بضماف الواثئق كمن أىم أنواعو التأمُت اؼبؤقت، اؼبختلط، اغبوادث الشخصية، تغطية العج
 التأمٌن الصحي 2-5-6

 : يتوفر ىذا النوع من التأمُت على صورتُت
 : يبنح لؤلفراد كعائبلهتم كبعقود منفصلة التأمُت الصحي الفردم  -
: يبنح ؼبوظفي اؼبؤسسات كاؽبيئات كالشركات كالنقاابت كبصفة عقد صباعي  التأمُت الصحي اعبماعي  -

 .كاحد

ع كخدمات العناية الطبية كما يتعلق هبا من نفقات كذلك دبوجب نطاؽ يقدـ التأمُت الصحي إٔب اؼبؤمن لو مناف
 التغطيات اؼبتفق عليها كاليت تكوف ابإلشكاؿ التالية:

 التغطية داخل اؼبستشفى كتشمل أجور اإلقامة كاألطباء كاعبراحة كاغباالت الطارئة -
 تغطيات العبلج خارج اؼبستشفى كتشمل زايرة الطبيب كاألدكية كالفحوصات -
 التغطية الشاملة كتشمل نفقات اؼبعاعبة داخل كخارج اؼبستشفى -

 رابعا:التأمٌن كالتسويق االلكرتكين  2-6
تسهم أنشطة التسويق ُب تقدٙب السلعة أك اػبدمة للعمبلء كتزداد أنبية التسويق كنشاطاتو اؼبتعددة ُب شركات 

بنجاح دكف كجود كظيفة التسويق لديها كالسبب  التأمُت إذ اليبكن آلم شركة أتمُت أف سبارس أنشطتها التسويقية
 ُب ذلك يعود إٕب طبيعة اػبدمات التأمينية اؼبتمثلة ابلنقاط األتية :

  إف اػبدمة التأمينية غَت ملموسة , إذ اليبكن للمؤمن لو ؼبس أك الشعور دبردكدىا إال ُب حالة تكبده
 (8:2006خسارة بسبب خطر مؤمن منو)بدراكم كضجر 

 ة التأمينية غَت جذابة ألف منافعها ترتبط ابغبوادث اؼبؤسفة كالكوارث اليت تتعرض ؽبا تعد اػبدم
 (15:2002األفراد)دكفت 
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  إف اػبدمة التأمينية ذات طابع احتمإب مستقبلي أبداء التعويض للمؤمن لو, اذ قد وبصل اؼبؤمن لو
    188)علي ىذه اؼبنفعة أكال وبصل بسبب احتماؿ كقوع األخطار )سيف :  

إف اػبدمة التأمينية يتم إنتاجها كاستهبلكها بنفس الوقت أم ال يبكن خزهنا كاالحتفاظ هبا غبُت الطلب عليها 
 (95:2008)البكرم كالرحومي , 

كىنا أيٌب دكر التسويق ُب أقناع العمبلء ) خاصة الذين ٓب يتعرضوا ػبسائر سابقة (أبنبية التأمُت كاؼبنافع اليت 
السياسات اإلعبلمية كالًتكوبية لشركات التأمُت ُب إقناع الفرد بشراء التأمُت كإدراؾ انبيتة حىت يقدمها إذ تسهم 

 ُب حالة عدـ تعرض للخسارة . 
 سياسات شركات التأمٌن  2-7

تقـو سياسة شركات التأمُت على اكتتاب األخطار بشركط ربقق نتائج فنية إهبابية ُب هناية كل سنة كعلى تركيج 
ليت تقوؿ أبف التأمُت منتج أساسي للحياة اؼبعاصرة ال غٌت ألحد عنو. كترتكز شركات التأمُت على اغبقيقة ا

عمبلئها الذين يشملوف األفراد كالشركات الصناعية كالتجارية كالزراعية العامة كاػباصة كاؼبؤسسات اغبكومية 
بشكل رئيسي على أرابحها من  ركات التأمُتكالذين يبثلوف القاعدة الرئيسية لتطوير الشركة كاستمرارىا. كتعتمد ش

عملها الرئيسي كىو اكتتاب األخطار كؽبذا فإهنا مدارة بطريقة سبكنها من تقدٙب خدمات التأمُت بشكل يضمن 
رضا عمبلئها كاضعة نصب عينيها ىدؼ اإلحتفاظ أبكرب نسبة من أقساط التأمُت داخل اجملتمع إلعادة 

 .اؼبواطنُت كاجملتمع ككل استثمارىا فبا يعود ابلنفع على
 التأمٌن يف فلسطٌن كتطور مراحلو كنظرة اإلسالـ لو: 2-8

مر التأمُت ُب فلسطُت دبراحل عديدة نتيجة تعدد اعبهات اليت حكمت فلسطُت كالذم أدل بدكره إٔب تنوع 
 األنظمة القانونية اليت سادت فيها.

 احلكم العثماين -ادلرحلة األكىل : 2-8-1
كىذا القانوف ٓب  1845ت العثمانية موضوع التأمُت من خبلؿ قانوف شركات الضماف الصادر سنة نظمت السلطا

يتعرض سول لتأمُت األضرار كاػبسائر اليت ربصل لؤلمواؿ كعقد عرؼ ىذا القانوف عقد الضماف على انو )تعهد 
ة من اؼبهالك كاألخطار من أم نوع  ابلتعويض لقاء رسم معُت عن اػبسائر اليت ربصل لؤلمواؿ اؼبنقولة كغَت اؼبنقول

 كاف (.
 االنتداب الربيطاين -ادلرحلة الثانية : 2-8-2

ككانت ىذه القوانُت  1929لسنة  18ٍب جاء بد ذلك قانوف رقم  1919ُب البداية صدر قانوف الشركات لسنة 
خاص ابلتأمُت على  تفرض بعض االلتزامات على شركات التأمُت كما صدر ُب فًتة االنتداب الربيطا٘ب قانوف

( كظهرت خبلؿ ىذه 1947لسنة  8األضرار اليت تسببها اؼبركبة ظبي )قانوف أتمُت اؼبركبات اؼبيكانيكية أمر رقم 
 الفًتة أيضا ؾبموعة من اؼبراسيم تنظم عدة أنواع من التأمُت.
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 مرحلة كحدة الضفة مع األردف ككحدة القطاع مع مصر -ادلرحلة الثالثة : 2-8-3
توحدت الضفة الغربية مع األردف كما ىو حاؿ قطاع غزة مع مصر كًب تطبيق قانوف كل من  1948بة بعد نك

البلدين مع الضفة كالقطاع ابإلضافة لقوانُت االنتداب الربيطا٘ب كبعض القوانُت العثمانية اليت ٓب تلغى ففي الضفة 
ٍب قانوف مراقبة أعماؿ التأمُت  1959لسنة 24الغربية اصدر اؼبشرع األرد٘ب نظاـ شركات التأمُت قانوف 

" أما ُب قطاع غزة فاف اإلدارة اؼبصرية ٓب تتدخل ُب 1956لسنة76كقانوف نظاـ شركات التأمُت  1965لسنة5
القوانُت اليت كانت سارية بل عملت على إنباؿ القوانُت االقبليزية كما جاء خبصوص التأمُت ىو قانوف التأمُت 

 ال يتعارض ألنواع التأمُت أك كيفية فبارستو أك ضبط أعمالو ".1964لسنة  8كاؼبعاشات رقم 
 االحتالؿ اإلسرائيلي كالتحرر الوطين -ادلرحلة الرابعة: 2-8-4

مرحلة الصحوة كاالنتعاش للتامُت ُب فلسطُت حيث قاـ االحتبلؿ اإلسرائيلي إبحياء القوانُت اؼبًتككة فأعاد اؼبشرع 
ٍب قاـ بفرض أكامر عسكرية عصرية مثل أمر تعويض مصايب حوادث  1947لسنة 8اإلسرائيلي تطبيق األمر 

مع بقاء قانوف اؼبخالفات األرد٘ب  1976لسنة  544ُب الضفة الغربية كاألمر 1976لسنة  677الطرؽ رقم 
ساراي ابلنسبة لؤلضرار اليت تقع على األشياء كبعد ذلك اصدر اؼبشرع اإلسرائيلي األمر رقم  1944لسنة36

 1100الذم أمر إلزاـ أصحاب العمل بتأمُت عماؽبم كاصدر أمر مراقبة أعماؿ التأمُت رقم  1976ة لسن662
 1كبعد توقيع اتفاقية أسلو كقياـ السلطة الوطنية الفلسطينية اصدر الرئيس الراحل ايسر عرفات األمر رقم 93لسنة 
كامر السابقة اليت كانت سارية اؼبفعوؿ قبل الذم أمر دبوجبو استمرار العمل ابلقوانُت كاألنظمة كاأل 1994لسنة 

عن السلطة الوطنية كالذم يقضي إبنشاء الصندكؽ  1995لسنة 95ٍب صدر القرار الوطنية رقم  5/6/67
 الفلسطيٍت لتعويض ضحااي حوادث الطرؽ.

 8112لسنة  81قانوف التأمٌن الفلسطيين رقم  -ادلرحلة اخلامسة : 2-8-5
قطاع التأمُت ُب فلسطُت حيث كاف ىذا القطاع ىبضع شانو شأف القطاعات أكؿ قانوف فلسطيٍت انظم ل

االقتصادية األخرل غبكم اإلدارة اؼبدنية التابعة لسلطات االحتبلؿ اإلسرائيلي كاليت كانت تفرض شرطا تعجيزية 
ما يتعلق برأس على الفلسطينيُت الراغبُت ُب استصدار رخصة مزاكلة مهنة التأمُت أك أتسيس شركة أتمُت سواء في

مستندا على القانوف األساسي اؼبعدؿ  13/10/2005اؼباؿ أك اإلجراءات كشركط الًتخي  صدر بتاريخ 
كقد ألغى بشكل صريح دبوجب  2004لسنة 13كتعديبلتو كعلى قانوف ىيئة سوؽ رأس اؼباؿ رقم  2003لسنة
 رة عن سلطات االحتبلؿ بشأف التأمُت.منو كل ما يتعرض مع أحكامو ككل األكامر كاألحكاـ الصاد 190اؼبادة 

كقد أعطى القانوف لؤلشخاص العاملُت ُب قطاع التأمُت ُب فلسطُت قبل نفاذه مهلة لتصويب أكضاعهم كفق 
شركطو كمتطلباتو كيعد صدكر ىذا القانوف من ابرز األسباب اليت قادت إٔب استقرار سوؽ التأمُت الفلسطينية 

العارمة ُب سوؽ التأمُت سواء على مستول اؼبنافسة الضارة بُت الشركات أك على حيث انو أهنى حالة من الفوضى 
مستول تنظيم السوؽ كضبطها كربسُت بيئة العمل حيث رأت الشركات كجوده اغبل األمثل كاألقبح لضبط سوؽ 

 التأمُت.
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ٗب لرأس اؼباؿ فقد أسهم ُب استقرار سوؽ التأمُت كحدد متطلبات كشركط الًتخي  للشركات حدد اغبد األد
مبليُت دكالر للممارسة 8مبليُت دكالر للتأمينات العامة فقط ك 5خبمس مبليُت دكالر ؼبزاكلة التأمُت على اغبياة 
 فرعي التأمُت على اغبياة كالتأمينات العامة

تعمل ُب كما اكجب القانوف إهباد ارباد شركات التأمُت كألـز أم شركة أتمُت مرخصة أك فرع لشركة أتمُت أجنبية 
السوؽ الفلسطينية ابالنضماـ إٔب عضوية االرباد ككضح القانوف آليات الًتخي  كالشركط الواجب توفرىا ُب كل 
شركة حىت تتمكن من ذبديد رخصتها ,كدبوجب القانوف أيضا ًب ربديد اؼبسؤكليات اؼبًتتبة على صندكؽ تعويض 

 مصايب حوادث الطرؽ كعلى شركات التأمُت .
 اء الفقيو اإلسالمية اليت عاجلت موضوع التأمٌن :أىم اآلر  2-9

ال هبمع الفقهاء اؼبسلموف على رأم كاحد ُب ربليل أك ربرٙب عقد التأمُت كيبكن أف تقسم آراؤىم حوؿ اؼبوضوع 
 آراء أكردىا تباعا بعد اإلشارة إٔب رأم اإلماـ ابن عابدين صاحب أكؿ حبث شرعي ُب اؼبوضوع. 3إٔب 
 اإلماـ ابن عابدين  رأم -أكال: 2-9-1

أطلق على عقد التأمُت اسم السوكرة كربدث عنو ُب كتابو حاشية رد اؼبختار دبناسبة ذكره للمستأمنُت كىم" الذين 
يدخلوف من أىل دار اغبرب األجانب إٔب دار اإلسبلـ إبذف اإلماـ إلقامة مؤقتة" كيرل ابن عابدين انو "ال وبل 

 سبلـ إال ما وبل من العقود مع اؼبسلمُت "التعاقد مع اؼبستأمن ُب دار اإل
كيبيز بُت حالتُت األكٔب أف يكوف عقد التأمُت قد انعقد ُب دار اغبرب مع اؼبؤمن كىنا إذا أرسل اؼبؤمن بعد ىبلؾ 
البضاعة مبلغ التعويض إٔب التاجر اؼبؤمن لو الذم ُب دار اإلسبلـ فاخذ ىذا اؼباؿ يعد حبلال على اعتبار انو ماؿ 

 اخذ دكف غدر أك خيانة كليس بعقد فاسد معقود ُب دار اإلسبلـ حريب
 أما اغبالة الثانية كىي أف يكوف العقد معقودا ُب دار اإلسبلـ ىنا ال هبوز اخذ مبلغ التعويض

 أراء احملرمٌن للتأمٌن  -اثنيا: 2-9-2
عاقد عليو جبميع صوره كأنواعو أصحاب ىذا الرأم ىم األكثر عددا كيركف أف عقد التأمُت حراـ كقالوا حبرمة الت
 لكونو أكل ألمواؿ الناس ابلباطل الشبهات اليت حرموا التأمُت على أساسها :

 انو يشوبو الغرر كاعبهالة -1
 يشمل شبهة التزاـ ما ال يلـز -2

ؼبؤمن اؼبؤمن دبوجب عقد التأمُت يدفع مبلغ التعويض أك مبلغ التأمُت للمؤمن لو أك للمستفيد عند ربقق اػبطر ا
 منو, فاؼبؤمن غَت ملـز شرعا بدفع مبلغ التعويض للمؤمن لو.

 يشمل شبهيت الراب كالصرؼ . -3
 ُب التأمُت على األمواؿ يشمل شبهيت اؼبقامرة كالرىاف -4

 حيث يتطابق تعريف كل من الرىاف كاؼبقامرة كالتأمُت كتتطابق العلة من ربريبها كىي توقفها على اغبظ كالصدفة
 أمُت على اغبياة أف عقد التأمُت ربد للقدر اإلؽبيُب الت -5
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فعند تعهد اؼبؤمن للمؤمن لو أف يعيش كذا من العمر كإال كاف ضامنا لورثتو مبلغا من اؼباؿ ،كالذم يعتمد على 
 ىذا القوؿ كيتعاقد على أساسو طمعا ابلتعويض كبلنبا خارج على مقتضى الشريعة اإلسبلمية

اغبنفي أف ضماف األمواؿ شرعا يكوف بطريقتُت أكؽبما الكفالة : كالتأمُت ال ينطبق عليو كيرل الشيخ دمحم اؼبطيعي 
شركط الكفالة كاثنيهما التعدم أك اإلتبلؼ : كىبلؾ اؼباؿ اؼبؤمن عليو ال يكوف بتعد من شركة التأمُت كال ىي 

 أتلفتو.
 أدلة أصحاب ىذا الرأم 2-9-3
النساء ) اي أيها الذين امنوا ال أتكلوا أموالكم بينكم ابلباطل إال أف تكن من سورة  29من القراف الكرٙب اآلية  -1

 ذبارة عن تراض منكم (
 كمن السنة النبوية ما ركاه ابن عمر عن النيب )ص( )هنى عن بيع الغرر( -2
 أراء القائلٌن ابلتمييز بٌن أنواع التأمٌن -اثلثا: 2-9-4

تأمُت , لكن ىذا الفريق انقسم فيما بينو فما أابحو بعضهم حرمو أصحاب ىذا الرأم يعدكف اقرب إٔب ربرٙب ال
البعض األخر ,فمنهم من أجاز التأمُت على األمواؿ كٓب هبز التأمُت على اغبياة كمنهم من أجاز أتمُت اؼبسؤكلية 

النفس  فقط فالشيخ دمحم أبو زىرة يقوؿ " التأمُت على السيارات مثبل لضماف إصبلحها ليس حراما كاف كاف ُب
 منو شيء"

كالتأمُت على اغبياة نوع من أنواع اؼبقامرة ألنو أف دفع شخ  بعض اؼباؿ كمات فبأم حق يستحق كل اؼببلغ كاف 
 عاش حىت هناية مدة التأمُت فانو أيخذ اؼباؿ الذم دفعو مع فائدة كىذا راب "

 رابعا: أراء القائلٌن جبواز التأمٌن بكل أنواعو كصوره كحجتهم 2-9-5
أف األصل ُب العقود اإلابحة كالعقود ابإلسبلـ ال تقع ربت حصر كمن اعبائز إدخاؿ كل ما تقتضي بو  -1

 الضركرة من عقود ما دامت مطابقة ألحكاـ الشرع كالتأمُت عقد جديد مباح إذ ٓب ين  على ربريبو
إذا اقتضتها الضركرة كما أف العقود تصَت جائزة شرعا كاف شابتها بعض الشبهات اليت تقضي ببطبلف العقد 

 كذلك تطبيقا للقاعدة الشرعية )الضركرات تبيح احملظورات(
 قياس التأمُت على ضماف خطر الطريق : -2

كىو أف يقوؿ شخ  ألخر اسلك طريقا معينة فهي آمنو كيتعهد لو ُب حاؿ اخذ مالو فيها أف يضمن لو ىذا 
فية فالتزاـ ضامن الطريق ىو نفس التزاـ شركة التأمُت اؼباؿ .فإذا سلك الطريق كاخذ مالو فعبل يضمن عند اغبن

 بضماف اؼبؤمن عليو عند كقوع اػبطر.
 قياس التأمُت على اإلجارة : -3

 اغبارس اعبَت وبقق األماف كاالطمئناف ؼبن استأجره كما وبقق التأمُت األمن للمؤمن ؽبم
 قياس التأمُت على اعبعالة : -4
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ن يقـو بعمل معُت ُب اعبعالة مثل دفع األجر من رب العمل للعامل نظَت حراستو االلتزاـ بدفع مبلغ من اؼباؿ ؼب
 اؼباؿ ُب عقد اعبعالة يقاس عليو التزاـ اؼبؤمن بدفع مبلغ التأمُت للمؤمن لو إذا قاـ بعمل معُت كىو دفع األقساط.

 قياس التأمُت على العقالة: -5
عاقلة الرجل الذين يناصرىم كيناصركه من الرجاؿ األحرار البالغُت ىو توزيع دية القتل اػبطأ ككبوه على  -"العقل :

 العاقلُت اؼبوسرين"
كفكرة العقالة إلزامية دكف تعاقد كالتأمُت يقاس على العقالة فكبلنبا يهدؼ إٔب تفتيت اػبطر عن الطريق التعاكف 

 شاركُتككبلنبا نظامي تعاكف كتكافل ؼبا فيهما من توزيع العبء اؼبإب على صبيع اؼب
 قياس التأمُت على عقد اؼبوالة -5

 "عقد اؼبواالة أف يقوؿ شخ  ؾبهوؿ النسب ألخر أنت كٕب تعقل عٍت كترثٍت إذا أان مت"
العقل يكوف ُب جناية اػبطأ كىو دفع التعويض اؼبإب ك عقد اؼبواالة ينشأ رابطة شرعية )كالء اؼبواالة( كىي أحدل 

قائلُت هبذا القياس الشيخ اضبد طو السنوسي الذم حصر حبثو ُب أتمُت صور أتمُت اؼبسؤكلية كمن أشهر ال
 اؼبسؤكلية.

 االستنتاجات كالتوصيات  3-1
  أكال االستنتاجات 3-1-1
.ضعف الوعي التأميٍت لدل األفراد كبعض منظمات األعماؿ كاؼبؤسسات اغبكومية أبنبية التأمُت كدكرة ُب 1

 خاطر اليت يتعرض ؽبا.ضباية اجملتمع كالتقليل من أاثر اؼب
.مازاؿ قطاع التأمُت يعمل ُب ظل نظاـ دكلة فبا تقيده الكثَت من الضوابط كاإلجراءات الركتينية فضبل عن 2

 ؿبدكدية أنشطة الشركات اػباصة .
.تعا٘ب شركة التأمُت الوطنية من نق  اػبربات كالكوادر الفنية سواء ُب العدد أك نوعية اػبربة علي مستول 3

 اغباسوب كالتأمُت من ضبلة الشهادات العليا.زبص  
 .قياـ شركات التأمُت الوطنية إبدخاؿ شبكة انًتنت ُب بعض فركعها كأقساـ الشركة .4
 .ؿبدكدية خدمة التخاطب اؼبباشر مع العمبلء كىذا يعٍت عدـ زايدة عدد العمبلء جراء استعماؿ االنًتنت.5
 ُب التعامل ..اعتماد شركة التأمُت األسلوب التقليدم 6
 اثنيا التوصيات   3-1-2

 ُب ضوء االستنتاجات اليت ًب التوصل إليها فأنة يبكن إف لبرج ابلتوصيات اآلتية :
 .قياـ شركة التأمُت الوطنية بنشر الوعي التأميٍت بُت اؼبواطنُت ابستعماؿ كسائل الًتكيج كاإلعبلف .1
تجارة االلكًتكنية ُب ـبتلف القطاعات ال سيما التأمُت .كجود قوانُت كأنظمة كتعليمات تساعد ُب إدخاؿ ال2

كذلك لتحديد حقوؽ كالتزامات أطراؼ العملية كافة فبا يعزز مصدر الثقة كاألماف لدل الشركات العاملة من 
 جانب كالزبوف من جانب أخر .
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دث ُب صناعة .إشراؾ موظفي شركات التأمُت ُب دكرات تدريبية خارج القطر للوقوؼ علي كل ما ىو مستح3
 التأمُت إقليميا كعاؼبيا.

 .استعماؿ االنًتنت كالربيد االلكًتك٘ب ُب فركع كأقساـ شركة التأمُت .4
.تفعيل خدمات التخاطب اؼبباشر مع العمبلء عرب شبكة االنًتنت ؼبا يعنيو ذلك زايدة اغبصة السوقية للشركة 5

 كتوفَت كقت كجهد العمبلء.
نماذج الورقية إٕب االلكًتكنية عرب إدخاؽبا ُب اؼبوقع االلكًتك٘ب للشركة علي االنًتنت .ربويل أعماؿ الشركة من ال6

 لغرض زايدة الوعي التأميٍت  لدل اعبمهور  .
 ادلصادر كادلراجع 

دار كائل للنشر كالتوزيع ,عماف "التسويق االلكًتك٘ب :عناصر اؼبزيج التسويقي عرب االنًتنت" أبو فارة ,يوسف  .1
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 nA -Natural Resources, Institutional Quality and Economic Growth 

-during the Period (1990 CountriesStudy for a Sample of Oil  econometric

)2016 
دراسة قياسية لعينة من الدكؿ  -ادلوارد الطبيعية، النوعية ادلؤسساتية كالنمو االقتصادم

 (2016-1990النفطية خالؿ الفرتة )
 

 بدك أماؿ

 تلمساف. -جامعة أبو بكر بلقايد
 شييب عبد الرحيم

 تلمساف. -ركز اعبامعي مغنيةاؼب
 سنوسي أكؿ إمياف

 تلمساف. -جامعة أبو بكر بلقايد
 ادللخص : 

دكلة نفطية خبلؿ  16هتدؼ ىذه الدراسة إٔب ربديد أثر النوعية اؼبؤسساتية على النمو االقتصادم ُب عينة من 
ات النفطية  كمقياس لوفرة ظل شرط كفرة اؼبوارد الطبيعية، كذلك ابستعماؿ العائد ُب( 2016 -1990)الفًتة 

اؼبوارد الطبيعية كمؤشرات اؼبخاطر السياسية كمقياس للنوعية اؼبؤسساتية، ابستخداـ مبوذج ديناميكي بتقنية العزـك 
للنوعية اؼبؤسساتية  ( للتقدير؛  أظهرت النتائج أفBlundell et Bond 1998)اليت اقًتحها  GMMاؼبعممة 

 القتصادم، كلكن شرط كفرة اؼبوارد الطبيعية قلل من ىذا األثر اإلهبايب. أثر إهبايب كمعنوم على النمو ا
 كفرة اؼبوارد الطبيعية، النوعية اؼبؤسساتية، النمو االقتصادم، الدكؿ النفطية،  الكلمات ادلفتاحية:
 بياانت البانل الديناميكي.

Abstract : 
 This study aims to examine the impact of institutional quality on economic growth in a sample of  16 

oil exporting countries during the Period (1990-2016), in the presence of natural resources abundance 

condition, Using dynamic model and the generalized method of moments (GMM) proposed by 

(Blundell et Bond 1998), The results suggest that the institutional quality has a positive and 

significant impact on economic growth, while the natural resources abundance in  16 oil exporting 

countries reduces the positive effects of institutional quality on economic growth. 

Keywords: natural resources abundance,  institutional quality, economic growth, Oil exporting 

countries, Dynamic panel data. 

Jel classification : O26, K2, O1. 
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 . مقدمة : 1
كراء تباين النمو كالتنمية يبكن القوؿ أف أىم األسئلة اؼبطركحة ُب العلـو االجتماعية تتعلق ابلسبب الكامن 

االقتصادية عرب الدكؿ، أم ؼباذا يوجد بعض الدكؿ أكثر فقرا من دكؿ أخرل ؟ كؼباذا استطاعت بعض الدكؿ 
ربقيق مبو اقتصادم ُب حُت تعا٘ب أخرل من ركود اقتصادم ؟ إذ توجهت أراء بعض اؼبفكرين االقتصاديُت ُب 

تمع دبدل قدرتو على ربسُت كضعية رأس مالو البشرم، رأس اؼباؿ البداية إٔب ربط النمو االقتصادم ُب أم ؾب
اؼبادم كمستواه التكنولوجي. كلكن ما ًب مبلحظتو ُب الواقع ىو أنو على الرغم من مزاكلة العديد من الدكؿ 
إلصبلحات اقتصادية إال أهنا ٓب تستطع ربقيق ىذا اؽبدؼ، كعليو ُب السنوات األخَتة اتفقت ابإلصباع معظم 
األدبيات االقتصادية على إعطاء دكرا أساسيا لتنفيذ إطار مؤسساٌب كقانو٘ب فعاؿ من أجل تشجيع النمو كتسهيل 
التحوالت االقتصادية كاإلصبلحات االجتماعية، أم دبعٌت آخر تعد اإلصبلحات اؼبؤسساتية ضركرية لضماف متانة 

من أكائل الباحثُت  Williamson (1995) ( و1990) Northاإلصبلحات االقتصادية، إذ يعترب كل من 
الذين قاموا بتسليط الضوء على الدكر اغبيوم للمؤسسات كاغبكم الرشيد ُب تشكيل مسار قباح للبلداف، كىذا ما 

أف " اغبكم اعبيد ىو اؼبفتاح ... ما ٓب ربدث ربسينات ُب الصوت كاؼبساءلة كاغبد من  Kaufmann جاء بو 
. كمن ىذا اؼبنطلق انبثق ما يعرؼ ابالقتصاد ألخرل سول أتثَت ؿبدكد "الفساد لن يكوف لئلصبلحات ا

اؼبؤسساٌب الذم يعترب من الفركع اغبيوية لبلقتصاد، فهو يساعد على عملية صنع سياسات اقتصادية، كيعطي 
اد كيركز على دكرىا ُب ربديد السلوؾ االقتصادم،  األمر الذم يدؿ على أف اقتص األنبية البالغة للمؤسسات

السوؽ ال يبكن أف يًتؾ غبالو، بل ىو نظاـ اجتماعي ُب حاجة إٔب تصميم كالدعم من طرؼ )القوانُت، أنظمة 
حيث ال تزاؿ ىذه األخَتة إٔب يومنا ىذا تعمل كنهج إبداعي  كحكم الدكلة، األعراؼ كالتقاليد االجتماعية ...(

وعية اعبيدة أبم دكلة على )زبفيض تكاليف تعمل اؼبؤسسات ذات الن.. إذ قيادم يؤدم إٔب اقتصاد أفضل.
اؼبعامبلت، زبفيف من مشاكل اؼبعلومات غَت اؼبتماثلة كاغبد من السلوكيات االنتهازية(، حبيث تؤثر ىذه األخَتة 
بشدة على سلوؾ الشركات كمستول أدائها االقتصادم، كما ربرص ىذه الشركات بشكل عاـ على االستثمار ُب 

ؽ اؼبلكية، كتتمتع بسيادة القانوف كبدكف بَتكقراطية مرىقة، مستول الفساد اؼبنخفض كاغبرية الدكؿ اليت ربمي حقو 
بعض اؼبؤسسات الدكلية  ، فضبل عنNdulu (2006)ك  Collier (2006)كما توصل  االقتصادية اؼبرتفعة...

ضعيف للدكؿ األفريقية ، إٔب أف األداء االقتصادم ال(2007)كالبنك الدكٕب  (2003مثل صندكؽ النقد الدكٕب )
يعود إٔب الفساد كالبفاض النوعية اؼبؤسساتية، كعلى العكس من البفاض النوعية اؼبؤسساتية، فقد 

أف موريشيوس كاقتصاد شبو صحراكم Sobhe (2009 ) ك Subramanian and Roy   (2001)أثبت
  حققت سجبل رائعا من األداء اعبيد نظرا عبودهتا العالية من اؼبؤسسات.

كما اخت  جانب أخر من األدب بدراسة النمو االقتصادم ابلدكؿ الغنية ابؼبوارد الطبيعية ككذا ربديد أثر كفرة 
ىذه األخَتة على طبيعة عبلقة النوعية اؼبؤسساتية ابلنمو االقتصادم، حبيث أكد العديد من الباحثُت االقتصاديُت 

كؿ فقَتة اؼبوارد الطبيعية بوثَتة أسرع من الدكؿ الغنية أنو عادة ما تنموا الد Sachs and Warnerكعلى رأسهم 
أف الدكؿ اليت تتميز بوفرة ، كيعود السبب ُب ذلك الظاىرة بلعنة اؼبوارداؼبوارد الطبيعية، إذ أصبحت تعرؼ ىذه 

ية اؼبوارد الطبيعية ذبعلها تركز كل اىتمامها على ىذا الكسب اؼبفاجئ، مهملة بذلك االستثمار ُب قطاعات حيو 
 Lane andأعمالكما توصلت العديد من األدبيات السابقة نذكر منها على سبيل اؼبثاؿ   خبلقة للقيمة اؼبضافة.

Tornell  

كفرة اؼبوارد الطبيعية )السيما النفط( زبلق السلوؾ البحث عن الريع  أفAl-Kasim et al(2013 ) ( و1996) 
rent-seeking  وبد من بناء مؤسسات ذات نوعية جيدة ُب ىذه الدكؿ. كارتفاع مستوايت الفساد األمر الذم 
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كسنحاكؿ من خبلؿ ىذه الورقة البحثية القياـ بدراسة قياسية ألثر النوعية اؼبؤسساتية على النمو االقتصادم،    
دكلة نفطية. حيث  16لعينة تتكوف من  Panelُب ظل شرط كفرة اؼبوارد الطبيعية، ابستخداـ بياانت السلة 

ك طريقة العزـك اؼبعممة (، Dynamic Panel Model) دراستنا على مبوذج البانل الديناميكي سنعتمد ُب
 .GMMللتقدير 
 
اإلطار النظرم للعالقة بٌن الوفرة ادلوارد الطبيعية، النوعية ادلؤسساتية كالنمو . 2

 االقتصادم :
مو االقتصادم أف النوعية اؼبؤسسات ىي اآلف ىناؾ اتفاؽ كاسع النطاؽ بُت االقتصاديُت الذين قاموا بدراسة الن

مفتاح األمباط السائدة لبلزدىار ُب صبيع أكباء العآب. كىذا ؼبا توليو من كظائف اقتصادية أساسية، فهي من جهة 
زبفض تكاليف اؼبعامبلت، كسبنح الثقة كالقدرة على التنبؤ للتفاعل االجتماعي؛ كتعمل من انحية أخرل على 

تعددت التعاريف اؼبقدمة للمؤسسات، حبيث عرؼ ركاد االقتصاد  ، إذيات االقتصاديةتسهيل تنسيق الفعال
اؼبؤسسات على أهنا ليست كياان كلكن ؾبموعة من األفكار كأمباط  Vebenاؼبؤسساٌب القدٙب  كقبد من بينهم 

م حقوؽ اؼبلكية،  التفكَت اؼبشًتكة جملموعة من األفراد، فهي تشمل األعراؼ كالعادات كطرؽ التفكَت حوؿ تنظي
على أهنا قواعد ًب انشاءىا من طرؼ الرجاؿ الذين يفرضوهنا على السلوؾ  john R commonsكما عرفها 

على أهنا ذلك العمل اعبماعي الذم يسيطر على العمل التعسفي، كاالنتهازم ُب التفاعل البشرم، كعرفها أيضا 
قواعد اللعبة اؼبؤسسات على أهنا  Northد فقد عرؼ أما ُب ما ىب  فكر االقتصاد اؼبؤسساٌب اعبدي ،الفردم

(  الدساتَت القوانُت، )"ؾبموعة من الضوابط الرظبية كالبلعبوف ىم اؼبنظمات كاألسر، كما عرفها أيضا على أهنا 
 اليت ربكم سلوؾ اإلنساف كطريقة تفاعلو مع اآلخرين داخل اجملتمع"، كحسبكالتقاليد(  العادات )كغَت رظبية 

Coese (1960)  ليس ىناؾ حاجة للمؤسسات ُب عآب الكماؿ اؼبعرفة كاؼبعلومات الكاملة. كلكن، مع تطور
االقتصادات كجعل األمور أكثر تنوعا كتعقيدا، كزايدة من حالة عدـ اليقُت يدفع األمر إٔب ضركرة زايدة االعتماد 

أيخذ اؼبستثمركف  التنبؤية، كمن ىنا على اؼبؤسسات للحد من عدـ اليقُت السلوكي من خبلؿ توفَت اؼبعلومات
ذلك ألهنا زبلق اغبوافز كاؼبثبطات  بعُت االعتبار نوعية اؼبؤسسات بوصفها عامبل ىاما ُب تقييم ـباطر اؼبعامبلت،

 ُب ىذا الصدد أف North and Thomas (1973) يرلللمعامبلت االقتصادية كالقرارات التجارية. حيث 
كتكاليف اؼبعامبلت،  اغبوافز ىياكل اؼبلكية، حقوؽ على التأثَت خبلؿ من قتصادماال النمو على تؤثر اؼبؤسسات

 كاالقتصادية القانونية اؼبخاطر ؿبدكدية اؼبلكية، حبقوؽ يتعلق فيما ابألماف اؼبستثمركف فيها يشعر فاجملتمعات اليت
اسات اغبكومية فيها ابلشفافية، تتسم السيك كبدكف البَتكقراطية اؼبرىقة، كتنظيم زائدة عن اغباجة أك الفساد، 

 فيها العمل أسواؽ إٔب الوصوؿكالقضاء الذم ال يعيق العمل كتنعم بوجود ضباية قوية ضد اعبريبة كاالحتياؿ، ك 
أما اجملتمعات  ،الفرد دخل مستوايت فيها كترتفع كتزيد االنتاجية االعماؿ فيها تزدىر أف اؼبرجح من مأمنا، يكوف
 الشديد الفساد القانوف، أب اللجوء اؼبلكية، ؿبدكدية دبصادرة يتعلق فيما عالية ـباطر تثمركفاؼبس فيها يواجو اليت
 نشاط كتعطيل اليقُت عدـ اؼبشاريع بسبب أصحاب الستثمارات جذاب أقل ذبعلها اػبانقة، البَتكقراطية اؼبطالب أك

عرؼ عية اإلطار اؼبؤسساٌب، حيث إذ ينبغي أف يتم أخذ ىذه العناصر بعُت االعتبار عند قياس نو  السوؽ،
Rodrik (2007)  ُب ىذا الصدد النوعية اؼبؤسساتية اعبيدة على أهنا تلك اؼبؤسسات اليت تدعم النمو

االقتصادم أبفضل الطرؽ اؼبمكنة، كأشار إٔب أهنا تضم كل من اؼبعايَت التالية : اؼبؤسسات التنظيمية، حقوؽ 
االقتصادم الكلي، التأمُت االجتماعي، كإدارة الصراع...إْب، كحسب اؼبلكية كاؼبؤسسات لتحقيق االستقرار 

Klein (2005 ) سبثل مدل ضباية اؼبستثمر ضد اؼبصادرة كأف اؼبؤسسات اؼبثالية ُب ىذه اغبالة تتوافق مع انعداـ
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 ينظر إٔب مؤسسات "اعبيدة" على أهنا عبارة عن إنشاء ىيكل North (1991)خطر نزع اؼبلكية. كمن كجهة 
 Knackكابلتإب اؼبسانبة ُب قوة األداء االقتصادم. ككفقا ؿ  -اغبوافز الذم يقلل من عدـ اليقُت كيعزز كفاءة 

and Keefer  (1995)  ،يشرح النوعية اؼبؤسساتية على أهنا ؾبموعة من األبعاد اغبوكمة )مثل سيادة القانوف
قراطية، كانتشار الفساد اغبكومي(، مشرين إٔب أف إنفاذ العقود، خطر مصادرة اؼبلكية اػباصة، كنوعية البَتك 

كما تظهر الدراسات األدبية اغبديثة االختبلفات ُب ىذا األخَتة ؽبا حصة كبَتة من التباين ُب النمو عرب البلداف.
(Alfaro et al., 2005; Glaeser et al., 2004; Acemoglu, 2003; Asiedu, 2003; Edison, 

2003; Kaufmann et al, 2002)   ثبلث التدابَت العامة للمؤسسات: )أ( نوعية اغبكم )الفساد، كاغبقوؽ
السياسية، ككفاءة القطاع العاـ كقوة النظاـ القضائي(؛ )ب( كجود قوانُت غبماية اؼبلكية اػباصة كإنفاذ ىذه 

نوعية جيدة زبلق مناخ  كابلتإب فوجود بيئة مؤسساتية ذات القوانُت. )ج( القيود اؼبفركضة على القادة السياسيُت.
 أعماؿ يتسم بقدرة تنافسية عالية ما يرفع من اؼبعامبلت كاؼبشاريع االقتصادية األمر الذم وبفز النمو االقتصادم.

، كاف اؼبعتقد السائد ىو أف كفرة اؼبوارد الطبيعية مفيدة إلحداث التنمية االقتصادية ابؼبنطقة. 1980قبل أكاخر 
من اؼبوارد الطبيعية  ةالقرف اؼباضي رأل معظم االقتصاديوف كاعبغرافيوف أف اؽببة الكبَت  ففي سنوات اػبمسينيات من

، إف اؼبوارد Walter Rostow (1961)تسهل مبو االقتصادم اإلهبايب أبم دكلة. ككفقا لنظرية التطور عند 
لى اؼبوارد الطبيعية سيكوف دبثابة الطبيعية تساعد البلداف النامية على االنتقاؿ من التخلف إٔب التطور ألف توفرىا ع

كمع ذلك أصبح توفر اؼبوارد الطبيعية ُب أم دكلة ُب الوقت الراىن أقل أنبية فبا كاف عليها  "اإلقبلع" الصناعي.
ُب الوقت السابق، حبيث ٓب تعد ضركرية كال كافية لتحقيق االزدىار كالتقدـ االقتصادم. ككمثاؿ حي على ذلك 

ف ككوراي ُب إنتاج الصلب على اؼبستول العاؼبي على الرغم من اعتمادىا الكامل على ىو قباح كل من اليااب
كاردات اػباـ كاغبديد. كما أصبحت ىذه اؼبوارد تلعب دكرا اثنواي ُب توليد الدخل الوطٍت ابلنسبة لكل من 

" إذا ٓب تعد اؼبوارد الطبيعية الوالايت اؼبتحدة األمريكية كاؼبملكة اؼبتحدة. األمر الذم دفع بطرح التساؤؿ التإب 
ميزة حاظبة ُب النمو االقتصادم، كما يثَت الدىشة أهنا قد تشكل عيبا فعليا : فهل ىنالك لعنة الثراء السريع؟  
حيث توصلت العديد من الدراسات األدبية ُب ىذه الصدد إٔب نتيجة مفادىا أنو عادة ما ينموا اقتصاد البلداف 

 نشأ ما يعرؼ بظاىرة "لعنة اؼبوارد" "إذ  بوثَتة أعلى كأسرع من الدكؿ الغنية ابؼبوارد الطبيعية. فقَتة اؼبوارد الطبيعية
resource curse"  مع أعماؿSachs and Warner (1995 ) كاليت أشارا إليها على أهنا أساس عبلقة

تتمتع بوفرة اؼبوارد الطبيعية تنمو  سالبة بُت كفرة اؼبوارد الطبيعية كالنمو االقتصادم، موضحاف ذلك أف البلداف اليت
ببطء مقارنة ابلبلداف فقَتة اؼبوارد، مفسرا حدكث لعنة اؼبوارد عندما تقـو دكلة ما بًتكيز كل طاقاتو على صناعة 
كاحدة، مثل التعدين كهتمل القطاعات الرئيسية األخرل. كنتيجة لذلك، تصبح األمة تعتمد بشكل كبَت على ىذه 

اتج احمللي اإلصبإب الكلي شديد التقلب. ابإلضافة إٔب ذلك، غالبا ما يؤدم عدـ أتسيس إطار السلع، كيصبح الن
خاص بكل من اغبقوؽ على اؼبوارد كتوزيع الدخل ُب اجملتمع إٔب ظهور الفساد اغبكومي، األمر الذم يقود إٔب 

 تنظيم غَت عادؿ للصناعة، ما يصاحبو ركود اقتصادم.
 الدراسات السابقة :  .2
ت العديد من الدراسات السابقة بتسليط الضوء على أثر النوعية اؼبؤسساتية ُب ربقيق النمو االقتصادم، نذكر قام

 منها ما يلي:
إٔب ربديد أثر كفرة اؼبوارد الطبيعية Nicholas Apergis, James E. Payne (2014 ،)هتدؼ دراسة 

. 2013-1990مشاؿ أفريقيا خبلؿ الفًتة )النفطية( على النمو االقتصادم ُب بعض دكؿ الشرؽ األكسط ك 
كابالعتماد على التكامل اؼبشًتؾ أظهرت النتائج ُب اؼبدل الطويل أف لكل عوامل االقتصادم الكلي : اؼبوارد 
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البشرية، االنفتاح التجارم، االستثمار احمللي، االستثمار األجنيب اؼبباشر آاثر إهبابية كمعنوية على النمو 
 جنب مع متغَتات النوعية اؼبؤسساتية: ضباية حقوؽ اؼبلكية، كاستقبللية القضاء، كحرية االقتصادم، جنبا إٔب

التجارة على الصعيد الدكٕب، ما عدا البيئة التنظيمية لؤلعماؿ اليت ظهرت أبثر سليب على النمو. أما ُب ما ىب  
اف ما تغَت إٔب أتثَت إهبايب على ، سرع2003معامل االحتياط النفطي فقد كاف لو أثر سليب على النمو خبلؿ عاـ 

النمو بعد ىذه السنة ، مفسرين التغَت ُب ىذا التأثَت إٔب ربسن نوعية اؼبؤسسات كاإلصبلحات االقتصادية اليت 
حدثت مع مركر الوقت ُب بلداف الشرؽ األكسط كمشاؿ أفريقيا، أم دبركر الوقت يقلل ربسُت النوعية اؼبؤسساتية 

 SAIMAحاكؿ كل من كما    لبلحتياطيات النفطية على أداء االقتصاد اغبقيقي.من التأثَت غَت اؼبواٌب

NAWAZ, NASIR IQBAL and MUHAMMAD ARSHAD KHAN* (2014 ،) ربديد أثر
، ابستخداـ البانل 2012-1996النوعية اؼبؤسساتية على النمو االقتصادم ُب الدكؿ األسيوية خبلؿ الفًتة 

، أظهرت النتائج أف اؼبؤسسات تؤثر أتثَتا إهبابيا على Sys-GMMعزـك اؼبعممة الديناميكي اؼبقدر بطريقة ال
السيطرة على الفساد كاغبفاظ على سيادة القانوف ىي احملددات  كأشارت النتائج أيضا أفالنمو االقتصادم. 

ى ذلك، تكشف الرئيسية للنمو االقتصادم على اؼبدل الطويل ابلنسبة للدكؿ اآلسيوية ؿبل الدراسة. كعبلكة عل
النتائج أف أتثَت اؼبؤسسات على النمو االقتصادم ىبتلف بُت البلداف اآلسيوية تبعا ؼبراحل التنمية االقتصادية، 
كاألثر اؼبقدر للمؤسسات على النمو االقتصادم أعلى نسبيا ُب آسيا اؼبتقدمة مقارنة ابلبلداف اآلسيوية النامية. 

ؤسسات كمستول التنمية االقتصادية ُب ربديد النمو االقتصادم على كتسلط ىذه النتيجة الضوء على دكر اؼب
اؼبدل الطويل. كلذلك، فإف البلداف اؼبختلفة تتطلب ؾبموعة ـبتلفة من اؼبؤسسات كالسياسات لتعزيز النمو 

 D. Oluseun Olayungbo and Kazeem A. Adediranاخترب االقتصادم على اؼبدل الطويل . ك 

ات النفط كالنوعية اؼبؤسساتية على النمو االقتصادم ُب نيجَتاي ابستخداـ البياانت السنوية آاثر عائد(  2017)
أظهرت النتائج أنو يوجد توازف طويل األجل  ARDLمبوذج  كابالعتماد على . 2014إٔب عاـ  1984من عاـ 

القصَت إٔب أف النوعية  بُت عائدات النفط، النوعية اؼبؤسساتية كالنمو االقتصادم. كيشَت التحليل ُب اؼبدل
اؼبؤسساتية اؼبقاسة دبؤشر الفساد تعزز النمو االقتصادم، ُب حُت أف النوعية اؼبؤسساتية تعيق النمو االقتصادم ُب 
اؼبدل الطويل. كما أف عائدات النفط تعزز النمو االقتصادم على اؼبدل القصَت كتعيقو على اؼبدل الطويل، فبا 

ارد ُب نيجَتاي. كما أشاركا أيضا إٔب أف النوعية اؼبؤسساتية مهمة ُب تفسَت عبلقة يؤكد كجود فرضية لعنة اؼبو 
العائدات النفطية ابلنمو االقتصادم ُب نيجَتاي. مؤكدين على كضع اغبكومة لسياسات مکافحة الفساد لتخفيف 

ة االستثمارات القائمة، من شدتو كربسُت النوعية اؼبؤسساتية ُب الببلد من أجل ضماف مبو مستداـ للفرد، كغبماي
 Ali Karshenasanك Asghar Mobarakحاكؿ  كاجتذاب استثمارات جديدة ُب البلد بشکل عاـ.

دكلة  33على العبلقة بُت النوعية اؼبؤسساتية كالنمو االقتصادم ؿ كفرة اؼبوارد الطبيعية  أيضا ربديد أثر( 2012)
، pooled EGLSكابالعتماد على . 2007-1996فًتة دكلة مصدرة للنفط خبلؿ ال 11دكلة نفطية ك 12منها 

أظهرت نتائج الدراسة أف للنوعية اؼبؤسساتية أثر إهبايب كمعنوم على النمو االقتصادم، أما ابلنسبة لوفرة اؼبوارد 
الطبيعية فكاف ؽبا أثر سليب كمعنوم على النمو االقتصادم ابلنسبة عبميع الدكؿ، كبعدما ًب إدخاؿ حد التفاعل 

اؼبوارد الطبيعية كالنوعية اؼبؤسساتية فأظهرت النتائج أف كفرة اؼبوارد الطبيعية قد قللت من اآلاثر اإلهبابية للنوعية  بُت
 Maya Vijayaraghavan and William A.Wardهتدؼ دراسة كما   اؼبؤسساتية على النمو االقتصادم.

دكلة ذات  43تية كمعدالت النمو االقتصادم ؿ إٔب البحث عن العبلقة بُت اؽبياكل األساسية للمؤسسا( 2001)
. كابالعتماد على طريقة اؼبربعات الصغرل العادية 1990-1975 خبلؿ الفًتة الدخل اؼبرتفع كاؼبصدرة للنفط 

أظهرت النتائج أف لكل من الدخل األكٕب كالقول العاملة أثر سليب كمعنوم على النمو االقتصادم، ُب حُت ظهر 
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رد البشرية كصادرات احملركقات أبثر أجايب على النمو االقتصادم أما ابلنسبة للمتغَتات اؼبؤسساتية االستثمار، اؼبوا
فيعترب أمن حقوؽ اؼبلكية كحجم اغبكومة من أىم العوامل اؼبؤسساتية اليت تفسر التغَتات ُب معدالت النمو 

هة إٔب اختبار أتثَت الريع من ج Siham Matallah, Amal Matallah (2016)هتدؼ الورقة ك  االقتصادم.
النفطي على النمو االقتصادم كدراسة األعراض الرئيسية لظاىرة لعنة اؼبوارد ُب دكؿ منطقة الشرؽ األكسط كمشاؿ 
أفريقيا الوفَتة ابلنفط، كمن انحية أخرل للتحقيق ُب دكر اغبوكمة ُب ذبنب لعنة اؼبوارد كربويل الريع النفطي إٔب 

بلدا مصدرا للنفط ُب منطقة الشرؽ األكسط كمشاؿ أفريقيا )اعبزائر كالبحرين كإيراف  11دم ُب أداة للتنويع االقتصا
كالعراؽ كالكويت كليبيا كعماف كقطر كاؼبملكة العربية السعودية كاإلمارات العربية اؼبتحدة كاليمن( خبلؿ الفًتة 

لعزـك اؼبعممة. كتشَت النتائج الرئيسية إٔب أف ، ابستخداـ اآلاثر الثابتة، اآلاثر العشوائية، كطريقة ا2014- 1996
مبو االقتصادم هبذه الدكؿ يتأثر بشكل إهبايب كمعنوم ابلريع النفطي. كابؼبثل، ًب تشخي  ىذه االقتصادات 
بلعنة اؼبوارد. كتظهر النتائج أيضا أف اغبكم عنصر أساسي ُب عملية التنويع، ُب حُت أف الريع النفطي وببط التنويع 

صادم من خبلؿ تشجيع أنشطة البحث عن الريع. كيشَت مصطلح التفاعل اؼبضاعف بُت مؤشر اغبوكمة االقت
كالريع النفطي إٔب أف التأثَت اؼبشًتؾ ؽبذين اؼبتغَتين فعاؿ ُب تعزيز التنويع. كابختصار، فإف تعزيز قدرات اغبوكمة 

اؼبوارد فهي الوسيلة اليت يبكن من خبلؽبا  الرشيدة لدل ىذه الدكؿ اؼبصدرة للنفط ىو السبيل للخركج من لعنة
ربويل الثركة النفطية إٔب نعمة، كتتيح ؽبذه البلداف الغنية ابلنفط اؼبزيد من الفرص للتنويع االقتصادم كابلتإب يبكنها 

 من توليد مبو اقتصادم قوم كمستداـ.
 حتليل الوضعية االقتصادية للدكؿ النفطية زلل الدراسة :. 4

 عدالت النمو االقتصادم :. تطور م1.4
تعترب الدكؿ ؿبل الدراسة كغَتىا من الدكؿ النفطية اليت تتميز ابالعتماد اؼبتشدد على الريع النفطي، إذ يعترب كل  

من النفط كمشتقاتو عامل أساسي ُب إيرادات الدكلة من أجل تغطية نفقاهتا العامة دبا فيها من نفقات امبائية. 
مبوىا االقتصادم أكثر تذبذاب نتيجة تقلبات أسعار احملركقات ىذا من انحية، ككذلك األمر الذم جعل معدالت 

 األزمات االقتصادية اليت شهدىا العآب من انحية أخرل. 
)مليوف 8102-0111(: تطور نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي خالؿ الفرتة 1الشكل رقم )
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بيلوف دكالر ُب عاـ 152.47بنك الدكٕب، استطاعت قطر أف ربقق الناتج احمللي اإلصبإب قدره فوفقا لتقارير ل
د ما  59330.86عاؼبيا، كما بلغ الناتج احمللي اإلصبإب للفرد الواحد ما قيمتو   53ؿبتلتا بذلك اؼبرتبة  2016

عملت قطر ُب اؼبفًتة األخَتة على تنويع  جعلها أتخذ اؼبرتبة السابعة ُب العآب من حيث التنمية االقتصادية. إذ
برانمج استثمارم كاسع النطاؽ كالذم يشمل عائدات النفط كالغاز ُب مشاريع البنية تطبيق اقتصادىا من خبلؿ 

خدمات النقل ابإلضافة إٔب التحتية الرئيسية كالصناعات التحويلية كتعزيز كتطوير اػبدمات اؼبالية كاغبكومية، 
إٔب  2012ُب عاـ ٪ 43.2 تفعت حصة القطاع غَت النفطي ُب الناتج احمللي اإلصبإب منكالسياحة. حيث ار 

ُب ٪ 54.4إٔب  ٪56.8 ، بينما البفضت حصة النفط كالغاز من الناتج احمللي اإلصبإب من2013ُب عاـ  45.6
 348.74صبإب قدر ب نفس الفًتة الزمنية.  أما ُب ما ىب  األمارات العربية اؼبتحدة حققت الناتج احمللي اإل

د ما  37622.21عاؼبيا. ككاف الناتج احمللي اإلصبإب للفرد الواحد  29ؿبتلة اؼبرتبة  2014بليوف دكالر ُب عاـ 
ُب العآب من حيث التنمية االقتصادية. حيث عملت  23جعل مواقع اإلمارات العربية اؼبتحدة ُب اؼبرتبة رقم 

وارد النفطية ُب احداث التنمية االجتماعية كاالقتصادية خاصة ُب الصناعات اغبكومة على توظيف إيراداهتا من اؼب
كالبٌت التحتية. كنظرا لسياسات الرشيدة للحكومة، أصبح حاليا يساىم القطاعات النفطي ُب دكلة اإلمارات 

حيوية  رجع للقطاعاتأما النسبة للثلثُت اؼبتبقيُت فهي ت العربية اؼبتحدة بثلث من الناتج احمللي اإلصبإب للببلد.
.... كما سجلت   األخرل كالتجارة، اػبدمات، العقارات، السياحة، الصناعات التحويلية كصناعة األؼبنيـو

كبناتج ؿبلي إصبإب للفرد الواحد  2015بليوف دكالر ُب عاـ  114.04الكويت الناتج احمللي اإلصبإب قدره 
نتيجة البفاض أسعار  2014ج احمللي اإلصبإب سنة من النتا  %1.6-د، كشهدت البفاضا قدره  28975.4

كما أشار "بنك الكويت الوطٍت" إٔب أف البفاض أسعار النفط أدل  ،احملركقات ُب النصف الثا٘ب من ىذه السنة
،   2016-2015من الناتج احمللي اإلصبإب خبلؿ السنة اؼبالية % 12 إٔب تسجيل عجز مإب طفيف نسبيا قدر ب

 91ؿبتلة بذلك اؼبرتبة  2014بليوف دكالر أمريكي ُب عاـ  31.86ين انتج ؿبلي إصبإب قدرة  كما سجلت البحر 
عاؼبيا من  32د،  ما جعل موقع البحرين ُب اؼبرتبة 22354.17 عاؼبيا. ككاف الناتج احمللي اإلصبإب للفرد الواحد

ل تد٘ب أسعار النفط، إال أف كتَتة النمو كعلى الرغم من مركنة االقتصاد البحريٍت ُب ظحيث التنمية االقتصادية. 
سنة  %4.35إٔب   البفاضا  معدؿ مبو الناتج احمللي اإلصبإباالقتصادم قد تباطأت نوعا ما، حيث سجل 

إٔب مبو صبيع القطاعات غَت النفطية، كىو ما بدا كاضحا على كجو  2014كأشار التقرير الفصلي سنة  .2014
ُب % 12.3ُب الربع الثا٘ب من العاـ ليصل إٔب% 3.6شهد مبوا سنواي تسارع من اػبصوص ُب قطاع اإلنشاء الذم 

% 7.4الربع الثالث كىو ما هبعلو أسرع قطاعات االقتصاد مبوا. كحقق قطاع الفنادؽ كاؼبطاعم مبوا قواي دبعدؿ 

ف دكالر ُب عاـ بليو  646.44سجلت اؼبملكة العربية السعودية الناتج احمللي اإلصبإب قدره  على أساس سنوم.
د، األمر الذم جعلها  20028.65عاؼبيا. أما الناتج احمللي اإلصبإب للفرد الواحد قد بلغ   20ؿبتلة اؼبرتبة  2016

عاؼبيا من حيث التنمية االقتصادية. إذ تَدىور النشاط االقتصادم السعودم ُب السنوات األخَتة  35أتخذ اؼبرتبة 
ة عن عملية ضبط أكضاع اؼبالية العامة اغبادة للحكومة نتيجة البفاض أسعار نتيجة التداعيات السلبية الناصب

األكثر  ال يزاؿ ىو القطاعالنفط، كنتيجة ؽبذه األكضاع، شهد النشاط ُب القطاع غَت النفطي انكمشا كمع ذلك 
ي اعبمإب ُب ، حيث البفضت نسبة مسانبة القطاع اػباص ُب مبو الناتج اغبلمسانبة ُب مبو االقتصاد السعودم

ـ مقارنة كُب القابل زادت نسبة مسانبة القطاع النفطي ُب مبو الناتج 2014ُب عاـ 2.16%ـ إٔب 2014عاـ 
شهد نصيب الفرد من الناتج احمللي األصبإب ُب فنزكيبل ارتفاعا من  ـ.2014ُب عاـ  0.64%اغبلي اعبمإب إٔب  

سجلت البفاضا ُب مبو الناتج احمللي اإلصبإب من كمع ذلك  2014د سنة  18601إٔب  2013د سنة  12265
. إذ أدل تضاؤؿ عائدات النفط إٔب الضعف اؽبيكلي ُب 2014سنة  %3.89-إٔب  2013سنة  1.34%
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االقتصاد الذم نتج عنو ظهور أزمة اجتماعية كسياسية كاقتصادية غَت مسبوقة. فهي تواجو على اؼبدل القصَت 
، ىذا اؼبصدر من 2015ُب اؼبئة من الناتج احمللي اإلصبإب ُب هناية عاـ  20نحو كاؼبتوسط كجود عجز مإب يقدر ب

مصادر التمويل، كالرقابة على األسعار، كالقيود على الوصوؿ إٔب العمبلت األجنبية، كاهنيار القطاع اػباص ُب 
اعبزائر انتج ؿبلي توفَت السلع األساسية، أدت ؾبتمعة إٔب احداث أعلى معدالت التضخم ُب العآب. كسجلت 

عاؼبيا. كبلغ الناتج احمللي اإلصبإب للفرد الواحد   52ؿبتلة اؼبرتبة  2016بليوف دكالر ُب عاـ  156.08إصبإب قدره 
عاؼبيا من حيث التنمية االقتصادية. حيث شهد معدؿ مبو الناتج  103دكالر ما جعلها أتخذ اؼبرتبة  3843.75

، مدفوعا ُب 2015سنة  %3.9 كإٔب 4201سنة  %3.8إٔب  2013سنة  %2.8احمللي األصبإب ارتفاعا من 
معظمو من طرؼ الزراعة كبشكل خاص اإلنتاج النباٌب، كابالنتعاش اؼبلحوظ ُب نشاط النفط كالغاز ُب الفصل 

، هبب أف تكوف ىذه فرصة 2014. كعلى خلفية ىبوط عاؼبي ألسعار النفط منذ يونيو عاـ 2015الرابع من عاـ 
يع اإلصبلحات اليت هتدؼ إٔب تنويع االقتصادم كالتحوؿ اؽبيكلي. كما سجلت الغابوف انتج ؿبلي إصبإب لتسر 
عاؼبيا. كبلغ الناتج احمللي اإلصبإب للفرد  113، ؿبتلة اؼبرتبة 2014بليوف دكالر أمريكي ُب عاـ  14.21 قدره

تنمية االقتصادية. حيث تراجع معدؿ النمو علميا من حيث ال 72د، ما جعلها أتخذ اؼبرتبة  7179.34الواحد  
، 2015سنة  %4.01ككصل إٔب  ، 2014سنة % 4.31إٔب  2013سنة   %5.64الناتج احمللي األصبإب هبا من 

كذلك على الرغم من ؿباكلة لتعويض البفاض أسعار النفط اليت طاؿ أمدىا من خبلؿ زايدة إنتاج النفط اػباـ، 
، رغم ؿباكالت اغبكومة ُب كبح النفقات 1998كٔب ُب ىذه السنة منذ عاـ حيث سجلت عجز مإب للمرة األ

بليوف دكالر ُب عاـ  425.33كاغبد من االلبفاض ُب عائدات النفط. كسجلت إيراف انتج ؿبلي إصبإب قدره 
أتخذ اؼبرتبة دكالر ما جعلها  5442.88عاؼبيا. كبلغ الناتج احمللي اإلصبإب للفرد الواحد  28ؿبتلو اؼبرتبة  2014

عاؼبيا من حيث التنمية االقتصادية. حيث شهد مبو الناتج احمللي اإلصبإب معدالت سالبة ُب الفًتة األخَتة  92
نتيجة العقوابت الصارمة اؼبفركضة عليها من طرؼ الوالايت اؼبتحدة كاإلرباد  2012سنة  %6.61-كصلت إٔب 

، كذلك بسبب السماح ؽبا إبعادة عائداهتا 2014سنة  %4.34األكركيب، كمع ذلك سجلت ارتفاعا كصل إٔب 
، كرغم ىذا االرتفاع اؼبسجل ال زالت إيراف تواجو ربداي  2014النفطية اجملمدة ُب البنوؾ اػبارجية ُب يناير من عاـ 

كبَتا بسبب البفاض أسعار احملركقات، كما عملت تنويع كربسُت صادراهتا غَت النفطية اليت زادت دبعدؿ 
شهدت ليبيا البفاضا حدا ُب نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلصبإب ُب (. 2015-2014)ما بُت سنة  24.4%

، كما سجل معدؿ مبو الناتج 2014د سنة  6573.93إٔب  2013د سنة  10453.97السنوات األخَتة من 
ا االلبفاض ُب ، كيرجع ىذ2014سنة  %24.0- إٔب 2012سنة  %104.37احمللي األصبإب ىو اآلخر البفاضا 

اغبصار القائم على منشآت األساس إٔب الصراع السياسي كضعف الظركؼ األمنية اليت يعشها البلد ، انىيك عن 
كما سجلت العراؽ انتج ؿبلي   البنية التحتية لقطاع النفط الذم أدل إٔب البفض إنتاج النفط ألدٗب مستوايتو.

عاؼبيا. كبلغ الناتج احمللي اإلصبإب للفرد  51ؿبتلة اؼبرتبة  2016بليوف دكالر ُب عاـ 171.49إصبإب يقدر ب 
عاؼبيا من حيث التنمية االقتصادية. حيث البفض  92دكالر، ما جعلها أتخذ اؼبرتبة رقم  4609.60الواحد 

، كيرجع ىذا االلبفاض إٔب 2014سنة  %2.1-إٔب  2013سنة  %6.6معدؿ الناتج احمللي اإلصبإب من 
سجلت اإلكوادكر انتج سي كالصراع العنيف اؼبنتشر بسرعة ُب الببلد ككذا البفاض أسعار النفط. االضطراب السيا
عاؼبيا. كبلغ الناتج احمللي اإلصبإب للفرد  57ؿبتلة اؼبرتبة  2016بليوف دكالر ُب عاـ  79.80ؿبلي إصبإب قدره  

- 2006فخبلؿ الفًتة مية االقتصادية. عاؼبيا من حيث التن 81دكالر ، فهي أتخذ اؼبرتبة   5968.98الواحد 

 2014سنة  %3.99إٔب  2013سنة  %4.95معدؿ مبو الناتج احمللي اإلصبإب من ،كمع ذلك البفض 2014
ُب عاـ ٪ 22.5كقوة الدكالر األمريكي، حيث ارتفع الفقر قليبل من  2014استجابة اللبفاض أسعار النفط منذ 
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على  اغبكومة إٔب تقلي  حاد االستثمار العاـ كاغبد من اإلنفاؽ، كاضطرت 2015ُب عاـ  23.3٪ إٔب 2014
 06ؿبتلة اؼبرتبة  2016بليوف دكالر ُب عاـ  89.63الصعيد اػبارجي. كسجلت أنغوال انتج ؿبلي إصبإب قدره 

حيث عاؼبيا من  111دكالر ما جعلها أتخذ اؼبرتبة  3110.81عاؼبيا. كبلغ الناتج احمللي اإلصبإب للفرد الواحد 
نتيجة  %4.8إٔب  2013سنة  %6.81التنمية االقتصادية. حيث البفض معدؿ مبو الناتج احمللي األصبإب من 

. كما سجلت نيجَتاي انتج ؿبلي إصبإب 2017سنة  %3.5البفاض أسعر النفط، كمن اؼبتوقع أف يصل إٔب غاية 
اؼبيا. كبلغ الناتج احمللي اإلصبإب للفرد الواحد ع 26ؿبتلة اؼبرتبة  2016مليار دكالر أمريكي ُب عاـ  405.08قدره 

عاؼبيا من حيث التنمية االقتصادية. حيث شهد معدؿ مبو الناتج  127دكالر ما جعلها أتخذ اؼبرتبة  2177.99
، كلكن سرعاف ما البفضت أسعار 2014سنة  %6.31احمللي األصبإب ُب السنوات األخَتة استقرارا إذ كصل إٔب 

سنة  %2.65أدت إٔب تقل  معدؿ مبو الناتج اؼبلي اإلصبإب إٔب  2014النصف الثا٘ب من عاـ  احملركقات ُب
زاؿ انعداـ األمن يبثل مشكلة كبَتة، خاصة ُب الشماؿ الشرقي، كعلى الرغم من تعزيز  الكما أنو   ،2015

ن بُت أفقر البلداف ُب العآب التدخبلت ضد صباعة بوكو حراـ، ال يزاؿ الوضع اإلنسا٘ب ُب التدىور. تعترب اليمن م
مليار  43.23) 1990فهي ذات متوسط الدخل اؼبنخفض حيث بلغ الناتج احمللي اإلصبإب كأعلى قيمة لو منذ 

د سنة  1650.97، كذات نصيب الفرد من الناتج احمللي االصبإب اؼبنخفض جدا كاؼبقدر ب  2014د( سنة 
ات كانتشر النزاع اؼبسلح بُت اغبكومة كاؼبيليشيات ُب معظم أكباء . حيث زاد كل من البفاض أسعار احملركق2014

 الببلد من أتـز األكضاع االقتصادية ابلبلد.
 حتليل كضعية اإلطار ادلؤسسايت ابلدكؿ النفطية زلل الدراسة:  .2.4

ظمات لتقييم البيئة اؼبؤسساتية هبذه الدكؿ سيتم االعتماد على ؾبموعة من اؼبؤشرات الصادرة عن مؤسسات كمن
عاؼبية، حيث أثبتت ؾبموعة من الدراسات اإلحصائية كجود صلة بُت ترتيب الدكلة ُب ىذه اؼبؤشرات كبُت مقدار 

 التطور ُب ـبتلف القطاعات االقتصادية كمن  ًب مبوىا االقتصادم،  كتتمثل ىذه اؼبؤشرات ُب ما يلي:
  :(transparency index) مؤشر الشفافية

، 1993ية أك )مؤشر النظرة للفساد( من طرؼ منظمة الشفافية الدكلية اليت أتسست عاـ يتم إصدار مؤشر الشفاف
فهي منظمة اجملتمع اؼبد٘ب الرائدة ُب مكافحة الفساد من خبلؿ قيمها اعبوىرية : الشفافية، اؼبساءلة ، النزاىة، 

ن ُب فبارسة اإلدارة اغبكومية. التضامن، الشجاعة، العدالة كالديبقراطية، إذ يشَت ىذا اؼبؤشر إٔب درجة التحس
 اليت تعٍت درجة شفافية عالية. 100الذم يدؿ على درجة عالية من الفساد إٔب  0كتتباين قيمة اؼبؤشر من 

 
 (2016) : مؤشر الشفافية لسنة (10)اجلدكؿ رقم 

 
 8102 الدكلة

 66 اإلمارات العربية اؼبتحدة

 61 قطر

 43 البحرين

 46 يةاؼبملكة العربية السعود

 45 عماف

 41 الكويت
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 35 الغابوف

 34 اعبزائر

 31 اإلكوادكر

 29 إيراف 

 28 نيجَتاي

 18 أنغوال

 17 فنزكيبل

 17 اليمن

 14 ليبيا

 17 العراؽ

 www.transparency.org الدكلية  الشفافية منظمة تقارير معطيات على الباحثة اعتمادا إعداد من :ادلصدر

 
يتضح أف قيمة اؼبؤشر لكل من اإلمارات العربية اؼبتحدة كقطر خبلؿ ىذه الفًتة ( 01)كمن خبلؿ اعبدكؿ رقم 
، ما يدؿ على أف ىاتُت الدكلتُت تتمتعاف دبستول منخفض من الفساد اغبكومي، 70ك 60الزمنية تنحصر بُت 

 40بُت  ل من البحرين، اؼبملكة العربية السعودية، عماف كالكويت تنحصرأما ُب ما ىب  قيمة اؼبؤشر ابلنسبة لك
، األمر الذم يشَت إٔب أف ىذه الدكؿ تعا٘ب من خطر متوسط ُب ما ىب  انتشار فساد، ُب حُت تنحصر 50ك

األمر الذم يدؿ على أف ىذه الدكؿ تعا٘ب من البفاض ُب مستول  30ك 10قيمة اؼبؤشر لبقية الدكؿ ما بُت 
 شفافية كارتفاع ُب مستول الفساد، كىذا ما يعرقل األعماؿ كاؼبشاريع االستثمارية.ال

يتم إصدار ىذا اؼبؤشر سنواي من  :  (Index of Economic Freedom ) مؤشر احلرية االقتصادية
Heritge Foundation     ك صحيفةWall street   ك يعكس ىذا اؼبؤشر نوعية بيئة  1995ك ذلك منذ

 . األعماؿ
 (2014(: مؤشرات احلرية االقتصادية لسنة )02اجلدكؿ رقم )

 البلد النتيجة االمجالية الرتتيب دكليا
 البحرين 74.3 18
 اإلمارات 72.6 25
 قطر 70.7 34
 عماف  67.1 52
 الكويت 62.7 74
 السعودية 62.1 78

 الغابوف 59.0 105
 نيجًناي 57.5 116
 اجلزائر 50.1 154
 أنغوال 48.9 156
 إكوادكر 48.6 159

http://www.transparency.org/
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 ايراف 43.5 171
 فنزكيال 33.7 176

 العراؽ - -
 ليبيا - -
 اليمن - -

Source : The heritage foundation, (http://www.heritage.org/index/) 

 
مارات كقطر تتمتع حبرية اقتصادية شبو كاملة ، حيث نبلحظ أف من البحرين، اإل(02)فمن خبلؿ اعبدكؿ رقم 

تعترب البحرين بيئة تنظيمية فعالة تتمتع بسيادة القانوف من خبلؿ تعزيزىا الستقبللية القضاء كالشفافية كؿباربتها 
فرد للفساد، إال أهنا تعا٘ب نوعا ما من نزع اؼبلكية كالسيما بدكف تعويض، كما أهنا ال تفرض ضرائب على دخل ال

كال على أرابح الشركات ما عدل الشركات النفطية، كما تعترب اإلمارات كاحدة من أقل الدكؿ فسادا ُب الشرؽ 
األكسط كما أهنا تستطيع اغبفاظ على سيادة قانوهنا ابإلضافة إٔب أهنا ال تفرض ضرائب على الدخل كال على  

من الناتج احمللي اإلصبإب ،أما  %28كومي حوإب أرابح الشركات إبستثناء البعض منها، كما يبثل إنفاقها اغب
ابلنسبة لقطر فهي تتمتع دبستول عإب من االستقرار السياسي كإبحًتاـ سيادة القانوف كما أهنا تفرض ضرائب 

من الناتج احمللي اإلصبإب ،كُب ما ىب  عماف،  %31.4منخفضة على أرابح الشركات كيبثل إنفاقها اغبكومي 
دية فهي تصنف بُت الدكؿ ذات اغبرية االقتصادية اؼبتوسطة ، حبيث ال تنظر عماف جبدية إٔب الكويت كالسعو 

الفساد، كيعترب قضاء فيها غَت مستقل كذات ضباية منخفضة غبقوؽ اؼبلكية، ال تفرض عماف ضريبة على الدخل، 
حمللي اإلصبإب، كما أيخذ من الناتج ا %38، كيبثل إنفاقها اغبكومي  %12كيبلغ معدؿ الضريبة على الشركات 

. حيث ما 150إطبلؽ مشركع ذبارم هبا طبسة إجراءات كوبتاج اغبصوؿ على التصاريح البلزمة إٔب أكثر من  يـو
زالت تعا٘ب السعودية من زبلف ُب زبفيف القيود على أداء األعماؿ ابإلضافة إٔب كفاءهتا التنظيمية الضعيفة كال 

من الناتج احمللي اإلصبإب ،أما ابلنسبة  %38وذ السياسي كيبثل إنفاقها اغبكومي يزاؿ نظامها القانو٘ب عرضة للنف
للكويت تعا٘ب من ثورات سياسية عالية ، ضعف سيادة القانوف ، زايدة ظاىرة الفساد ، كيبثل إنفاقها اغبكومي 

ن بُت اإلقتصادات ذات من الناتج احمللي اإلصبإب.ك ُب ما ىب  الغابوف، نيجَتاي كاعبزائر فهي تصنف م 37.5%
اغبرية ُب الغالب، حيث تعا٘ب الغابوف من فساد مرتفع، كبقضاء غَت فعاؿ كغَت مستقل كحبماية ضعيفة غبقوؽ 

ال تزاؿ تعا٘ب من بيئة أعماؿ مرىقة، كبدء عمل ذبارم جديد هبا أيخذ سبع كما   اؼبلكية كتنفيذ العقود.
قدر بنصف معامبلهتا االقتصادية ربدث ُب القطاع غَت الرظبي، اإلجراءات كما يقارب شهر، أما اعبزائر فما ي

نظامها القضائي ضعيفا بشكل عاـ، تعا٘ب من عوائق بَتكقراطية كبَتة ُب النشاط التجارم كالتنمية االقتصادية، 
 إجراءات، أما ابلنسبة لنيجَتاي فهي تعا٘ب من الفساد منتشر، كتعترب 10إطبلؽ مشركع ذبارم يتطلب أكثر من 

كاحدة من أنظمة تسجيل اؼبلكية األقل كفاءة ُب العآب ما هبعل اغبفاظ على حقوؽ اؼبلكية صعب جدا،  كما ال 
يوما. ُب حُت تصنف كل من اإلكوادكر، إيراف  100يزاؿ اغبصوؿ على التصاريح البلزمة وبتاج إٔب أكثر من 

طويلة من عدـ االستقرار السياسي، الفساد،  كفنزكيبل من االقتصادات اؼبقيدة، حيث عانت اإلكوادكر ُب فًتة
القضاء ضعيف كمشكلة اؼبصادرة، كعلى الرغم من جهود اإلصبلح اعبارية، ال تزاؿ البيئة التنظيمية الشاملة 
مرىقة، بدء عمل ذبارم أيخذ ما يقرب من شهرين، أما ُب ما ىب  إيراف فهي تعا٘ب من فساد منشر، النظاـ 

يوما، أما ُب ما ىب  فنزكيبل ينتشر  300صوؿ على تصاريح العمل وبتاج إٔب أكثر من القضائي غَت مستقل، اغب
فيها الفساد بشكل كبَت جدا، يعمل االقتصاد الرظبي أبكملو اآلف كسوؽ سوداء، كيقدر اػبرباء أف معدؿ 

http://www.heritage.org/index/
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و من قبل السلطة التضخم السنوم يفوؽ بكثَت التقديرات الرظبية، يعا٘ب قضاءىا من اػبلل كالسيطرة التامة علي
التنفيذية،  أما ُب ما ىب  كل من العراؽ كليبيا كاليمن ٓب يرصد ؽبا بعض اؼبؤشرات نتيجة لؤلكضاع السياسية 
كاألمنية اؼبزرية اليت تشهدىا ىذه الدكؿ. تعا٘ب العراؽ من فساد منتشر ُب صبيع مستوايت اغبكومة، كعلى الرغم 

سياسية كطائفية ىائلة كيتم عرضها من قبل اعبمهور على أهنا فاسدة  من استقبلؿ القضاء، ىبضع القضاة لضغوط
أك غَت فعالة، تعا٘ب من ضعف ضباية حقوؽ اؼبلكية، أصبح البدء األعماؿ اعبديدة هبا أسهل، كلكن اغبصوؿ 

ليشيات على تراخي  تشغيل أيخذ أكثر من أربعة أشهر. أما ُب ما ىب  ليبيا يعد الفساد فيها منتشرا، كتعترب اؼبي
اؼبسلحة ُب كثَت من األحياف نفوذا ال مربر لو كخاصة ُب اعبنوب،  كفاءهتا تنظيمية سيئة للغاية، تطبيق اللوائح 
غَت متناسق كغَت شفاؼ، أما اليمن فهي األخرل تعا٘ب من تفشي ظاىرة الفساد كمن إطار قانو٘ب غَت شفاؼ، 

 40السلطة التنفيذية، كيستغرؽ إطبلؽ مشركع ذبارم  السلطة القضائية مستقلة اظبيا كلكن عرضة للتدخل من
 يوما كأكثر من طبسة أشهر للحصوؿ على تصاريح البناء البلزمة.

 الدراسة القياسية: . 5
دكلة نفطية، كما إذا   16سنحاكؿ من خبلؿ دراستنا التحقق من أثر  النوعية اؼبؤسساتية على النمو االقتصادم ُب 

 ة سبثل متغَت شرطي ُب العبلقة بينهما.كانت كفرة اؼبوارد الطبيعي
 البياانت:   .1.5

ًب صبع البياانت اؼبستعملة ُب الدراسة من قاعدة بياانت البنك العاؼبي كقاعدة بياانت منظمة األكنكتاد 
UNCTAD.  دكلة نفطية )اإلمارات، اعبزائر، فنزكيبل، إيراف، ليبيا، الكويت،  16كقد مشلت عينة الدراسة
 . 2016-1990ية، إكوادكر، أنغوال، العراؽ، قطر، اليمن، عماف، البحرين، الغابوف( خبلؿ الفًتة نيجَتاي، السعود

 ادلؤشرات ادلستعملة: .2.5
 :كيقاس بنصيب الفرد من إصبإب الناتج احمللي اغبقيقي، ك يرمز لو ابلرمز  النمو االقتصادمGDPC. 

 كاؼبتمثلة ُب:، controls variablesاؼبفسرة  َتاتابإلضافة إٔب اؼبؤشرات السابقة الذكر سيتم إدراج بعض اؼبتغ
 يقاس من خبلؿ تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر كنسبة من الناتج احمللي االستثمار األجنيب ادلباشر :

 اإلصبإب.
 :األدبيات أبف االنفتاح على التجارة الدكلية يعترب ؿبدد مهم للنمو  حيث اعترب االنفتاح التجارم

يقاس بنسبة ؾبموع الصادرات ك الواردات إٔب الناتج احمللي اإلصبإب، ك يرمز لو ابلرمز  االقتصادم، ك
Trade. 

  نسبة النقود كأشباه النقودM2  إٔب الناتج احمللي اإلصبإب: كىو يعترب مقياسا لتطور القطاع اؼبإب ُب الدكؿ
سهولة توفَت كتقدٙب ىذه األمواؿ  أم حجم القطاع اؼبإب كتوفر األمواؿ من طرؼ اؼبصارؼ التجارية كمدل

 M2إٔب القطاع اػباص.
 :سيتم إضافة ىذا اؼبؤشر كمقياس الستقرار االقتصاد الكلي، ك من أجل ذلك نستعمل معدؿ  التضخم

 .INFالتضخم السنوم اؼبقاس ابؼبستول العاـ ألسعار االستهبلؾ، ك يرمز لو ابلرمز 
 :د بنسبة كبَتة على النفط سنقـو إبضافة إيرادات اؼبوارد دبا أف مداخيل ىذه الدكؿ تعتم عوائد النفط

. GDPالنفطية ىي الفرؽ بُت قيمة إنتاج اؼبوارد النفطية ابألسعار العاؼبية كإصبإب تكلفة اإلنتاج نسبة إٔب 
 .Oil كسنرمز ؽبا ابلرمز
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خاطر مؤشرات للم 5 سنعتمد على Quality Institutionalأما من أجل قياس نوعية اؼبؤسسات   
 : الصادرة عن الدليل الدكٕب للمخاطر القطرية، كىي:(political risk index)السياسية 

 حيث تشَت القيم العالية إٔب كجود مؤسسات سياسية  6ك  0 : أيخذ ىذا ؼبؤشر قيم بُتالقانوف كالنظاـ
ن يقاس  كل يتكوف ىذا اؼبؤشر من عنصريسليمة، نظاـ ؿباسيب قوم، ك إحكاـ لتنظيم تعاقب السلطة. ك 

النظاـ القانو٘ب ، أما  "النظاـ"   كنزاىةبقوة   "القانوف" قاس عنصري ( ،3إٔب  0كاحد على حدل )من 
 .Lawيرمز لو ابلرمز  للقانوف. فيقاس بتقيد اؼبواطنُت

 :حيث تشَت القيم اؼبنخفضة إٔب أنو من احملتمل أف يقـو   6ك  0أيخذ ىذا اؼبؤشر قيم تًتاكح بُت  الفساد
اؼبسؤكلُت اغبكوميُت بطلب مبالغ غَت قانونية على شكل رشاكم مرتبطة بًتاخي  االستَتاد كالتصدير،  كبار

 .Corrيرمز لو ابلرمز الرقابة على الصرؼ، تقييم الضرائب، القركض...، 
 علىكقدرهتا  اؼبعلنة برانؾبها على تنفيذ: يعٌت ىذا اؼبؤشر بتقييم كل من  قدرة اغبكومة االستقرار احلكومي 

شعيب( ال التشريعية، الدعم البقاء ُب اغبكم، كيتكوف من ثبلثة مؤشرات فرعية) الوحدة اغبكومية، القوة
نقطة عن  0يعرب ( .12ك 0محصورة بُت)(،أما القيمة الكلية ف4ك 0تنحصر قيمة كل كاحدة منها بُت ) 

 .GOVERSTيرمز لو ابلرمز  .عاليةـباطر جد 
  امتصاص آخر ىي  البَتكقراطية كنوعية اؼبؤسسية حيث أف القوة (4ك 0)كح بُت يًتا: النوعية البًنكقراطية

نقاط  يتم إعطاء لذلك، .تتغَت اغبكومات عندما السياسية التنقيحات التقليل من اليت سبيل إٔب للصدمات
 انقطاع أك ةُب السياس تغيَتات جذرية قوية كمتأصلة لتحكم دكف البَتكقراطية البلداف اليت تكوف فيها ُب عالية
 نوعا ما مستقلة إٔب أف تكوف البَتكقراطية سبيل، منخفضة اؼبخاطر ُب ىذه البلداف اػبدمات اغبكومية. ُب
كالتدريب، كالعكس ابلنسبة  للدكؿ اليت تفتقر  متبعة ُب التعيُت آليةأف تكوف ىناؾ الضغط السياسي ك  عن

 .Buro يرمز لو ابلرمز. قوية بَتكقراطية ذبسيد إٔب أتثَت
  ال تغطيها اليتك  االستثمار ـباطر اليت تؤثر على العوامل ( تقيس12ك 0: قيمتو بُت ) ادللف االستثمارم 

 INVEST كاالقتصادية كاؼبالية اآلخرل. السياسية اؼبخاطر مكوانت
 :كتتمثل ُب استجابة اغبكومة ؼبواطنيها كأيضا للحرايت اؼبدنية األساسية كاغبقوؽ ادلساءلة الدميقراطية 

 Demoالسياسية، كما تعرب أيضا عن مدل انتشار الشفافية كاؼبصداقية األمر يقود إٔب تعزيز األمن كالسلم
 طريقة التقدير : .3.5

تتكوف عينة الدراسة من دكؿ قد زبتلف من حيث اؼبستول كاػبصائ  االقتصادية، فبا يستدعي استخداـ طرؽ   
عدـ التجانس الفردم غَت مبلحظ اػباصة ببياانت البانل، االقتصاد القياسي اليت أتخذ بعُت االعتبار خاصية 

كذلك من خبلؿ استخداـ مباذج البانل الديناميكي اليت تستند بشكل خاص على  مباذج االكبدار الذاٌب اليت 
تتميز إبضافة متغَت داخلي )متغَت اتبع( أك أكثر بزمن مؤخر كمتغَت خارجي مفسر إٔب جانب اؼبتغَتات اػبارجية 

اليت تعتمد على  GMMل اؼبفسرة للنموذج. كأفضل طريقة من أجل تقدير ىذا النوع من النماذج ىي تقنية األخر 
 the validity ofافًتاض أف حد اػبطأ ال يتسم ابرتباط تسلسلي كعلى صحة )جودة( األدكات )

instruments) ؼبعاعبة ىذه اؼبسائل نستخدـ اختبارين ًب اقًتاحهما من قبل .Arellano and Bond 
(1991)  ،Arellano and Bover (1995)  كBlundell and Bond (1998،)  حيث أف عدـ رفض

 الفرضيات العدمية لكبل االختبارين يعطي دعم لنموذجنا:
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  األكؿ ىو اختبارSargan  للتحديد اؼبفرط للقيود(Sargan test of over-identifying 
restrictions) ستعملة ُب النموذج.الذم ىبترب جودة األدكات اؼب 

  أما االختبار الثا٘ب فهو اختبارArellano and Bond  الذم يفح  فرضية أف حد اػبطأ ال يرتبط
 . second-orderتسلسليا، حيث لبترب ما إذا كاف تفاضل حد اػبطأ يرتبط تسلسليا من الدرجة الثانية  

 منهجية الدراسة:  .4.5

بلؿ النموذج األكؿ العبلقة بُت النوعية اؼبؤسساتية كالنمو سنقـو بتقدير مبوذجُت ، حيث سنخترب من خ  
 (:01كذلك من خبلؿ تقدير اؼبعادلة )  ،االقتصادم

                                     
i=1, ….. ,n    ,   t=1, …… ,T 

 حيث :
 Yit: لي اغبقيقي ُب الدكلة تشَت إٔب نصيب الفرد من إصبإب الناتج احملi  خبلؿ فًتة زمنية ؿبددة كالذم

 يقيس النمو االقتصادم.
 Yit-1  : سبثل نصيب الفرد من إصبإب الناتج احمللي اغبقيقي ُب الزمنt-1 ك الذم يعترب متغَت داخلي بزمن ،

 مؤخر كالذم ًب إضافتو للنموذج كمتغَت مفسر.
           اؼبؤسساتية. سبثل مؤشرات النوعية 
 Xit : سبثل ؾبموعة من اؼبتغَتات األخرل اؼبفسرة للنموcontrol variables 
  

 
 : سبثل آاثر التحديد أك األثر اػباص اؼبتعلق بعدـ ذبانس العينة. 

 itε:  يبثل حد اػبطأ 
  ، ،.سبثل معلمات النموذج اؼبراد تقديرىا : 

النوعية اؼبؤسساتية  ما إذا كاف لوفرة اؼبوارد الطبيعية أثر ُب ربديد العبلقة بُتأما ُب اؼبرحلة الثانية فسنقـو ابختبار   
( oil*institكالنمو االقتصادم حيث سنقـو إبدخاؿ حد التفاعل بُت كفرة اؼبوارد الطبيعية كالنوعية اؼبؤسساتية )

 ( حبيث تصبح كما يلي:01للمعادلة )
                                             

          
i = 1, ……. , n   and   t = 1 , …… , Ti 

 كفرة اؼبوارد الطبيعية. يبثل اؼبتغَت الشرطي ك اؼبتمثل ُب مؤشر oilحيث أف 
 حتماالت :. حيث يتم بناء أربع ا β1ك  β0الفرضيات الشرطية الرئيسية تتمحور حوؿ اؼبعلمات 

  ك  0 < 00إذا كانتβ1   >0  فاف اؼبؤسسات ؽبا أتثَت اهبايب على النمو االقتصادم ككفرة اؼبوارد الطبيعية تعزز ىذا ،
 األثر االهبايب 

  إذا كانتβ0   >0  فاف اؼبؤسسات ؽبا أثر اهبايب على النمو االقتصادم ككفرة اؼبوارد الطبيعية تؤثر سلبا  0 < 10ك ،
 ثر االهبايب )ككفرة اؼبوارد الطبيعية قللت ىذا األثر االهبايب( .على ىذا األ

  فاف اؼبؤسسات ؽبا أثر سليب على النمو االقتصادم ككفرة اؼبوارد الطبيعية زبفف ىذا  0 < 10ك  0 < 00إذا كاف ،
 األثر السليب .

  ككفرة اؼبوارد الطبيعية تعزز كتفاقم ، فاف اؼبؤسسات ؽبا أتثَت سليب على النمو االقتصادم  0 < 10ك  0<  00إذا كاف
 من ىذا األثر السليب .
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 نتائج الدراسة القياسية : .5.5

 :الوصفي اإلحصاء 
 ُب مبوذج اؼبمثلة التفسَتية اؼبتغَتات على اإلحصائية االختبارات من ؾبموعة إبجراء القياـ من البد البداية ُب  

  :اؼبوإب اعبدكؿ يوضحو ما كىذا دكؿ النفطية، 16من  متكونة كلعينة الدراسة
 ( : اإلحصاء الوصفي للمتغًنات التفسًنية04اجلدكؿ رقم)

  Mean  Median  Maximum  Minimum  Std. Dev.  Observations 

GDPC  11269.63  6015.750  96732.00  153.0757  14731.25 426 

INF  344.5360  5.055500  137941.0 -16.12000  6682.569 426 

TRADE  82.28533  79.59000  210.1600  0.020000  35.83244 426 

OIL  30.72064  29.23418  70.23000  0.000000  15.23134 426 

M2  56.32828  40.11500  5032.000  12.98000  242.8300 426 

FDI  1.705096  0.987129  33.57000 -8.589432  3.126475 426 

CORR  2.240904  2.000000  4.000000  1.000000  0.799547 426 

INVEST  7.230927  7.000000  11.50000  1.083333  2.436344 426 

GOVERST  8.276604  8.316667  11.50000  1.833333  1.965772 426 

BURO  1.784233  2.000000  3.000000  0.000000  0.710215 426 

DEMO  2.688928  3.000000  5.000000  0.000000  1.250399 426 

LAW  3.499022  4.000000  6.000000  1.000000  1.259246 426 

PRISK  61.50884  61.00000  743.1200  19.16000  35.05763 426 

OIL*PRISK  1865.209  1790.681  26752.32  0.000000  1496.185 426 

 Eviews9ات من إعداد الباحثتُت إعتمادا على ـبرجادلصدر : 
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( : تقدير أثر النوعية ادلؤسساتية على النمو االقتصادم يف ظل شرط كفرة ادلوارد الطبيعية 06اجلدكؿ رقم )

 GMM ابستخداـ طريقة العزـك ادلعممة
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 : ليل النتائجحت .6.5

يتضح أنو فيما ىب  مواصفات كجودة النماذج اؼبقدرة اؼبختربة  (06) رقم من خبلؿ النتائج اؼبوضحة ُب اعبدكؿ 
 Arellano and Bond (1991)لقياس مدل مبلئمة أدكات النموذج كاختبار  Sraganابستخداـ اختبار 

فبا ، ؽبذه االختبارات H0عدـ رفض فرضية العدـ تبُت  فقد ،لبلرتباط التسلسلي بُت األخطاء من الدرجة الثانية
صبلحية كل من اؼبتغَتات اؼبساعدة كعدـ كجود ارتباط تسلسلي من الدرجة الثانية مبلئمة أدكات النموذج ك  يعٍت

 ، أم صبلحية شركط العزـك اؼبستخدمة ُب التقدير.بُت األخطاء
 

التضخم بوحدة كاحدة ستؤدم إٔب  ارتفاعحيث  . قتصادماالغَت معنوية مع النمو  سلبيةظهر التضخم بعبلقة  -
معدالت التضخم ىبلق حالة من عدـ التأكد  ارتفاعكابلرغم من أف  ،كحدة 0.56ب االقتصادمالنمو  البفاض
اؼبعامبلت اعبارية ك الرأظبالية، إال أف ىذه النتيجة تتطابق نوعا ما مع الواقع، خاصة إذا ما علمنا  استقرارحوؿ 
ستثمارات احمللية كاألجنبية تًتكز ُب قطاع احملركقات الذم ربدد أسعاره ُب األسواؽ الدكلية ك ابلعملة أبف اال
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 ك ضعيفا كاف  االقتصادمالدكؿ على النمو  ُب التضخم معدالت ُب اؼبتتالية ك ابلتإب أثر التقلباتاألجنبية. 
 ؿبدكدا.

حيث ارتفاع االنفتاح التجارم بوحدة كاحدة االقتصادم،  هر االنفتاح التجارم أبثر إهبايب كمعنوم على النموظ -
يستجيب بشكل كحدة، كىذا ما يدؿ على أف النمو االقتصادم  64.59يؤدم إٔب ارتفاع النمو االقتصادم ب 

 .إهبايب لسياسة االنفتاح التجارم كىذا ما يتوافق مع النظرية االقتصادية
مو االقتصادم، حيث أف زايدة ُب التطور اؼبإب بوحدة كاحدة يؤدم ظهر التطور اؼبإب أبثر سليب كمعنوم على الن -

 ُبالنشاطات االستثمارية أف القطاع البنكي يعيق كحدة. كىذا يدؿ على  1.11إٔب البفاض النمو االقتصادم ب 
قطاع كسيطرة اغبكومة على عمل الابرتفاع درجة الكبح اؼبإب يجة تفسر ىذه النتك ، ادكؿ بدال من ربفيزىال ىذه

اؼبصرُب، فبا أثر سلبا على تعبئة االدخار كزبصي  االئتماف ُب الدكؿ الريعية ىذا من انحية، كقد ىبلق ارتفاع 
االئتماف احمللي حاجة أقل للتمويل كابلتإب البفاض الفرص اؼبتاحة للمستثمرين احملليُت كاألجانب من انحية 

 أخرل.

عائدات النفطية بوحدة كاحدة  ارتفاع، حيث االقتصادمع النمو ظهرت عائدات النفط بعبلقة إهبابية معنوية م -
اؼبوجبة اليت  االقتصاديةكحدة كىذا راجع إٔب أف معدالت النمو  61.63ب  االقتصادمالنمو  ارتفاعستؤدم إٔب 

الرئيسي  فهو يعترب احملرؾ أسعارىا، ارتفاععائدات صادراهتا البًتكلية نتيجة  ارتفاعحققتها ىذه الدكؿ كانت نتيجة 
يدؿ على ما ابلقطاع الواحد أال كىو النفط ،كىذا  القتصادايهتاالوثيق  لبلرتباطؽبذه الدكؿ كىذا  االقتصادمللنمو 
 أبكملو. االقتصادوبدث ُب ىذا القطاع يؤدم إٔب زعزعة  اضطرابأف إم 

 ارتفاع، حيث االقتصادمنمو األجنيب اؼبباشر كال االستثمارأظهرت نتائج الدراسة على كجود عبلقة إهبابية بُت  -
كحدة .كىذا ؼبا هبلبو معو  27.30ب االقتصادمالنمو  ارتفاعاألجنيب اؼبباشر بوحدة كاحدة ستؤدم إٔب  االستثمار

من التكنولوجيا اغبديثة كاػبربات االدارية كالسوقية اعبديدة اليت تساعد على تطوير اؼبنتج كالرفع من قدرتو التنافسية 
 االستثمارٍت كمن ًب العاؼبي، إال أهنا تبقى غَت معنوية كىذا راجع لضعف حجم تدفقات على الصعيد الوط

كجاءت ىذه النتيجة  معظم ىذه التدفقات ُب القطاع النفطي، كارتكازاألجنيب اؼبباشر الوافد إٔب ىذه الدكؿ 
 Anna EK (2007.)( و 2001) bachirموافقة للدراسات اليت قاـ هبا كل من  

متغَتات النوعية اؼبؤسساتية، فقد أظهرت النتائج معنوية معظم اؼبؤشرات اؼبؤسساتية كتوافقها ُب ما ىب  أما      
 مع أغلبية الدراسات التجريبية السابقة، حبيث :

ظهر االستقرار اغبكومي بعبلقة إهبابية مع النمو االقتصادم، حيث ارتفاع مؤشر االستقرار اغبكومي بوحدة  -
، حيث تشَت ىذه النتيجة إٔب أف كجود استقرار حكومي هبذه 1.64ب  تفاع النمو االقتصادمكاحدة يؤدم إٔب ار 

شَت إٔب استقبلؿ كاليت تتنفيذ سياسات سليمة الدكؿ ىبلق نوعا من األماف كالقدرة على التنبؤ، كىذا من خبلؿ 
 . ياساتلسابكمصداقية التزاـ اغبكومة  عن الضغوط السياسية كاالقتصادية اػبدمة اؼبدنية

ظهر الفساد أبثر إهبايب كمعٍت على النمو االقتصادم، حيث جاءت ىذه اإلشارة ـبالفة للنتيجة اؼبتوقعة فارتفاع  -
 قيمة اؼبؤشر )اليت تدؿ على ارتفاع ُب مستول الفساد( بوحدة كاحدة تؤدم إٔب ارتفاع النمو االقتصادم ب

 ذبنب للمستثمرين ذه الدكؿ يعترب كمسهل يتيحهب الفسادكحدة، كقد تعود ىذه االشارة إٔب أف  15.90
كقد ترجع ىذه اإلشارة أيضا إٔب إمكانية ىذه الشركات على  اؼبشاريع ىذا من انحية، تطور كتسريع البَتكقراطية

تغطية تكاليف الفساد عن طريق التسهيبلت الضريبية اؼبمنوحة من ظرؼ ىذه الدكؿ البًتكلية ككذلك عن طريق 
 كاألكيد من قطاع النفط.العائد اؼبرتفع 
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ظهر اؼبلف االستثمارم بعبلقة إهبابية كمعنوية مع النمو االقتصادم، حيث ارتفاع مؤشر اؼبلف االستثمارم بوحدة  -
كحدة، فمحاكالت ىذه الدكؿ ُب التحسُت من ىذا  610.52كاحدة يؤدم إٔب ارتفاع النمو االقتصادم ب 
ة من التأميم كاؼبصادرة ككذلك التأخر ُب الدفع، فهذه األخَتة تشجع اؼبؤشر عن طريق ضباية اؼبشاريع االستثماري

 تنفيذ اؼبشاريع االستثمارية كابلتإب النمو االقتصادم. 
، حيث ارتفع مؤشر القانوف كالنظاـ بوحدة كاحدة ظهر النظاـ كالقانوف بعبلقة إهبابية كمعنوية مع النمو االقتصادم -

 ُب كالشفافة فعالةال القانونية النظم ىذه النتيجة أف كحدة، كتؤكد 868.00ب يؤدم إٔب ارتفاع النمو االقتصادم 
اؼبستثمرين كإنفاذ  كحقوؽ االستثمار كضباية اؼبعامبلت، بتكاليف اؼبرتبطة ىذه الدكؿ تؤدم إٔب زبفيض اؼبخاطر
 القوانُت قبل من ؿبمية ستكوف استثماراهتم على يقُت أبف كاألجانب احملليُت العقود...إْب، أم ذبعل اؼبستثمرين

 كإنفاذىا.
ظهرت اؼبساءلة الديبقراطية بعبلقة إهبابية مع النمو االقتصادم، فارتفاع اؼبساءلة الديبقراطية بوحدة كاحدة تؤدم  -

 للحرايت كأيضا ؼبواطنيها حكومات ىذه الدكؿ كحدة، حيث استجابة 365.67إٔب ارتفاع النمو االقتصادم ب 
السياسية من انحية، كانتشار الشفافية كاؼبصداقية هبا تؤدم إٔب تعزيز األمن كالسلم كاليت  وؽكاغبق األساسية اؼبدنية

 بدكرىا تشجع تنفيذ اؼبشاريع االستثمارية كمن ًب النمو االقتصادم.
ظهرت النوعية البَتكقراطية أبثر إهبايب كمعنوم على النمو االقتصادم، حبيث ارتفاع قيمة اؼبؤشر بوحدة ككاحدة  -

ف التكاليف كالتعقيدات البَتكقراطية تؤثر على قرارات كحدة، إ 146.86دم إٔب ارتفاع النمو االقتصادم ب يؤ 
اػبانقة ُب بعض دكؿ ىذه  تعيق البَتكقراطيةإذ  لتنفيذ اؼبشاريع االستثمارية،العوامل اؽبامة  تعترب منك اؼبستثمرين 

سَت اإلجراءات اإلدارية ذات الصلة مر الذم يعيق األ ،اإلدارية اتعدد كطوؿ اإلجراءاهتاؼبشاريع نتيجة 
 ابالستثمارات.

أما ُب ما ىب  قياس أثر النوعية اؼبؤسساتية على النمو االقتصادم ُب الدكلة النفطية كُب ظل شرط كفرة اؼبوارد 
بية على النمو الطبيعية، فقد أظهرت أف للنوعية اؼبؤسساتية كاؼبقاسة ابؼبؤشر اؼبركب للمخاطر السياسية آاثر إهبا

االقتصادم، حيث ارتفاع ُب قيمة اؼبؤشر اؼبركب للمخاطر السياسية )البفاض ُب اؼبخاطر( بوحدة كاحدة يؤدم 
كحدة، كىذا ما يدؿ على أف النوعية اؼبؤسساتية اعبيدة هبذه الدكؿ كاليت تتسم  234.04إٔب مبو اقتصادم ب 

ة، ضباية حقوؽ اؼبلكية كالبفاض ُب مصادرة العقود كُب البَتكقراطية ابرتفاع ُب اغبرية اؼبدنية، السياسية كاالقتصادي
اػبانقة كالعمل ابلنظاـ كالقانوف ... ذبعل للمستثمرين احملليُت كاألجانب أكثر القدرة على التنبؤ األمر الذم يعزز 

سليب كمعنوم على النمو  تنفيذ اؼبشاريع. ُب حُت ظهر حد التفاعل بُت النوعية اؼبؤسساتية كاؼبوارد الطبيعية أبثر
االقتصادم، كىذا ما يدؿ عل أف توفر اؼبوارد الطبيعية هبذه الدكؿ قلل من اآلاثر اإلهبابية للنوعية اؼبؤسساتية على 

كفرة اؼبوارد  فالنمو االقتصادم أم أف أتثَت اؼبؤسسات يعتمد أيضا على اؼبوارد الطبيعية، كيبكن تفسَت ذلك أب
كارتفاع مستوايت الفساد األمر الذم  rent-seekingط( زبلق السلوؾ البحث عن الريع الطبيعية )السيما النف

وبد من بناء مؤسسات ذات نوعية جيدة ُب الدكؿ البًتكلية، فهذه الدكؿ ُب العادة ما تتجو معظم استثماراهتا ُب 
نمو بشكل عاـ القتصاداهتا، قطاع احملركقات الذم بدكره أدل إٔب مبو ىذا القطاع الذم يرتبط عادة مع تباطؤ ال

، كعادة ما تدعى ىذه الظاىرة بلعنة اؼبواردحيث فشلت ىذه الدكؿ أبف تنموا بوثَتة أسرع من الدكؿ غَت نفطية 
أف كفرة اؼبوارد الطبيعية هبعلها تركز كل اىتمامها على ىذا الكسب اؼبفاجئ، مهملة بذلك كيعود السبب ُب ذلك 

 بلقة للقيمة اؼبضافة. االستثمار ُب قطاعات حيوية خ
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 : خامتة .6
لقد حاكلنا من خبلؿ حبثنا ىذا دراسة أثر اؼبؤسسات على النمو االقتصادم ابستخداـ بياانت السلة لعينة من 

 6دكلة نفطية،  كذلك ابستخداـ مبو نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلصبإب كمؤشر للنمو االقتصادم، ك 16

لدكٕب للمخاطر القطرية لقياس اإلطار اؼبؤسساٌب. كاعتمادا على مبوذج ديناميكي مؤشرات الصادرة عن الدليل ا
كطريقة العزـك اؼبعممة للتقدير، بينت النتائج التجريبية كجود أثر إهبايب للنوعية اؼبؤسساتية على النمو االقتصادم 

تفاع ُب اغبرية اؼبدنية، السياسية كىذا ما يدؿ على أف توفَت بيئة اؼبؤسساتية اعبيدة هبذه الدكؿ كاليت تتسم ابر 
كاالقتصادية، ضباية حقوؽ اؼبلكية كالبفاض ُب مصادرة العقود كُب البَتكقراطية اػبانقة كالعمل ابلنظاـ كالقانوف ... 

. بينما عند ًب إدراج مؤشرات التفاعل ذبعل للمستثمرين أكثر القدرة على التنبؤ األمر الذم يعزز تنفيذ اؼبشاريع
اؼبوارد الطبيعية كاؼبؤسسات إٔب ىذا االكبذار، قلل ىذا األخَت من اآلاثر اإلهبابية للنوعية اؼبؤسساتية على  بُت كفرة

كفرة اؼبوارد الطبيعية )السيما النفط( زبلق السلوؾ البحث عن الريع كارتفاع  أفالنمو االقتصادم، كىذا راجع إٔب 
 ات نوعية جيدة ُب ىذه الدكؿ.مستوايت الفساد األمر الذم وبد من بناء مؤسسات ذ

كعليو البد على ىذه الدكؿ ضركرة توفَت مناخ أعماؿ خل من العقوابت اإلدارية الضاغطة على االستثمار من 
البَتكقراطية اػبانقة، اػبلل ُب تنفيذ القوانُت كانتشار الفساد كذلك من خبلؿ تبسيط اإلجراءات اإلدارية، تغيَت 

ة إٔب التحكم عن طريق اإلدارة اإللكًتكنية فهذه األخَتة تعترب من أىم اإلجراءات اليت النهج من اؼبراقبة اإلداري
تساعد على مكافحة الفساد. ابإلضافة إٔب العمل على تقوية سيادة القانوف كتنفيذه، كدعم اؼبساءلة الديبقراطية 

ىيك على ضركرة العمل على توجيو كضماف حرية التعبَت، تعزيز فعالية ككفاءة النظاـ القانو٘ب هبذه الدكؿ... ان
االستثمارات األجنبية اؼبباشرة ُب القطاع اإلنتاجي خارج احملركقات، كذلك كفقا لنظاـ األكلوايت ؽبذه الدكؿ 

 كالذم يتضمن ربقيق النمو كالتنمية االقتصادية.
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The impact of foreign trade on inflation in Algeria: 

Period (1990-2016) 

 

 أتثًن التجارة اخلارجية على التضخم يف اجلزائر:
 ( 6102-0991الفرتة )
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 3األستاذة: عوار عائشة

 تلمساف – جامعة أبو بكر بلقايد
 

 : لخصادل  
ابستخدام  2016-1990 خبلؿ الفًتة لقياس أتثَت التجارة اػبارجية على التضخم ذه الورقة البحثيةهتدؼ ى    

متغَت اتبع، صادرات السلع كاػبدمات  التضخم ك: عبوىانسن كابستعماؿ اؼبتغَتات التالية  طريقة التكامل ادلشًتك
إب الناتج احمللي كمتغَتات مستقلة، كنسبة من إصبإب الناتج احمللي، كاردات السلع كاػبدمات كنسبة من إصب

كتشَت النتائج أب كجود عبلقة توازنية طويلة األجل بُت ىذه اؼبتغَتات، ككجود أتثَت اهبايب كمعنوم لكل من 
  .الصادرات كالواردات على التضخم ُب اعبزائر

 اعبزائر، التكامل اؼبشًتؾ. التضخم،، التجارة اػبارجيةالكلمات ادلفتاحية: 
 .JEL :E31 ،F10 تصنيف

 
Abstract: 
  The objective of this study is to examine the impact of International Trade on Inflation during the 

period 1990-2016, by applying the co-integration test and by using the following variables: Inflation 

as a dependent variable and, Exports of goods and services % of GDP, Imports of goods and services 

% of GDP and Trade Openness as independent variables. Our empirical results show a long term 

relationship among these variables ,and positive significant effect of exports and imports on inflation 

in Algeria. 

Key words:  International Trade, Inflation, Algeria, Co-integration. 

classification JEL : E31 ،F10. 
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 ادلقدمة:
 
وبتاج إليو من سلع  تلعب التجارة اػبارجية دكرا ىاما ُب ـبتلف االقتصادايت الدكلية، حيث توفر لبلقتصاد ما    

كخدمات تليب الطلب العاـ من خبلؿ نشاط االستَتاد، ك ُب نفس الوقت سبكنو من تبادؿ السلع كاػبدمات ك 
 .لذم يعترب أصبل للتجارة اػبارجيةذلك ُب إطار التخص  الدكٕب ُب اإلنتاج ا

كمع التحوالت االقتصادية الكربل اليت عرفها العآب من ربرير التجارة اػبارجية ،عوؼبة االقتصاد، االنضماـ إٔب   
كاالنتقاؿ من االقتصاد االشًتاكي أب  ....، كان لزاما على اجلزائر تغيري نظامها االقتصادياؼبنظمة العاؼبية للتجارة

لكن  تزايد اإلنفتاح اإلقتصادم على العآب اػبارجي كما نتج عنو من  تطور سريع د السوؽ الراظبإب، اقتصا
للواردات كابلذات السلع الغذائية كاالستهبلكية كسلع التجهيز كالسلع الوسيطية كلها عوامل أدت إٔب تفاقم 

ت االقتصادية ك كذلك يؤثر على مشكلة التضخم الذم ينعكس بصورة مباشرة ك غَت مباشرة على كل اغبسااب
 .اؼبوازانت الداخلية كاػبارجية

كفبا يزيد من مشكلة التضخم تعقيدا أهنا ذات طبيعة ديناميكية تنشأ لسبب معُت، ٍب ال تلبث أف تتحوؿ إٔب  
ديُت اال أنو  عملية تًتاكم أاثرىا خبلؿ بعد زمٍت معُت، كابلرغم من الًتكيز ك االىتماـ هبذه الظاىرة من قبل االقتصا

أثر التجارة  تظهر أنبية ىذه الدراسة من خبلؿ ربديد يبقى التحكم فيها كالسيطرة عليها أمر صعبان ، كمن ىنا 
، كذلك من خبلؿ عبلقات قياسية تقديرية  للوصوؿ إٔب نتائج 2016-1990ُب اعبزائر من سنة  اػبارجية عليو
 .كاضحة

 :ةكمن ىنا يتبادر للذىن اإلشكالية التالي
 ؟ 8102-0111ما مدل أتثًن التجارة اخلارجية على التضخم يف اجلزائر خالؿ الفرتة 

 الدراسات السابقة  -1
 كاؼبعنونة ب: اذلزًن ادلومين& نفل رايض دراسة -

  ("8112-0118)"أتثًن التجارة اخلارجية على التضخم: دراسة تطبيقية على األردف
 2006-1992 لفًتةخبلؿ ا األردف ُب اػبارجية على مستول األسعار التجارة  متغَتات أثر معرفة إٔب كاليت هتدؼ

 اؼبوزعة الزمنية ابستخداـ منهجية التكامل اؼبشًتؾ ابستعماؿ مبوذج جوىانسن كمبوذج االكبدار الذاٌب للفجوات
 قة، نسبةالساب للفًتة التضخمية( الطلب)الفجوة ، كابستعماؿ اؼبتغَتات اؼبستقلة التالية: فائضARDLاؼبتباطئة 
، كاردات كنسبة من .اإلصبإب احمللي الناتج ؼبخفض الضمٍت القياسي الرقم إٔب اؼبستوردات ألسعار القياسي الرقم

الناتج احمللي االصبإب كالصادرات كنسبة من الناتج احمللي االصبإب كالتضخم كمتغَت اتبع. كاشارت نتائج 
  ARDLنتائج  اؼبستخدمة، ُب حُت دلت اؼبتغَتات بُت لالطوي اؼبدل على كحيدة عبلقة كجود جوىانسن أب

 ُب التضخم معدالت على اؼبستوردات كأسعار الصاُب احملّلي إهبايب لكل من فائض الطلب أتثَت كجود على
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 إحصائية داللة ذك يكن أتثَت ٓب حُت ُب األردف، ُب التضخم على الصادرات لكميات سليب أتثَت ككجود األردف،
 .ورداتاؼبست لكميات
 كاؼبعنونة ب: خضور عفراء دراسة -
 " (8101-0111 ( الفرتة خالؿ سورية  يف احمللي التضخم على ادلستورد التضخم أثر" 

التضخمفي سوراي ابلتضخم اؼبستورد كصدمات التجارة اػبارجية  معدالت أتثر كمدل كيفية اليت هتدؼ أب ربديد
ببية عبراقبر لكل من اؼبتغَتين التاليُت التضخم احمللي كالتضخم ابستخداـ اختبار الس (2010-1990)خبلؿ الفًتة 

 التضخم فافكابلتإب  السابقُت اؼبتغَتين بُت إحصائية داللة ذات عبلقة اؼبستورد، كأشارت نتائج الدراسة أب كجود
 احمللي. التضخم حدكث إٔب يؤدم اؼبستورد
 اؼبعنونة ب: Yutaka Kuriharaدراسة  -

“ International Trade Openness and Inflation in Asia‖  
 

   

العبلقة بُت االنفتاح التجارم الدكٕب كالتضخم ُب الدكؿ اآلسيوية كذلك ابستخداـ بياانت اليت هتدؼ أب معرفة 
 2010-2000ك 1999-1990البانل لدكؿ أسيا كدكؿ منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية خبلؿ الفًتتُت 

كاؼبتغَتات التالية: التضخم، االنفتاح االقتصادم كنصيب الفرد من (GMM)ـك اؼبعممة كابستعماؿ مبوذج  العز 
النتائج أب كجود عبلقة إحصائية ذات داللة إحصائية بُت متغَتات الدراسة اال أف  الناتج احمللي االصبإب، كأشارت

مع العلم أف الياابف عانت من  التأثَت ُب آسيا أقول من اقتصادايت دكؿ منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية،
 الركود االقتصادم ُب تسعينات القرف اؼباضي .

 :Mostafa SALIMIFAR & Allدراسة  -
“A survey of the effect of trade openness size  on inflation rate in Iran using 

ARDL‖  

لتجارم ك التضخم ُب إيراف ابستخداـ اليت هتدؼ أب دراسة اآلاثر طويلة األجل كقصَتة األجل بُت االنفتاح ا
خبلؿ الفًتة  ARDLاؼبتباطئة  اؼبوزعة الزمنية طريقة التكامل اؼبشًتؾ ابستعماؿ مبوذج االكبدار الذاٌب للفجوات

كابستخداـ اؼبتغَتات التابع كىو التضخم كاؼبتغَتات اؼبستقلة التالية: االنفتاح التجارم غَت  2010إٔب  1973
ة سلبية قوية بُت البلداف، مبو اؼبعركض النقدم ك سعر الصرؼ،  كاشارت النتائج أف االنفتاح النفطي ىناؾ عبلق

التجارم لو أتثَت كبَت كسليب على التضخم، أما  مبو اؼبعركض النقدم كسعر الصرؼ ؽبما أتثَت إهبايب ك على 
 التضخم خبلؿ فًتة الدراسة. 

 ب: اؼبعنونةRamzan&Allدراسة  -
  " An Analysis of the relationship between Inflation and Trade  Openness  

ابستعماؿ  2009-1970هتدؼ أب دراسة العبلقة بُت التضخم كاالنفتاح التجارم ُب ابكستاف خبلؿ الفًتة 
اتج اؼبتغَتات التالية: التضخم، الناتج احمللي االصبإب اغبقيقي، االنفتاح التجارم كاؼبعركض النقدم كنسبة من الن

فبا يعٍت  05156احمللي االصبإب كابستخداـ معادلة االكبدار، كأشارت نتائج الدراسة  أف معامل التحديد اؼبعدؿ
من ٪ 1556اؼبتغَتات اؼبستقلة كىي االنفتاح على التجارة ، عرض النقود  كالناتج احمللي اإلصبإب اغبقيقي تفسر 
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، فبا يدؿ على أف  0505كىي أقل من  0,026تساكم   Significance F اؼبتغَت التابع أال كىو التضخم، كاف
 0505النموذج مقبوؿ، كأف كل من العرض النقدم كالناتج احمللي اإلصبإب اغبقيقي ؽبا مستول معنوم أقل من 

 .0505كابلتإب فهي أكثر أنبية من االنفتاح التجارم  اليت تزيد مستول معنويتها عن 
 :ب اؼبعنونة All Mohammad Reza Lotfalipour &دراسة   -

  ―Trade Openness and Inflation Evidence from MENA Region Countries‖   

 
هتدؼ أب معرفة العبلقة بُت االنفتاح التجارم كمعدؿ التضخم لبلداف الشرؽ األكسط كمشاؿ أفريقيا ُب الفًتة من 

لفرد من الناتج احمللي االصبإب، االنفتاح كابستعماؿ اؼبتغَتات التالية: التضخم، نصيب ا 2010إٔب  1990
 التجارم كمعدؿ النمو السكا٘ب كابستخداـ طريقة التكامل اؼبشًتؾ للبانل، كاشارت النتائج أف 
كلما زادت درجة االنفتاح التجارم للدكؿ كاليت ىي أساسا دكؿ منتجة للنفط كلما كانت عرضة ؼبعدالت 

 التضخم أعلى.
 لتجارة اخلارجيةنظرة عامة عن التضخم كا  -2

 التضخم:2-1
 تعريفو:2-1-1

قال : " التضخم ىو حركة تعاريف للتضخم منها الذم كصفو الدكتور نبيل الركيب حيث يوجد ىناؾ عدة       
كمن التعاريف ، "تتصف ابالستمرار الذاٌب الناتج عن فائض الطلب الزائد عن قدرة العرضصعودية لألسعار 

يتمثل ُب اإلرتفاع اؼبستمر ُب اؼبستول العاـ ألسعار السلع كاػبدمات عرب الزمن كبتإب  األكثر شيوعا ن أف  التضخم
 : فالتضخم ينطوم على عنصرين أساسُت نبا

, ذلك ال يعترب تضخما ؾبرد إرتفاع ُب سعر سلعة كاحدة أك سلعتُت : ارتفاع ادلستول العاـ لألسعار   -
أخرى األمر الذي يًتتب عليو بقاء ادلستوى العام لألسعار  ألن اإلرتفاع قد يقابلو اخنفاض يف أسعار سلع

سعار اثبتًا غري أن التضخم ىو اإلرتفاع العام يف أسعار أغلبية السلع واخلدمات أو االرتفاع الكبري يف أ
أغلبية السلع ك اػبدمات أك االرتفاع الكبَت ُب أسعار السلع األساسية اليت سبثل نسبة كبَتة من ميزانية 

 هلك اؼبست
يعترب التضخم ظاىرة ديناميكية سبكن خطورتو ُب كونو مستمر كنفرؽ  :اإلرتفاع ادلستمر يف األسعار  -

ُب ىذا الصدد بُت اإلرتفاع اؼبؤقت ؼبرة كاحدة كاإلرتفاع الدائم ؼبرة كاحدة،كما قد تؤدم بعض األزمات 
رتفاع ُب أسعار بعض اؼبداخبلت  السياسية مثل اغبركب أك الثركات أك االضطراابت العاؼبية إٔب حدكث إ

 .كأسعار الطاقة كاألجور األمر الذم يًتتب عليو حدث إرتفاع ُب أسعار اؼبنتجات الصناعية 
 أسبابو:2-1-2

 : ينشأ التضخم بفعل عوامل اقتصادية ـبتلفة كمن أبرز ىذه األسباب
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التشغيلية ُب  ينشأ ىذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف :تضخم انشئ عن التكاليف -
الشركات الصناعية أك غَت الصناعية، كمسانبة إدارات الشركات ُب رفع ركاتب كأجور منتسبيها من 
 .العاملُت كالسيما الذين يعملوف ُب اؼبواقع اإلنتاجية كالذم أيٌب بسبب مطالبة العاملُت برفع األجور

الطلب النقدي والذي : ينشأ ىذا النوع من التضخم عن زايدة حجم تضخم انشئ عن الطلب -
يصاحبو عرض اثبت من السلع واخلدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي ال تقابلو زايدة يف اإلنتاج. مما 

 يؤدي إىل إرتفاع األسعار و ىذا ما يوضحو الشكل التايل:
 ادلستول العاـ األسعارالعالقة بني كمية النقود املعروضة و(: 10)الشكل 

 
.193، ص3991 رو،يا النقود واملرف، ا دا، رارا ا امف ا : الشمري انظم دمحمادلصدر  

حىت لو كاف ىذا الطلب  تضخم حاصل من تغيًنات كلية يف تركيب الطلب الكلي يف اإلقتصاد -
مفرطان أك ٓب يكن ىناؾ تركز اقتصادم إذ أف األسعار تكوف قابلة لئلرتفاع كغَت قابلة لبللبفاض رغم 

 .البفاض الطلب 
االقتصادم ذباه دكؿ أخرل، سبارس من قبل قول خارجية، كما  شلارسة احلصارتضخم انشئ عن  -

وبصل للعراؽ ككواب كلذلك ينعدـ االستَتاد كالتصدير ُب حالة اغبصار الكلي فبا يؤدم إٔب ارتفاع 
 .معدالت التضخم كابلتإب البفاض قيمة العملة الوطنية كارتفاع األسعار دبعدالت غَت معقولة

 أنواعو:2-1-3
  : يبكن التمييز بُت أنواع التضخم اؼبتمثلة بعدة طرؽ للتقسيم، كما يلي     

 :أ: من حيث إشراؼ الدكلة على األسعار
يتمثل التضخم الظاىر ُب االرتفاع اؼبستمر ُب  :Open Inflation)الظفار( التضخم ادلفتوح  -

ن األسعار ترتفع حبرية . أي أاألسعار استجابة لفائض الطلب دكف تدخل غَت طبيعي من السلطات
لتحقيق التعادل بني العرض والطلب دون أن يعوقها أي عائق من قبل السلطات. و ذلذا النوع من 

 .تضخم العديد من األظباء فيعرؼ أيضان ابلتضخم الصريح أك الطليقال
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نوع من التضخم اؼبستًت الذم ال تستطيع األسعار  :Repressed Inflationالتضخم ادلكبوت  -
لو أف تتمدد أك ترتفع لوجود القيود اغبكومية اؼبباشرة ك اؼبوضوعة للسيطرة على رفع األسعار، مثل ُب ظ

 . Rationing Systemكنظاـ البطاقات أك التقنُت  Price Controlالتسعَت اعبربم
 :ب: من حيث القطاعات االقتصادية

 رلال السلع : ىو التضخم الذي حيدث يف Commodity Inflationالتضخم السلعي     -
ُب صناعات إنتاج السلع   Windfall Profitsاالستهالكية مما يؤدي إىل حدوث أرابح قدرية

 .االستهبلكية
ىو التضخم الذم وبدث ُب ؾباؿ سلع االستثمار فبا :  Capital Inflationالتضخم الرأمسايل     -

 .يؤدم إٔب حدكث أرابح قدرية ُب صناعات إنتاج ىذه السلع
 :حدة التضخم ج:  من حيث

ىو الزايدة الكبرية يف األسعار و اليت تتبعها  : Hyper (Galloping) Inflationالتضخم اجلامح -
ايدة فباثلة ُب األجور، فتزيد تكاليف اإلنتاج ك تنخفض رحبية رجاؿ األعماؿ فبا وبتم زايدة جديدة ُب ز

رف ابلدورة اخلبيثة للتضخم "اللولب ... فزايدة يف األجور، و ىكذا مما يصيب االقتصاد مبا يعاألسعار
 .قصَتة من الزمن.  و ىو تضخم قوي يتم خالل فًتة Vicious Circle of Inflationادلرذول" 

ىو جزء من االرتفاع ُب األسعار الناشئ عن ارتفاع  :Creeping Inflationالتضخم الزاحف  -
ك معتدؿ مقًتانن ابلقول الطبيعية األجور بنسبة أعلى من زايدة اإلنتاج، ك ىو تضخم تدرهبي بطيء 

 .للنمو االقتصادم، إال أف استمراره ك ذبمع آاثره يبكن أف تؤدم إٔب حدكث تضخم جامح
 :د:  من حيث العالقات االقتصادية الدكلية

ارتفاع األسعار نتيجة انسياب التضخم العاؼبي إليها  : Imported Inflationالتضخم ادلستورد -
 لة مميزة حتدث يف الدول العربية ادلصدرة للنفط(.)حامن خبلؿ الواردات 

ارتفاع األسعار نتيجة زايدة احتياطات البنوؾ اؼبركزية النقدية  :Exported Inflationالتضخم ادلصدر  -
 "قاعدة الدفع ابلدوالر".من الدكالرات، ك الناجم عن كجود ما يعرؼ بػ 

 :ك: من حيث مصدر الضغط التضخمي
ىي اغبالة اليت ترفع فيها األسعار نتيجة  :Demand-Pull Inflationتضخم جذب الطلب  -

ثَتة )نقود كلوجود فائض ُب الطلب الكلي عن العرض الكلي سواء ُب سوؽ السلع أك عناصر اإلنتاج 
(، فعند الوصول إىل التوظف الكامل تؤدي الزايدة يف الطلب وزايدة اإلنفاق الكلي تطارد سلعان قليلة

 الرتفاع دلقابلة الفائض عن الطاقة اإلنتاجية للمجتمع. إىل جذب األسعار ل
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ىو التضخم الذم ينشأ عندما تستمر أسعار : Cost-Push Inflationتضخم دفع النفقة    -
السلع االستهبلكية ك الصناعية ُب االرتفاع نتيجة نفقات اإلنتاج ك خاصة أسعار عناصر اإلنتاج ك 

 .Wage-Push Inflation"تضخم دفع األجر ػاألجور ابلذات، حيث يعرؼ ىذا التضخم ب
 طرؽ قياسو :2-1-4

كما سبق التعرض لو ُب التعريف بظاىرة التضخم فاف اؼبظهر العاـ ؽبذه الظاىرة يتمثل ُب االرتفاع اؼبتواصل 
ألرقام , فاالرتفاع ادلتواصل لكمن ٍب يبكن استقراء ىذه الظاىرة من تتبع تطور األرقاـ القياسية لؤلسعار  ،لؤلسعار

القياسية لألسعار يعد مؤشرا عاما على وجود ىذه الظاىرة و لكنو ليس سببا لوجودىا و إدنا ىو نتيجة لوجود 
كؽبذا هبدر بنا التعرؼ ُب البداية على األرقاـ ، ت ُب االقتصاد القوميقوى تضخمية انجتة عن وجود اختالال

ك اثنيا التعرؼ على الفجوات التضخمية اليت هتدؼ إٔب قياس  ،القياسية ابعتبارىا أداة قياس التغَت ُب قيمة النقود
 .الضغط على مستول العاـ لؤلسعار

 : األ،قفم القيفسية لألسعف،                    أ              
تعرؼ األرقاـ القياسية لؤلسعار على أهنا عبارة عن متوسطات نسبية ك زمنية لؤلسعار ك تعد ؼبختلف أنواع       
ع أك ؾبموعها معربة عنها بوحدات نقدية لقياس الوحدة الشرائية لؤلفراد ك اؼبشركعات ك ـبتلف القطاعات ك السل

  :فيما يلي عرض ألىم األرقاـ القياسية
 : الوزف ُب ىذه الصيغة ىو الكميات ُب سنة األساس ك الصيغة الرايضية ىيصيغة السبري:   -

n

1 0

i 1
n

0 0

i 1

pQ

h 100

pQ





 



 

 : حيث
h haspyres :    الرقم القياسي                                       P1 سعر السلعة يف سنة ادلقارنة:  

P0 سعر السلعة يف سنة األساس :                                     Q0  كمية السلعة يف سنة األساس :  
 

  : األساس أم الوزف ىنا عبارة عن كميات ُب فًتة اؼبقارنة مقدرة أبسعار سنةصيغة ابش:  -
n

i i

i 1
n

i 0

i 1

pQ

p 100

pQ

% 



 



 

 : حيث
Peache P   الرقم القياسي :                  Qi كمية السلعة يف سنة ادلقارنة : 
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ك ذبدر اإلشارة لؤلسعار القياسية ليست ُب الواقع مقاييس كاملة لقيمة النقود ك إمبا ىي مقاييس نسبية تساعد 
انت خاصة ابلقوة الشرائية للنقود بُت فًتتُت زمنيتُت ك عليو فاف الطريقة الثانية لقياس التضخم ىي على عمل مقار 

 . الفجوات التضخمية
  : الفجوات التضخميةب 
لقد ظهر مصطلح الفجوة التضخمية كنتيجة لتطور التحليل اػباص ابلتضخم عقب بداية اغبرب العاؼبية الثانية     

بعنوان كيف تدفع  1940ن ادلصطلحات اليت ابتدعها كيًت يف حبثو الذي أصدره عام , فهذا ادلصطلح ىو م
إف اؽبدؼ من قياس الضغط على اؼبستول العاـ لؤلسعار يعود إٔب ربديد الثغرة بُت اؼبتاح من ، نفقات احلرب 

ُت ك ابلتإب العمل على السلع ك اػبدمات  ك مدل نقصها أك زايدهتا عن القوة الشرائية اؼبتوفرة ُب أيدم اؼبستهلك
 .زايدة حجم اؼبتاح منها أك اغبد من القوة الشرائية لدل اؼبستهلكُت

إف تبياف النظرايت اؼبفسرة لظهور القول التضخمية أدل إٔب خلق معايَت ـبتلفة تعتمد على معآب ك أدكات خاصة 
 :  بكل تيار فكرم ك من بُت ىذه اؼبعايَت

ستند ىذا اؼبعيار إٔب نظرية الكيًتية ُب الطلب الفعاؿ حيث أف الفجوة ي : معيار فائض الطلب الكلي -
التضخمية كفقا ؽبذا اؼبعيار ىي عبارة عن الفرؽ بُت الزايدة ُب اإلنفاؽ الكلي اؼبعرب عنو ابألسعار اعبارية عن الناتج 

وجود فائض الطلب الفعال على أبهنا ’’كيعرؼ كيًت الفجوة التضخمية ، الوطٍت اغبقيقي معربا عنو ابألسعار الثابتة
 السلع يفوق ادلقدرة احلالية للطاقة اإلنتاجية. 

ك يبكن قياس الفجوة التضخمية خبلؿ فًتة سابقة ك اليت انعكست كليا أك جزئيا ُب االرتفاع اؼبتواصل لؤلسعار  
 : ابستخداـ الصيغة التالية

Dx  = ( Cp +  CG  +  I ) = Yr 

 :حيث
DX  ائض الطلب                                        :  متثل إمجايل فCP  االستهالك اخلاص ابألسعار  :

 اجلارية 
CG                              االستهالك اجلماعي ابألسعار اجلارية :I االستثمار ابألسعار اجلارية  : 

 YR إمجايل الناتج احمللي احلقيقي  : 
 : التضخمي معيار االستقرار النقدم أك الضغط -

استنادا إٔب أسس النظرية الكمية النيوكبلسيكية فاف ىذا اؼبعيار أيخذ ُب االعتبار إمكانية تغيَت كل من الدخوؿ أك 
الناتج القومي ك أيضا إمكانية تغَت الطلب على النقود أك سرعة دكراهنا ك طبقا ؽبذه النظرية فاف االستقرار النقدم 

تغيَت ُب كمية النقود مع معدؿ التغيَت ُب إصبإب الناتج القومي ك ابلتإب الفرؽ يتحقق عموما إذا تعادؿ معدؿ ال
 : بينهما أك معامل االستقرار النقدم يصبح معامبل للصفر أم

       B=O        مبعىن تساكم التغيًن يف كمية النقود مع التغًن يف إمجايل الناتج القومي   
MYMPIBMPIB

B0
MYMPIBMPIB
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 :    علما أف Bتقرار النقدي : معامل االس 
             M  كمية النقود: 

            PIB                        الناتج اإلمجايل القومي :                                                  
                   B>0  

 : مالتغًن يف كمية النقود أكرب من التغًن يف إمجايل الناتج الوطين أ
MPIBMPIB

B0 0
MPIBMPIB


 

كُب ىذه اغبالة نقوؿ عن معامل االستقرار النقدم أنو موجب أم أف مبو النقود يفوؽ معدؿ النمو الناتج ك ىذا 
يكشف عن كجود فائض ُب القوة الشرائية يفوؽ اؼبتاح من السلع ك اػبدمات ك استمرار ىذا الفرؽ ُب االرتفاع 

ذه األخَتة كما يعرب عنها معامل االستقرار النقدم تكوف كراء االرتفاع اؼبشاىد يشَت إٔب مبو القوة التضخمية ك ى
 .  ُب األسعار ك اذباىها اؼبستمر كبو االرتفاع

 : معيار االفراط النقدم - 
يستند ىذا اؼبعيار إٔب النظرية النقدية اؼبعاصرة حيث يصر ميلتوف فريدماف رائد اؼبدرسة النقدية على أف االستقرار 

اؼبستول العاـ لؤلسعار ُب اؼبدة الطويلة ال يتحقق إال بنجاح السلطات النقدية ُب ربديد ما أظباه ابغبجم  ُب
األمثل لكمية النقود دبعٌت أف التغَت ُب نصيب الوحدة اؼبنتجة من كمية النقود ىو التغَت االسًتاتيجي ُب إحداث 

 . التغَت ُب مستول األسعار
 التجارة اخلارجية :2-2
 تعريفها: 2-2-1

التجارة اػبارجية ىي اليت تتم بُت الدكؿ من خبلؿ عمليات التصدير كاالستَتاد حيث يتم انتقاؿ السلع كاػبدمات 
كاؼبوارد من دكلة ألخرل كفق إجراءات إدارية كمالية ؿبددة،  يطلق اصطبلح التجارة الدكلية، كاصطبلح مرادؼ 

تسويق الدكٕب كإف كاف اصطبلح التبادؿ الدكٕب أك التجارة الدكلية يشَتاف للتجارة اػبارجية، أك التبادؿ الدكٕب أك ال
إٔب مشولية العبلكات التجارية الدكلية، بينما يشَت اصطبلح التجارة اػبارجية إٔب قياـ التجارة بُت دكلة كاحدة، 

 كؾبموعة دكؿ أخرل تتعامل معها ذباراي.
ة ُب التجارة من خبلؿ الدعوة اليت اندت هبا اتفاقية "برتن ككدز" لقد تبلور ىذا االصطبلح اعبماعي للدكؿ اؼبشًتك

إلاتحة ؾباالت أكسع لتبادؿ السلع كاػبدمات كعناصر اإلنتاج، ٍب تبلور االصطبلح بظهور التكتبلت االقتصادية 
 الدكلية الرامية إٔب ربرير التجارة الدكلية كإزالة العوائق اليت تقف أمامها. 

 أطرافها: 2-2-2
 كما يلي:  كىي

 أ: االطراؼ ادلباشرة:
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  :ىو الذم يقـو بشراء أك إنتاج البضاعة لبيعها ُب اػبارج، ك قد يكوف اؼبصدركف أفراد مستقلُت ادلصدر
إحدل مؤسساهتا هبذا أك قد يظهركف على شكل شركات كما قد تكوف الدكلة ىي اؼبصدرة ك ذلك عندما تكلف 

 .العمل
 ُب أسواؽ بعيدة ك يشًتم البضاعة ال بقصد إعادة تصديرىا بل  ىو الذم يقـو دبشركعو :ادلستورد

 .لبيعها ُب األسواؽ الداخلية، ك ؽبذا فهو ىبتلف عن التاجر ك اؼبستورد اؼبؤقت ك الذم يستورد بقصد التصدير
 يقصد هبا تلك البنوؾ اليت تقبل كدائع األفراد ك تلتـز بدفعها عند الطلب ك ُب اؼبوعد : البنوؾ التجارية

ىذا كتعترب تسوية اؼبعامبلت التجارية الدكلية من أىم األعماؿ ، اؼبتفق عليو، حيث يطلق عليها بنوؾ الودائع
اليت يقـو هبا البنك التجارم ك ذلك هبدؼ خدمة التجارة الدكلية، ك ذلك من خبلؿ إصدار ـبتلف 

  . نهم لبضائعهمالضماانت اليت يتطلبها العمبلء ك اليت يشًتطها اؼبصدركف ابػبارج قبل شح
 األطراؼ غًن ادلباشرةب: 

  :كىي كما يلي
 تلعب عملية النقل دكرا ال يستهاف بو ُب عمليات التجارة اػبارجية، ك تظهر أنبيتها أكثر ُب  :الناقل

. و كون ادلؤسسات ال تتوفر على اإلمكانيات ادلادية و أتثَتىا على سعر البيع النهائي نظرا لتكلفتها الكبَتة 
ية الضركرية لتنظيم عمليات النقل الدكٕب،فإهنا توكل اؼبهمة ُب أغلب األحياف ؼبؤسسات نقل خاصة، ك ال اؼبال

ك ىناؾ عدة كسائل لعملية النقل ، يبقى عليها سول اختيار كسيلة النقل اؼبناسبة مع طبيعة البضاعة اؼبنقولة
 :نذكر من بينها

 ك ذات قيمة معتربة ك حجم صغَت، إضافة إٔب يستخدـ لنقل البضائع األكثر أنبية: النقل اجلوم ،
 .الطركد ك الرسائل

 عن نقل البضائع برا عن طريق السيارات ك الشاحنات عبارة:النقل الربم. 
 يبثل اغبجم األكرب للعمليات الدكلية  ك اليت تتم عن طريق البحر: النقل البحرم. 
  :ربمل أخطار نقل البضاعة من طرؼ نظرا  لضخامة عمليات التجارة اػبارجية، يستحيل التأمٌن

اؼبستورد أك اؼبصدر، ك عليو تتكفل شركة التأمُت بتحمل األخطار اليت وبتمل كقوعو، فالتأمُت ىو ضماف لؤلخطار 
اليت تتعرض  ؽبا البضائع عرب الطرؽ الربية ك اعبوية ك البحرية ك غَتىا،إذ أنو يغطي أيضا األضرار ك اػبسائر اؼبادية 

 ضائع أثناء نقلها ك ُب بعض األحياف أثناء عملية الشحن ك التوزيع .البلحقة ابلب
  :كىي كما يلي:رجل العبور 
  :ىو شخ  مادم أك معنوم يلتـز ربت مسؤكليتو الكاملة  ك ابظبو اػباص بنقل بضاعة  ككيل النقل

 من مكاف آلخر لفائدة زبونو ك ذلك ُب مقابل مبلغ مإب. 
  :شخ  طبيعي أك معنوم يزاكؿ نشاطو ابعتماد من إدارة اعبمارؾ، ىو ككيل معتمد لدل اجلمارؾ

 حيث يقـو إبجراءات االستَتاد ك التصدير لفائدة زبوف معُت.
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  :يتمثل عملو ُب التوزيع الشحن ك تفريغ السلع ك ىو غَت مسؤكؿ عن نقل البضاعة، ككيل ابلعمولة
 فهو ال وباسب إال عن أخطائو الفعلية التطبيقية ُب عملو.

 التضخم ك التجارة اخلارجية يف اجلزائر:  -3
 : كاقع التجارة اخلارجية اجلزائرية3-1

على الرغم من اجملهودات اليت تبذؽبا اغبكومة اعبزائرية ُب تقلي  التبعية لقطاع احملركقات، إاّل أهنا ابءت 
لك من رغبة اغبكومات ابلفشل الذريع كٓب تكلل ابلنجاح اؼبنشود كٓب ربقق النتائج اؼبرجوة ، كعلى الرغم كذ

مليار دوالر إالّ أن ىذه القيمة بقيت بعيدة ادلنال بلغة  3اؼبتعاقبة منذ عقدين ُب ربقيق عائدات خارج احملركقات بػ 
األرقام، حيث يبقى البًتول والغاز الطبيعي يتصدران أىم مبيعات اجلزائر حنو العامل اخلارجي ، وتبقى الصادرات 

  حجم ضييل. خارج احملروقات مهمشة يف
كؼبعاعبة كتناكؿ ىذه اعبزئية اليت تعترب ُب غاية كمنتهى األنبية، كاليت تتأثر بتأثَت الصادرات ُب دالة التنمية    

زايدة القيمة )تطور الدخل الفردي، وحتسن مستوى ادلعيشة(، على غرار تسريع وترية النمو اإلقتصادي )اإلقتصادية 
  (.اؼبضافة لئلنتاج الوطٍت

تنافسية الصادرات اعبزائرية ىّشة من حيث تنوع تركيبتها السلعية بسبب إعتمادىا اؼبفرط على تصدير سلعة ف  
كأيضا تنافسية الصادرات   ، )العقدة اذلولندية(كحيدة كىو ما يعرؼ ُب أدبيات اإلقتصاد ابإلقتصاد السلطا٘ب 
يمة صادراهتا خارج احملركقات كصادرات بعض اعبزائرية ضعيفة من حيث قيمة حصتها السوقية ألف الفارؽ بُت ق

الدكؿ غَت اؼبصدرة ؽبذه اؼبادة ا كبَت، كيكرب الفرؽ إٔب اؼبئات كاآلالؼ إذا ما أجرينا اؼبقارنة مع صادرات الدكؿ 
 .اؼبتقدمة

يف قطر:  %،87: فباإلنتقاؿ إٔب بعض الدكؿ اؼبصدرة للنفط قبد سبثيل ىذا القطاع ُب السعودية 
فهذه الدول ادلصدرة للمحروقات اليت تتفوق يف قيمة صادراهتا منها  %،75: ُب ليبيا ،%90: ويت، ُب الك64%

وعند مقارنة صادرات  %،97على اجلزائر، تعمل على تنويع صادراهتا خارج ىذه ادلادة، ومل تصل أبدا إىل نسبة 
حسب تقرير اؼبؤسسة العربية ة جدا،فاجلزائر مع صادرات الدول ادلتقدمة جند أن القدرة التنافسية الوطنية ضعيف

لضماف اإلستثمار فإّف الفارؽ الذم يفصل صادرات اعبزائر من حيث القيمة عن صادرات بعض الدكؿ اؼبتقدمة 
 1301يصل إٔب أضعاؼ اؼبضاعفة، فصادرات أؼبانيا كبلد غَت نفطي تفوؽ صادرات اعبزائر خارج احملركقات بػػ 

 . %0.076ة ضعف، أي مل متثل إليها سوى نسب
يعا٘ب من اؼبيزاف التجارم اعبزائرم كتوجد نقطة ُب منتهى األنبية البد من إاثرهتا ُب ىذا الصدد، كىي أف 

ىش ال يتحمل  اختبلالت ىيكلية فادحة كذلك عند النظر إليو بعمق كمن زكااي متعددة خارج احملركقات، فهو
ؼ العمبلت )الدكالر كاألكرك( كسنداف تذبذابت الصدمات اػبارجية، كؿباصر بُت مطرقة تقلبات أسعار صر 

كىي متغَتات معقدة تتحدد أسعار احملركقات )البًتكؿ كالغاز الطبيعي( ُب البورصات كاألسواؽ اؼبالية العاؼبية، 
تتأثر التجارة اػبارجية اإلصبالية كتتآكل حيث  خارج النظاـ ال يبكن التحكم ُب مساراهتا كالسيطرة على إفرازاهتا،
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من الواردات اجلزائرية متأتية  3/2بشكل مباشر بًتاجع قيمة الدكالر أماـ األكرك، حيث أف ئدات الريع البًتكٕب عا
من الدول األوروبية ومنو يتم إبرام الصفقات ابألورو، يف حني أن الصادرات اجلزائرية اليت يغذيها قطاع احملروقات بـ 

)ابلكمية والقيمة(، إضافة إىل تدىور قيمة الدوالر فالوتَتة اؼبتسارعة لتزايد فاتورة الواردات ، ترـب ابلدكالر 97%
مقابل األورو ستؤدي حتما إىل استنزاف احتياطي الصرف من العمالت األجنبية الذي يعترب كصمام أمان 

معٌت أف اؼبؤسسة ربقيق ربوؿ دكف  لالقتصاد الوطين، ابإلضافة إىل عوامل داخلية تعترب كعراقيل ومعوقات
عدـ قدرة اعبهاز اإلنتاجي . األمر الذي متخض عنو االقتصادية ىي مكاف لتوليد الثركة كالقيمة اؼبضافة كاالبتكار

لذلك فالفائض اؼبسجل ُب )االسترياد(. ، كتكريس ظواىر التبعية الغذائية احمللي على تلبية الطلب االستهبلكي
 اء االقتصادم )الصناعي، الزراعي، اػبدمي(.رصيده ال يعزل إٔب قباعة األد

الشكل اؼبوإب، حيث نبلحظ تطور الواردات خبلؿ  اعبزائر من خبلؿ كاردات  تطور صادرات كك يبكن تبياف 
 .فًتة ىذه الُب تزايد مستمر، كٓب تعرؼ الصادرات أم تطور يذكر خبلؿ  إذ قبدىا فًتة الدراسة 

 دات يف اجلزائر( : تطور الصادرات كالوار 02الشكل)
 

 
 

 ادلصدر: من اعداد الباحثٌن اعتمادا على بياانت البنك العادلي
 

 : كاقع التضخم يف اجلزائر3-2
 :تطوره3-2-1
يبكن تقسيم فًتات تطور معدؿ التضخم ُب اعبزائر من خبلؿ الشكل أدانه إٔب مرحلتُت اساسينت  

 :خبلؿ فًتة الدراسة
ير األسعار حيث يبلحظ أف معدالت التضخم سجلت قيما ك ىي مرحلة ربر  :3991إىل  3911من  -

ُب حُت بلغ ، ℅ 31.7دبعدؿ 1992، و بلغت أعلى نسبة ذلا يف سنة1996-1989قياسية طيلة الفًتة 
على الًتتيب، وميكن إرجاع  95، 94، 93 ُب السنوات℅ 29.8ك ، ℅ 29، ℅ 20.5ىذا اؼبعدؿ 
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و رفع (، 1997-1994(الواسع لألسعار خالل الفًتة ىذه الزايدات إىل عدة أسباب أذنها: التحرير 
 احلكومي عنها.   الدعم

: متيزت ىذه الفًتة ابستقرار معدالت التضخم،وىذا بسبب تطبيق برانمج 1201إىل  3991من  -
التصحيح اذليكلي ابلتعاون مع صندوق النقد الدويل و الذي كان يهدف إىل استقرار األسعار عند 

ليو لدى الشركاء التجاريني، فادلالحظ أن معدالت التضخم قد تراجعت بشكل مستوى مماثل دلا ىو ع
مث ، ℅( 0.3( 2000و استمرت يف الًتاجع حىت اقًتبت من الصفرالعام 1997بداية  زلسوس مع

، ك يفسر ذلك أساسا %9.8دبعدؿ  2012عادت لًتتفع من جديد و تبلغ أعلى قيمة ذلا العام 
ك اليت خص  ؽبا مبلغ إصبإب يقدر  اليت ًب انتهاجها من طرؼ اغبكومة ابلسياسة اؼبالية التوسعية 

 .2009مليار دكالر أمريكي حىت العاـ  62حبوإب 
 (: تطور التضخم يف اجلزائر03الشكل)

 

 
 

 ادلصدر: من اعداد الباحثٌن اعتمادا على بياانت البنك العادلي
 

 أىم أسبابو:3-2-2

 ك العرض الكليأ: اتساع الفرؽ بٌن الطلب الكلي 

سبق أف التضخم حسب الكينزيُت وبدث نتيجة الرتفاع الطلب الكلي مقابل ثبات العرض اغبقيقي، 
ك إذا كاف الطلب الكلي ُب اعبزائر يعرؼ ارتفاعا سريعا ك مستمرا كنتيجة حتمية لزايدة اإلستهبلؾ ك ارتفاع عدد 

عرض الكلي، ىذا األخَت يبكن سبثيلو ؿباسبيا ُب اعبزائر السكاف ك غَتىا من العوامل، فاف األمر ىبتلف ابلنسبة لل
ابلناتج الداخلي اػباـ معطى ابلقيم اغبقيقية، حيث أف الناتج الداخلي اػباـ اغبقيقي عرؼ نوعا من اإللبفاض 
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، و يرجع ذلك أساسا إىل اخنفاض أسعار برميل النفط ، فهناك  ارتباط بني الناتج 0998-0990الفًتة 
 ام احلقيقي يف اجلزائر أبسعار النفط.الداخلي اخل

، على خلفية اإلنفراج ادلايل 2000و قد أدى تطبيق برانمج دعم اإلنعاش االقتصادي بداية من سنة  
ابؼبتوسط  %5.4القياسي ألسعار النفط، إٔب ارتفاع نسبة مبو الناتج الداخلي اػباـ إٔب حوإب الناتج عن اإلرتفاع 

لنفس الفًتة، ك ىو ما ربقق  % 6.5انمج، ك أما خارج قطاع احملركقات فقد بلغ حوإب خبلؿ الفًتة الرابعية للرب 
 .بفضل قطاعات البناء ك األشغاؿ العمومية ك اػبدمات

ك فبا ينبغي التأكيد عليو ىو اختبلؿ التوازف اؼبسجل بُت قطاعات اإلنتاج السلعي كبُت قطاع اػبدمات 
من  %42ن مبلحظة أف قطاع احملركقات الذم وبتل لوحده نسبة تفوؽ ُب بنية الناتج الداخلي اػباـ، فيمك

مكوانت الناتج احمللي اإلصبإب خبلؿ كامل الفًتة اؼبدركسة، ُب حُت ما زالت مسانبة القطاع الصناعي خارج 
-1990 خبلؿ الفًتة % 13 ُب تركيب ذلك الناتج، إذ كانت  %8احملركقات منخفضة إذ ال تتجاكز نسبتها 

أما القطاع الفبلحي فاف مسانبتو ُب كامل .  2012-1999فقط خبلؿ الفًتة  % 7لتصبح حوايل  ،1997
ُب تركيب الناتج احمللي اإلصبإب، ك قد انتقلت من  % 10الفًتة ىي األخرل ضئيلة نسبيا حيث تقدر حبوإب 

 . 7201 -1999خبلؿ الفًتة  % 9إىل  1997-1990خبلؿ الفًتة  % 14حوإب 

 اط يف اإلصدار النقدمب: اإلفر 

مليار دج، مث وصلت  343إٔب  1990، فقد انتقل حجمها يف عرفت الكتلة النقدية ارتفاعا متسارعا 
ؼبتعلقة إبعادة ، و يفسر ذلك ابإلصالحات االقتصادية اليت قامت هبا الدولة و ا1999مليار دج يف  1776إىل 

قدية ظلت تنمو بكثرة إال أن دنوىا عرف نوعا من اإلستقرار . و ادلالحظ أن الكتلة النىيكلة اؼبؤسسات العمومية
 . 1999 -1980من عقد إىل آخر، والسبب يف ذلك يعود حملاولة التحكم يف التضخم، خاصة يف الفًتة بني 

 2000مليار دينار سنة  2022.5كعرفت األلفية اعبديدة مبوا متزايدا للكتلة النقدية، حيث انتقلت من 
: التوسع يف حجم اإلئتمان و زايدة كتلة ، كيرجع ذلك إٔب عدة عوامل أنبها2012دج عاـ  مليار11013 إىل 

األجور، إىل جانب ارتفاع اإلنفاق احلكومي حيث مت الشروع يف تنفيذ ما يعرف بربانمج دعم اإلنعاش 
 2004 - 2001مليار دج( خالل الفًتة  520مليار دوالر )حوايل  7ق مبلغ حوإب االقتصادي، الذي خصص ل

ك الذم خص  لو ىو اآلخر مبلغ 2009 - 2005ٍب اإلنطبلؽ ُب الربانمج التكميلي لدعم النمو خبلؿ الفًتة 
 .مليار دكالر 55مليار دينار جزائرم إم ما يعادؿ حوإب  4203إصبإب يقدر بنحو 
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وظ ، حيث يبكن أف نبلحظ الًتاجع اؼبلح2012إىل  1990من   M2فقد تطورت الكتلة النقدية
، و ىو ما يفسر ابلسياسة ادلالية و النقدية 1997و  1990للكتلة النقدية ك مركباهتا خبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت 

 .طرة على معدالت التضخمادلتشددة اليت انتهجتها اجلزائر ابلتعاون مع صندوق النقد الدويل بغرض السي

 :مرت فًتات ـبتلفة فتغَتات الكتلة النقدية ابؼبقارنة مع تغَتات معدالت التضخم

انقلبت فيها الصورة و أصبحت معدالت تغري األسعار أكرب من معدالت تغري العرض  :3911-3991 _      
 النقدي.

ك ىي تشبو اؼبرحلة السابقة، مع مبلحظة بعض الفركؽ كاإللبفاض اؼبلحوظ الذم عرفتو : 8107 -0117_ 
 .معدالت التضخم

 ا،تففع األجو، ج:

صدر األساسي إلستهبلؾ العائبلت، ك ابلتإب فاف حصوؿ أم زايدة ُب كتلة األجور سبثل األجور اؼب
من شأنو أف يؤدم إٔب زايدة اإلستهبلؾ الكلي للسلع ك اػبدمات ُب الببلد،أم أف األجور سبثل عنصرا رئيسيا ُب 

)زايدة يف اغبقيقي ربديد مستول الطلب الكلي، ذلك أف أم زايدة ُب األجور ال يقابلها زايدة ُب اإلنتاج 
العرض(، ستؤدي إىل اتساع الفرق بني العرض الكلي و الطلب الكلي، و ىو ما يؤدي بدوره إىل حدوث ما 

 يعرف ابلفجوة التضخمية. 

،حيث سجلت اخنفاضا خالل الفًتة    7201إىل   1990فقد تطورت الكتلة األجرية ُب اعبزائر من 
. و نشري ىنا إىل نسبة كتلة األجور إىل كبو الزايدة ك االرتفاع بدأت سبيل 1998، و بداية من 1993-1997

 .2000العاـ  %21مقابل  2012العاـ %29الناتج الداخلي اخلام قد بلغت حوايل 

 د: عجز ادليزانية

ما يبيز نفقات اؼبيزانية ُب اعبزائر أهنا ُب تزايد مستمر مقابل إيرادات ؿبدكدة، ك لذلك تلجأ الدكلة 
العجز اؼبسجل إما عن طريق اإلصدار النقدم اؼبباشر كما كاف عليو اغباؿ ُب فًتة االقتصاد اؼبوجو أك لتغطية ىذا 

 . ة البًتكلية مع بداية اؼبرحلة االنتقاليةفائض اجلباي  عن طريق الدين العمومي ك

 راجعو يرجع ذلك أساسا إىل تًب تسجيل عجز ُب اؼبيزانية  1996و  1990  الفًتة ادلمتدة بنيففي 
 .  %50أسعار النفط، ك ىو ما يؤثر سلبا على موارد الدكلة اليت ربتل اعبباية البًتكلية فيها أكثر من 
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ك ابلرغم من اإلرتفاع الذم عرفتو أسعار النفط خبلؿ العشرية األخَتة فقد استمر تسجيل العجز ُب  
 %20إٔب  2003ج الداخلي اػباـ العاـ إٔب النات %4إطار سياسة مالية توسعية حيث انتقل فيها العجز من كبو 

. ىذا العجز ادلسجل يلجئ السلطات يف كثري من األحيان إىل تغطيتو عن 2012من الناتج الداخلي اػباـ العاـ
طريق اإلصدار النقدي الذي ال يقابلو أي إنتاج حقيقي و ابلتايل ارتفاع معدالت التضخم و حىت يف حال 

اغبكومة مع مركر الوقت ؼبسحو عن طريق فوائض اعبباية البًتكلية ك اليت  تضطر التمويل عن طريق الدين العمومي
 صندوق خاص عرف بصندوق ضبط اإليرادات. 2000خص  ؽبا مع بداية سنة 

 ك: التضخم ادلستورد

يبكن التفكَت أبف التطور السريع للواردات كابلذات السلع الغذائية كاالستهبلكية كسلع التجهيز ك 
طية، أدت إٔب نقل التضخم من األسواؽ اػبارجية إٔب السوؽ احمللية، ك خاصة خبلؿ السنوات السلع الوسي

األخَتة اليت تزامنت مع األزمة اؼبالية العاؼبية، ك اليت شهدت فيها العديد من األسواؽ العاؼبية ارتفاعا كبَتا ُب 
 .األسعار، خاصة ما تعلق ابؼبواد الغذائية

 الدراسة القياسية  -4
 غًنات الدراسة:مت4-1

انطبلقا دبا يتوافق مع النظرية االقتصادية ككذا الدراسات السابقة اليت تناكلت أتثَت التجارة اػبارجية على التضخم 
 كاليت سبق ذكرىا، ًب استخداـ ثبلثة متغَتات، كىي كما يلي:

 انكماشالسنوم ؼبعامل  يشَت التضخم كما يقيسو معدؿ النمو: االمجايل احمللي الناتج التضخم، معامل انكماش
التضخم،  يعترب مؤشر فعاؿ ُب قياس لذلك ، إٔب معدؿ تغَت األسعار ُب االقتصاد ككلالناتج احمللي االصبإب 

 . INFكيرمز لو ب 
كىي تشمل قيمة كافة السلع كخدمات السوؽ األخرل الواردة من  الواردات كنسبة من الناتج احمللي االمجايل:

 Mكيرمز ؽبا ب بقية بلداف العآب،
ىي تشمل قيمة كافة السلع كخدمات السوؽ األخرل اؼبقدمة إٔب الصادرات كنسبة من الناتج احمللي االمجايل: 

 xبقية بلداف العآب، كيرمز ؽبا ب
 كأيخذ مبوذج الدراسة الصيغة التالية:

                  
 مع العلم أف:

 الوارداتىو                                            التضخم        ىو     
 ىو اؼبتغَت العشوائي   الصادرات                                                   ىو   
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 مصادر البياانت:4-2 
ىي  للحصوؿ على متغَتات الدراسة، مع العلم أف كل البياانت DATABANKاعتمدت الدراسة على بياانت 

، كقد ًب اختيار ىذه الفًتة 2016أب  1990سنوية كابلنسب اؼبئوية، كنقـو ابجراء ىذه الدراسة خبلؿ الفًتة 
ـ أب يومنا ىذا، كابستخداـ 1990بسبب قياـ االصبلحات االقتصادية كاالنتقاؿ أب النظاـ الرأظبإب ُب سنة 

 .Eviews 9برانمج 
 : كصف متغًنات الدراسة4-3

 :2016-1990ؿ اؼبوإب نتائج كصف اؼبتغَتات اؼبستخدمة ُب النموذج خبلؿ فًتة الدراسة يوضح اعبدك 
 ( : كصف متغًنات الدراسة01اجلدكؿ)

 INF M X 

 33,475 26,547 1605528 ادلتوسط

 33,205 24,937 133,964 الوسيط

 48,810 36,789 310,489 أعلى قيمة

 21.783 20,788 19,8453 أدىن قيمة

اؼ ادلعيارماالضلر   96,627 4,511 8.564 

Skewness0,297 0,841 0,240 معامل 

Kurtosis معامل   1,722 2,695 1,955 

 Jarque-Bera 2,095 3,290 1,625احصائية 

 Eviews 1ادلصدر : من اعداد الباحثٌن اعتمادا على برانمج
 ُب      2013لي االصبإب كانت ُب سنة معامل االنكماش الناتج احمل ؼبتغَت قيمة أعلى يبُت اعبدكؿ أعبله أف

، أما ابلنسبة ؼبتغَت الواردات كنسبة من الناتج احمللي االصبإب فقد كانت 1990سنة  ُب لو قيمة أدٗب كانت حُت
، كابلنسبة ؼبتغَت الصادرات كنسبة من الناتج احمللي 2000كأدٗب قيمة لو ُب سنة  2015أعلى قيمة لو ُب سنة 

لكل  Skewness، كاف معامل 1993كأدٗب قيمة لو ُب سنة  2006نت أعلى قيمة لو ُب سنة االصبإب فقد كا
أف صبيع  Jarque-Beraاؼبتغَتات ىبتلف عن الصفر فبا يدؿ على كجود توزيع غَت متناظر، كأظهرت احصائية 

 اؼبتغَتات ال تتبع التوزيع الطبيعي.
 :اختبار استقرارية السالسل الزمنية 9-9

الختبارات أب التأكد من كجود جذر الوحدة دبعٌت عدـ استقرار السبلسل الزمنية أك غياب جذر هتدؼ ىذه ا
، ككذا ربديد رتبة تكاملو، كيفضل قبل القياـ 2016-1990الوحدة أم استقرارىا ؼبتغَتات الدراسة خبلؿ الفًتة 
 بدراسة استقرارية السبلسل الزمنية سبثيلها بيانيا.

 يانية لمتغيرات الدراسة: التمثيالت الب9-9-0
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يتضح من خبلؿ األشكاؿ اآلتية أف صبيع السبلسل الزمنية غَت مستقرة عند اؼبستول كذلك الحتوائها على اذباه 
 عاـ كبو الزايدة ُب بعض اؼبتغَتات ككبو النقصاف ُب متغَتات أخرل، كىو ما توضحو األشكاؿ التالية:

 راسة( : التمثيل البياين دلتغًنات الد04الشكل)

 

 
 1Eviewsادلصدر : من اعداد الباحثٌن اعتمادا على برانمج 

 : اختبار جذر الوحدة4-4-2
 :كاعبدكؿ اؼبوإب يوضح النتائج اليت ًب اغبصوؿ عليهانستعمل الختبار جذر الوحدة اختبار ديكي فولر اؼبوسع، 

 اختبار استقرار السالسل الزمنية  ( :02اجلدكؿ )

 

 فرؽ األكؿعند ال عند ادلستول
ADF ADF 

احلد الثابت 
 كاالجتاه العاـ

 بدكهنما احلد الثابت
احلد الثابت 
 كاالجتاه العاـ

 بدكهنما احلد الثابت

INF -2,48 -0.70 2528 -4519 -4526 -3530 

M -2552 -1525 0541 -4567 -4574 -4574 

X -1511 -1564 - 0537 -4576 -5512 - 5523 
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 Eviews    1برانمجباحثٌن ابالعتماد على ادلصدر : من إعداد ال

  اعبدكلية:  tعلما أف 
 كفق الصيغة اليت ربتوم على اغبد الثابت كاذباه زمٍت 3,60-% : 5 عند مستول معنوية

 كفق الصيغة اليت ربتوم على اغبد الثابت 2,98-                             
 ة اليت ال ربتوم ال على حد اثبت كال على اذباه زمٍتكفق الصيغ 1595-                             

حيث أف قيم  (Level)يتضح من خبلؿ اعبدكؿ أعبله أف صبيع اؼبتغَتات ؿبل الدراسة غَت مستقرة عند اؼبستول 
t  احملسوبة ىي أكرب من قيمt  حد  كجود حاؿ ُب حد اثبت أك بوجودسواء % 5اعبدكلية عند مستول اؼبعنوية

كابلتإب قبوؿ فرضية العدـ بوجود جذر الوحدة أم عدـ استقرار السبلسل للزمن أك بدكهنما،  العاـ اذباه ك اثبت
 الزمنية.

حيث كجد أف قيم  أصبحت السبلسل مستقرة (First difference)كإبعادة نفس االختبار عند الفركؽ األكٔب 
t  احملسوبة كانت أصغر من قيمt  حد  كجود حاؿ ُب حد اثبت أك بوجودواء س %5اعبدكلية عند مستول اؼبعنوية

كابلتإب رفض فرضية العدـ أم عدـ كجود جذر الوحدة أم استقرار للزمن أك بدكهنما،  اذباه العاـ ك اثبت
 .(І)1األكٔبالسبلسل الزمنية عند الفرؽ األكؿ أم كىي متكاملة من الدرجة 

 
 :اختبار التكامل ادلشرتؾ4-5
سبلسل الزمنية للمتغَتات الدراسة كأهنا متكاملة من نفس الدرجة أال كىي الدرجة بعد الػتأكد من استقرار ال  

، فسيتم اختبار كجود عبلقة توازنية بُت السبلسل الزمنية على اآلجاؿ الطويلة عن طريق اختبار I(1)األكٔب 
اغبصوؿ على كعندىا يبكن ( r)الذم يعترب اختبار لرتبة اؼبصفوفة  (Johansen, 1988)التكامل اؼبشًتؾ 
 اغباالت التالية:

        أم الفرضية العديبة تساكم الصفر      إذا كانت رتبة اؼبصفوفة مساكية للصفر  -
كذلك اذا   ، فاذا ًب رفض الفرضية العديبة ننتقل أب االختبار اؼبوإب       ضد الفرضية البديلة

 للجدكؿ كابلتإب رتبة اؼبصفوفة ال تساكم الصفر. اكرب من القيمة الذاتية         كانت
    أم الفرضية العديبة تساكم الصفر       أما إذا كانت رتبة اؼبصفوفة مساكية للواحد -

، فاذا ًب رفض الفرضية العديبة ننتقل أب االختبار اؼبوإب،         ضد الفرضية البديلة     
 .1تساكم كابلتإب رتبة اؼبصفوفة ال 

أم الفرضية العديبة تساكم الصفر       أما إذا كانت رتبة اؼبصفوفة مساكية لبلثناف  -
، فاذا ًب رفض الفرضية العديبة ننتقل أب        ضد الفرضية البديلة          

 االختبار اؼبوإب، كىكذا. 
ضد           لفرضية العديبة اذا ًب رفض الفرضيات العديبة، نقـو ُب النهاية ابختبار ا -

ك ابلتإب ال يوجد     ، كاذا ًب رفض الفرضية العديبة فاف رتبة اؼبصفوفة تصبح        
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ك اعبدكؿ التإب يوضح نتائج اختبار  .I (0)عبلقة تكامل مشًتؾ بُت اؼبتغَتات، كذلك ألف كل اؼبتغَتات 
 التكامل اؼبشًتؾ:

 ار التكامل ادلشرتؾ جلوىانسناختب ( :03جلدكؿ)ا

فرضية 
 العدـ

 قيم ادلتجو
 اختبار االمكانية العظمى اختبار األثر

القيمة احلرجة  قيمة األثر
2% 

قيمة االمكانية 
 العظمى

القيمة احلرجة 
2% 

     0.611582 32.95771 29.79707 23.64184  21.13162 

    0.251260 9.315874 15.49471 7.234072 14.26460 

    0.079899  2.081802  3.841466 2.081802 3.841466 

 Eviews    1 برانمجادلصدر:من إعداد الباحثٌن ابالعتماد على 
يبُت اعبدكؿ أعبله سوؿء ُب اختبار األثر أك اختبار االمكانية العظمى أف قيمة األثر كقيمة االمكانية العظمى   

كال  ، فبا يعٍت رفض فرضية العدـ بعدـ كجود أم متجو للتكامل اؼبشًتؾ،%5ل أكرب من القيمة اغبرجة عند مستو 
فبا يدؿ على كجود متجو كاحد للتكامل  %5يوجد قيم أخرل ُب كبل منهما من القيمة اغبرجة عند مستول 

بُت متغَتات اؼبشًتؾ كابلتإب فاف رتبة اؼبصفوفة تساكم الواحد، كابلتإب نؤكد كجود عبلقة توازنية طويلة األجل 
كالصادرات كنسبة  من الناتج احمللي  (M)كالواردات كنسبة من الناتج احمللي االصبإب  (INF)الدراسة:  التضخم 

أم كجود درجة عالية من اغبركة اؼبشًتكة بُت ىذه اؼبتغَتات ما يظهر أهنا ال تبتعد عن بعضها كثَتا  (X)االصبإب 
 كن تقدير معادلة التكامل اؼبشًتؾ كما يلي:حبيث تظهر سلوكا متشاهبا. كابلتإب يب

 (: تقدير معادلة التكامل ادلشرتؾ04اجلدكؿ )
 
Dependent Variable: INF   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     M 18.39215 3.029034 6.071952 0.0000 

X 5.797243 1.636910 3.541578 0.0017 
C -515.8838 106.2432 -4.855689 0.0001 
     
     R-squared 0.676547     Mean dependent var 165.9390 

Adjusted R-squared 0.648421     S.D. dependent var 94.27748 
S.E. of regression 55.90097     Sum squared resid 71873.13 

Long-run variance 4686.520    

     
 Eviews    1 برانمجادلصدر:من إعداد الباحثٌن ابالعتماد على      

 يتبُت من خبلؿ اعبدكؿ أعبله ما يلي:
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  كابلتإب فاف اؼبتغَتات  0564القدرة التفسَتية اعبيدة للنموذج كىذا ما يدؿ عليو معامل التحديد اؼبعدؿ
من التغَتات اليت ربدث ُب اؼبتغَت التابع أال % 64اؼبفسرة  أال كىي الصادرات كالواردات تفسر حوإب 

 كىو التضخم؛
  اف كل زايدة ُب كل من الصادرات كالواردات تؤدم أب زايدة التضخم ُب اعبزائر كىي معنوية الف قيمة

 %.5االحتماؿ أقل من 

 : منوذج تصحيح اخلطأ4-6
I(1 ) نفس الدرجة أال كىي الدرجة األكٔب بعد الػتأكد من استقرار السبلسل الزمنية للمتغَتات الدراسة عند

 طوتُتغراقبر ذك اػب -،ككجود عبلقة تكامل مشًتكة كاحدة فسيتم تقدير مبوذج تصحيح اػبطأ كفق اقبل
 :يلي كما

 اؼبربعات طريقة ابستخداـ الطويل اؼبدل على التوازنية العبلقة مبوذج تقدير اؼبرحلة ىذه ُب يتم :األكىل اخلطوة
  .البواقي حساب ية، ٍبالعاد الصغرل
يعمل على تعديل أم حالة غَت متوازنة كبو  الذم اػبطأ تصحيح مبوذج تقدير فيها يتم :الثانية اخلطوة

 بفًتة متباطئ مفسر كمتغَت ُب معادلة االكبدار اؼبقدرة إبدخاؿ البواقي ذلك كيتم ،التوازف ُب اؼبدل الطويل
 :يلي كما كذلك األخرل، اتابالضافة أب ادخاؿ الفركؽ للمتغَت  كاحدة ،

                                     
 مع العلم أف:

 معامل تصحيح اػبطأ     
 .معنوية كسالبة تكوف أف معلمة قوة الرجوع أب التوازف اليت هبب    

 :وإبكنتائج تقدير مبوذج تصحيح اػبطأ موضحة ُب اعبدكؿ اؼب
 (: تقدير منوذج تصحيح اخلطأ05اجلدكؿ )

 
Dependent Variable: D(GDP)   

Method: Least Squares   

Date: 07/05/18   Time: 19:26   

Sample (adjusted): 1991 2016   

Included observations: 26 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(M) -1.105418 1.035354 -1.067672 0.2972 

D(X) 1.458477 0.531021 2.746553 0.0118 
RESID01(-1) -0.047186 0.049098 -0.961067 0.0470 

C 10.49678 2.323046 4.518543 0.0002 
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     R-squared 0.509250     Mean dependent var 10.20222 
Adjusted R-squared 0.442329     S.D. dependent var 15.59252 
S.E. of regression 11.64408     Akaike info criterion 7.888111 
Sum squared resid 2982.860     Schwarz criterion 8.081664 
Log likelihood -98.54544     Hannan-Quinn criter. 7.943847 
F-statistic 7.609778     Durbin-Watson stat 1.263104 

Prob(F-statistic) 0.001140    

     
      

 Eviews    1 برانمجادلصدر:من إعداد الباحثٌن ابالعتماد على 
 اغباصل التغَت من 44,2329 %ما يعٍت أف  0.442329 التحديد معامل أعبله أف قيمة اعبدكؿ يتنب من خبلؿ

 قبل من مفسر فهو 55,7671 % الباقي أما ،الصادرات كالوارداتكل من  ُب التغَت عن انتجالتضخم   ُب
فبا يدؿ  اػبطأ مع االشارة السالبة ، كنبلحظ معنوية معامل تصحيحىذه الدراسةُب  إدراجها يتم ٓب أخرل متغَتات
 ُب التوازنية قيمتو كبو يتعدؿ خم التض الدراسة، فبا يعٍت اف بُت متغَتات األجل طويلة توازنية عبلقة على كجود

كنبلحظ أنو يوجد عبلقة طردية كمعنوية بُت الصادرات ، كىي ضعيفة جدا %4571فًتة زمنية بنسبة  كل
فبا يعٍت  0505أكرب من  0529ألف قيمة االحتماؿ  ةغَت معنوي الواردات ىياال أف كالتضخم ُب اآلجاؿ القصَتة، 

، كما أظهرت نتائج اختبار مشكلة االرتباط الذاٌب ُب اآلجاؿ القصَتة  داتالتضخم كالوار ال يوجد عبلقة بُت 
بقبوؿ فرضية العدـ أم أنو ال يوجد ارتباط ذاٌب كمشكلة عدـ   Breusch-Godfrey Serialابستعماؿ اختبار 

سة خإب من بقبوؿ فرضية العدـ أم ثبات التباين فبا يعٍت أف مبوذج الدرا ARCHثبات التباين ابستعماؿ اختبار 
 ىذه اؼبشاكل كىو ما يبينو اعبدكالف اؼبوالياف:

 Breusch-Godfreyاختبار (: 06اجلدكؿ )
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 8.758015     Prob. F(2,22) 0.0016 

Obs*R-squared 11.96813     Prob. Chi-Square(2) 0.0025 

 Eviews    1برانمجدر:من إعداد الباحثٌن ابالعتماد على ادلص
 

 ARCHاختبار (: 07اجلدكؿ )
 
Heteroskedasticity Test: ARCH   

     
     F-statistic 0.695692     Prob. F(1,24) 0.4125 

Obs*R-squared 0.732435     Prob. Chi-Square(1) 0.3921 

 
      Eviews 1برانمج عتماد على ادلصدر:من إعداد الباحثٌن ابال
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 اخلامتة :
يتنب من خبلؿ ىذه الورقة البحثية كجود عبلقة توازنية طويلة األجل ؼبتغَتات ىذه الدراسة ُب اعبزائر ابستخداـ 

أم بداية االصبلحات االقتصادية اليت شهدىا االقتصاد الوطٍت لبلنتقاؿ من النظاـ  1990بياانت سنوية من  
، كىو ما أتكد بعد إجراء االختبارات الضركرية حيث أظهرت نتائج 2016 النظاـ الرأظبإب أب سنة االشًتاكي أب

اختبارات استقرار السبلسل الزمنية أف صبيع اؼبتغَتات أال كىي التضخم، الواردات كنسبة من الناتج احمللي 
ؽ األكؿ فبا يعٍت أهنا متكاملة من نفس االصبإب، الصادرات كنسبة من الناتج احمللي االصبإب مستقرة عند الفر 

الدرجة كىي الدرجة األكٔب، كما أكضحت نتائج اختبار التكامل اؼبشًتؾ أنو يوجد عبلقة طويلة األجل بُت ىذه 
اؼبتغَتات أم كجود درجة عالية من اغبركة اؼبشًتكة بُت ىذه اؼبتغَتات ما يظهر أهنا ال تبتعد عن بعضها كثَتا حبيث 

 من اػبارج اأغلب حاجياهت اعبزائر ستوردمتشاهبا، كىو ما أتكد ُب اإلطار النظرم السابق حيث تتظهر سلوكا 
عجز ُب اؼبيزاف التجارم ك هبعلها مرتبطة  ينجم عنولتغطية الواردات فبا  النفطيةكلعدـ كفاية عوائد الصادرات 

الوطٍت كابلتإب فاف األسعار تتأثر ُب االقتصاد  مهمةربتل مكانة اػبارجية أف التجارة فبا يعٍت ارتباطا كليا ابػبارج 
بكل من الواردات ككذا الصادرات ُب اآلجاؿ الطويلة، كما تبُت من خبلؿ تقدير معادلة التكامل اؼبشًتؾ كجود 
عبلقة طردية كمعنوية بُت متغَتات الدراسة، كأكضح تقدير مبوذج تصحيح اػبطا أنو معنوم كسالب فبا يؤكد على 

ة توازنية ُب اآلجاؿ الطويلة بُت متغَتات الدراسة، كما تبُت عدـ كجود عبلقة بُت التضخم كالواردات كجود عبلق
 ُب اآلجاؿ القصَتة.

 ادلراجع 
 .  6113_أضبد غنيم ،االعتماد اؼبستندم ك التحصيل اؼبستندم أضواء على اعبوانب النظرية ك النواحي التطبيقية،الطبعة السابعة، 

 .0993النقود كاؼبصارؼ، دار زىراف، عماف، ،  نورم_ الشمرم انظم دمحم
 العلـو سلسلة(، 2006-1992اؽبزٙب ،أتثَت التجارة اػبارجية على التضخم: دراسة تطبيقية على األردف) اؼبومٍت& نفل _ رايض
 .2011 ب(، 1) العدد ،( 27 ) اجمللد كاالجتماعية،  اإلنسانية
 .0993، اؽبيئة العامة للكتاب ،مصر  اهبا ك نتائجهامشكلة التضخم ُب مصر أسب رمزم زكي،_ 

 .2005_ سعيد عبد العزيز عثماف،االعتماد اؼبستندم، كلية التجارة، جامعة االسكندرية، 
 .0995 _ صبحي اتدرس قريصة ،اقتصادايت النقود كالبنوؾ ، اإلسكندرية،

 العلـو اعبزائر،كلية، أطروحة دكتوراه ،جامعة 6111-0988خبلؿ الفًتة  صاّب تومي،النمذجة القياسية للتضخم ُب اعبزائر_
 . 6116التسيَت،  كعلـو االقتصادية
 – البعث جامعة ؾبلة  (،2010-1990 ( الفًتة خبلؿ سورية  ُب احمللي التضخم على اؼبستورد التضخم خضور ، أثر _ عفراء
 .2015العدد،  – 73 اجمللد

   .6101، 44كديناميكية تفعيل التنمية ُب اعبزائر، ؾبلة علـو إنسانية، العدد _ عمر شريف، أنبية اإلصبلحات اإلقتصادية 
-0971)عبد هللا بن سليماف السكراف، دراسة عبلقة الصادرات ابلنمو اإلقتصادم ُب دكؿ ؾبلس التعاكف لدكؿ اػبليج العربية _ 

 ىـ. 0463، 18، العدد 14لد اسات إقتصادية، السلسلة العلمية عبمعية اإلقتصاد السعودية، اجمل(، در0999
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An econometric study of the real exchange rate in Algeria for the period 

0121-2017 

 دراسة قياسية لسعر الصرؼ احلقيقي يف اجلزائر للفرتة
1980- 2017 

 
 1عبد هللا بن سلول رشيدة
 تلمساف –جامعة أبو بكر بلقايد 

 2سٌن حموسليم 
 تلمساف – جامعة أبو بكر بلقايد

 ملخص :
لقد حاكلت من خبلؿ ىذه الدراسة معاعبة قياس سلوؾ سعر الصرؼ اغبقيقي ُب اعبزائر من خبلؿ بناء مبوذج 
يظم صبيع اؼبتغَتات اؼبفسرة لو كمن ًب تقدير العبلقة بُت تلك اؼبتغَتات  كأثرىا على سعر الصرؼ اغبقيقي الفعلي 

 ،اغبقيقي الصرؼ سعر ُب التوازف عدـ فًتات كربليل اكتشاؼ يبكن حىت كذلك 2017-1980خبلؿ الفًتة من 
، كما كقد اعتمدان ُب مبذجة اؼبتغَتات األساسية اليت تؤثر على سعر الصرؼ اغبقيقي ُب اؼبدل الطويل ُب حالة 

يق اكبدار تصحيح اػبطأ كالتكامل اؼبتزامن ٍب ربليل العبلقة عن طر  لتقدير  Edwardsاعبزائر على تطبيق مبوذج 
دكاؿ االستجابة الفعلية كربليل التباين، كقد أسفرت النتائج على أف سعر الصرؼ اغبقيقي يتأثر جبملة من 

كتوصلنا أيض على كجود عبلقة تكامل كاحدة ُب اؼبدل الطويل بُت  اؼبتغَتات أنبها معامل التحرير التجارم ،
صدمة ربدث ُب احدل ىذه اؼبتغَتات ؽبا كما أف أم   النتغَتات االقتصادية كسعر الصرؼ اغبقيقي الفعلي

 استجابة من سعر الصرؼ اغبقيقي. 
، مباذج التكامل Edwardsنظرايت سعر الصرؼ،سعر الصرؼ اغبقيقي، مبوذج  :الكلمات ادلفتاحية
 اؼبتزامن كتصحيح اػبطأ.

 C32,C3 :التتصنيف

Abstract : 

 
Through this study, I tried to measure the real exchange rate behavior in Algeria by constructing a 

model that includes all the explanatory variables. The relationship between these variables and their 

effect on the actual real exchange rate was estimated during the period 1980-2017. We have also used 

the modeling of the basic variables that affect the real long-term exchange rate in the case of Algeria 

to apply the Edwards model to estimate the slope of error correction and simultaneous integration and 

then to analyze the relationship by means of actual response functions and variance analysis, The 
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results indicate that the real exchange rate is affected by a number of variables, the most important 

being the commercial liberalization coefficient. 

 

Keywords: Exchange rate theories, Effective Real Exchange rate , Edwards model,Cointegration 

and vector error correction model, Algeria. 

JEL Classification: C3,C32 

 مقدمة:
يعترب سعر الصرؼ حلقة ربط بن اقتصادايت الدكؿ كمقياسا ىاما غبجم معامبلهتا، ابإلضافة إٔب أف لو أثر على 

َت اؼبباشرة ابؼبؤشرات االقتصادية الكلية ) معدؿ التضخم، توازف االقتصاد الكلي من خبلؿ عبلقتو اؼبباشرة كغ
 معدؿ النمو، رصيد ميزاف اؼبدفوعات(، 

فمن اؼبعًتؼ بو أف احملافظة على سعر صرؼ مستقر كمتوازف نسبيا مهم جدا ُب تعزيز النمو االقتصادم ألم بلد 
اطر ُب ازباذ قرارات االستثمار فبا كأم اختبلؿ ُب سعر الصرؼ ُب  تؤدم إٔب حالة من الشك كعدـ اليقُت كـب

ينتج عنو أثر على سليب األداء االقتصادم الكلي, فنرل أف العديد من الدكؿ النامية اذبهت أب تبٍت أنظمة صرؼ 
أكثر مركنة ابهنا تتصف أبهنا تعطي تعديبل اسرع لسعر الصرؼ كبو التوازف خاصة بعد الصدمات، ابلرغم من أف 

تقًتح ابف طبيعة األنظمة ليس ؽبا عبلقة ُب توازف اؼبتغَتات اغبقيقية  ُب اؼبدل الطويل ، النظرايت االقتصادية 
أف عودة سعر الصرؼ اغبقيقي ؼبستواه التواز٘ب ُب األجل الطويل يتحقق مهاما   Mundelحيث أشار االقتصادم 

 اؼبدل الطويل زبتلف بُت أف عودة اؼبتغَتات اغبقيقة للتوازف ُب Friedmanكاف النظاـ اؼبتبع ُب حُت يشَت 
األنظمة.كمن ىنا تظهر أنبية البحث عن النموذج األمثل الذم يكفل التوازف الداخل كاػبارجي، فقد تبنت اعبزائر 
عدة إصبلحات اقتصادية ركزت من خبلؽبا على ربرير سعر الصرؼ كالتوجو كبو إعطاء القيمة اغبقيقية للعملة 

 اإلشكالية كالتإب:الوطنية كمن ىنا تربز معآب طرح 
 اإلشكالية:

 ماىي العوامل احملددة لسعر الصرؼ؟ كما أثرىا على سعر الصرؼ اغبقيقي الفعلي؟
  أمهية البحث:

يكتسي ىذا اؼبوضوع أنبية كبَتة ُب كونو يعطينا مفاىيم حوؿ سعر الصرؼ الذم يعترب كحلقة ربط بُت 
ت احملددة لسعر الصرؼ ابإلستناد على النظرايت اقتصادايت الدكؿ، كما يعطينا فكرة عن بعض اؼبتغَتا

 االقتصادية،
 النهج ادلستخدـ: 

ؼبعاعبة ىذا الوضوع استخدمنا اؼبنهج الوصفي كاؼبنهج التحليلي لوهنا يتناسباف مع طبيعة اؼبوضوع فاؼبنهج الوصفي 
نهج التحليلي فيسمح لنا يسمح لنا بفهم اؼبتغَتات قيد الدراسة ) سعر الصرؼ اغبقيق ( ككيفية قياسو، أما اؼب

 بتحليل النتائج.
 تقسيمات البحث:
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 عناصر: 3لئلجابة على اإلشكالية سنتطرؽ ُب ىذه الورقة البحثية إٔب 
 اإلطار النظرم لسعر الصرؼ كأىم النظرايت اؼبفسرة لو. -
 بعض األدبيات كالدراسات السابقة.. -
 .2017-1980تقدير سعر الصرؼ اغبقيقي الفعلي ُب اعبزائر للفًتة  -

 تعريف سعر الصرؼ كأشكالو .1

 . تعريف سعر الصرؼ:1-.1
يعرؼ بسعر الصرؼ  أبنو"سعر عملة بعملة أحرل أك ىو نسبة مبادلة عملتُت، فأحد العملتُت تعترب سلعة كالعملة 

 األخرل تعترب شبنا ؽبا"
 كؿ العآب.كيعرؼ أيضا أبنو ذلك اؼبعدؿ الذم يتم على أساسو تبادؿ عملة دكلة ما ببقية عمبلت د

كيقصد بسعر الصرؼ أيضا أنو عدد الوحدات اليت هبب دفعها من عملة معينة للحصوؿ على كحدة كاحدة من 
العملة األجنبيةكما يبكن أف نعرفو بطريقة عكسية على أنو "عدد الوحدات من العملة األجنبية البلزمة للحصوؿ 

 على كحدة من العملة األجنبية"
  2 .I أشكاؿ سعر الصرؼ:   

ال يبكننا كاقعيا ربديد العبلقة بُت العملة الوطنية كعملة دكلة أخرل من خبلؿ التسعَتات اليومية اؼبعلن عنها كإمبا 
 تندرج إعتبارات أخرل تكسب سعر الصرؼ أشكاال أخرل حبيث يكوف لكل شكل مدلولو كاستعمالو

2 .I.1 :سعر الصرؼ اإلمسي . 
أنو سعر عملة أجنبية بداللة كحدات عملة ؿبلية، كيبكن أف يعكس ىذا يعرؼ سعر الصرؼ اإلظبي الثنائي على 

التعريف غبساب العملة احمللية بداللة كحدات من العملة األجنبية، كاؼبقصود هبدا التعريف ىو سعر الصرؼ اإلظبي 
. I.2. 2دينأم سعر العملة اعبارم، كالذم ال أيخذ بعُت اإلعتبار قوهتا الشرائية من سلع كخدمات مابُت البل

 سعر الصرؼ احلقيقي: 
، فهو يعرب سعر الصرؼ اغبقيقي عن الوحدات من السلع األجنبية البلزمة لشراء كحدة كاحدة من السلع احمللية

كُب البلد ( P)أيخذ بعُت اإلعتبار األسعار ُب البلدين، فإذا كاف مستول مستول األسعار العاـ ُب بلد ما ىو 
 ىو سعر الصرؼ اإلظبي فإف سعر الصرؼ اغبقيق يعرؼ كالتإب (E)ككاف  (P)*األجنيب ىو 
£= E.P/P 

األسعار األجنبية بداللة األسعار احملليةكمنو فإف سعر الصرؼ اغبقيقي يبثل القدرة الشرائية للعملة  £خيث يعكس 
 كمؤشرا للمنافسة لئلنتاج الوطٍت
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2 .I.3 :سعر الصرؼ الفعلي . 
شر الذم يقيس متوسط التغَت ُب سعر صرؼ عملة ما ابلنسبة لعدة عمبلت يعرب سعر الصرؼ الفعلي عن اؼبؤ 

 أخرل ُب فًتة زمنية معينة،أم أف سعر الصرؼ الفعلي يساكم متوسط عدة أسعار صرؼ ثنائية
 النظرايت احملددة لسعر الصرؼ: .2

 La parit de pouvoir d’achat:نظررية تعادؿ القوة الشرائية .8-0

(PPA)   

الشرائية تفسَتاف، فهي من جهة األصل نظرية لتحديد سعر الصرؼ لكن حاليا تستعمل كثَتا  لنظرية تعادؿ القوة
 GUSTAV.كيعود أصل ىذه النظرية إٔب االقتصادم السويدم "للمقارنة بُت مستوايت اؼبعيشة بُت البلداف

Gassel"  األجنيب بعد عاـ ، عندما أصدر كتاب بعنواف " النقود كأسعار الصرؼ 1921الذم قاـ بصياغتها عاـ
1914" 

تعادؿ القدرة الشرائية ىي النظرية اليت كضعت عبلقة بُت معدالت التضخم كأسعار الصرؼ ُب سوؽ الصرؼ 
لعملة بُت بلدين، تنطلق ىذه النظرية من فكرة أف سعر الصرؼ يتطور بداللة القدرة الشرائية للعملتُت حيث تقـو 

 على الفرضيات التالية:
 الية أم غياب الرقابة اإلدارية كتكاليف التبادؿ كاعبباية.كماؿ األسواؽ اؼب -1
 كماؿ أسواؽ السلع كالذم يًتجم بغياب حقوؽ اعبمارؾ كأعباء التبادؿ، -2

خبلصة ىذه النظرية أف القوة الشرائية للعملة داحل البلد ىي اليت ربدد قوهتا الشرائية ُب خارجو، دبعٌت أف األسعار 
لصرؼ اػبارجي،كأف سعر الصرؼ كىو يؤدم إٔب ربويل قدر من العملة الوطنية إٔب الداخلية ىي اليت ربدد سعر ا

قدر من العملة األجنبية ينبغي أف يسمح بشراء نفس القدر من السلع كاػبدمات ُب الدكلتُت أم أف القوة الشرائية 
 للنقود إذا ًب التعبَت عنها بعمبلت ـبتلفة ينبغي أف ال تتغَت من دكلة إٔب أخرل

ىذا األساس فإف العبلقة بُت عملتُت تتحدد تبعا للعبلقة بُت مستوابت األسعار السائدة ُب كل من  كعلى
 ُب كبل الدكلتُت الدكلتُت كمنو التغَتات اليت ربدث على مستول أسعار الصرؼ تعكس التباين ُب األسعار النسبية

د السعر التواز٘ب الذم يستقر عند سعر كعليو فإنو عند تساكم القوة الشرائية لعملتُت ُب زمن معُت يتحد  
                               كأتخذ نظرية تعادؿ القوة الشرائية صيغتُت : صيغة مطلقة كصيغة نسبية.  الصرؼ.
          

    PPA Absoueالصيغة ادلطلقة : .2-1-1
كوف لنفس السلعة توضح ىذه الصيغة إمتدادا لقانوف السعر الوحيد أنو دبوجب ىذا القانوف ينبغي أف ي

سعر كاحد ُب كل األقطار، حيث يستلـز "أف كحدة نقدية بعد ربويلها تبادؿ بنفس سلة السلع ُب 
 الدكلة احمللية ك األجنبية" 
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تشَت النظرية ُب صورهتا اؼبطلقة ُب حالة بلدين، أف سعر صرؼ أم عملة مقـو بوحدات من عملة 
ُب بلدىا، كيكوف سعر صرؼ أم عملتُت يساكل  أخرل يتوقف على القوة الشرائية للعملتُت كل

كإٔب مؤشر    ُب بلدم العملتُت، فإذا رمزان لسعر الصرؼ ابلرمز   النسبة بُت مؤشرم االسعار
فإنو يبكن التعبَت عن الصيغة اؼبطلقة    كإٔب مؤشر األسعار األجنبية ابلرمز     األسعار ابلرمز 

  (      1:      )للنظرية ابؼبعادلة التالية

  
      =   

 PPA Relative الصيغة النسبية:  .2-1-2

عن تغَت سعر الصرؼ التواز٘ب من غبظة إٔب أخرل، فنقوؿ أف سعر التوازف سيتحقق عنذما  نتحدث ىنا          
ت معدالت تضخم يتساكل معدؿ التغَت من سعر     الصرؼ مع معدؿ التغَت ُب النسبة بُت األسعار، فإف كجد

 ـبتلفة فإف سعر الصرؼ يتحرؾ حىت تتساكل الفركؽ بُت ىذه اؼبعدالت.
كمنو فإف الصيغة النسبية اىتمت بتحديد سعر الصرؼ التواز٘ب من خبلؿ إدراج مؤشر التضخم، حيث يعمل سعر 

ندما يتساكل الصرؼ اإلظبي على إلغاء فوارؽ التضخم ُب البلدين أك دبعٌت آخر  وبقق توازف سعر الصرؼ ع
 معدؿ التغيَت ُب سعر الصرؼ مع التغَت ُب النسبة بُت األسعار.

  Parité des taux d’intérêt( PTI) :. نظرية تعادؿ معدالت الفائدة2-2
حسب ىذه النظرية معدالت الفائدة السائدة ُب دكلتُت تؤثر كبعد فًتة معينة على سعر الصرؼ ىاتُت الدكلتُت 

 عبلقة اؼبوجودة بُت سوؽ الصرؼ كسوؽ النقد الوطٍت.حيث تسعى للكشف عن ال
ككقاعدة عامة تنخفض قيمة عملة بلد معُت مقابل عملة بلد آخر بعد مدة معينة إذا كاف معدؿ الفائدة السائد 

 ُب ذاؾ البلد كبعد تلك اؼبدة أكرب من معدؿ الفائدة السائد ُب البلد اآلخر بعد نفس اؼبدة كالعكس صحيح
 الكمية:.النظرية 2-3

هتتم ىذه النظرية بكمية النقود اؼبطركحة للتداكؿ دكف التطرؽ ؼبصادر تزايد الكمية اؼبتداكلة، فهي تفسر التغَتات 
ُب أسعار الصرؼ على أساس كمية النقود حيث الزايدة ُب كميتها تؤدم إٔب ارتفاع مستول األسعار أم ارتفاع 

واردات كتقل الصادراف كىذا يقابلو زايدة ُب الطلب على العمبلت األسعار الداخلية ككنتيجة حتمية سوؼ تزداد ال
األجنبية كالبفاض ُب الطلب على العملة احمللية من قبل الدكؿ اؿ|أخرل فبا يؤدم إٔب ارتفاع أسعار صرؼ 

  العمبلت األجنبية مقارنة ابلعملة اغبلية إٔب البفاض سعر صرؼ العملة احمللية
 : وذج التوازف العاـ. سعر الصرؼ احلقيقي كمن4ػ 2
إف مباذج التوازف العاـ سبيز بُت كنوعُت من القطاعات االقتصادية: القطاع اؼبعركض كالقطاع التابع )احملتول(، ُب    

ىذه النماذج يرتبط سعر الصرؼ اغبقيقي ابألسعار النسبية اؼبتعلقة ابلسلع اؼبتبادلة ابلنظر إٔب السلع غَت 
نتجُت للسلع التبادلية ىبضعوف للمنافسة الدكلية على عكس السلع الغَت لتبادلية، كلقد قدـ  اؼبتبادلة،كابلتإب فإف اؼب
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مبوذج بسيط دبتعاملُت: اؼبستهلك كاؼبنتج من أجل كضع ـبطط غبساب سعر ( al)ك H.Joly ) ) كل من
 الصرؼ اغبقيقي ، حيث يرتكز ىذا النموذج على الفرضيات التا

 ُت من السلع: اؼبتبادلة كغَت اؼبتبادلة .إقتصاد مفتوح صغَت ينتج نوع 
      =     

  ك     حيث أف   
ىو سعر    نبا أسعار السلع التبادلية احمللية كاػبارجية ك   

 الصرؼ اإلظبي.
 .مستهلكُت يعظموف منافعهم، كمنتجُت يعملوف على تعظيم األرابح 
  ف )اإلنتاج يتعادؿ مع االستهبلؾ(.سوؽ السلع التبادلية ىو داءما متواز 

 استعراض الدراسات السابقة: -3

 تناكؿ موضوع سعر الصرؼ التواز٘ب العديد من الدراسات من أنبها:
  قاـEdwards (1989)  بتقدير سعر الصرؼ اغبقيقي التواز٘ب جملموعة من الدكؿ النامية، حيث

الصرؼ اغبقيقي التواز٘ب مثل التقدـ افًتض كجود ؾبموعة من اؼبتغَتات االقتصادم الكلية ؿ سعر 
 القابلة غَت كالسلعالتكنولوجي، تراكم راس اؼباؿ، مستول الغنفاؽ العاـ بُت السلع القابلة لئلذبار 

 .الصرؼ لسعر احملددة العوامل من كؾبموعة لبلذبار،
 قاـ  1996 سنة كُبHalpern et Wyplosz ز٘بالتوا الصرؼ لسعر األساسية احملددات ابلبحث ُب 

 إنتاجية أنبية على الباحثاف ركز الدكؿ السائرة ُب مرحلة االنتقاؿ ُب شرؽ أركاب، حيث من موعة
 سوؽ العمل ُب اؼبشاركة كدبعدؿ الصرؼ، عوامل العمل،

 اختار  بينماParikh et Kahn  سعر ؿبددات ُب للبحث إفريقيا جنوب اقتصاد 1997ُب سنة 
 الصرؼ سعر أبف النتائج أكضحت ة التكامل اؼبتزامن، كقدبتطبيق  نظري التواز٘ب اغبقيقي الصرؼ
الذىب، مبو اإلنتاجية، تكاليف النقل،  أسعار مثل اؼبتغَتات من ؾبموعة ُب دالة التواز٘ب اغبقيقي
التواز٘ب ُب اؼبدل  اغبقيقي الصرؼ سعر سلوؾ على اؼبديونية كزف أتثَت بُت كما.الصرؼ كعوامل

 سعر البفاض ُب يؤثر إفريقيا جنوب ُب اإلنتاجية مبو أف إٔب ةالدراس ىذه خلصت القصَت. كقد
 األجل ُب أتثَت أم ؽبا يوجد ال أنو حُت ُب الطويل، اغبقيقي للزائد مقابل الدكالر ُب األجل الصرؼ
 ..القصَت

  قاـ  1998ُب عاـAgliettal االعتبار أثر  بعُت تواز٘ب أيخذ حقيقي صرؼ سعر مبوذج إبهباد
Balassa ،يعرؼ األسعار، حيث خارج للتنافسية سبثيلي صاُب الوضعية اػبارجية عامل يعترب حيث 
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 ارتفع ما، كلما بلد ُب الًتاكم ازداد فكلما .اعبارم للميزاف اؼبًتاكم ابلرصيد اػبارجية الوضعية صاُب
 .التواز٘ب اغبقيقي صرفو سعر ارتفع ككلما ، اػبارجية كضعيتو صاُب

  دراسةALLAHOUM.M.ACHOUCH  et H.KERBACHELLION 

etT.KORANCHELLION       
حيث سلطت دراستهم على اختبلؿ سعر الصرؼ اغبقيقي ُب اعبزائر ابلنسبة لقيمتو التوازنية ُب اؼبدل الطويل، 

 .1985كحسب نتائج دراستهم   كاف سعر الصرؼ أقل ف مستواه التواز٘ب حىت سنة 
  ابستعماؿ (2003-1990) ؼ الدينار اعبزائرمدراسة مصار منصف: ؿباكلة مبذجة سلوؾ سعر صر

كىي عبارة عن رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه جبامعة اعبزائر، حيث  تدكر غشكالية  VARطريقة 
البحث ُب ؿباكلة بناء مبوذج قياسي لتفسَت العبلقة بُت سعر صرؼ الدينار اعبزائرم كاؼبتغَتات 

قدير سعر الصرؼ ُب اعبزائر يشكل صعوبة كبَتة كذلك اإلقتصادية الكلية كحسب ىذا الباحث فإف ت
 لعدـ مقدرة النماذج القياسية كالسبلسل الزمنية على  تفسَت السلوؾ العشوائي السواؽ الصرؼ.

  قنيش دمحم: ؿباكلة تقييم سعر الصرؼ للدينار اعبزائرم ُب ظل التعديل اؽبيكلي لئلقتصاد الوطٍت، رسالة
جبامعة كىراف كتدكر إشكالية البحث ُب ؿباكلة تقييم التقلبات ُب سعر قدمة لنيل شهادة الدكتوراه 

الصرؼ الدينار على التوازانت االقتصادية الكلية كمن نتائج الدراسة أانؿ تقلبات الزائدة ُب معدالت 
 الصرؼ اغبقيقية سيؤدم إٔب حدكث تكاليف كبَتة على التوازانت الكلية .

 :8107 – 0111   للفرتة دراسة قياسية لسعر الصرؼ احلقيقي -4

 .تقدًن متغًنات النموذج:4-1
كعلى مبوذج  1986ُب سنة  (Edward)سنعتمد ُب تقدير مبزذج سعر الصرؼ اغبقيقي ُب اعبزائر على مبوذج ا

(Cachin,Ail ) الذم يفًتض أف االقتصاد صغَت يعتمد على نوعُت من السلع سلع موجهة  2002ُب سنة
لتجارة، حيث يهدؼ ىذا النموذج إٔب توضيح أتثَت اؼبتغَتات األساسية على القيمة للتصدير كسلع غَت قابلة ل

اغبقيقية لسعر الصرؼ، كسنقـو ابستخداـ بعض اؼبتغَتات الوكيلة عوض عن بعض اؼبتغَتات اليت ٓب يتوافر بياانت 
 ؿ التإب يوضح لنا اؼبتغَتات اليت وبتوم عليها النموذج:ك عنها كاعبد

 التعريف ابدلتغًنات ادلستخدمة يف النموذج  (:01جدكؿ رقم )
 إسم ادلتغًن ًنغنوع ادلت رمز ادلتغًن
REER سعر الصرؼ اغبقيقي الفعلي متغَت اتبع 
TOT صاُب معدؿ التبادؿ التجارم: يستخدـ كمؤشر ككيل عن  متغَت مستقل

 الوضع اػبارجي
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OPEN درجة االنفتاح التجارم:  متغَت مستقل 
GOV اإلنفاؽ اغبكومي لمتغَت مستق 
M2 اؼبعركض النقدم  متغَت مستقل 

 من إعداد الباحثُتادلصدر: 
إف قيم اؼبتغَتات اليت كبن بصدد دراستها مأخوذة من بياانت البنك الدكٕب كىي عبارة عن إحصائيات سنوية 

 كتتمثل فيما يلي : 2017-1990للفًتة اؼبمتدة من 
 ذة من بياانت صندكؽ النقد الدكٕب مأخو متغَتة سعر الصرؼ الفعلي اغبقيقي  
متغَتة صاُب معدؿ التبادؿ التجارم تستخدـ كمغَت ككيل عن الوضع اػبارجي كقيمها مأخوذة من  

 بياانت صندكؽ النقد الدكٕب
  (X+M /PIB)متغَتة درجة اإلنفتاح التجارم كربسب على أهنا  
النفقات اغبكومية لئلستهبلؾ العاـ كىي متغَتة اإلنفاؽ اغبكومية كًب استخداـ متغَت ككيل عنها كىو  

 مأخوذة ابألسعار اعبارية للدكالر األمريكي من  بياانت صندكؽ النقد الدكٕب
بياانت صندكؽ النقد الدكٕب متغَتة اؼبعركض النقدم كىي متغَتة ككيلة عن الكتلة النقدية مأخوذة من  

 ابألسعار اعبارية للدكالر األمريكي.

 كما ىو موضح ُب الدالة التالية:  Edwardفعلية لسعر الصرؼ ابإلعتماد على مبوذج سيتم مبذجة القيمة ال
REER                      

 كلغرض تقدير اؼبعلمات البد من إدخاؿ اللوغاريتم على طرُب اؼبعادلة:
 

Log (REER                                          
             

دراسة كحتليل السالسل الزمنية كالنتائج القياسية:  .2.4 
قبل البدء ُب تقدير النموذج هبب التأكد من إستقراية السبلسل الزمنية ألف أحد الشركط الضركرية للتكامل 

 اؼبتزامن ىو أف تكوف السبلسل الزمنية مستقرة من نفس الدرجة
ر إستقرارية السالسل الزمنية:.إختبا1.2.4  

عبذكر الوحدة ككانت النتائج كما ىي  PPفيليب بًنكف  كاختبار ADFديكي فولرسنعتمد على إختبار 
 موضحة ُب اعبدكؿ التإب:

 الزمنية عند ادلستول  (:نتائج إختبار جذر الوحدة للسالسل02اجلدكؿ رقم)
 PPاختبار   ADFاختبار  اؼبتغَتات

Log REER -1 ,042 -1 ,320 
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Log     -2.258 -2.348 

Log      -2.453 -2.461 

Log     -1.198 -1.198 

Log    -0.637 -0.914 

 Eviews: من إعداد الباحثُت ابإلعتماد على برانمج ادلصدر
 ن القيم اعبدكليةمن خبلؿ اعبدكؿ أعبله نبلحظ أف نتائج اإلختبار لكل متغَتات الدراسة القيم احملسوبة أكرب م

أم كجود جذكر الوحدة كابلتإب    كابلتإب نقبل فرضية العدـ  %10ك 5%ك %1عند صبيع مستوايت اؼبعنوية 
 عدـ إستقرارية السبلسل الزمنية للمتغَتات كلكي يتحقق استقرار السبلسل سنجرم فركقمن الدرجة األكٔب.

 اء الفركقت من الدرجة الوىل األكؿبعد اجر  PPك  ADF(:نتائج إختبار 03اجلدكؿ رقم)
 PPاختبار   ADFاختبار  اؼبتغَتات

DLog REER -4.406 -4.435 

DLog     -6.825 -6.765 

DLog      -4.544 -4.354829 

DLog     -4.363 -4.422355 

DLog    -4.838 -4.847 

 Eviews: من إعداد الباحثُت ابإلعتماد على برانمج ادلصدر
 jبعد اؼبفاضبلت اإلكٔب للمتغَتات أعطى قيما ؿPP ك ADF ( نبلحظ أف إختبار03)من خبلؿ اعبدكؿ رقم 

t𝜑  ااحملسوبة أصغر من القيم اغبرجة اعبدكلية فبا يعٍت رفض فرضية العدـ كابلتإب عدـ كجود جذر الوحدة فبا
 يعٍت السبلسل مستقرة. كابلتإب ىناؾ احتماؿ كجود تكامل مشًتؾ

.حتديد طوؿ فرتة اإلبطاء يف النموذج :2.4.2  
 نعتمد ُب ىذا على عدة معيَت كالنتائج كانت كما يلي :

 
 (:حتديد طوؿ فرتة اإلبطاء03اجلدكؿ رقم)

Lag LagL LR FPE AIC SC HQ 

0  

-24.86511 
 

 

NA  
 

 

 0.256698 
 

 

 1.478007 
 

 

 1.522445 
 

 

 1.493347 
 

1  

 26.92103 
 

 

  97.65388* 
 

 

 0.014097 
 

 

-1.424059 
 

 

 -1.3351* 
 

 

-1.393379 
 

2  

 28.32776 
 

 

 2.572301 
 

 

  0.013777* 
 

 

 -1.4473* 
 

 

-1.313985 
 

 

 -1.4012* 
 

3  

 28.86102 
 

 

 0.944632 
 

 

 0.014158 
 

 

-1.420630 
 

 

-1.242876 
 

 

-1.359269 
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 * indicates lag order selected by the criterion  

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) 

 FPE: Final prediction error   

 AIC: Akaike information criterion   

 SC: Schwarz information criterion   

 HQ: Hannan-Quinn information criterion  

     
 

 Eviews  8من إعداد الباحثُت ابإلعتماد على برانمج: ادلصدر
أعبله كابإلعتماد على معيار سوارتتش حيث يوضح لنا أف طوؿ فًتة اإلبطاء اليت هبنب  03من خبلؿ اعبدكؿ رقم 

 أ يتضمنها النموذج فًتة كاحدة فقط .
 JOHANSON test: إختبار التكامل ادلتزامن جلوىانسوف .3.4

جوىانسوف الف النموذج متعدد كللتحقق من أف السبلسل الزمنية ؿبل الدراسة تتصف  يفضل استخداـ اختبار
خباصية التكامل اؼبتزامن أم العبلقة بُت التغَتات تكوف متجهة للتوازف ُب اإلجل الطويل، سنعتمد على اختبار 

سوارتز، كاعبدكؿ التإب يبُت  ابالعتماد على معيار (1-1)األثر كلقد تبُت لنا مسبقا أف درجة التأخَت اؼبناسبة ىي 
 نتائج االختبار:

  johansen cointegration (:اختبار التكامل ادلتزامن04اجلدكؿ رقم)
 قيم الدراسة فرضة العدـ

Eigenvalue 

 القيم اغبرجة االثر
Critical value 

5%  

 اإلحتماؿ

r= 0 0.419436 75.90100 69.81889 0.0151 
r= 1 0.419436 47.56612 47.85613 0.0532 
r= 2 0.343745 27.99092 29.79707 0.0796 
r= 3 0.172935 12.82752 15.49471 0.1213 
r= 4 0.153333 5.992111 3.841466 0.0144 

 Eviews  8: من إعداد الباحثُت ابإلعتماد على برانمجادلصدر
القيمة اغبرجة عند مستول معنوية إحصائية األثر  أصغر من     نبلحظ من خبلؿ  اعبدكؿ أعبله أنو 

كابلتإب نقبل فرضية العدـ أم كجود متجو تكاملي كاحد كىذا ما يدؿ على كجود عبلقة توازنية طويلة اؼبدل  5%
 بُت اؼبتغَتات.

تقدير العالقة يف ادلدل الطويل: 4.4  
تمثل ُب تكامل السلسلتُت من بعد التأكذ من كجود عبلقة توازنية ُب االؿ الطويل كالتحقق من الشرط األكؿ كاؼب

 نفس الدرجة، سنقـو بتقدير ىذه العبلقة بطريقة اؼبربعات الصغرل العادية، كربصلنا على النتائج التالية:
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              ̂ 
   

                                                                                                              
       ̂ 

                                                                                                                                    

                                                   

Prob (F-statistique)= 0.000 

 
 حيث:

   : ىي قيم إحصاءه ستودنت احملسوبة للمعآب اؼبقدرة 

 ̂  : االكبرافات اؼبعيارية للمعآب اؼبقدرة .                                                          
 

   : سبثل معامل التحديد كالذم يوضح لنا نسبة أتثَت اؼبتغَتات اؼبستقلة ُب اؼبتغَت التابع.
   : سبثل إحصائية ديربن كاتسوف تستخدـ للكشف عن االرتباط الذاٌب لؤلخطاء.

   : سبثل إحصائية فيشر احملسوبة كتتناكؿ معنوية النموذج ككل.
 نفسًن النتائج:.حتليل ك 1.4.4

 من خبلؿ نتائج التقدير يبكن تفسَت النتائج كالتإب:
 ما يعٍت أف النموذج  05000يقدر ب  كابحتماؿ        تقدر ب    نبلحظ أف إحصائية

 معنوم كمقبوؿ إحصائيا بشكل عاـ.
  موذج، أعطى قوة تفسَتية عالية للن  نبلحظ من خبلؿ نتائج التقدير أيضا أف معامل التحديد

 من التغَتات اغباصلػػة ُب سعر الصرؼ اغبقيقي الفعلي   67 91سبثل            حيث أف 
يعود سببها إٔب عوامل كمؤثرات أخرل   33 8مشركحة من طرؼ اؼبتغَتات اؼبستقلة كالباقي أم نسبة 

 ٓب يتضمنها النموذج.
 كىو معنوم إحصائيا.      معامل اكبدار العنصر الثابث يقدر ب 
  معامل اكبدار معدالت التبادؿ التجارم موجب كمعنوم أم أنو يؤثر إهبااب على سعر الصرؼ اغبقيقي

يؤدم أب  %1كىذا معناه أف ارتفاع معدالت التبادؿ التجارم بنسبة كاحدة        كيقدر ب
 مع ثبات اؼبتغَتات األخرل  9 31ارتفاع سعر الصرؼ اغبقيقي بنسبة 

  التجارم سليب كغَت معنوم كىذا يعٍت أنو يؤثرسلبا على سعر الصرؼ اغبقيقي معامل اكبدار اإلنفتاح
يؤدم إٔب البفاض سعر  %1أم أف ارتفاع معادؿ االنفتاح التجارم بنسبة        كىو يقدر ب 

 .   6 56الصرؼ اغبقيقي ب 
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  ومي أم أف ارتفاع اإلنفاؽ اغبك      بمعامل اكبدار االنفاؽ اغبكومي موجب كمعنوم كيقدر
  3 36سيؤدم إٔب ارتفاع ُب سعر الصرؼ اغبقيقي بنسبة  %1بنسبة 

  يؤدم  %1أم أرتفاع الكتلة النقدية بنسبة        معامل الكتلة النقدية سليب كمعنوم كيقدر ب
 .% 35.2على إلبفاض سعر الصرؼ اغبقيقي بنسبة 

 vcm: اشتقاؽ منوذج تصحيح اخلطأ 2.4.4
ًتؾ نقـو ابلرحلة الثانية كاألخَتة حيث ُب ىذه اؼبرحلة نقدر العبلقة ُب اؼبدل بعد التأكد من كجود تكامل مش

كىو مسار تعديلي يسمح إبدخاؿ اؼبتغَتات الناذبة ُب اؼبدل  يسمى بنموذج تصحيح اػبطأ القصَت كىذا ما
 لصغرل:اعبدكؿ التإب يوضح نتائج التقدير ابستعماؿ طريقة اؼبربعات ا القصَت ُب عبلقة اؼبدل الطويل

 
 (:نتائج تقدير منزذج تصحيح اخلطا04اجلدكؿ رقم)

 منوذج تصحيح اخلطأ dLog REER ادلتغًنات
 االحتماؿ اخلطأ ادلعيارم tإحصائية 

 0.3995 0.032357 0.854363- 0.027644- احلد الثابث
dLog     0.003650 0.042708 0.085456 0.9662 

dLog      -0.138278 -0.606725 0.227909 0.5485 
dLog     0.521424 3.837817 0.135865 0.0006 
dLog    -0.187114 -0.883339 0.211826 0.3839 

 
E(-1)  -0.264395 -2.465903 0.107220 0.0194 

   
 

0.481493 

   
 

1.188455 

 Eviews  8: من إعداد الباحثُت ابإلعتماد على برانمجادلصدر

 
 حتليل النتائج: 1.2.2.4
  كىذا يعٍت أف جودة التوفيق      و   من خبلؿ اعبدكؿ يتضح لنا أف معامل التحديد

 من اؼبتغَتات اؼبستقلة تفسر لنا تغَتات سعر الصرؼ.  19 48ضعيفة نسبيا أم أف 
  (كما أف اؼبعلمةE(-1  ل كىذا يعٍت أنو  ُب كل فًتة سنة  يتم تعدي         فكانت قيمتو

من اختبلالت توازف سعر الصرؼ ُب اؼبدل الطويل كىذا مايدعم فرضية         مايزيد عن 
 التكامل اؼبتزامن.
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 دكاؿ اإلستجابة الدفعية :  4. 4
 

 (: دكاؿ استجابة الثدمة الفعل01الشكل رقم )
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أدانه  01كمن حبلؿ الشكل رقم  07من خبلؿ  نتائج تقدير دكاؿ اإلستجابة  الدفعية اؼبوضحة ُب اؼبلحق رقم 

 تبُت لنا مايلي:
 :نبلحظ من خبلؿ الشكل البيا٘ب أنو لو   استجابة سعر الصرؼ احلقيقي للصدمات اليت حتصل فيو

إٔب غاية  01يقي يبدأ ابلتنازؿ من الفًتة حصل صدمة  ُب سعر الصرؼ اغبقيقي فإف سعر الصرؼ اغبق
 يبدأ ابلثبات أيضا على طوؿ الفًتة كانت اإلستجابة إهبابية. 07الفًتة 

  استجابة سعر الصرؼ احلقيقي للصدمات اليت حتصل يف معدالت التبادؿ التجارمTOT 
ت نبلحظ من خبلؿ الشكل أف استجابة سعر الصرؼ اغبقيقي للصدمات اليت ربدث ُب معدال:

التبادؿ التجارم  كانت موجبة حيث بدأت ابلتزايد إٔب غاية الفًتة الثالثة ٍب بدأ اباللبفاض كأب غاية 
 هناية الفًتة.

  استجابة سعر الصرؼ احلقيقي للصدمات اليت حتصل يف االنفتاح التجارمOPEN : نبلحظ من
صرؼ اغبقيقي يستجيب فاف سعر ال خبلؿ الشكل أنو لو حصل صدمة ُب درجات االنفتاح التجارم
 بشكل موجب كيتصاعد إٔب غاية الفًتة السادسة ٍب يبدأ ابالستقرار.

  استجابة سعر الصرؼ احلقيقي للصدمات اليت حتصل يف اإلنفاؽ احلكوميGOV : نبلحظ من
خبلؿ الشكل أف استجابة سعر الصرؼ للصدمات اليت ربدث ُب االنفاؽ اغبكومي كانت سلبية 

تنعدـ ُب الفًتة الرابعة ٍب تتزايد بشكل إهبايب كضعيف أيضا كتبقى االستجابة كبشكل ضعيف إٔب أف 
 مستقرة من الفًتة السادسة إٔب أف تنعدـ ُب أخر الفًتة.

  ستجابة سعر الصرؼ احلقيقي للصدمات اليت حتصل يف الكتلة النقديةM2 : من خبلؿ الشكل
رؼ يستجيب بشكل سليب حيث يبدأ نبلحظ أنو لو حصل صدمة ُب الكتلة النقدية فاف سعر الص
 ابلتناق  إٔب غاية الفًتة اػبامسة ٍب يستقر إٔب غاية هناية الفًتة
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 , حتليل التباين:5.4
 

 (:نتائج حتليل التباين04اجلدكؿ رقم)
RESPONSE LOGREER  

  Period S.E. LOGREER LOGTOT LOGOPEN LOGGOV LOGM2 

       
 1  0.103903  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

 2  0.143532  92.19349  7.614511  0.012047  0.178853  0.001103 

 3  0.172582  83.19271  15.46257  1.137429  0.162658  0.044634 

 4  0.195858  75.03509  20.08046  4.595875  0.132191  0.156382 

 5  0.215624  67.96812  21.73249  9.827002  0.169179  0.303214 

 6  0.232632  62.17462  21.67799  15.47322  0.231840  0.442323 

 7  0.246917  57.70597  20.96633  20.50287  0.272414  0.552415 

 8  0.258477  54.41959  20.16321  24.50420  0.280473  0.632523 

 9  0.267518  52.07150  19.48480  27.48376  0.269495  0.690437 

 10  0.274419  50.41408  18.97356  29.62142  0.256137  0.734798 

 

 

    

  

 

 Eviews  8: من إعداد الباحثُت ابإلعتماد على برانمجادلصدر    
 على اؼبدل القصَت كاؼبدل الطويل كالتإب: من خبلؿ جدكؿ ربليل التباين اؼبوضح أعبله، يبكن ربليل النتائج

 
 . على ادلدل القصًن:1.5.4

من تباين اػبطأ ابلنسبة لسعر الصرؼ اغبقيقي الفعلي  مفسرة بصدمات من  %92يتضح من خبلؿ النتائج أف 
الرابعة خبلؿ الفًتة   %76اؼبتغَت نفسو، كىذا خبلؿ الفًتة الثانية ٍب تبدأ اباللبفاض بشكل تدرهبي لتصل إٔب 

كىذا االلبفاض يرجع كأب أتثَت بعض اؼبتغَتات اؼبستقلة األخرل حيث يعترب معدؿ التبادؿ التجارم أىم متغَت ُب 
 .% 4ٍب يليو التحرير التجارم بنسبة  % 20تفسَت تباين سعر الصرؼ اغبقيقي بنسبة 

 . على ادلدل الطويل:1.5.4
الرابعة ترتفع نسبة لتحرير التجارم ُب تفسَت تباين اػبطأ لسعر من خبلؿ اعبدكؿ نبلحظ أنو ابتداءا من الفًتة 

الصرؼ اغبقيقي الفعلي من بُت اؼبتغَتات اؼبستقلة األخرل تليها معدالت التبادؿ التجارم أما االنفاؽ اغبكومي 
عر الصرؼ كابلتإب فإنو ُب اؼبدل الطويل نسبة تباين اػبطأ لس % 1كالكتلة النقدية ٓب تصل نسبة تفسَتىا أٔب 

، كأيضا  %50اغبقيقي الفعلي مفسرة بصدمات ربدث ُب اؼبتغَت نفسو بلغت ألٗب مستول خبلؿ آخر فًتة ب 
كصدمات ربدث ُب التحرير التجارم بنسبة  % 18مفسرة بصدمات ربدث ُب معدالت التبادؿ التجارم بنسبة 

 دكمة.أما الكتلة النقدية كاالنفاؽ اغبكومي فنسبة أتثَتنبا شبو مع % 29
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 :اخلامتة
 

يعترب سعر الصرؼ اغبقيقي مؤشرا لقياس درجة تنافسية البلد ُب األسواؽ اؼبالية، أما سعر الصرؼ التواز٘ب فيمثل 
توازف مستدٙب ؼبيزاف اؼبدفوعات، عندما يكوف االقتصاد ينمو دبعدؿ طبيعي فهو ابلتإب سعر الصرؼ الذم يسود 

ل دراسة سلوؾ سعر الصرؼ اغبقيقي ُب اعبزائر قمنا إبجراء دراسة قياسية عن ُب بيئة إقتصادية غَت ـبتلة، كمن أج
  Edwardsطريق مبذجة اؼبتغَتات األساسية اليت تؤثر على سعر الصرؼ ُب اؼبدل الطويل، كذلك بتطبيق مبوذج 
خبلؿ الفًتة من  الختبار كتقدير اكبدار تصحيح اػبطأ كالتكامل اؼبتزامن لسعر الصرؼ اغبقيقي الفعلي ُب اعبزائر

 حيث توصلنا إٔب النتائج التالية: 2017إٔب غاية  1980
 توجد عبلقة تكامل كاحدة ُب اؼبدل الطويل بُت النتغَتات االقتصادية كسعر الصرؼ اغبقيقي الفعلي. -
يستجيب سعر الصرؼ اغبقيقي الفعلي للصدمات اليت ربدث ُب معدالت التبادؿ التجارم كمعامل  -

 بنسبة اكرب من االنفاؽ اغبكومي كالكتلة النقدية. التحرير التجارم
الكتلة النقدية ال تفسر تباينات أخطاء سعر الصرؼ اغبقيقي الفعلي على اؼبدل الطويل كأىم مفسر لو  -

 ىو التحرير التجارم.
 كبعد اػبركج هبذه النتائج يبكننا إعطاء بعض التوصيات :

 سباب تقلبات أسعار الصرؼ ُب اؼبدل القصَت. -
 نظر ُب كيفيات القضاء على اإلختبلالت ُب سعر الصرؼ.ال -
سعر  كنموذج أخرل مباذج ابستعماؿ كىذا اعبزائرم لبلقتصاد التواز٘ب اغبقيقي الصرؼ سعر إهباد -

 الصرؼ الطبيعي.
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The principle of risk management in Islamic banks 

(Case Study of Al Baraka Bank of Algeria) 

 
 مبدأ إدارة ادلخاطر يف ادلصارؼ اإلسالمية

 )دراسة حالة بنك الربكة اجلزائرم(
 

 1سلتار بونقاب
 اعبزائر–مرابح، كرقلة  جامعة قاصدم

 2مرًن ابألطرش
 اعبزائر–جامعة قاصدم مرابح، كرقلة 

 :ملخص

 اؼبتعلقة اؼبفاىيم ـبتلف استعراض ًب لذا اإلسبلمية، اؼبصارؼ ُب اؼبخاطر إدارة مبدأ إبراز إٔب الدراسة ىذه ىدفت
 مبلئما لكونو التحليلي الوصفي جاؼبنه إتباع ًب كقد. اإلسبلمية ابؼبصارؼ اؼبخاطر إدارة كفكر اؼبخاطر إبدارة
 ألننا اغبالة، دراسة دبنهج االستعانة مع اإلسبلمية، اؼبصارؼ ُب اؼبخاطر إدارة دببدأ اؼبرتبطة العناصر ـبتلف لعرض
 من ؾبموعة إٔب الدراسة كتوصلت. ـباطره إدارة ُب اعبزائرم الربكة بنك عليو يستند الذم اؼببدأ دراسة بصدد
 .كاػبسارة الربح ُب اؼبشاركة مبدأ زبالف ـباطره إدارة ُب اؼبصرؼ يعتمدىا اليت االجراءات عضب: أنبها النتائج

 الربكة بنك كاػبسارة، الربح ُب اؼبشاركة فكر إدارة اؼبخاطر، مبدأ اؼبخاطر، إدارة الكلمات ادلفتاحية:
  اعبزائرم.

 

Abstract: 
The aim of this study was to highlight the principle of risk management in Islamic banks. 

Therefore, the various concepts related to risk management and risk management thought in Islamic 

banks have been reviewed. The descriptive analytical approach has been followed as it is appropriate 

to present the various elements associated with the principle of risk management in Islamic banks, 

along with the use of the case study method because we are studying the principle on which Al 

Baraka Bank Algeria is based in managing its risks. The study has come up with a set of results, most 

importantly: some of the procedures adopted by Al Baraka Bank Algeria in managing its risks are 

contrary to the profit and loss sharing principle . 

Keywords: risk management, risk management thought, profit and loss sharing principle, Al 
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 هيدػػػمت
أزمة مالية عاؼبية مدمرة عصفت بعديد اؼبؤسسات اؼبالية، ففي الوالايت  2008شهد العآب عاـ 

مصرؼ يتقدمهم مصرؼ ليماف براذر )رابع أكرب مصرؼ ُب ك.ـ.أ(.  100اؼبتحدة األمريكية لوحدىا أفلس أكثر 
اؼبتابع ؼبسَتة اؼبصارؼ اإلسبلمية اليت ٓب تتجاكز أربعة عقود يقف مندىشا أماـ اؼبناعة الذاتية كالقوية ؽبذه لكن 

 أبقل اػبسائر ابؼبقارنة مع نظَتهتا التقليدية. اؼبصارؼ ذباه ىذه األزمة، حيث خرجت منها
إٔب  اؼبخاطر كاؼبيل مواجهة قادرة على اؼبصارؼ اإلسبلمية كما قلنا آنفا دبناعة ذاتية ذبعلها تتميز

الونبية، كصيغها التمويلية الفعلية ال الصورية، ىذا  ال اغبقيقية األصوؿ منتجاهتا اليت تقـو على بفضل االستقرار
الكبلـ ال غبار عليو من الناحية النظرية، لكن الواقع يكشف عديد اؼبخاطر اليت تواجو العمل اؼبصرُب اإلسبلمي 

 اؼبراحبة على عملييت التمويل اعتماد السيولة، كنق  فائض السيولة إدارة بشقيها، ولةالسي من بينها: مشكلة
 ُب بلغت إذ ،اإلسبلمية ؼبصارؼاب لبلستثمار الرئيسي النشاط فتكوان ىاتُت الصيغتُت تكاد كالتورؽ، حيث

ذا األساس فإف ، ابإلضافة إٔب ضعف التمويل بصيغ اؼبشاركة ُب الربح كاػبسارة. كعلى ى%90ها نسبة بعض
 الصناعة اؼبصرفية اإلسبلمية تعا٘ب من ضعف نظامها اػباص إبدارة اؼبخاطر.

 :التالية اإلشكالية طرح يبكن سبق، فبا كانطبلقا
 ما ىو ادلبدأ الذم تستند عليو ادلصارؼ اإلسالمية يف إدارهتا دلخاطرىا؟

 :التالية احملاكر إٔب البحث قسمنا اإلشكالية، ىذه على لئلجابة
 اؼبخاطر؛ حوؿ أساسيات 
 اؼبخاطر؛ إدارة 
 اعبزائرم الربكة كبنك اإلسبلمي االقتصاد ُب اؼبخاطر إدارة مبدأ. 

 أساسيات حوؿ ادلخاطر -1
 ادلخاطر تعريف -1-1
 التعريف اللغوم للخطر -1-1-1
ُب األصل ىو الرىن، كىو ما ىباطر عليو، كال يقاؿ إال ُب الشيء الذم لو قدر ، )بفتح اػباء كالطاء(اخَلَطر 
 مزية.     ك 

 كيعرؼ قاموس أكسفورد اػبطر، أبنو إمكانية حدكث شيء ما ابلصدفة، تًتتب على ذلك نتائج سيئة كخسارة.
 التعريف ادلايل للمخاطر -1-1-2

 تعددت التعاريف اليت تناكلت اؼبخاطر، كسنحاكؿ التطرؽ ألىم ىذه التعاريف كاآلٌب:
 ع".ىي" الوضع الذم نواجو فيو احتماالف كبلنبا قابل للوقو  -1
 ىي" اغبالة اليت تتضمن احتماؿ االكبراؼ عن الطريق الذم يوصل إٔب نتيجة متوقعة أك مأمولة ". -2
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 للمخاطر الفقهي )الشرعي( التعريف -1-1-3
 من اإلانث بطوف ُب ما اشًتاء كالغرر اؼبخاطرة من أف عندان "كاألمر اإلماـ مالك )رضبو هللا(: قاؿ

 ذكرا أـ انقصا أـ اتما أـ قبيحا أـ حسنا أيكوف يدر ٓب خرج فإف ىبرج؟ ال أـ أىبرج يدرل ال ألنو كالدكاب، النساء
 كال أيضا: قاؿ كذا. فقيمتو كذا، على كاف كإف كذا، فقيمتو كذا، على كاف إف يتفاضل كلو كذلك أنثى؟ أـ

 داننَت ثبلثة نب(الغزيرة )كثَتة الل شاٌب شبن للرجل الرجل يقوؿ أف كذلك بطوهنا، ُب ما كاستثناء اإلانث بيع ينبغي
 كـباطرة". غرر ألنو مكركه فهذا بطنها، ُب ما كٕب بدينارين لك فهي

 بو لك شهد أك فبلف، على القاضي بو لك قضى ما للرجل الرجل قاؿ "إذا: هللا( )رضبو الشافعي كقاؿ
 لو كيشهد لو ىيقض كال لو يقضى قد أنو قبل من لشيء ضامنا يكن ٓب ضامن لو فأان ىذا أشبو ما أك شهود، عليو
 دبا الضماف يلـز كإمبا ضماان ىذا يكن ٓب ىكذا ىذا كاف فلما بوجوه لو شهد فبا شيء يلزمو فبل لو يشهد كال
 .اؼبخاطرة" من فهو يعرفو ٓب ما فأما الضامن عرفو

 أف كىو التجارة، ـباطرة: ـباطراتف ككذلك ربدث ابن القيم )رضبو هللا( عن اؼبخاطر فقاؿ: "كاؼبخاطرة
 اؼباؿ أكل يتضمن الذم اؼبيسر: الثا٘ب كاػبطر .ذلك ُب هللا على كيربح كيتوكل يبيعها أف بقصد السلعة شًتمي

 أحدنبا كيتظلم كظلمو، قمر اآلخر، قد أحدنبا يكوف النوع ىذا كمن كرسولو، تعأب هللا حرمو الذم ابلباطل، فهذا
 فيو ألحد ليس سبحانو هللا من فهذا سعرىا، نق  ذاى بعد ٍب السلعة، اشًتل قد الذم التاجر خببلؼ اآلخر من
 البائع.  من ىذا مثل يتظلم كال حيلة،

إف اػبطر ُب اؼبفهـو الفقهي متعلق ابلعقد، كيشَت إٔب عدـ التيقن الذم تولده العبلقة التعاقدية، 
ة منها، فإذا شاهبا فالعقود ُب الشريعة اإلسبلمية هبب اف تكوف كاضحة ُب بياف اغبقوؽ كااللتزامات اؼبتولد

الغموض أك عدـ الوضوح انقلبت إٔب عقود خطر بصرؼ النظر عن الظركؼ اػبارجية احمليطة ابؼبتعاقدين فإف ىذه 
 ال تدخل ُب مفهـو اػبطر دبعناه الفقهي. 

 تعريف اخلطر يف االقتصاد اإلسالمي -1-1-4
 الشريعة ُب مرغوب غَت راػبط أف حينئذ الواضح فمن اػبسارة، كقوع احتماؿ أبنو اػبطر عرفنا إذا
 صرح قد بل. كتنميتو اؼباؿ حفظ من الشريعة مقصد يناُب كىو كالضياع، للخسارة الثركة يعرض ألنو اإلسبلمية،
 .للعقبلء مقصود اؼباؿ، حفظ صور أبرز من كىو الضماف، أف هللا رضبو القراُب

ر، كإمبا ىي تشًتط الضماف ُب للخط اؼباؿ ضيكما قلنا سابقا ليس من مقاصد الشريعة اإلسبلمية تعر 
الربح، كالضماف ىنا يعٍت ربمل اؼبسؤكلية اؼباؿ، كىي مسؤكلية اتبعة للملكية كليست منفصلة عنها، فاشًتط 
الضماف اشًتاط لتحمل اؼبسؤكلية الناذبة عن اؼبلكية، كىو ما دؿ عليو قولو عليو الصبلة كالسبلـ: )اػبراج 

ألهنا ربقق التوازف بُت اغبقوؽ كالواجبات كتوجو اغبوافز لتحقيق القيمة ، ةابلضماف(، فاؼبسؤكلية ىي اؼبقصود
اؼبضافة ُب النشاط االقتصادم، لكن ليس اؼبقصود ىو التعرض للمخاطرة، فاؼبخاطر ىنا اتبعة للقطاع اغبقيقي 
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ن اؼبلكية فبل ذبوز اؼبنتج ألهنا اتبعة للملكية، كليست مستقلة حبيث تصبح ىدفا ُب ذاهتا. أما الضماف اؼبستقل ع
 اؼبعاكضة عليو، ألنو غرر إبصباع الفقهاء.

تكوف اؼبخاطرة مقبولة عندما تتبع النشاط االقتصادم الذم يولد الثركة، على عكس اؼبخاطرة الضارة 
، كىذا فرؽ جوىرم بُت اؼبخاطرة اؼبقبولة كتلك اؼبمنوعة ُب للنشاط االقتصادماليت ال تضيف قيمة مضافة 

 إلسبلمي.االقتصاد ا
 التعريف ادلصريف للمخاطر -1-1-5

 تعريف اؼبخاطر من الناحية اؼبصرفية أبهنا:
 ُب أك خسائر األعماؿ، نتائج ُب خسائر خبلؿ من مباشر بشكل إما اػبسارة، حصوؿ احتمالية" -1

 ُب االستمرار على قدرة اؼبصرؼ من ربد قيود كجود خبلؿ من مباشر غَت بشكل أك اؼباؿ، رأس
 بيئة ُب اؼبتاحة الفرص استغبلؿ على قدرتو من كربد جهة، من نشاطاتو ارسةكفب أعمالو تقدٙب
  ."أخرل جهة من اؼبصرُب العمل

 ربقيق على يؤثر قد دبا ؽبا كغَت ـبطط متوقعة غَت خسائر إٔب اؼبصرؼ تعرض قد مستقبلية "احتمالية -2
 عليها طرةمن السي التمكن عدـ حاؿ ُب تؤدم كقد بنجاح، تنفيذىا كعلى اؼبصرؼ أىداؼ
 .كإفبلسو" اؼبصرؼ على القضاء إٔب آاثرىا كعلى

 اؼبستقبلية النتائج معرفة كعدـ التأكد عدـ حالة ىو اؼبخاطر ؼبصطلح اؼبشًتؾ القاسم أف يتضح سبق فبا
 إٔب تؤدم متوقعة، غَت مستقبلية ػبسائر اؼبصرؼ تعرض احتمالية ىي أبهنا القوؿ يبكن كلذلك اؼبصرؼ، ألعماؿ
 .أىدافو كربقيق االستمرار على اؼبصرؼ قدرة من ربد قيود تضع أك اؼبتوقعة، النتائج عن الفعلية لنتائجا اكبراؼ
 كاخلسارة الربح يف ادلشاركة مبدأ اخلطر حسب مفهـو -1-2

 كقوع بُت كاالحتماؿ الًتدد حوؿ تدكر اؼبعا٘ب كىذه كاؼبراىنة، التلف خوؼ اؽببلؾ، على اإلشراؼ اػبطر ىو
 كىو اؼبعامبلت، صحة ُب منو بد ال أمر كانتظارىا كربملها، كالتبعات اؼبغاـر ىي كاؼبخاطر. عوكقو  كعدـ الشيء
 اإلقرار كفيو. كالظلم الضرر كمنع كالغرر الغنب كنفي العدؿ كربقيق اؼبشاركة كتعزيز اؼبسؤكلية ربمل قبيل من

 .عتداؿاب كضبطها كاإلنسا٘ب االقتصادم النشاط طبيعة عن تنفك ال اليت ابؼبخاطر
 كوبمل مفهـو ربمل اؼبخاطر اؼبعا٘ب التالية: 

 كاؼبصلحة كالشرع الفطرة بل ربصيلها، إٔب كالتشوؼ كقوعها إرادة دكف كانتظارىا، اؼبخاطر كقوع احتماؿ -
 ذلك؛ أتىب
 كضبايتها؛ تقليلها أك ؼبنعها اعبهد بذؿ -
 كاؼبسؤكلية؛ اؼبشاركة ؼببدأ تطبيقا ؛الشركاء على غرما يكوف دبا ابلوفاء كااللتزاـ كقوعها، عند ربملها -
 كاؼبيسر؛ احملـر ُب كليس فقط، اؼبباحة اؼبعامبلت ُب يكوف اؼبخاطر ربمل -
 العائد؛ زاد اؼبخاطرة زادت ككلما العائد، يقابلو الشريك من جهدا يبثل اؼبخاطر ربمل -
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 اؼبلكية، ـباطر ربمل يشمل الضماف أف كذلك الضامن، يتحملها اليت اؽببلؾ تبعة من جزء اؼبخاطرة أف -
 كقوعها، بعد كاػبسارة اؽببلؾ آاثر ربمل يشمل كما لو، حيازتو أثناء ابؼباؿ كاػبسارة اؽببلؾ كقوع احتماؿ كىي
 الضماف؛ من جزءا اؼبخاطرة ربمل فيكوف ـباطرة، يسمى ال كىذا
 الدكر البشرم كاعبهد ملالع فيو يقـو الذم اغبقيقي كالنشاط اؼبإب النشاط بُت الفجوة يبنع اؼبخاطر ربمل -

 .اؼبضافة القيمة توليد ُب الرئيس
 من ؿبدد مقدار اشًتاط كمنو كقوعها، قبل ربملها عدـ أك كقوعها، عند اؼبخاطر من التنصل هبوز فبل كعليو،
 اختصاص كىو. ـباطرىا كربمل اؼبشاركة ؼببدأ كـبالف عنو، اؼبنهي الغرر ُب يدخل فهذا مقطوع، ربح أك اؼباؿ،
 .ككبوه احملـر الراب كىو. للغـر اآلخر كتعرض ابلغنم، الفريقُت أك الشريكُت أحد

 العالقة بٌن مفهـو اخلطر كمفهـو عدـ اليقٌن -1-3
للمخاطرة عبلقة دبفهـو عدـ اليقُت، ذلك أف اؼبخاطرة ىي احتماؿ كقوع أمر غَت متيقن الوقوع. أما 

د عدـ اليقُت، فالتعرض للخسارة ُب التجارة ـباطرة كلكن إذا االمور اليقينية فبل يكتنفها اػبطر، ككجود اػبطر يول
كقعت فإهنا ٓب تعد عندئذ ـباطرة بل صارت أمران يقينيا، كالبفاض القيمة السوقية ألصل رأظبإب ىو ـباطرة كلكن 

العبلقة البفاض قيمتو بفعل االىتبلؾ )بسبب االستعماؿ كمركر الوقت( ليس ـباطرة ألنو أمر متيقن كغَت ؿبتمل، ك 
 العكسية كاضحة بُت العائد على االستثمار كاؼبخاطرة.

فاؼبستثمركف مستعدكف لتحمل ـباطر عالية على استثماراهتم إذا قابلها احتماؿ ربقق عوائد ؾبزية، 
كاؼبستثمر يهتم بقياس اؼبخاطرة حىت ال يتحمل ـباطر عالية مقابل عوائد متدنية، كقد بُت فرانك انيت منذ أكائل 

القرف أف الفرؽ ُب اؼبفهـو االقتصادم بُت اػبطر كعدـ التيقن، ىو أف اػبطر ما كاف فبكنا قياس احتماالت ىذا 
 كقوع اؼبكركىات فيو، أما عدـ التيقن فهو اغباؿ الذم ال يكوف فبكنا أك ال يكوف ؾبداي قياس ىذه االحتماالت.

 إدارة ادلخاطر  -2
اؼبصرؼ،  ؽبا اليت يتعرض بتحديد اؼبخاطر اػباصة شطةابألن القياـ ابؼبصارؼ اؼبخاطر إدارة تتضمن

عليها، كمن ٍب ابتكار اغبلوؿ كاختيار اغبل اؼبناسب ؼبعاعبتها، كهتدؼ عملية إدارة  قياسها، حصر آاثرىا اؼبًتتبة
 كفاءة كفعالية. أكثر اؼبخاطر ابؼبصرؼ إٔب سبكينو من ربقيقو أىدافو بشكل

 تعريف إدارة ادلخاطر -2-1
 :كاآلٌب التعاريف ىذه ألىم التطرؽ كسنحاكؿ إدارة اؼبخاطر، تناكلت اليت يفالتعار  تعددت

 أك حالة أتثَت من مقبوؿ حد إٔب تقلل أف شأهنا من اليت القرارات كتنفيذ ازباذ من مستمرة "عملية ىي -1
للمنظمة  الطبيعي اؼبيل ىي آخر دبعٌت اؼبنشأة، على أتثَت ؽبا اليت للمخاطر ابلتعرض اؼبتعلقة التأكد عدـ
 .كالتهديدات" الفرص بُت اؼبوازنة ابذباه

 ُب كإبقائها اؼبخاطر عن الناذبة السلبية اآلاثر من لتحد اإلدارة هبا تقـو اليت اإلجراءات كافة"ىي:  -2
 ".الدنيا حدكدىا



 سلتار بونقاب، مرًن ابألطرش
 

117 

 

 2018 ديسمرب ، 2العدد، 1اجمللد                                                            NARAFE رللة     

عليها،  مراقبتها كالرقابة قياسها، ربديدىا، اؼبخاطر، رصد خبلؽبا من يتم اليت العملية تلك" ىي:  -3
 من عليهما كاإلطار اؼبوافق اؼبقبولة، اغبدكد ضمن أبهنا كاالطمئناف ؽبا كامل فهم ضماف هبدؼ كذلك
 ".للمخاطر اؼبصرؼ إدارة ؾبلس قبل

 :التالية النقاط على تركز اؼبخاطر إلدارة السابقة التعريفات أف نبلحظ
 للمخاطر؛ ابلتعرض اؼبتعلقة التأكد عدـ حبالة مرتبطة اؼبخاطر إدارة -
 الدنيا؛ حدكدىا ُب اػبسارة كإبقائها حدكث دارة اؼبخاطر للحد من إمكانيةهتدؼ إ -
 عليها(؛ كالرقابة مراقبتها قياسها، ربديدىا، اؼبخاطر، إدارة اؼبخاطر عملية متكاملة تتضمن )رصد -
 إعسار أك إفبلس اؼبنشأة. احتماالت تقليل على تعمل اؼبخاطر إدارة إف -

: أهنا على( اؼبصارؼ اإلسبلمية كغَت اإلسبلمية ُب) اؼبخاطر إدارة ريفتع للباحثُت يبكن سبق ما خبلؿ من
 ىذه كهتدؼ عليها، كالرقابة مراقبتها قياسها، ربديدىا، اؼبخاطر، رصد تتضمن كمستمرة متكاملة عملية ىي
 اؼبصرؼ راريةاستم على احملافظة كابلتإب الدنيا، حدكدىا ُب كإبقائها اػبسارة حدكث إمكانية من اغبد إٔب العملية
 .اؼبإب كمركزه
 ادلخاطر  مع التعامل أساليب -2-2

يوجد الكثَت من األساليب اليت تعتمدىا اؼبصارؼ ُب تعاملها مع اؼبخاطر اليت تواجهها، يبكن تلخيصها كما 
 يلي:

 نتيجة ذلك كينشأ معُت، خطر قبوؿ أحياان اؼبؤسسة أك الفرد يرفض جتنب ادلخاطر: -2-2-1
 ادخارم كعاء كتفضيل معُت ادخارم كعاء ُب االستثمار ذبنب مثل معينة، رةخسا ُب مواجهة الرغبة عدـ
 اؼبخاطر مرتفعة القركض منح عن اؼبصرؼ امتناع اؼبالية اؼبؤسسات ُب ذلك أمثلة كمن .خطورة أقل آخر
 ـباطر أسعار لتجنب األجل طويلة اؼبالية األكراؽ ُب االستثمار عدـ أك اؼبخاطر االئتمانية، لتجنب كذلك
 الفائدة. 
اجملتمع من إنتاج سلع أك  وبـر قد أنو إال الصفر، إٔب اػبطر كقوع احتماؿ من يقلل اػبطر ذبنب أف كرغم

 ذبنب أف كرغم. بعض األخطار ذبنب صعوبة إٔب ابإلضافة تقدٙب خدمات معينة بسبب اػبوؼ من اػبسارة، ىذا
التقدـ  ألف األخطار، مع ُب التعامل إهبابيان  كليس لبيان س أسلواب يعد أنو إال اػبطر، مواجهة أساليب أحد ىو اػبطر

 أسلواب يعد األسلوب ىذا فإف بطريقة إهبابية، األخطار مع التعامل يتطلب كبلنبا االقتصادم كالتقدـ الشخصي
 .األخطار من كثَت مع التعامل ُب مناسب غَت

 سلوؾ برصد ألسلوبا ىذا لتقليل اؼبخاطر تقـو اؼبؤسسة اؼبالية حسب  :ادلخاطر تقليل -2-2-2
 الفائدة أسعار ـباطر كتقليل مبكرا، الدفع عن التوقف ؼبشاكل التحذير عبلمات معرفة أجل القركض من

 .الغرض لذلك تصميمها هبرم اليت كاػبصـو األصوؿ إدارة ابستخداـ سياسة
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 دفع نظَت آخر، طرؼ إٔب بتحويلو اػبطر حسب ىذه الطريقة مواجهة يتم نقل ادلخاطر: -2-2-3
 كيعترب. الشيء ؽبذا دبلكيتو األصلي اػبطر موضوع الشيء صاحب احتفاظ مع الطرؼ، معُت ؽبذا مقابل
 كاؼبنشآت األفراد بتعويض التأمُت شركات تقـو حيث انتشارا، كأكثرىا اؼبخاطرة كسائل نقل أىم من التأمُت
 مقابل كذلك منو اؼبؤمن ػبطرا حدكث نتيجة اػبسارة اؼبادية احملتملة اليت غبقت هبم عن معُت ػبطر اؼبعرضُت
 . التأمُت قسط يسمى مقدما ؿبدد مبلغ

كبدكرىا تستعمل اؼبصارؼ التقليدية ىذا األسلوب لنقل اؼبخاطر اليت تواجهها إٔب اؼبتعاملُت معها، كيظهر 
ذلك جليان ُب القركض اليت تقرضها لعمبلئها، حيث أف ىذه اؼبصارؼ ال تتحمل أم خسارة قد ربدث لقركضها، 

 فالعميل مطالب بسداد أصل القرض زائد الفوائد اؼبًتتبة عليو سواء ربح أك خسر.
 عدـ يضمن بشكل للخطر اؼبعرض الشيء : كيقصد هبا ذبزئةادلخاطر كتنويع التجزئة -2-2-4

 األجزاء من جزء لكل ابلنسبة التنوع جبانب كذلك اػبطر، مسبب لتحقق كاحد كقت األجزاء ُب صبيع تعرض
 بشرط ذلك كل اعبغراُب، أك اؼبإب اؼبستول على للمخاطر انتشارا وبقق دبا تسمح بذلك اليت اغباالت ُب
 .للتجزئة( للخطر الشيء اؼبعرض) اؼبخاطر كحدة قابلية

 .ىبتلف التحوط عن التأمُت ُب كونو نقل للمخاطر مع التنازؿ عن امكانية الربح التحوط: -2-2-5
 الذم الرأظبإب االقتصاد ُب اطراؼبخ إدارة فكر خببلؼ ادلشاركة يف حتمل ادلخاطر: -2-2-6
 مبدأ على يقـو اإلسبلمي االقتصاد ُب اؼبخاطر إدارة فكر فإف آلخر، طرؼ من اؼبخاطر نقل على يقـو

 .العملية ُب اؼبسانبة االطراؼ ـبتلف بُت اؼبخاطر تقاسم يتم دبوجبو الذم كاػبسارة، الربح ُب اؼبشاركة
 ادلخاطر إدارة أمهية -2-3

  اإلدارة، كتكمن أنبيتها فيما يلي: علـو من الفرع ذلك طراؼبخا إدارة تعترب
 كاؼبستثمرين؛ الدائنُت اؼبودعُت، أمواؿ غبماية اؼبوجودة األصوؿ على احملافظة -
أصوؽبا هبا كالقركض  ترتبط اليت األعماؿ أك األنشطة ُب اؼبخاطر على كالسيطرة الرقابة إحكاـ -

 كالسندات كالتسهيبلت االئتمانية؛
 مستوايت؛ صبيع كعلى اؼبخاطر أنواع من نوع لكل النوعي عبلجال ربديد -
 اؼبخاطر؛ ىذه مثل تكرار أك حدكثها، منع بغرض كذلك حدكثها بعد أك اػبسائر قبل الدراسات إعداد -
قدراهتا الدائمة على  حبماية كاؼبستثمرين، كالدائنُت، اؼبودعُت، لدل الثقة بتوفَت اؼبصرؼ صورة ضباية -

 .ربقيقها عدـ أك األرابح تقل  إٔب تؤدم قد كاليت عارضة خسائر أم غمر  توليد األرابح
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 مبدأ إدارة ادلخاطر يف االقتصاد اإلسالمي كبنك الربكة اجلزائرم -3
 مبدأ إدارة ادلخاطر يف االقتصاد اإلسالمي -3-1

كاعتربت تعترب اؼبخاطر جزء ال يتجزأ من حياة الناس كتعامبلهتم، لذلك اعًتفت الشريعة اإلسبلمية هبا 
كىذا اؼببدأ  اتباع مبدأ اؼبشاركة ُب الربح كاػبسارة شرطان أساسيان ُب ابراـ العقود كتنفيذىا حىت تكوف مشركعة،

"،مستنبط من قولو عليو الصبلة كالسبلـ: "اػبراج ابلضماف"كمن قوؿ الفقهاء  : القاعدة كمعٌت ىذه "الغنم ابلغـر
 من العظيمة القاعدة ضَرَره( ، ىذه أف يتحمَّل هبب شيء نفعَ  يناؿُ  نم العدلية: )أفَّ  األحكاـ ؾبلة أكدتو كما
 ُب الناس بُت العدؿ ربقق حيث كاؼبصلحة، على العدؿ أحكامو كل ُب القائم اإلسبلمي التشريع ؿباسن

 كاؼبخاطر للمغاـر يتعرض أف دكف "الغنم" اإلقراض فائدة للمقرض يضمن الربوم الذم النظاـ خببلؼ تعامبلهتم،
كىو  ،كضعا مبدأ شرعيان أساسيان ُب اؼبعامبلت اؼبالية كابلتإب فاغبديث كالقاعدة قد .كحده اؼبقًتض اليت يتحملها

 بد من ربمل اػبسارة كي وبل الربح. أنو ال
 إذا إال اػبانقة اؼبالية كاألزمات الظآب االستغبلؿ من كاجملتمعات األفراد كإنقاذ العدؿ لتحقيق سبيل كال

، ابلغنم التعامل أطراؼ فيها يشارؾ صيغ على معتمدان  تثماراالس جعل  كالصناعية التجارية اؼبشاركات كصيغ كالغـر
 ىو كىا ابؼبغاٖب، كالتمتع اؼبغاـر ربمل ُب أكثر أك طرفُت اشًتاؾ على تقـو اليت االستثمارات من كغَتىا كالزراعية
 الديوف استبداؿ من بد ال أنو العآب دكؿ ببعض تعصف اليت الديوف ؼبشكلة معاعبتو معرض ُب يقرر الدكٕب البنك
 .العآب ُب االستقرار يتحقق حىت ابؼبشاركة

خببلؼ الفكر االقتصادم الرأظبإب الذم يعتمد ُب إدارة اؼبخاطر على نقلها من طرؼ إٔب طرؼ، فإف 
جبو يتم تقاسم اؼبخاطر بُت الفكر االقتصادم اإلسبلمي يقـو على مبدأ اؼبشاركة ُب الربح كاػبسارة، الذم دبو 

ـبتلف االطراؼ اؼبشاركة ُب العملية اؼبالية أك اؼبسانبة ُب الدكرة االقتصادية. كنورد فيما يلي ؾبموعة من األمثلة 
 توضح الضوابط اليت كضعها الشارع اغبكيم حىت يتم تقاسم اؼبخاطر بُت ـبتلف األطراؼ اؼبشاركة ُب اؼبعاملة:

ملكو )تبعة اؽببلؾ أك  ُبأف يتحمل كافة اؼبخاطر اؼبتعلقة ابلسلعة ما دامت  البيع قدع ُب يتعُت على البائع -
  ؛التلف أك نق  القيمة..( إٔب أف يبيعها كيسلمها للمشًتم

لو، كهبب عليو تسديد أجرتو  إنبالو أك قبضو ُب حالة تعديو الذم ىبلؾ األصل ـباطر يتحمل اؼبستأجر -
يتحملها فاؼبخاطر اؼبتعلقة ابألصل اؼبؤجر  مو كدخل ُب حوزتو. أما فيما ىب كإف ٓب يستعملو، طاؼبا أنو تسل
  ،يتحمل تبعتو اؼبؤجر هبب أفأم ىبلؾ يلحق ابألصل دكف تعدم أك إنباؿ اؼبستأجر مالك العُت اؼبؤجرة، ألف 

ملكية ىذا ئب اؼبفركضة على ضراكما يتعُت عليو ربمل نفقات التأمُت كالصيانة األساسية لؤلصل اؼبؤجر كال
 ؛األصل أك دخلو

 ،خسارهتا أك نق  قيمتها ـباطر ىبلؾ موجودات اؼبضاربة أك اؼبضاربة عقود لوحده ُب يتحمل رب اؼباؿ -
 وأما اؼبضارب فإن. طاؼبا أف ذلك ٓب وبدث بسبب تعدم اؼبضارب على ىذه اؼبوجودات أك التقصَت ُب حفظها

 رحبان. ةاؼبضارب ربقق ٓب إذا  يتحمل ـباطر جهده كخربتو
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 اؼبخاطر كأساليب إدارة ىب  فيما اإلسبلمي كالتمويل التقليدم التمويل بُت كبَت اختبلؼ كما قلنا آنفان ىناؾ
. بفائدة اإلقراض كىو منها، ـباطره للحد كتقوٙب دراستو يتم كاحد منتج على قائم التقليدم التمويل ألف تقليلها،
 لذلك ـباطره، منها كلكل اآلخر، عن منها كل اؼبنتجات ىبتلف من كبَت عدد لديو اإلسبلمي التمويل بينما

صحيحان  فليس منها، كاغبد كإدارهتا لتقوٙب ـباطر صيغ التمويل اإلسبلمي ىناؾ منتجات ـبتلفة كطرؽ عديدة
 اؼبصارؼ ُب اؼبخاطر هبا اليت تدار اؼببادئ نفسها ىي اؼبصارؼ اإلسبلمية ُب اؼبخاطر إدارة مبادئ: "القوؿ أبف
ألف إدارة اؼبخاطر ُب االقتصاد اإلسبلمي تعتمد على مبدأ  .ركندم كيلسوف الربكفيسور كتب كما" التقليدية

اؼبشاركة ُب الربح كاػبسارة. ُب حُت يعتمد فكر إدارة اؼبخاطر ُب االقتصاد الرأظبإب على مبدأ نقل اؼبخاطر من 
 طرؼ ألخر.
 :التالية الثبلثة الشركط بتوافر شرعان  جائز إدارة اؼبخاطر كالتحوط أف كاػببلصة
 الشريعة مع أحكاـ متوافقة ذاهتا حبد ىي تقليلها أك منها التحوط اؼبراد تكوف اؼبخاطر هبب أف 

 اإلسبلمية؛
 ؛"الغنم ابلغـر" اؼببدأ مع تتعارض شرعية، كأال كعقود بطرؽ تكوف أف هبب اؼبخاطر إدارة 
 مالية. منتجات جبعلها منها أك الًتبح إزالتها كليس طفق كتقليلها اؼبخاطر إدارة ىو اؽبدؼ يكوف أف 

 الرأظبإب. كنظَته اإلسبلمي االقتصاد ُب اؼبخاطر إدارة فكر كاعبدكؿ اؼبوإب يوضح الفرؽ بُت
 فكر إدارة ادلخاطر يف االقتصاد اإلسالمي كنظًنه الرأمسايل بٌن مقارنة جدكؿ:(0-0) اجلدكؿ رقم

 االقتصاد الرأمسايل يف ادلخاطر إدارة اإلسالمي يف االقتصادإدارة ادلخاطر  أكجو ادلقارنة

 ألخر طرؼ من اؼبخاطر نقل اؼبشاركة ُب الربح كاػبسارة اؼببادئ

اإلسبلمي، العربوف، خيار  التمويل صيغ االدكات اؼبستخدمة
 الشرط، الشرط اعبزائي

 كمشتقاهتا، اؼبشتقات اؼبالية الربوية الفائدة

 كعدـ اجملازفة التعقيد، ابلغموض، تتميز كالعدالة اؼبشركعية التنوع، ابلوضوح، زتتمي خصائ  أدكاهتا
 العدالة

)قيمة مضافة( تقليل اػبسائر كتقاظبها بُت  النتيجة
 األطراؼ اؼبتعاملة

 )معادلة صفرية( طرؼ خاسر كطرؼ رابح

 من إعداد الباحثُت بناء على اؼبعلومات السابقة. ادلصدر:
 

" "الغنم كقاعدة ابلضماف" "اخلراج ت حديثكمآال مقاصد عرض -3-2  ابلغـر
 "ابلغـر "الغنم كقاعدة ابلضماف" "اخلراج حديث مقاصد عرض  -3-2-1



 سلتار بونقاب، مرًن ابألطرش
 

121 

 

 2018 ديسمرب ، 2العدد، 1اجمللد                                                            NARAFE رللة     

 مقابلة جهة من اؼبتعاملُت، بُت العدؿ ربقيق ابلضماف" ُب "اػبراج غبديث اؼبقاصدم يتمثل الوجو
 اػبصومة لنفي مظنة كذلك كىي كالغنب، الظلم كنفي للعدؿ مظنة تكوف كالضماف، للتبعة كاؼبكسب العائد
 كشفافية سريرة كصفاء إرادة حبرية بينهما اؼبشًتؾ كتعزيز اؼبتعاقدين، على كاؼبغاـر اؼبغاٖب توزيع دبوجب كالعداكة،
 .معاملة

 :ُب اؼبقاصد كتتمثل ىذه
 كـباطره؛ تبعتو كربمل كرحبو، ابلشيء ابلفوز اؼبتعاملُت، بُت العدؿ إقامة -
 كاالبتزاز الغنب كانتفاء كاػبسارة، كالربح اؼبسؤكلية، ُب كاالشًتاؾ العدؿ كمظنتو ؼبتعاملُت،ا بُت الًتاضي ربقيق -

 كاألاننية؛
 اؼبسؤكلية من كالتنصل ابلربح دبوجب االستئثار كالتنازع التباغض كنفي اؼبتعاملُت، بُت كالتعاكف اؼبعركؼ دكاـ -

 كاؼبشاركة؛
 دبقتضى الذميم كالًتدد ؿبلو، خارج الشديد التخوؼ من داتاإلرا كربرير اؼببادرات كتفعيل اؽبمم ربفيز -

 .اؼبتعاملُت ُب الثقة اىتزاز
" "الغنم كقاعدة ابلضماف" "اخلراج حديث مآالت عرض -3-2-2  ابلغـر

 ُب كاؽبيئات كاؼبؤسسات، كالتجار اؼبتعاملُت من الناس أفعاؿ مآالت البياف ىذا مقاـ ُب ابؼبآالت يراد
 يعد كالضماف، كاؼبلك العمل من ذلك الربح ككسائل اإلنساف فاغتناـ. كغَته اؼبعاصر لواقعا ُب كاؼباؿ التجارة ؾباؿ
 كذلك ىو كالذم اغببلؿ، كالكسب اؼبشركع االستحقاؽ ىو مآلو، الذم إٔب يؤدم كماليا ذباراي إنسانيا فعبل
 اؼبعامبلت، كمآؿ َتةمس ُب كاالستقرار كاالنتظاـ التوازف كمآؿ الفعل، ىذا مآالت ُب صور شىت أك مراتب
(، )الغنم قاعدة ُب الناس أفعاؿ الناس كمآالت بُت كالتآلف التحابب تتفاكت  ابلضماف" "اػبراج كحديث ابلغـر
 :كأصبعها كأصبلها كأظهرىا العلماء بياانت فيها
 العدؿ قاعدة على (...كالتصرؼ فيو بو كاالختصاص كأخذه اغبق )طلب االستحقاؽ طريق تقرير -

 دكف عليو، كيعوؿ إليو يرجع الذم األصل كاعتباره هبذا الطريق، اإلرادم الوعي كترسيخ كاؼبعركؼ، كاإلحساف
 ؛...كالضرر كالغرر كالغنب كالتحيل كالغصب ذرائع االبتزاز إٔب االرهتاف
 دماتكاػب كاإلجازات كالبيوع التنمية كاإلنتاج ُب كاؼبفاعلة اؼبشاركة ركح كتعزيز اؼبسؤكلية، ربمل معٌت أتصيل -

   ؛...كاالستثمار كالتمويل
 أكسع على اؼبتعاملُت بُت اؼبودة كالرضا كتعميم كأضراره، آاثره كتقليل مقدماتو كدرء كحسمو، النزاع منع -

 كاؼبيسور؛ اؼبمكن كحبسب نطاؽ
 اعبهد كبذؿ التخطيط كالدراسات، كإحكاـ اؼبسؤكليات، على كالتدريب اإلنتاجي، التطوير على التحفيز -

 .كتقليلها للمخاطر مكالتصد
 



 سلتار بونقاب، مرًن ابألطرش
 

122 

 

 2018 ديسمرب ، 2العدد، 1اجمللد                                                            NARAFE رللة     

 اجلزائرم الربكة ببنك ادلخاطر مبدأ إدارة -3-3
ينتهج بنك الربكة اعبزائرم اسًتاتيجية كاضحة فيما ىب  إدارة اؼبخاطر، كتتجلى مظاىر ىذه 
االسًتاتيجية ُب قياـ اؼبصرؼ ابستحداث مديرية إلدارة اؼبخاطر كأتسيس عبنة إدارة اؼبخاطر االئتمانية، ىذا 

كفيما يتعلق إبدارة ـباطر صيغ  ٔب اتباعو جملموعة من االجراءات عند قيامو دبنح التمويل لطالبيو.ابإلضافة إ
التمويل، فإف اؼبصرؼ يعاِب ىذه اؼبخاطر من خبلؿ اعتماده ؾبموعة متنوعة من اغبلوؿ كاالجراءات منصوص 

ة تعترب أكثر صيغة يتعامل هبا اؼبصرؼ، نورد عليها ُب مواد العقود اليت يتعامل هبا، كعلى سبيل اؼبثاؿ، كدباف اؼبراحب
 فيما يلي بعض اغبلوؿ كاإلجراءات اليت يتبناىا بنك الربكة اعبزائرم ؼبعاعبة ـباطر اؼبراحبة على سبيل الثماؿ:

 ؼبعاعبة ابلشراء الوعد إبلزامية اؼبصرؼ حسب اؼبادة الثانية من العقد، أيخذ :التعاقدية ادلخاطر -
 اآلخر؛ ابلطرؼ ػباصةا التعاقدية اؼبخاطر

 على الرجوع بعدـ يلتـز العميل فإف العقد، من الثانية اؼبادة حسب :للمواصفات السلع مطابقة عدـ -
 السلع؛ ىذه ُب خلل أك عيب أم خبصوص اؼبصرؼ

 من السابعة اؼبادة تن  :للمصرؼ ادلستحق ابلدين العميل كفاء قبل للتلف السلع تعرض سلطر -
 اف ُب اغبق اؼبصرؼ إعطاء مع اؼبخاطر كافة ضد العقد ؿبل السلع بتأمُت تـزيل العميل أف على العقد
 حادث؛ أم حدكث حالة ُب تعويضات أم قبض ُب ؿبلو وبل

 وبق فإنو العقد من السادسة اؼبادة حسب :األقساط تسديد عن التخلف كسلاطر االئتمانية ادلخاطر -
 اؼبتفق اآلجاؿ ُب اؼبدفوع غَت اؼبستحق اؼببلغ على أتخَت غرامة اؼبماطل اؼبدين على يفرض أف للمصرؼ
 اعبزائرم. الربكة بنك لدل اؼبفعوؿ السارية اؼبصرفية الشركط ُب عليها اؼبنصوص ابلنسبة عليها

كىكذا فإف كل خطر تتعرض لو كل صيغة من صيغ التمويل يعاعبها اؼبصرؼ من خبلؿ االجراءات 
هبا، كابلتإب نستطيع القوؿ أبف بنك الربكة اعبزائرم وبتاط كثَتا اؼبنصوص عليها ُب مواد العقود اليت يتعامل 
 ؼبتخلف اؼبخاطر اليت تواجو صيغو التمويلية. 
فشل الفكر اؼبصرُب التقليدم )الربوم( ُب إدارة ـباطر اؼبصارؼ،  2008أظهرت األزمة اؼبالية العاؼبية 

نما الحظنا سباسك الكثَت من اؼبصارؼ حيث أفلست العديد من اؼبصارؼ كمنيت اخرل خبسائر فادحة، بي
اإلسبلمية ُب مواجهة األزمة، كذلك بفضل مناعتها الذاتية كاعتمادىا على منتجات قائمة على اؼبشاركة ُب الربح 
كاػبسارة، ىذا اؼببدأ ىو طوؽ النجاة، الذم بسببو خرجت  اؼبصارؼ اإلسبلمية من ىذه األزمة أبقل اػبسائر، 

ـ ابؼبصارؼ اإلسبلمية كدببادئ منتجاهتا القائمة على اؼبشاركة ُب الربح كاػبسارة، بل كىناؾ كمن ىنا زاد االىتما
" ُب اؼبعامبلت اؼبالية كاؼبصرفية لتقوية  توجو عاؼبي كبو أخلقة االقتصاد ككبو دراسة كتطبيق قاعدة "الغنم ابلغـر

 مناعة األسواؽ اؼبالية كالنقدية كمواجهة األزمات اؼبستقبلية.
أىم مبدأ تقـو عليو إدارة اؼبخاطر ابؼبصارؼ اإلسبلمية ىو مبدأ اؼبشاركة ُب الربح كاػبسارة. لكن إف 

عند اسقاط ىذا اؼببدأ على منتجات بنك الربكة اعبزائرم، قبد أف بعض االجراءات اليت يعتمدىا اؼبصرؼ زبالف 
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"، كُب اعبدكؿ اؼبوإب نذكر بعض ىذه اؼبخالفات قاعدة " على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر، مع ذكر رأم  الغنم ابلغـر
 الفقهاء ُب ىذه اؼبخالفات.

يوضح بعض اإلجراءات كادلنتجات ادلخالفة دلبدأ ادلشاركة يف الربح كاخلسارة يف  (8-0)اجلدكؿ رقم 
 بنك الربكة اجلزائرم

 رأم الفقهاء ادلخالفة
 االصوؿ مطابقة مسؤكلية عدـ ربميل اؼبستأجر

 خبصوص ينشأ قد نزاع ككل للمواصفات اؼبنقولة
 أك متعداي األكؿ ابعتباره البائع مع اؼبنقولة األصوؿ

 الوكالة أداء ُب مقصرا

 على ال اؼبالك على اؼبؤجرة يكوف العُت ضماف إف
 من العُت يلحق ما اؼبؤجر يتحمل كبذلك اؼبستأجر،
 تفريطو أك اؼبستأجر تعد من انشئ غَت

 لؤلصوؿ الدكرية ابلصيانة ابلتكفل اؼبستأجر إلزاـ
 تنفيذ أثناء ؽبا الضركرية االصبلحات كإبجراء اؼبنقولة

 العقد

 ال اؼبؤجر على التشغيلية غَت الصيانة نفقات تكوف
 اإلجارة مدة طواؿ اؼبستأجر على

 كذبديد اؼبنقولة األصوؿ بتأمُت اؼبستأجر توكيل
 اؼبخاطر كافة ضد االهبار مدة طيلة التأمُت

كأف  ذباراين، ال إسبلميان  تعاكنيا التأمُت يكوف أف هبب
 اؼبستأجر كليس اؼبؤجر اؼبالك يتحملو

 عن أتخره فرض غرامة أتخَت على العميل ُب حالة
 الدفع

 اؼبوعد عن األقساط دفع ُب اؼبدين اؼبشًتم أتخر إذا
 بشرط الدين على زايدة أم إلزامو هبوز فبل احملدد

 ؿبـر راب ذلك ألف شرط، بدكف سابق أك
 نوعية ىب  فيما الوحيد اؼبسؤكؿ العميل يعترب

 بعدـ عقد اؼبراحبة، كيلتـز ؿبل البضاعة كمواصفات
 خلل أك عيب أم خبصوص اؼبصرؼ على الرجوع

 ىذه السلع ُب

 كتبعة اؼبأمور، على التسليم قبل التلف تقع مسؤكلية
 بعد الرد موجبات من ككبوه اػبفي ابلعيب الرد

 موانعو كانتفت البيع شركط كتوافرت التسليم،

 ضد العقد )اؼبراحبة( ؿبل السلع العميل بتأمُت يلتـز
 وبل اف ُب اغبق اؼبصرؼ إعطاء مع اؼبخاطر كافة
 أم حدكث حالة ُب تعويضات أم قبض ُب ؿبلو

 حادث

 ُب اؼبؤسسة مسؤكلية اؼبراحبة سلعة على التأمُت
 حساهبا على اإلجراء هبذا كتقـو التملك، مرحلة
 اؼبًتتبة اؼبخاطر كتتحمل للسلعة كةمال ابعتبارىا

 ذلك على
 ضد العقد )اؼبراحبة( ؿبل السلع العميل بتأمُت يلتـز
 وبل اف ُب اغبق اؼبصرؼ إعطاء مع اؼبخاطر كافة
 أم حدكث حالة ُب تعويضات أم قبض ُب ؿبلو

 حادث

 ُب اؼبؤسسة مسؤكلية اؼبراحبة سلعة على التأمُت
 حساهبا على راءاإلج هبذا كتقـو التملك، مرحلة
 اؼبًتتبة اؼبخاطر كتتحمل للسلعة مالكة ابعتبارىا

 ذلك على
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 من إعداء الباحثُت بناءن على: ادلصدر:
 الثانية اؼبتعلق ابإلجارة اؼبنتهية ابلتمليك، الدكرة (4/12)110الدكٕب: القرار رقم  اإلسبلمي الفقو ؾبمع -

 28-23) ىػ1421 رجب غرة إٔب ػى1421 اآلخرة صبادل 25 من السعودية، -الرايض عشرة،
 ؛(ـ2000 سبتمرب

 اؼبؤسسات ُب اؼبتأخرات دبشكلة  اؼبتعلق (7/14) 133 رقم القرار: الدكٕب اإلسبلمي الفقو ؾبمع -
 11 اؼبوافق ىػ،1423 القعدة ذك 13 - 8 قطر،  دكلة-الدكحة عشرة، الرابعة الدكرة اإلسبلمية، اؼبالية

 ؛ـ2003( يناير) الثا٘ب كانوف 16 –
 كاؼبراحبة ابلوعد الوفاء  اؼبتعلق (3/5 ك 2/5) 41 - 40 :رقم القرار: الدكٕب اإلسبلمي الفقو ؾبمع -

 اؼبوافق ؿ 1409 األكٔب صبادل  6 -1 من الكويت، دكلة-الكويت اػبامسة، الدكرة ابلشراء، لآلمر

 ـ؛1988( ديسمرب) األكؿ كانوف 15 – 10
 ابؼبراحبة. اؼبتعلق (8) رقم الشرعي اؼبعيار: اإلسبلمية ليةاؼبا للمؤسسات كاؼبراجعة احملاسبة ىيئة -
 اخلامتة

من نق  كبَت ُب أدكات إدارة ـباطر صيغ التمويل القائمة على اؼبشاركة ُب  اعبزائرم الربكة يعا٘ب بنك
الربح كاػبسارة، كابلتإب ينبغي على اؼبصرؼ العمل على سد ىذا النق  من خبلؿ تطبيق ـبرجات اؽبندسة 

الية اإلسبلمية كتطوير منتجات اخرل إلدارة ـباطره بشكل أحسن، كنعتقد أبف أفضل سياسة إلدارة ـباطر اؼب
اؼبصرؼ ىي سياسة التنويع، كابلتإب فاؼبصرؼ مطالب إبعادة النظر ُب اعتماده الكبَت على صيغ البيوع، 

اغبقيقي، ككما قلنا آنفا فإف األزمة  كاالستثمار األسواؽ عآب ُب كالدخوؿ اؼبراحبات عآب عن دبعٌت اػبركج
اؼبالية العاؼبية أثبتت فشل االدكات اؼبصرفية القائمة على الربح الثابت اؼبضموف، كمن ىنا ينبغي على اؼبصرؼ 
التعديل ُب بعض االجراءات اليت يعتمدىا حىت تصبح مطابقة ؼببدا اؼبشاركة ُب الربح كاػبسارة، ألف ىذا 

 اؼبصرؼ من ربقيق األرابح أبماف. د الذم يبكناؼببدأ ىو الطريق الوحي
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Mechanisms of the Central Bank in exercising control over commercial 

banks 
 

 آليات البنك ادلركزم يف شلارسة الرقابة على البنوؾ التجارية 
 1مرًن  تيانيت

 جامعة أبو بكر بلقايد ػ تلمساف
 

 ادللخص : 
من أجل ضماف السَت اغبسن للعمل اؼبصرُب البد من تطبيق نظاـ للرقابة يضمن ضباية غبقوؽ اؼبودعُت ُب ذلك 
البنك . ك البنك اؼبركزم ك ما يستخدمو من آليات ُب الرقابة على التجارية خَت دليل على ىذا . فالرقابة الداخلية 

 جانب الرقابة اػبارجية أىم كسيلتُت يستعملهما البنك اؼبركزم لكشف التجاكزات ك اؼبخالفات اليت تقـو هبا إٔب
 البنوؾ اػباضعة ؽبذه الرقابة اليت تكوف غايتها ضماف السَت اغبسن للعمل اؼبصرُب . 

  ة اػبارجية  ػػ  كشف التجاكزات .الرقابة الداخلية  ػػ اؼبصرؼ  ػػ البنك اؼبركزم  ػػ الرقاب: الكلمات ادلفتاحية 
 

Abstract: 
In order to ensure the good functioning of the banking system, a control system must be applied to 

guarantee the protection of depositors' rights in that bank. And the Central Bank and the use of 

mechanisms in the control of trade is the best proof of this. Internal control, besides external 

oversight, is the most important means used by the Central Bank to detect violations and irregularities 

committed by banks subject to this control, whose purpose is to ensure the good conduct of the 

banking business .   
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 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة : 

 ضماف عن اؼبسؤكلة كاألكٔب الرئيسية اعبهة يبثل حيث ، اؼبصرفية الرقابة أشكاؿ أىم من اؼبركزم البنك رقابة ربتعت
 كالدائنُت اؼبسانبُت كضباية اؼبصرُب اعبهاز كضباية دعم إٔب رقابتو خبلؿ من يهدؼ ك ، اؼبصرُب النظاـ ريةمرااست
 رشيدة إدارة كتوفَت ؛ أصوؽبا كسيولة سبلمة على كاحملافظة ؛ نظمةكاأل ابلقوانُت البنوؾ تقييد من كالتأكد ؛ للبنك
 .  ؽبا

 أنواعها دبختلف للمخاطر البنوؾ تتعرض ال حىت اؼبصرُب القطاع أنشطة على رقيبا أيضا اؼبركزم البنك يعترب
 النقد لقانوف قاطب عليها ؼراكاإلش اؼبرخصة البنوؾ رقابة ُب اؼبسؤكلية بكامل يتمتع حيث إلفبلسها أك كأبعادىا
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 يعترب الذم اؼبإب راراالستق ربقيق ُب الدكلة عليها تعتمد اليت اؼبؤسسات أىم من اؼبركزم البنك كيعد ، كالقرض
 .اؼبصرُب النشاط كتنظيم لرقابة بواسطتها الدكلة تتدخل اليت اإلدارية العمومية اؼبؤسسات من
 الرقابة كصاحب اؼبصرُب اعبهاز على األكؿ اؼبشرؼ بارهابعت اؼبركزم البنك يؤديو الذم الدكر خصوصية كأماـ
 الوظائف كأحدث أىم من التجارية البنوؾ على الرقابة كظيفة كاعتبار ، كاؼبالية اؼبصرفية اؼبؤسسات على األكٔب
  عملية يتؤب حيث ، إليو اؼبوكلة
اؼبعدلة  11ــ  03من األمر  35ادة اؼبإب للبنك كرقابتها دبا يكلفها استنادا لن  اؼب اؼبركز سبلمة مدل ربقيق
. كعليو سنطرح التساؤؿ اؼبوإب : ماىػػػػػػػػػػػػي اآلليات الرقابػػػػػػػػػية للبنك اؼبركزم 04 ــ 10من األمر رقم  02ابؼبادة 

 الػػػػػػػػيت يبارسها عػػػػػػلى البنوؾ التجارية ؟ 
 ك لئلجابة على ىذا التساؤؿ قسمنا الدراسة إٔب  : 

   ػػ الرقابة اؼبصرفية أكال
 اثنيا  ػػ آليات البنك اؼبركزم ُب فبارسة الرقابة على البنوؾ التجارية

 أكال : الرقابة اؼبصرفية 
تنبع أنبية الرقابة على البنوؾ من أنبية الدكر الذم تلعبو ىده األخَتة ُب اغبياة اإلقتصادية ؼبختلف الدكؿ، أم أف 

ف على سبلمة رأس ماؿ اؼبسانبُت ك اؼبستثمرين ك ربقيق أرابح عليو ، ابإلضافة إٔب أنبية الرقابة تكمن ُب اإلطمئنا
يطمئنوا على كدائعهم ك استمرارية دفع فوائد عليها ، ك صبهور العمبلء اؼبستفيدين من صبيع اؼبودعُت ك ذلك حىت 

تمد ُب جزء منها على التسهيبلت اإلئتمانية الذين يهمهم قباح البنك لضماف استمرارية أعماؽبم اليت تع
التسهيبلت اؼبقدمة من طرؼ البنك . ك أخَتا السلطات النقدية فبثلة أساسا ُب البنك اؼبركزم الذم يسعى إٔب 

 ضباية الفئات السابقة.
 ػػ ماىية الرقابة ادلصرفية :  1
 ػػ تعريف الرقابة ادلصرفية :   1.  1

 كر منها مايلي : ىناؾ العديد من التعاريف حوؿ الرقابة اؼبصرفية نذ 
الرقابة اؼبصرفية ىي نوع من أنواع الرقابة اليت سبارسها السلطات النقدية ُب الببلد للتحقق من سبلمة النظم ػػ  

اؼبصرفية ك النقدية اؼبطبقة ، ك التأكد من صحة تطبيق القوانُت ك األنظمة ك التعليمات اؼبصرفية الصادرة من جهة 
كاف ذلك فبثبل ُب البنك اؼبركزم أك مؤسسة النقد أك السلطة اؼبخوؿ ؽبا القانوف حق   ، ك اإلشراؼ ك اؼبراقبة سواء

 اإلشراؼ ك الرقابة على البنوؾ من جهة أخرل.
ػػػ سبثل الرقابة بصفتها إحدل كظائف اإلدارة ؿبور االرتكاز الذم تستند إليو ىذه األخَتة للتأكد من أف األداء 

ك اؼبعايَت اؼبوضوعة ك الرقابة كحاجة جوىرية تنشأ نتيجة احتماؿ حدكث أية  العملي يتم كفق األىداؼ اؼبخططة
 أخطاء أثناء تنفيذ اػبطط اؼبرسومة .
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 فالرقابة ىي الػػػػػتأكد من أف ما ًب عمػػػػػلو موافق ؼبا خطط لو مػػػػسبقا ، ك ؽبا مفػػػػػػهـو كاسع جػػػػػػػػدا يطبق عػػػػػػػلى
 عماؿ  .األشخاص ك اؼبواد   ك األ

 ػػ أمهية الرقابة ادلصرفية :  2. 1
 للرقابة اؼبصرفية أنبية ابلغة تتمثل فيما يلي : 

  العمل على توجيو االستثمارات اليت تقـو هبا البنوؾ نظرا ألنبيتها ُب سبويل مشاريع التنمية االقتصادية
 سواء الطويلة أك متوسطة أك قصَتة األجل. 

 انية تسديد االلتزامات دبواعيدىا . اغبرص على حقوؽ اؼبودعُت ك امك 
  تعترب رقابة القطاع  اؼبصرُب ىامة نظرا للدكر اغبيوم الذم تقـو بو ُب عمليات اؼبدفوعات ك قدرة النقود

 على القوة الشرائية للعملية الوطنية . 
 .  اغبر ص على حقوؽ اؼبودعُت ك امكانية تسديد االلتزامات  دبواعيدىا 

 الرقابة ادلصرفية : ػػ أنواع ك أىداؼ  2
 ػػ أنواع الرقابة ادلصرفية :  1. 2

 يبكن تصنيف الرقابة اؼبصرفية حسب اعبهة اليت تقـو هبا إٔب رقابة داخلية ك رقابة خارجية . 
عرفتها اللجنة االستشارية لؤلعضاء احملاسبُت ُب بريطانيا أبهنا العملية اليت تتضمن ؾبموعة الرقابة الداخلية :  *

لرقابة اؼبالية اؼبوضوعة من طرؼ اإلدارة هبدؼ التمكن من التسيَت ألعماؿ اؼبؤسسة بطريقة منظمة ، ك أنظمة ا
احًتاـ السياسات ك الربامج اؼبسطرة    كضباية االصوؿ ك ضماف قدرة اؼبستطاع صحة ك دقة اؼبعلومات اؼبسجلة . 

شركع لتوضيح السلطات ك الصبلحيات ك فهي عادة ما هتدؼ إٔب رفع مستول الكفاية االنتاجية  ك تنظيم اؼب
 اؼبسؤكليات  . 

 الرقابة اخلارجية ) رقابة البنك ادلركزم (  *
 يوجد ثبلث أنواع من الرقابة اػبارجية ك ىي : 

الرقابة اؼبكتبية : يلـز البنك اؼبركزم البنوؾ التجارية بتقدٙب كافة البياانت ك اؼبعلومات اؼبتعلقة دبختلف األنشطة  •
فية اإلدارية ك الفنية فبثلة ابلقوائم اؼبالية ، ك ما يتبعها من بياانت ك احصائيات ك تقارير تفصيلية عبميع اؼبصر 

 اغبساابت ، ك ذلك بشكل دكرم ك يعتمد ربديد فًتاتو على نوعية تلك البياانت ك حاجة البنك اؼبركزم ؽبا . 
مباشرة ككفقا ؼبنهج ؿبدد ، ك التفتيش اؼبعٍت ليس تدقيقا  الرقابة اؼبيدانية : يقـو البنك اؼبركزم بتفتيش البنوؾ •

بقدر ما ىو تقييم فهو يهدؼ إٔب التحقيق من صحة اؼبعلومات اليت يقدمها البنك للسلطة النقدية ، ك ذلك عن 
ى طريق الكشف اؼبباشر على مصادر ىذه اؼبعلومات ك ُب سجػػػػػػػػػػبلت البنك ٍب ينطلق فريق التفتيش لئلطبلع عل

ك عليو أيضا التأكد من اغبساابت ك فاعلية كسائل الرقابة   مدل تنفيذ البنك لؤلنظمة ك التعليمات الصادرة إليو
الداخلية للبنك ، ٍب يقدـ بعدىا تقرير مفصبل بنتائج أعماؿ التفتيش متضمنا اؼبخالفات ك اؼببلحظات ك مقًتحا 

 لئلجراءات التصحيحية البلزمة. 
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تعاك٘ب : يشًتؾ البنك اؼبركزم مع البنوؾ ُب دراسة اؼبشكبلت اليت تواجو اعبهاز اؼبصرُب ، ك رقابة األسلوب ال *
يتخذ ابالشًتاؾ معها قرارات صباعية  يواجو هبا تلك اؼبشكبلت ، ك ذلك ينمي ركح التعاكف بُت البنك اؼبركزم 

 . لدراسة اؼبشًتكةليت أسفرت عنها اككحدات البنوؾ فبا هبعلها تنفذ القرارات ك التوجيهات ا
 ػػػػ  أىداؼ الرقابة ادلصرفية :   2. 2
 :  ىي اؼبصرفية الرقابة اىداؼ اىم
 . كاؼبستثمرين اؼبودعُت حقوؽ على احملافظة   -
 . اؼبصرُب اعبهاز كضباية دعم   -
 . اؼبستثمرين من قليلة فئة أبيدم اؼبلكية تركيز منع   -
 ىاـ دكر بلعب اؼبصارؼ ىذهِ  كقياـ اؼبودعُت امواؿ كضباية كاألماف الضماف توفَت أب ابلنتيجة سيؤدم كىذا
 . تلفةخاؼب االقتصادية القطاعات كتطوير تنمية ُب كحيوم
ك  الرقابة كمهمة بوظيفة قيامو من ربقيقها اؼبركزم البنك يسعى اليت األساسية الغاية فإف ذلك على على كبناءان 

 : ما يلي  يعتمده الذم الرقابة نظاـ على معتمدان  ؼاؼبصار  أداء تقييم ُب اؼبصرُباإلشراؼ 
 .للسيولة اؼبثلى االدارة ُب االساسي الدكر عيلكتف اؼبالية كاألدكات للمصارؼ كاألماف السبلمة ضماف 1-
 . التضخم معدؿ كزبفيض االصبإب احمللي الناتج ُب حقيقي مبو كربقيق كتنافسي كفء مإب نظاـ بناء 2-
 التضخم . كضغط االعماؿ دكرة توازف كربقيق التداكؿ ُب النقد كمية تعديل أم ، النقدمار ر االستق ربقيق 3-
 . الوطٍت اؼبدفوعات نظاـ ةزاىكن سبلمة صيانة 4-
 .االجتماعي الدعم مشاريع على كالًتكيز االئتماف منح مؤسسات تعسف من الزابئن ضباية5-

 على البنوؾ التجارية :  اثنيا ػػ آليات البنك اؼبركزم ُب فبارسة الرقابة
تن  تشريعات الدكؿ اؼبتعلقة ابلبنوؾ اؼبركزية ، على خضوع البنوؾ لرقابة البنك اؼبركزم هبدؼ متابعة نشاطها، ك 
تتم ىذه الرقابة عن طريق آليات يستعُت هبا البنك اؼبركزم من اجل فبارستو ؽبػػػػػػذه اؼبهمة ، ك تساعػػػػػػػد ىذه 

 بنك اؼبركزم على الكشف عن اؼبخالفات اؼبرتكبة من طرؼ البنوؾ ك التنبأ ابلتجاكزات البنكية . االخيػػػػػػػػرة ال
ك تتمثل ىذه اآلليات ُب كل من رقابة اؼبستندات ك الواثئق أين يهتم اؼبفتشوف ابلبياانت االئتمانية اؼبتوفرة ، ك كل 

كذا دراسة حساابت البنك اليت تستعمل كمؤشر   ما يتعلق ابؼبيزانية ك ربقيق االرابح ك اػبسائر لكل عاـ ، ك
للداللة عن مدل سبلمة مركزه اؼبإب ، أما اآللية األخرل فتتمثل ُب التفتيش الدكرم اليت تتم ُب عُت اؼبكاف أم 

 عن طريق قياـ أعواف البنك بتفتيش ملفات البنوؾ ابلقياـ بزايرات مفاجئة ؽبا . 
 
 
 الرقابة ادلكتبية :   ػػ  1
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الرقابة اؼبكتبية من أىم أنواع الرقابة اليت يقـو هبا البنك اؼبركزم ، حيث تعمل ىذه الرقابة على تطوير منهج  تعترب
رقايب فعاؿ لتحليل اؼبخاطر اليت يتعرض ؽبا كل بنك حبيث يبكن تتبع أنواع ك تطور اؼبخاطر اليت تواجو البنوؾ ك 

تطوير نظاـ إنذار مبكر يسمح للبنك اؼبركزم ابزباذ تقييم مدل أتثَت بعض األحداث على البنوؾ ، ك كذا 
 إجراءات استباقية للتأكد من أماف ك سبلمة اعبهاز اؼبصرُب .

ك ىذا النوع من الرقابة هبعل من عملية الرقابة اؼبكتبية فعالة ، ك اليت تعتمد ابلدرجة االكٔب على دقة ك صحة 
 ا لتعريف الرقابة اؼبكتبية ك كيفية فبارستها ؽبذه الرقابة .البياانت اؼبزكدة من قبل البنوؾ ، ك ىذا ما يدفعن

 : ػ تعريف الرقابة ادلكتبية   1. 1
 ، البنوؾ قبل من الرقابية السلطات إٔب تقدـ اليت اؼبالية البياانت كربليل رجعة ا ـ طريق عن اؼبكتبية الرقابة تتم
 ىذه تقيد مدل كمعرفة ، كاإلدارم اؼبإب الوضع ىعل كالوقوؼ الرقابة عملية يسهل البياانت ىذه ربليل أف حيث

 . كالتعليمات كالقوانُت ابألنظمة اؼبؤسسات
 تكوف اليت البنوؾ من يطلبها اليت البياانت على دكرية فحوصات إجراء  طريق عن الرقابة ىذه اؼبركزم البنك يبارس
 ىذه بُت كمن ، الوظائف هبا سبارس اليت الكفاءة كدرجة اؼبالية كزىاا ر م حقيقة على ؼرااإلش أجل من تصرفو ربت
 كاليت اؼبركزم للبنك اؼبعلومات دبوافاة عادة البنوؾ تقـو حيث ، انيةيز كاؼب اػبسائر، األصوؿ عناصر قبد البياانت
 .اؼبركزم البنك كؼبتطلبات العمل ؼبقتضيات تبعا دكرية تافًت  على تكوف
 ال حيث يريدىا اليت كاؼبعلومات البياانت على اغبصوؿ ُب اتمة ريةحب الرقايب دكره أداء أثناء اؼبركزم البنك يتمتع
 مناسبا هراي الذم الوقت كربديد عليها االطبلع ُب اغبرية مطلق فلو ، اؼبركزم البنك اذباه هبا وبتج قيود أية توجد
  . صرفيةاؼب السرية دببدأ يقيد ٓب اؼبركزم البنك أف قبد كمنو ، الرقابية أىدافو ربقيق أجل من كذلك

 شلارسة الرقابة ادلكتبية :  ػػ 2. 1
 ككفقا احملددة اؼبواعيد ُب كالكشوفات اؼبعلومات على حصولو طريق عن اؼبكتبية الرقابة اؼبركزم البنك يبارس
 اإليضاح ضركرة رل أ إذا ما حالة ُب إضافية معلومات طلب لو يبكن كما اؼبركزم ، البنك يقرىا اليت للنماذج
 اؼبعلومات ىذه بنشر يقـو أف اؼبركزم للبنك يبكن كما اؼبسددة ، اؼبواعيد ُب يقدمها أف اؼبرخ  البنك كعلى
 .موافقتو على حصل إذا إال اؼبرخ  البنك أعماؿ عن الكشف النشر ىذا ُب يكوف ال أف بشرط لكن
 وبتوم كالذم اليومي كشفال مثل يومي بشكل إما اؼبركزم البنك هبا يزكد اليت الدكرية كالبياانت الكشوفات تكوف
 كاالحتساب الرصيد معرفة منو اؽبدؼ كيكوف اؼبركزم البنك لدل اؼبرخ  للبنك اعبارم اغبساب رصيد على

 .اؼبرخصة البنوؾ من بنك لكل النقدم االحتياطي
 تعكس مرخ  بنك لكل شهرية نيةزامي عن عبارة ىو الذم الشهرم كالبياف شهرم بشكل يكوف أف يبكن كما
 ككشوفات ، اؼبتعددة كاؼبالية النقدية النسب كاحتساب األداء رقبة ا ـ هبدؼ ربليلها يتم حيث نشاطاتو كافة
 كالتوزيع ماؿ سرأ كفاية عن ربعية كشوفات ككذا ، اؼبستملكة تراكالعقا تاكاالستثمار  االئتمانية تزاالًتك
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 كما ¹ االستحقاؽ مبدأ حسب لسيولةا ككشوفات ، سنويةع رب مالية كحساابت كالتسهيبلت للودائع القطاعي
 كقسم اؼبدين جانب كىو اؼبوجودات من قسم على البياف ىذا وبتوم

 . ² الدائن جانب كىو اؼبطلوابت
 البنوؾ لدل غبساابتو  اقبرام يضعها اليت السنوية التقارير اؼبركزم البنك جعراي حيث السنوم، التقرير إٔب إضافة
 النسب اؼبركزم البنك براقي كما ـبالفة أم من البنك نشاط خلو من كالتأكد توراراق تنفيذ من للتثبت كذلك
 :أنبها كمن كالنقدية اؼبالية
 . للدينار % 70 ك العمبلت إلصبإب % 100 األدٗب كحدىا القانونية السيولة نسبةػػػ  
 .  االستحقاؽ حسب السيولةػػ 
 ؾبموع  تتجاكز ال كأف ، ابؼبخاطر اؼبرجحة وداتاؼبوج من (% 12 ) األدٗب كحدىا ماؿ سرأ كفاية نسبةػػ 

 . بو اؼبكتتب البنك ماؿ سرأ من (% 50 ) الشركات صبيع ماؿ سرأ ُب البنك ملكية
 تزيد كاليت عمبلئها كافة أخطار عن التصريح البنوؾ من يطلب حيث للبنوؾ اؼبصرفية األخطار خدمة تقدٙبػػ  

 أم منح عند اؼبناسبار القر  ازباذ على البنوؾ مساعدة أنوش من كىذا ، دينار ألف  20 عن تسهيبلهتم
  . العمبلء ىؤالء أخطار ضوء ُب لعمبلئها تسهيبلت

 الرقابة ادليدانية :  ػػ  2
 اؼبركزم البنك موظفي أك أجهزة أحد يبارسها اليت الرقابة تلك هبا نعٍت اليت اؼبيدانية الرقابة الدكرم ابلتفتيش يقصد
 لكن استثنائية رقابة ىي اؼبيدانية الرقابة كانت كٕاف حيث ، اؼبكاف عُت ُب اؼبالية كاؼبؤسسات يةالتجار  البنوؾ على
 .  اؼبصرفية ىةزاالن ربقيق إٔب هتدؼ لكوهنا عليها التعرؼ من البد
 : الرقابة ادليدانية   ػػ 1.  2
 موظفيو من أكثر أك موظف فتكلي خبلؿ من ؿبدد ؼبنهج كفقا للبنوؾ الدكرم ابلتفتيش اؼبركزم البنك يقـو

 اؼبركزم البنك ؼبوظفي التسهيبلت يقدموا أف البنك ىذا ُب اؼبوظفُت كعلى ، بنك أم كسجبلت دفاتر بفح 
 .اؼبطلوبة كالواثئق كاغبساابت الدفاتر ىب  فيما
 أك ودعُتاؼب صاّب غَت ُب سارت قد اؼبرخ  البنك أعماؿ أف التفتيش بعد اؼبركزم البنك لرآ إذا ما حالة ُب

 ، التفتيش نتائج ُب اؼبفصل ريو أ بياف منو يطلب كأف خطيا بذلك اؼبرخ  البنك يشعر أف عليو ، اؼبسانبُت
 كتصحيح اؼبضرة كاألساليب األعماؿ  عن ابلتوقف اؼبرخ  البنك إٔب أكامره إصدار ذلك بعد اؼبركزم كللبنك
 . هاعن الناصبة األكضاع

 نية : أىداؼ الرقابة ادليدا ػػ 2.  2
 عاـ بشكل اؼبصرُب اعبهاز ىةزان ُب العامة الثقة على اإلبقاء اؼبالية كاؼبؤسسات البنوؾ على اؼبيدا٘ب التفتيش يهدؼ
 :التفتيش بعملية القياـ أثناء التالية األىداؼ من ابلتحقق يكوف كذلك ، خاص بشكل كالبنوؾ
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 مصادر على اؼبباشر  الكشف طريق عن كذلك ، ةالنقدي للسلطة البنك يقدمها اليت اؼبعلومات صحة من التحقق
 كالتعليمات لؤلنظمة البنك تنفيذ مدل على لئلطبلع التفتيش فريق ينطلق ٍب ، البنك سجبلت ُب اؼبعلومات ىذه

 ، نفسو البنك إدارة ؾبلس من أك اؼبختلفة اغبكومية األجهزة من أك النقدية السلطة من كاف سواء إليو الصادرة
 كالضبط الرقابة كسائل فعالية مدل من كالتأكد اغبساابت مطابقة مدل من التحقق التفتيش فريق على يكوف كما

 يتم حبيث كاؼببلحظات اؼبخالفات متضمنا أعمالو نتائج حوؿ منفصبل يرا تقر  تقدٙب يتم ٍب ، البنك ُب الداخلي
 اؼبإب الوضع كمتانة سبلمة من أكدالت أجل كمن ، التفتيش فريق قبل من البلزمة التصحيحية ًتاح االجراءاتاق

 ، ماؿ رأس كىي البنك نشاطات من األكٔب األحرؼ إٔب يشَت الذم(CAMELS ) استخداـ نظاـ   يتم للبنك
 .    السوؽ ؼبخاطر اؼبوجودات حساسية ٍب كمن السيولة ، الرحبية ، اإلدارة ، اؼبوجودات وعيةن
 :ابلتحقق البنوؾ ٔبإ هتارازاي أثناء أيضا التفتيش فرؽ تقـو كما 
 رحبية من التحقق ، اإلدارة ؾبلس كتركيبة التنظيمي اؽبيكل على كاإلطبلع داخلية كرقابة ضبط أنظمة كجود من
 على كاغبماية الضبط أنظمة تقييم،  النافذة كالتعليمات كاألنظمة ابلقوانُت البنك تقيد كمدل كسيولتو البنك

 . اؼبعلومات تكنولوجيا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة : اخلػػػػػػػػػػػ
 لتحقيق اؼبركزم البنك يعتمدىا اؼبصرفية كالرقابة لئلشراؼ نظم اعتماد تتطلب اؼبصرُب العمل كخصوصية طبيعة اف

 الرقابة نظاـ اؼبصارؼ ، يرتكز اداء تقييم ك اؼبصرُب للقطاع اؼبالية السبلمة على ابحملافظة أغراضو ك أىدافو
 للمصرؼ التشغيلي االداء كبواقع احمليطة البيئية تااؼبتغَت  بواقع عبلقة ذات مهمة عناصر ؾبموعة على كالتفتيش
 اؼبصرفية الرقابة عملية فأف كؽبذا كتتبدؿ تتغَت اليت البيئية تااؼبتغَت  طبيعة على يعتمد العناصر ىذه اختيار فأف كؽبذا
 نظاـ وبققو ما كىذا اؼبصرفية البيئة ُب جديدة تكوف قد تاؼبتغَت  اضافة ك ربديثأ مستمر بشكل تتطلب

CRAFTE ادارة كعنصر غبوكمةا راعنص نبا اؼبصرُب االداء تقييم أب  مهمُت اساسيُت عنصرين اضاؼ الذم 
 . اؼبصرُب ابألداء عبلقة كذات اغباضر الوقت ُب كبَتة انبية اكتسبت اليت العناصر من كىي اػبطر
 طبيعة تفرضو كما احمليطة البيئية اتاؼبتغَت  ظل ُب كالتحديث ويرػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتط أب ربتاج اؼبصرفية الرقابة مػػػػػػػػػػػػػػػػػنظ فاغَت 

 .اؼبصرُب األداء تقييم ُب كاألداء القياس معايَت تفرضو كما اؼبصرُب ابلعمل العبلقة ذات كالعناصر كالعوامل التقنيات
 ادلراجع : 

اإلماـ صبلح الدين دمحم أمُت ، صادؽ راشد الشمرم ، تفعيل أنظمة الرقابة اؼبصرفية ك تطويرىا كفق اؼبعايَت الدكلية ػػػ ػ 0
 .  2011مبوذجا ؾبلة اإلدارة ك اإلقتصاد ، السنة الرابعة ك الثبلثوف ، العدد التسعوف ،  CRAFTEنظاـ 

على البنوؾ التجارية ُب ربقيق استقرار اعبهاز اؼبصرُب ، حالة اعبزائر ،  ػػػػ أكعمراف سفياف ، أنبية رقابة البنك اؼبركزم  8
 2017مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماسًت ، زبص  نقود مالية ، كلية العلـو اإلقتصادية ، جامعة دمحم خيضر ، بسكرة ، 

 . 
، حبث مقدـ الستكماؿ ػػػ إيهاب غازم زيداف ، مدل تطبيق معايَت ابزؿ على قطاع اؼبصارؼ اػباصة ُب سوراي  0

 . 2009متطلبات اغبصوؿ على درجة دكتوراه الفلسفة ُب العلـو اؼبالية ك اؼبصرفية ، سوراي ، 
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ُب  اؼباسًت شهادة لنيل مذكرة ،-اعبزائر حالة دراسة-البنوؾ أداء تفعيل ُب كدكرىا اؼبصرفية الرقابة رشيدة ، ػػػ جبلكم 9
 . 2015 البويرة، أكغباج، ؿبند أكلي جامعة التسيَت، كعلـو كالتجارية ديةاالقتصا العلـو كلية االقتصادية، العلـو

  2012خالد أمُت عبد هللا ، التدقيق ك الرقابة ُب البنوؾ ، دار كائل للنشر ك التوزيع ، االردف ،  2
كفق اؼبعايَت الدكلية  ػػ     صبلح الدين دمحم أمُت اإلماـ ، صادؽ راشد الشمرم ، تفعيل أنظمة الرقابة اؼبصرفية ك تطويرىا 2

   2011مبوذجا ؾبلة اإلدارة ك اإلقتصاد ، السنة الرابعة ك الثبلثوف ، العدد التسعوف ،  CRAFTEنظاـ 
ػػػ  حسن صبلح الدين ، الرقابة على أعماؿ البنوؾ ك منظمات األعماؿ : تقييم أداء البنوؾ ك اؼبخاطر اؼبصرفية  7

 . 2010اىرة ، االلكًتكنية ، دار الكتب اغبديث ، الق
 . 2012ػػ خالد أمُت عبد هللا ، التدقيق ك الرقابة ُب البنوؾ ، دار كائل للنشر ك التوزيع ، االردف ،  2
 . 2010ػ   2009ػػػ شيخ عبد اغبق ، الرقابة على البنوؾ التجارية ، رسالة ماجستَت ، جامعة اضبد بوقرة ، بومرداس ،  1

العلـو ،  ُب الدكتورة شهادة لنيل مقدمة أطركحة ، اؼبتعثرة اؼبالية كاؼبؤسسات للبنوؾ القانونية الوضعية قباة ، طباع 01
 .2016 كزك ، تيزم معمرم ، مولود جامعة السياسية ، كالعلـو اغبقوؽ كلية قانوف ، زبص 

ة مقدمة  ، مذكر  BNAػػ عاشورم صورية ، دكر نظاـ التقييم اؼبصرُب ُب دعم الرقابة على البنوؾ التجارية دراسة حالة   00
كجزء من متطلبات نيل شهادة اؼباجستَت ُب العلـو التجارية ، زبص  دراسات مالية ك ؿباسبة معمقة ، جامعة سطيف 

 .  2011ػ  2010، 
 . 2008ػػ دمحم الصَتُب ، إدارة اؼبصارؼ ، دار الوفاء للطباعة ك النشر ، مصر ،   08
خلية ك التدقيق ُب البنوؾ التجارية ، دراسة حالة حوؿ التدقيق على ػػ مرصاد صاّب  ، دمحم األمُت طفيش ، اؼبراجعة الدا   00

عمليات التمويل ُب بنك الربكة اعبزائرم ، مذكرة لنيل شهادة الليسانس ُب العلـو التجارية زبص  ؿباسبة ، كلية العلـو 
 . 2013اإلقتصادية ك التجارية ك علـو التسيَت ، جامعة كرقلة  ، 

عبد الرزاؽ ، متطلبات تكييف الرقابة اؼبصرفية ُب النظاـ اؼبصرُب اعبزائرم مع اؼبعايَت العاؼبية ،  ػػ زيداف دمحم ، جبار  09
 12ػ  11مداخلة ُب اؼبؤسبر العلمي الدكٕب الثا٘ب حوؿ إصبلح النظاـ اؼبصرُب اعبزائرم ، جامعة كرقلة ، اعبزائر ، أايـ 

 . 2008مارس ، 
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Human resources in the context of sustainable development and full operation 

 Japanese and Malaysian experience as a model 

التجربة الياابنية  تكوين ادلوارد البشرية يف ظل التنمية ادلستدامة كحتقيق التشغيل الكامل
 ك ادلاليزية منوذجان 

  1صديقي أمحد 
 جامعة اضبد دراية، ادرار، اعبزائر   

 2بد هللاالطييب ع
  جامعة اضبد دراية، ادرار، اعبزائر 

                            
 ادللخص:
إف التنمية اؼبستدامة اليت تعػٍت تعظػيم اؼبكاسػب الصػافية مػن التنميػة االقتصػادية مػع ضػماف احملافظػة علػى  

هػا ربقيػػق اؼبوائمػػة بػػُت ثبلثػػة اػبػدمات كنوعيػػة اؼبػػوارد الطبيعيػػة عػرب الػػزمن، ىػػي تنميػػة تفاعليػة حركيػػة أتخػػذ علػػى عاتق
 أركاف رئيسية ىي: البشر، اؼبوارد كالبيئة.

كعلػػى اعتبػػار أف اؼبػػوارد البشػػرية ىػػي أحػػد األركػػاف الػػثبلث للتنميػػة اؼبسػػتدامة، فػػإف االىتمػػاـ هبػػا كتنميتهػػا  
لتنميػػػة لتحقيػػػق تنميػػػة بشػػػرية مسػػػتدامة يعػػػد ضػػػركرة حتميػػػة كمسػػػؤكلية كبػػػَتة علػػػى عػػػاتق كػػػل حكومػػػة تنشػػػد ربقيػػػق ا

الػػيت تعػٍت تركػػز عمليػة التنميػػة علػى الرجػػاؿ كالنسػاء كخاصػػة الفقػراء كالفئػػات –اؼبسػتدامة. كالتنميػة البشػػرية اؼبسػتدامة 
ؽبػا طبسػة جوانػب رئيسػية  -الضعيفة مع ضباية فرص اغبياة لؤلجيػاؿ اؼبقبلػة كالػنظم الطبيعيػة الػيت تعتمػد عليهػا اغبيػاة

 ستدامة كاألمن.ىي: التمكُت، التعاكف، اإلنصاؼ، اال

كدبػػػا أف ربقيػػػق التشػػػغيل الكامػػػل للمػػػوارد البشػػػرية يسػػػتلـز ابلضػػػركرة مسػػػتوايت أعلػػػى مػػػن النمػػػو اؼبسػػػتمر  
اؼبصػػاحب للتطػػور البيئػػي إٔب جانػػب إصػػبلح األضػػرار البيئيػػة كالػػيت ىػػي متعػػذرة ُب أفضػػل حاالهتػػا، كمػػن ىنػػا تػػدرؾ 

اعبزائر كدكلػػة هتػػدؼ إٔب ربقيػػق فػػأنبيتهػػا ُب تنميػػة اجملتمػػع. اغبكومػػات كمػػن بينهػػا اعبزائػػر حجػػم اؼبشػػػػػكلة كصػػدارة 
التنميػة اؼبسػػتدامة، ك تػدرؾ حجػػم الصػعوابت الػػيت تواجههػا، لػػذلك ربػاكؿ جاىػػدة االىتمػاـ ابلتنميػػة البشػرية هبػػدؼ 

  الوصوؿ إٔب التشغيل الكامل.

التشػغيل الكامػل، ،تنميػة اجملتمػع، اؼبسػتدامة اؼبػوارد البشػرية، التنميػة اؼبسػتدامة، التنميػة البشػرية الكلمات ادلفتاحية: 
 . التجربة الياابنية كاؼباليزية
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2 tayebiabdellah@yahoo.fr 
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Abstract: 

 The sustainable development that means the magnification of net gains from the economic 

development with ensuring the quality of services and natural resources over time, is an interactive 

mobility development take on its responsibility the approval between its three basic elements witch 

are: human, resources and ecology. 

 And because the human resources is one of three basic elements of sustainable 

development, so give it the interest and development to realize a sustainable human development is an 

imperative and a big responsibility of each government seeks to achieve sustainable development. 

The sustainable human development -that means the development process focused on men and 

women specially the poor and vulnerable groups with protecting the life chances for future 

generations, the natural systems that life depends as well- has five basic sides witch are: 

empowerment, cooperation, equity, sustainability and security. 

 The realization of full operation of human resources requires higher levels of growth 

associated with the development of environmental in addition to the remediation of environmental 

damage witch in impossible at its best situations, so the governments including Algeria are aware 

about the size of problem and its importance in forefront of community development. Algeria as a 

country aims to realize sustainable development recognizes the difficulties that are face, so it try to 

give the interest to human resources in order to reach full operation. 

Key words: human resources, sustainable development, sustainable human development, 

Community Development , full operation, The Japanese and Malaysian experience. 

Jel Classification: J24, Q01, Q10, F63. 

 

 ادلقدمػػػة:
هتػػدؼ ـبتلػػف الػػدكؿ إٔب تبػػٍت سياسػػات اقتصػػادية تصػػل بفضػػلها إٔب ربقيػػق النمػػو كالتنميػػة كبلػػوغ تصػػور  

التنميػػػة اؼبسػػػتدامة الػػػيت أصػػػبحت تعػػػٍت تعظػػػيم اؼبكاسػػػب الصػػػافية مػػػن التنميػػػة االقتصػػػادية مػػػع ضػػػماف احملافظػػػة علػػػى 
 اػبدمات كنوعية اؼبوارد الطبيعية عرب الزمن.

ليت حققت معدالت مبو مرتفعة أف ىػذا األخػَت مرىػوف بوجػود تػراكم رأظبػإب كقد أسفرت ذبارب الدكؿ ا 
)مػػػادم( كبػػػَت، لكػػػن دراسػػػات الحقػػػة أثبتػػػت أف اعبػػػزء اؼبهمػػػل أسػػػيء تقػػػديره، كحصػػػر مفهػػػـو رأس اؼبػػػاؿ اؼبػػػادم 
ن )اإلنتػػاجي كاالجتمػػاعي بدرجػػة أقػػل( كأنبػػل دكر كمسػػانبة رأس اؼبػػاؿ البشػػرم ُب النمػػو االقتصػػادم، كُب ىػػذا ذبػػ

 على اغبقائق اليت أثبتت أنو يفسر نسبة معتربة منو.
منػػذ ذلػػك اغبػػُت كالدراسػػات تتػػوأب لفهػػم حقيقػػة اؼبػػوارد البشػػرية ككيفيػػة تنميتهػػا كتقويبهػػا كربقيػػق الػػًتاكم  

اؼبطلػػوب كاجملػػدم ُب رأس اؼبػػاؿ البشػػرم للمسػػانبة ُب ربقيػػق مسػػتول مبػػو كػػاؼ لتحقيػػق التنميػػة اؼبنشػػودة كالرفاىيػػة 
 ساف.لئلن

علػػى ضػػوء مػػا سػػبق ذكػػره ربػػاكؿ ىػػذه اؼبداخلػػة، تسػػليط الضػػوء علػػى التنميػػة اؼبسػػتدامة ٍب التنميػػة البشػػرية  
اؼبسػػتدامة مػػع عػػرض ذبػػارب بعػػض الػػدكؿ ُب ىػػذا اجملػػاؿ، كُب األخػػَت التطػػرؽ لطػػرؽ كتقنيػػات تنميػػة اؼبػػوارد البشػػرية 

 شغيل الكامل.بطريقة فعالة ُب ظل التنمية اؼبستدامة كذلك هبدؼ ربقيق الت
 . التنمية ادلستدامة، مفهومها كأركاهنا:1



 صديقي أمحد، الطييب عبد هللا
 

136 

 

 2018 ديسمرب ، 2العدد، 1اجمللد                                                            NARAFE رللة     

دبػػا أنػػو قػػد ًب التطػػرؽ مػػن قبػػل بشػػكل مفصػػل ؼباىيػػة التنميػػة اؼبسػػتدامة ككػػل مػػا يتعلػػق هبػػا، فإننػػا سػػنتناكؿ  
 ابختصار كل من مفهـو التنمية اؼبستدامة كأركاهنا.

 
 . مفهومها:1.1

لنػدكات اؼبغلقػػة، كٓب يظهػػر إٔب حيػز الوجػػود إال ُب بدايػػة لقػد ظػػل مفهػـو التنميػػة اؼبسػػتدامة مقتصػرا علػػى ا 
الثمانينات حُت أخذ مفهـو التنمية اؼبستدامة معػاف جديػدة كراح يسػتأثر ابىتمػاـ علمػي كفكػرم متجػدد. كسػنوجز 

 ابختصار السياؽ التارىبي للتنمية اؼبستدامة:
 14دكلػػة مػػن بينهػػا  112ظػػره نظمتػػو األمػػم اؼبتحػػدة  ك ح :1972جويليػػة  16-5بػػُت  مػػؤمتر سػػتوكهوم - أ

دكلة عربية، برز من خبللػو مفهػـو جديػد للتنميػة عػرؼ ابسػم " التنميػة اؼبسػتدامة " حيػث ًب التوصػل إٔب 
 انو هبب أف تؤخذ االعتبارات البيئية ُب اغبسباف. 

 أنشػػأت اعبمعيػػة العامػػة لؤلمػػم اؼبتحػػدة بػػرانمج األمػػم اؼبتحػػدة  : UNEPبػػرانمج األمػػم ادلتحػػدة للبيئػػة - ب
ك تتمثػػل كظائفػػو األساسػػية ُب تقريػػر  1982للبيئػػة بعػػد عشػػرية كاملػػة مػػن عقػػد مػػؤسبر سػػتوكهوٓب أم سػػنة 

التعاكف بُت الدكؿ ُب ؾباؿ البيئة كمتابعة الربامج البيئية ك جعل األنظمة البيئيػة الوطنيػة كالدكليػة ُب الػدكؿ 
 سم اػبطط كالسياسات البلزمة لذلك.اؼبختلفة ربت اؼبراجعة اؼبستمرة فضبل عن سبويل تلك الربامج ك ر 

أصػدرت اعبمعيػة العامػة لؤلمػم  1987ُب سنة : 1987أفريل  27 تقرير اللجنة ادلنبثقة عن مؤمتر نًنكيب - ت
ك مػػا بعػػدىا" ىػػذا التقريػػر يهػػدؼ إٔب ربقيػػػق  2000اؼبتحػػدة قػػرارا وبمػػل عنػػواف "اؼبنظػػور البيئػػي ُب سػػنة 

 .التنمية اؼبستدامة 

 :8118ك جوىنسربغ  0118نًنك قميت األرض بريودجيا - ث

  لقػػػد اىتمػػػت قمػػػة ريػػػو ابلقضػػػية البيئيػػػة لعمػػػـو الكوكػػػب ك  : 1992قمػػػة األرض بريودهبػػػانَتك
رئيس دكلة ك ملك ك قد جاءت ىذه القمة بعد مركر عشػرين عامػا علػى مػؤسبر  150حضرىا 

 األمم اؼبتحدة عن البيئة ك اإلنساف. 

 ـ ك قػػد سبيػػزت عمػػا سػػبقها  2002ُب سػػبتمرب عقػػدت ىػػذه القمػػة  : قمػػة األرض جبوىانسػػربغ
حيث كضعت معايَت عملية غبماية الثركة السػمكية ُب العػآب ك حػددت خططهػا ػبفػض عػدد 

 .سكاف األرض احملركمُت من اؼبياه الصاغبة للشرب ك االغتساؿ إٔب النصف

اؼبػػوارد الػػذم خصػػ   لتنميػػة اؼبسػػتدامة ُب تقريػػر االربػػاد العػػاؼبي للمحافظػػة علػػىلكًب كضػػع تعريػػف ؿبػػدد  
، اإلسػػرتاتيجيات الدكليػػة للمحافظػػة علػػى البيئػػةربػػت عنػػواف:  1981أبكملػػو للتنميػػة اؼبسػػتدامة الػػذم صػػدر عػػاـ 

علػػى أهنػػا "السػػعي الػػدائم لتطػػوير نوعيػػة اغبيػػاة اإلنسػػانية مػػع األخػػذ بنظػػر االعتبػػار قػػدرات كإمكػػاانت النظػػاـ البيئػػي 
ريف ابالسػتعماؿ اؼبكثػف ؼبفهػـو االسػتدامة ُب الزراعػة كضػركرة احملافظػة علػى الذم وبتضن اغبياة. كقد أتثر ىذا التع
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خصػػوبة األرض الزراعيػػػة، فبػػػا حفػػػز أف زبطػػو اغبركػػػة البيئيػػػة خطػػػوة مهمػػػة ُب أف تقػػدـ تقريرىػػػا النهػػػائي كالػػػذم ضبػػػل 
قريػػر دبثابػػة الػػػوالدة فكػػاف صػػدكر ىػػذا الت 1987عنػػواف "مسػػتقبلنا اؼبشػػًتؾ" إٔب اعبمعيػػة العامػػة للبيئػػة كالتنميػػة عػػاـ 

اغبقيقيػػة ؼبفهػػـو التنميػػة اؼبسػػتدامة، ألنػػو كألكؿ مػػرة دمػػج مػػا بػػُت االحتياجػػات االقتصػػادية كاالجتماعيػػة كالبيئيػػة ُب 
  .تعريف كاحد
كعرفت التنمية اؼبسػتدامة حسػب تعريػف بركتبلنػد علػى أهنػا التنميػة الػيت تػدعو إٔب عػدـ اسػتمرار األمبػاط  

لشماؿ أك اعبنػوب كاالستعاضػة عنهػا أبمبػاط اسػتهبلكية كإنتاجيػة مسػتدامة كدكف ربقيػق مثػل االستهبلكية سواء ُب ا
ىػػذا التطػػور فػػبل ؾبػػاؿ لتطبيػػق حقيقػػي ؼبفهػػـو التنميػػة اؼبسػػتدامة الشػػاملة كقػػد أكػػد التقريػػر االرتبػػاط اؼبتبػػادؿ مػػا بػػُت 

أيػػػة إسػػػًتاتيجية أك سياسػػػة مسػػػتدامة دكف  التنميػػػة االقتصػػػادية كالبيئيػػػة كاالجتماعيػػػة كأبنػػػو ال يبكػػػن إعػػػداد أك تطبيػػػق
 دمج ىذه اؼبكوانت معا.

 :نستخل  فبا سبق أف التنمية القابلة لبلستمرار تتضمن 

 .الوفاء حباجات اغباضر دكف اغبد من قدرات أجياؿ اؼبستقبل على الوفاء حباجاهتا 

 ة الػػػيت تعرضػػػت للتػػػدىور كسػػػوء اإلدارة الواعيػػة للمصػػػادر اؼبتاحػػػة كالقػػػدرات البيئيػػػة كبػػػو إعػػػادة أتىيػػػل البيئػػػ
 االستخداـ.

  األخػػذ بسياسػػات التوقعػػات ك الوقايػػة األكثػػر فعاليػػة اقتصػػاداي ُب ربقيػػق التنميػػة اؼببلئمػػة للبيئػػة دكف إنبػػاؿ
 التعامل مع اؼبشكبلت البيئية اؼبباشرة.

 .كضع أىداؼ سياسات البيئة كالتنمية ُب إطار التنمية القابلة لبلستمرار 

 نمية ادلستدامة:. أركاف الت8.0
   أكد تقرير بركتبلند أنو لتطبيق أم سياسة مسػتدامة ال بػد مػن االرتبػاط بػُت كػل مػن اعبانػب االقتصػادم

 كالبيئي كاالجتماعي كاليت سبثل األركاف الثبلث للتنمية اؼبستدامة.

دمات يكػػػػوف النظػػػػاـ مسػػػػتداما ُب حػػػػاؿ حققػػػػت العدالػػػػة ُب التوزيػػػػع، كٍب إيصػػػػاؿ اػبػػػػاجلانػػػػب االجتمػػػػاعي: 
االجتماعيػػة كالصػػحة كالتعلػػيم إٔب ؿبتاجهػػا كربقيػػق اؼبسػػاكاة ُب النػػوع االجتمػػاعي كاحملاسػػبة السياسػػية كاؼبشػػاركة 

 الشعبية لكافة فئات اجملتمع ُب عملية صنع القرار.

النظػػاـ اؼبسػػتداـ ىػػو النظػػاـ الػػذم يػػتمكن مػػن إنتػػاج السػػلع كاػبػػدمات بشػػكل مسػػتمر اجلانػػب االقتصػػادم: 
ظ علػػى مسػػتول معػػُت قابػػل لػػئلدارة مػػن التػػوازف االقتصػػادم مػػا بػػُت النػػاتج العػػاـ كالػػدين، كأف يبنػػع كالػػذم وبػػاف

 حدكث إختبلالت اجتماعية انذبة عن السياسات االقتصادية.
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النظاـ اؼبستداـ بيئيا هبب أف وبافظ على قاعػدة اثبتػة مػن اؼبػوارد الطبيعيػة كيتجنػب االسػتنزاؼ  اجلانب البيئي:
رد اؼبتجػػددة كيشػػمل ذلػػك إنتاجيػػة الًتبػػة كاالتػػزاف اعبػػوم كاألنظمػػة البيئيػػة الطبيعيػػة الػػيت ال تصػػنف الزائػػد للمػػوا

 عادة كموارد اقتصادية.

كبػػػذلك نػػػرل أف االجتمػػػاعيُت يركػػػزكف علػػػى العوامػػػل األساسػػػية الفعالػػػة ُب التنميػػػة اؼبسػػػتدامة أم األفػػػراد  
لموسة أحياان مثل الرفاىية كالتمكُت االجتمػاعي. بينمػا كمدل احتياجاهتم كرغباهتم كاستخداـ الوحدات غَت اؼب

يسػػػػعى االقتصػػػػاديوف إٔب زايدة الرفاىيػػػػة البشػػػػرية إٔب أقصػػػػى درجػػػػة ُب ظػػػػل اؼبوجػػػػودات الرأظباليػػػػة كالتكنولوجيػػػػة 
الراىنػػػػػة كاسػػػػػتخداـ الوحػػػػػدات االقتصػػػػػادية مثػػػػػل اؼبػػػػػاؿ أك القيمػػػػػة اؼبتحققػػػػػة كوهنػػػػػا معيػػػػػارا للقيػػػػػاس حػػػػػُت يركػػػػػز 

مػػن خػرباء البيئػػة علػى اغبفػػاظ علػػى تكامػل الػػنظم االيكولوجيػة البلزمػػة لبلسػتقرار الكلػػي لنظامنػػا  االيكولوجيػوف
 العاؼبي كاالىتماـ بقياس كحدات الكياانت الطبيعية كالكيميائية كالبيولوجية.

 التنمية البشرية ادلستدامة: .8
 بها.نتناكؿ ُب ىذا العنصر كل من مفهـو التنمية البشرية اؼبستدامة كجوان 

 مفهومها: .0.8
التنميػػة البشػػرية اؼبسػػتدامة ىػػي توسػػيع اػبيػػارات اؼبتاحػػػة عبميػػع النػػاس ُب اجملتمػػع. كيعػػٍت ذلػػك أف تًتكػػػز  

عمليػػػة التنميػػػة علػػػى الرجػػػاؿ كالنسػػػاء كخباصػػػة الفقػػػراء كالفئػػػات الضػػػعيفة. كمػػػا أنػػػو يعػػػٍت "ضبايػػػة فػػػرص اغبيػػػاة 
يهػا اغبيػاة" )بػرانمج األمػم اؼبتحػدة اإلمبػائي، تقريػر التنميػة البشػرية لؤلجياؿ اؼبقبلة كالنظم الطبيعية اليت تعتمػد عل

(. كذلػػك هبعػػل اؽبػػدؼ احملػػورم للتنميػػة يتمثػػل ُب خلػػق بيئػػة سبكينيػػة يبكػػن أف يتمتػػع فيهػػا اعبميػػع 1996لعػػاـ 
 حبياة طويلة كصحية كمبدعة.

لبشػرية اؼبسػتدامة. كقػد أكضػح بل إنو كسيلة لتحقيق التنميػة ا–كالنمو االقتصادم ليس غاية ُب حد ذاتو  
أف النمػػػو االقتصػػػادم ال يػػػؤدم بصػػػورة آليػػػة إٔب التنميػػػة البشػػػرية اؼبسػػػتدامة  1996تقريػػػر التنميػػػة البشػػػرية لعػػػاـ 

كالقضاء على الفقر. إذ قبد على سبيل اؼبثاؿ، أف البلداف اليت ربتل موقعا متقػدما مػن حيػث نصػيب الفػرد مػن 
يًتاجػػع ترتيبهػػا عنػػد تصػػنيفها حسػػب دليػػل التنميػػة البشػػرية. كىنػػاؾ عػػبلكة علػػى  النػػاتج احمللػػي اإلصبػػإب كثػػَتا مػػا

كىػػػي التباينػػػات الػػػيت تبػػػدك أشػػػد  -الغنيػػػة كالفقػػػَتة علػػػى حػػػد سػػػواء–ذلػػػك، تباينػػػات ملحوظػػػة داخػػػل البلػػػداف 
 كضوحا عند تقييم التنمية البشرية للشعوب األصلية كاألقليات العرقية بصورة منفصلة.

 جوانبها: .8.8
 لتنمية البشرية اؼبستدامة طبسة جوانب تؤثر صبيعها على حياة الفقراء كالفئات الضعيفة كىيل 
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 :إف توسيع القدرات كاػبيارات اؼبتاحة للرجاؿ كالنساء يزيد من قدرهتم على فبارسة تلك  التمكٌن
للمشاركة ُب اػبيارات كىم متحرركف من اعبوع كاغباجة كاغبرماف. كما أنو يزيد من الفرص اؼبتاحة ؽبم 

 صنع القرارات اليت تؤثر على حياهتم أك اؼبوافقة عليها. 

 :نظػػػػرا ألنبيػػػػة الشػػػػعور ابالنتمػػػاء كالسػػػػعادة كاإلحسػػػػاس بوجػػػػود ىػػػدؼ كمعػػػػٌت للحيػػػػاة ابلنسػػػػبة  التعػػػاكف
 لتحقيق الذات بشكل كامل، هتتم التنمية البشرية ابلطرؽ اليت يعمل هبا الناس معا كيتفاعلوف ُب ظلها.

 :إذ يعػػٍت أيضػػا –إف توسػػيع اإلمكانيػػات كالفػػرص يعػػٍت مػػا ىػػو أكثػػر مػػن ؾبػػرد زايدة الػػدخل  اإلنصػػاؼ
 اإلنصاؼ مثبل كجود نظاـ تعليمي يبكن للجميع االلتحاؽ بو.

  :ال بد من تلبية احتياجات ىذا اعبيل دكف اؼبساس حبق األجيػاؿ اؼبقبلػة ُب التحػرر مػن الفقػر اإلستدامة
 األساسية. كاغبرماف، كُب فبارسة قدراهتا

  :كخاصة أمن اؼبعيشػة، فالنػاس حباجػة أف يتحػرركا مػن الظػواىر الػيت هتػدد معيشػتهم مثػل اؼبػرض أك األمن
 القمع، كمن التقلبات اؼبفاجئة ُب حياهتم.

كيركز برانمج األمم اؼبتحدة اإلمبائي على أربعة عناصر ابلغة األنبية من عناصر التنمية البشػرية اؼبسػتدامة:  
الفقر، كخلق الوظائف كاستدامة الرزؽ كسبل العيش، كضباية البيئػة كذبديػدىا، كتشػجيع النهػوض  القضاء على
  ابؼبرأة.

 تكوين ادلوارد البشرية كحتقيق التشغيل الكامل: .0
 :. مستلزمات التشغيل الكامل0.0

كالػػيت تتضػػمن  قامػػت منظمػػة العمػػل العربيػػة بوضػػع اإلسػػًتاتيجية العربيػػة لتنميػػة القػػول العاملػػة كالتشػػغيل، 
 عددا من األىداؼ كاليت من ضمنها ربقيق التشغيل الكامل كمستلزماتو ىي:

  تشػػػجيع كربفيػػػز االسػػػتثمار ُب األنشػػػطة ذات الكثافػػػة ُب العمػػػل دبػػػا ُب ذلػػػك تقػػػدٙب تسػػػهيبلت ائتمانيػػػة
 كأتمينية كضريبية ترتبط بتوفَت فرص عمل ؾبزية.

 .تنفيذ برامج هتدؼ لزايدة القابلية للتشغيل 

 .ربديد مستوايت البطالة اليت يكوف معها التشغيل كامبل 

  ربقيػػق مركنػػة ُب سػػوؽ العمػػل تسػػمح حبػػراؾ القػػول العاملػػة اؼبهػػٍت كاعبغػػراُب كتػػوفَت سػػبل ذلػػك كالقيػػاـ ُب
الوقػت نفسػػو بصػفة دكريػػة دبعاعبػػة متوازنػة ؼبسػػتوايت األجػػور دبػا ُب ذلػػك اغبػػد األدٗب لؤلجػور كيػػتم ذلػػك 

 مع أطراؼ اإلنتاج.بتشاكر منظم كدكرم 
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 .اعتماد برامج للتشغيل الذاٌب لزايدة فرص العمل كتشجيع الصناعات الصغرل كمتناىية الصغر 

 .إنعاش التشغيل ُب مستول اجملتمعات احمللية ُب اؼبناطق الريفية كالقركية كُب مشاريع األشغاؿ العامة 

 ف البطالػػة ُب ـبتلػػف اؼبنػػاطق كضػػع خريطػػة لبلسػػتثمار كالتشػػجيع علػػى التخفيػػف كالتشػػجيع علػػى زبفيػػ
 بصورة متوازنة كعادلة مع أخذ اعبدكل االقتصادية للمشاريع بنظر االعتبار.

  إعادة تنظيم استقداـ الوافػدين مػن غػَت العػرب هبػدؼ تقليلػو تػدرهبيا كالسػعي إلهبػاد فػرص عمػل للعمالػة
 العربية ُب البلداف العربية اليت تلوح فيها فرص لذلك.

 ة لبعض الدكؿ يف تكوين ادلوارد البشرية:جتارب انجح .8.0
التجربػة  (8)سنتطرؽ ُب ىذا العنصػر إٔب ذبػربتُت آسػويتُت رائػدتُت ُب ؾبػاؿ تنميػة اؼبػوارد البشػرية أال كنبػا: 

 .الياابنية كالتجربة ادلاليزية

زعػزع إف الياابف الذم خػرج ؿبطمػا بعػد اغبػرب العاؼبيػة الثانيػة، بعػد عشػرين سػنة النموذج الياابين:  - أ
العػػآب الغػػريب كبػػدأ يػػدخل عليػػو اغبػػزف بفعػػل توغلػػو إٔب ضبػػاه كسػػاحاتو ذبػػاراي كاسػػتثماراي، رغػػم عزلػػة 
اليػػاابف كافتقارىػػػا للمػػوارد الطبيعيػػػة كالطاقػػة كالغػػػذاء، إال أهنػػا أفتكػػػت مرتبػػة مشػػػرفة عاؼبيػػا الثانيػػػة أك 

 الثالثة حسب اإلحصائيات.

يط السػػحرم الػػذم سبتلكػػو اليػػاابف كالػػذم يفسػػر كالسػػؤاؿ الػػذم يطػػرح نفسػػو ىنػػا، مػػا ىػػو اػبلػػ 
 ىذه اؼبتناقضة؟

حداثػػة، -عنػػد الغػػوص ُب عمػػق التجربػػة الياابنيػػة نبلحػػظ كيػػف يوفػػق بػػُت اؼبتناقضػػات: تقاليػػد 
-العنػػف. كُب قلػػب كػػػل ؿباكلػػة لفهػػم اغبقيقػػة الياابنيػػػة قبػػد اإلشػػارة إٔب اػبصوصػػية االجتماعيػػػة-اؽبػػدكء

خاصػػة كأصػػيلة: التكػػوين الثقػػاُب، اترىبػػو، تقاليػػده، لغتػػو، نظامػػو القيمػػي... الثقافيػػة الػػيت ذبعػػل منػػو حالػػة 
الػيت تشػػكل قاعػػدة سػلوكو كتصػػرفاتو االقتصػػادية. ىػذه اػبصوصػػية الػػيت ذبػد الرعايػػة كالصػػيانة كالتحسػػُت، 
لضماف بقائو كأمنػو الوجػودم، ىػذه اؼبفارقػة انذبػة عػن تصػميم اؼبؤسسػة الياابنيػة كجماعػة إنسػانية تقػدس 

 عمل اعبماعي كتصنف العماؿ كشركاء.ال

تػػػػذكران اؼبؤسسػػػػة الياابنيػػػػة أف األىػػػػداؼ اغبقيقػػػػة ألم مؤسسػػػػة ىػػػػي أىػػػػداؼ نوعيػػػػة، كالدكلػػػػة   
بصػػفتها مؤسسػػة اؼبؤسسػػات الػػيت ينػػتظم فيهػػا اجملتمػػع، أكٔب بتبػػٍت ىػػذه اغبقيقػػة بػػدال مػػن إعطػػاء األكلويػػة 

ولوجيات ؾبسػدة ُب شػعارات: "نشػًتم دائمػا سػلع لؤلىداؼ اؼبادية الظرفية العاجلة، إذ قبد ىػذه اإليػدي
 ايابنية"، "توافق كصرامة"، "كحدتنا العائلة الكبَتة" كغَتىا.

ىذه اإليديولوجية تولد سلوكات كتنتج قيم كتطورىا، كتًتجم ىذه البهجة كاالعتػزاز الػوطٍت ُب  
ثقافيػػػة" تزيػػػد مػػػن  -وسػػػيوالواقػػػع مػػػن خػػػبلؿ دكر األفػػػراد اؽبيئػػػات كاغبكومػػػة، تػػػًتجم ُب مبػػػوذج كبيئػػػة "س



 صديقي أمحد، الطييب عبد هللا
 

141 

 

 2018 ديسمرب ، 2العدد، 1اجمللد                                                            NARAFE رللة     

كالعمػػػاؿ عقبلنيػػػة اليػػػاابنيُت كسبكػػػنهم مػػػن التفريػػػق بػػػُت اؼبظػػػاىر كاغبقػػػائق كالتوافػػػق الكبػػػَت بػػػُت اؼبنتجػػػُت 
كاؼبستهلكُت، تػدفع العامػل إٔب إتقػاف عملػو، كالنقابػة إٔب اؼبسػانبة ُب جػودة النتػائج، كاؼبسػتهلكُت للوفػاء 

ع اؼبستوردة... كىذا التوافق كالتناغم ُب ؿبلػو، فنجػد مػثبل شػدة للعبلمة الياابنية كلو بسعر أعلى من السل
اؼبنافسػة بػػُت اؼبتعػاملُت كاؼبسػػتثمرين. كيبقػى ذلػػك دائمػػا ُب إطػار مػػن التوافػق كالتػػآزر، كالػذم سبثلػػو الدكلػػة 

 من خبلؿ ىيئاهتا، مثل السفارات ككزارة الصناعة كالتجارة اػبارجية اليت زعزعت أكركاب.

أىػػم مػػا تعػػزل إليػػو الطفػػرة اآلسػػيوية مػػن عوامػػل، اعتمادىػػا علػػى اؼبػػوارد البشػػرية  زيػػة:التجربػػة ادلالي - ب
الغنيػػػػة ابؼبكػػػػوف التعليمػػػػي التػػػػدرييب، ىػػػػذا فضػػػػبل عػػػػن عمػػػػا تشػػػػَت إليػػػػو الدراسػػػػات مػػػػن تػػػػوافر تلػػػػك 

ثقافيػػة" عاليػػة، كعػػادات العمػػل كاؼبثػػابرة، كالنظػػرة اؼبسػػتقبلية، كعػػدـ  -اجملتمعػػات علػػى قػػيم "سوسػػيو
كاالبتعاد عن االستهبلؾ اؼبظهرم، كتوزيع متقارب للدخوؿ... كىػي عوامػل مهمػة دبعيػار  اإلسراؼ

التنميػػػػة البشػػػػرية، كالػػػػيت مكنتهػػػػا مػػػػن ربقيػػػػق معػػػػدالت مبػػػػو عاليػػػػة، رغػػػػم افتقارىػػػػا إٔب اؼبػػػػوارد اؼباليػػػػة 
 كالطبيعية كالطاقة كاألمواؿ.

متوسػػط دخلهػػا للفػػرد كقػػد قبحػػت مػػاليزاي ُب ذبسػػيد ىػػذه الطفػػرة، فقػػد سبكنػػت مػػن مضػػاعفة  
، كفبػا يبيزىػا أهنػا تبنػت 1994ُب  $3500إٔب  1970سػنة  $350بعشر مرات خبلؿ عشػرين سػنة مػن 

سػػنة( ُب حػػُت قبػػد دكال  20مبػػوذج تنمػػوم متػػوازف ُب إطػػار إسػػًتاتيجية تنمويػػة أبىػػداؼ بعيػػدة اؼبػػدل )
 %.20أخرل ٓب ربقق زايدة ُب الدخل الفردم إال بنسبة 

الػذم بقػي مشػرفا علػى التجربػة اؼباليزيػة ؼبػدة  -َت أحػد منظػرم ىػذه التجربػة كيقـو أضبػد مهػات 
بشرح احملاكر األساسية لتنمية اؼبوارد البشرية، حيث وبدد احملاكر الكػربل للتنميػة  -سنة كرئيس كزراء 20

 فيما يلي:

 م العمػػػل تكػػػوين اؼبهػػػارات التدريبيػػػة كتنميتهػػػا، إبهبػػػاد البيئػػػة الثقافيػػػة السػػػليمة الػػػيت تؤسػػػس لقػػػي
 كاألخبلؽ.

  تػػػدريب متخصػػػ ، لتغذيػػػة الصػػػػناعات اؼبعقػػػدة كالوظػػػائف الػػػيت تزيػػػػد معهػػػا القيمػػػة اؼبضػػػػافة
 كيًتتب عنها اإلبداع كالتجديد.

  تطػػػوير منػػػػاىج التعلػػػػيم بصػػػػورة تتفاعػػػل مػػػػع التجديػػػػد كتؤىػػػػل اؼبػػػوارد البشػػػػرية، كتعلػػػػم اللغػػػػات
 األجنبية للتواصل مع اؼبستثمرين.

 اح أم مشػػركع يتوقػػف علػػى مهػػارة اؼبػػديرين. فقػػد اسػػتفادت مػػاليزاي مػػن انتقػػاء اؼبػػديرين، فنجػػ
التجربة الياابنيػة، كعملػت علػى ؿباكػاة طرقهػا كمبادئهػا، مثػل الػتحكم ُب الوقػت، الػتحكم ُب 

 اعبودة، إشراؾ العماؿ، نشر ثقافة العمل...
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  اىتمػت بتنميػة إتباع أسلوب التخطيط اإلسًتاتيجي منهجا للتنمية االقتصادية كاالجتماعية، ك
اؼبػػوارد البشػػرية كأسػػاس جػػوىرم فقفػػزت بػػذلك مػػن ىاكيػػة التخلػػف إٔب الػػرايدة، متبوئػػة اؼبرتبػػة 

سػػنة  $10000السػػابعة عشػػر ُب سلسػػلة التقػػدـ الصػػناعي فأصػػبح الػػدخل الفػػردم أكثػػر مػػن 
2005. 

 عناصر التجربة ادلاليزية: 

 التنميػػػة: قػػػركض بػػػدكف فوائػػػد،  دعػػػم األسػػػر األكثػػػر فقػػػرا، كربفيزىػػػا بطػػػرؽ فعالػػػة للمسػػػانبة ُب
 اؼبرافق األساسية، اؽبيئات اؼبدنية...

  تعزيػػز التعلػػػيم كاالسػػتثمار ُب البشػػػر، مػػن خػػػبلؿ نظػػػاـ تعليمػػي قػػػوم لتلبيػػة االحتياجػػػات مػػػن
مػػػن اؼبيزانيػػػة القوميػػػة علػػػى التعلػػػيم، أعلػػػى مػػػن تلػػػك  %20القػػػوة العاملػػػة اؼبػػػاىرة فػػػتم إنفػػػاؽ 

لػػب إٔب اػبػػارج يبثلػػوف نصػػف عػػدد الطػػبلب )ُب كقػػت طا 50000اؼبوجهػػة للػػدفاع كإرسػػاؿ 
سابق( لتحصيل ـبتلف العلـو اؼبتطورة كالعودة الستغبلؿ تلك الكفاءة ُب البلد، مػع التأكيػد 

 على أف العلـو اؼبطلوبة للتنمية كليس على مواضيع أدبية كالغناء على األطبلؿ.

 وفيػػق بػػُت األصػػالة كالػػدين كالثقافػػة حػػل إشػػكالية األصػػالة كاؼبعاصػػرة، فقػػد كفقػػت مػػاليزاي ُب الت
 كبُت اغبداثة كالتنمية، فاإلسبلـ يدعو إٔب ؿباربة الفقر، كوبث على التمكن كالرايدة...

 ...األخبلؽ كالقيم الفاضلة، ضباية البيئة، تقوية القدرات الدفاعية لؤلمة 

  اغبريػػػػة اإلسػػػتفادة مػػػن التنػػػػوع العرقػػػي كالػػػديٍت، كالقضػػػػاء علػػػى كػػػل أسػػػػباب الصػػػراع كضػػػماف
 كتقاسم الثركة ابلعدؿ.

  اغبرية كالعدالة، فالتخلف ال يرجع إٔب قلة األمػواؿ كلكػن لعوامػل اجتماعيػة كثقافيػة مػن حريػة
كعدالة كتوزيع الرفاىية، سياسة تتعلق ابغبرايت كاغبكم كالديبقراطية، القػيم، اؼببػادئ، اإلعتػزاز 

ريػػة كالتنميػػة متبلزمػػاف، فػػأم ديبقراطيػػة ُب القػػومي. فاألكلويػػة ُب مػػاليزاي للكفػػاءة التنمويػػة، فاغب
 غياب التنمية؟ ابإلضافة إٔب أنو ال توجد ديبقراطية مبوذجية كاحدة.

كقد طرح رئيس الوزراء اؼباليزم: داتو سرم عبد هللا أضبد بدكم مشػركعا مسػتوحى مػن نظريػة  
ارم يشػمل عػدة ؿبػاكر تتعلػق اغبضارة ؼبالك ابن نيب هبعل من اإلسػبلـ ؿبركػا لؤلمػة، ظبػاه اإلسػبلـ اغبضػ

 بػػ:

 تقػػول اللػػو 

 اغبكومػػة األمينػة 

 حرية كاستقبلؿ الشعػػب 
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 التمكػن من العلػـو كاؼبعػارؼ 

 تنميػة شاملػة كمتوازنػة 

 ربسيػن نوعيػة اغبيػػاة 

 .حفػػظ حقػوؽ األقليػات 

 أساليب كطرؽ تكوين ادلوارد البشرية: . 0.0
لػػػبعض الػػػدكؿ ُب تنميػػػة اؼبػػػوارد البشػػػرية، ال يبكػػػن أف يقػػػدـ فكػػػرة  إف اإلطػػػبلع علػػػى التجػػػارب الناجحػػػة 

جيػػدة عػػن الطػػرؽ كاألسػػاليب اؼبمكػػن إتباعهػػا لتنميػػة اؼبػػوارد البشػػرية ُب اعبزائػػر، كىػػذا راجػػع إٔب عػػدة أسػػباب أنبهػػا 
اإلسػًتاتيجية اختبلؼ البيئات جغرافيا، اجتماعيا، ثقافيا كفكراي. ؽبذا حاكلنا استخبلص أىم األساليب فبػا تضػمنتو 

العربيػػػة لتنميػػػة القػػػول العاملػػػة كالتشػػػغيل، كالػػػيت أقرىػػػا مػػػؤسبر العمػػػل العػػػريب ُب دكرتػػػو الثبلثػػػُت اؼبنعقػػػد ُب تػػػونس سػػػنة 
2003. 

التزامػػا هبػػدؼ التشػػغيل الكامػػل دبفهومػػو الػػواقعي كهػػدؼ اثبػػت يسػػاعد علػػى ربقيػػق العدالػػة ُب الػػدخل،  
الػذات ُب اإلقبػاز، كاعتبػارا لنمػو القػول العاملػة كزايدة معػدالت اؼبسػانبة  كؿباربة الفقر، كربقيق حياة كريبػة، كإثبػات

ُب النشاط االقتصادم، خاصة لئلانث، كلتفاقم زايدة اؼبعركض مػن القػول العاملػة عػن الطلػب عليهػا كابلتػإب تفػاقم 
إلانث ُب سػػػوؽ معػػػدالت البطالػػػة، كدرءا السػػػتفحاؿ ظػػػاىرة البطالػػػة ىػػػذه بػػػُت الشػػػباب، خاصػػػة اؼبتعلمػػػُت مػػػنهم كا

العمػػل، األمػػر الػػذم يهػػدد السػػبلـ االجتمػػاعي كيبثػػل ىػػدرا للمػػوارد كمصػػادرة للمسػػتقبل، فػػإف اإلسػػًتاتيجية العربيػػة 
لتنمية القول العاملة كالتشغيل توصي ابلتأكيد على األىداؼ كإتبػاع الػربامج كاآلليػات التاليػة لتكػوين اؼبػوارد البشػرية 

 كربقيق التشغيل الكامل.

علػػى أف العمػػل قيمػػة إنسػػانية كحضػػارية، ذات أبعػػاد اقتصػػادية كاجتماعيػػة كنفسػػية كدينيػػة يتزايػػد  التأكيػػد .1
 دكره ُب التنمية ك الرفاه كيستحق تكريس احًتامو بكل الوسائل.

 تنمية القول العاملة ُب إطار التنمية البشرية اؼبستدامة كذلك من خبلؿ: .2

 كصػػحة مصػػانة كمعرفػػة متاحػػة كمشػػاركة مدعومػػة  ربػػط تنميػػة اؼبػػوارد البشػػرية األخػػرل مػػن دخػػل ؾبػػز
 كبدائل معركضة كسبكُت ـبطط.

  تنويػع كذبديػػد كسػػائل تنميػػة اؼبػػوارد البشػػرية كفػػتح قنػػوات بينهػػا كإاتحتهػػا بطػػرؽ متعػػددة مػػدل اغبيػػاة
 مع األخذ بنظر االعتبار التنوع االجتماعي )تقليل التمايز بُت فرص الذكور كاإلانث(.

 بشرية ُب إطار تكامل عريب خاصة ُب ؾباالت الصحة كالتعليم كالبحث العلمي. العناية ابلتنمية ال 

 العمل بكل الوسائل لزايدة اإلنتاجية بصورة مستدامة خاصة من خبلؿ:  .3
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 .التنسيق بُت صبيع عناصر اإلنتاجية من عناصر تقنية كإنسانية كاالىتماـ هبا صبيعا 

   اؼبهػػػارات، كرفػػػع الكفػػػاءة، كالتنػػػاكب بػػػُت مواقػػػع االىتمػػػاـ بطػػػرؽ التػػػدريب اؼبسػػػتمر كربقيػػػق تعػػػدد
 اإلنتاج كالتدريب دكف إنباؿ للتخص  الدقيق.

  تبٍت مفاىيم اعبودة الشاملة كالعمل على ربقيق مواصػفات اعبػودة القياسػية الدكليػة، كتقلػي  اؽبػدر
 ُب اؼبوارد بكل الوسائل كمنها زايدة االىتماـ ابألمن الصناعي كالسبلمة اؼبهنية.

  ٙب حػػػوافز ماديػػػة كمعنويػػػة ؼبػػػن يسػػػاىم ُب رفػػػع اإلنتاجيػػػة مػػػن العمػػػاؿ كفػػػرؽ العمػػػل كأصػػػحاب تقػػػد
 األعماؿ.

 توافق تنمية القول العاملة كالتشغيل مع اقتصاد السوؽ كمظاىر العوؼبة كذلك من خبلؿ: .4

 .متابعة مستوايت اؼبهارة الدكلية كمستحداثت التدريب كالتعليم من طرؽ ككسائل، كأمباط تغَتىا 

 لعمل على اغبفاظ على الكفاءات كإضعاؼ دكافع ىجرهتا كاالستفادة منها بكل الصور اؼبمكنة.ا 

  االسػػتعداد الػػدائم لعصػػر التجػػارة اإللكًتكنيػػة كالعمػػل علػػى الوقايػػة مػػن آاثرىػػا السػػلبية علػػى التجػػارة
 التقليدية كالتشغيل ُب قطاع خدمات البيع كاالتصاؿ.

  نساعد على اؼبسانبة ُب سوؽ اؼبعلومات كاالتصاالت.كضع برامج تعليم كتدريب كاستثمار 

 .حساب آاثر الشركات العابرة للحدكد على التشغيل 

 خفض معدالت البطالة من خبلؿ: .5

 .األخذ ُب االعتبار تنمية فرص التشغيل بصورة متوازنة مع ىدؼ زايدة الدخل 

 ؿ تػػدريب قصػػَت كرفػػع  تنفيػػذ بػػرامج تػػؤثر ُب عػػرض العمالػػة دبشػػاركة اؼبؤسسػػات اإلنتاجيػػة مػػن خػػبل
 كفاءتو هبدؼ التشغيل أك االحتفاظ بو، كالتناكب بُت مواقع العمل كمؤسسات التدريب.

  اعتمػػاد بػػرامج تػػؤثر ُب الطلػػب علػػى العمػػل مػػن خػػبلؿ بػػرامج دعػػم أصػػحاب األعمػػاؿ لػػزايدة فػػرص
 لي.التشغيل الذاٌب كالصناعات الصغَتة كتنفيذ برامج أشغاؿ عامة كخدمات على اؼبستول احمل

  دعػػػػم إدارات التشػػػػغيل كالتػػػػدريب كتطػػػػوير مكاتػػػػب التشػػػػغيل كإهبػػػػاد أك ربسػػػػُت خػػػػدمات التوجيػػػػو
 اإلرشاد للمهنيُت.

 .إعطاء األكلوية لتشغيل الشباب اؼبتعلم كاؼبرأة كاؼبتعطلُت عن العمل لفًتة طويلة 

  .زبصي  برامج تشغيل لذكم االحتياجات اػباصة 

 لة اؼبؤىبلت، كذلك من خبلؿ:معاعبة مشكبلت بطالة الشباب خاصة ضب .6
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  تصميم برامج لتشػغيل الشػباب تعتمػد علػى الدراسػات اؼبيدانيػة الػيت تغطػي مسػتوايت اؼبهػارة كاذبػاه
الطلػػػػب علػػػػى العمالػػػػة كفػػػػرص التػػػػدريب كإمكانيػػػػات سبويػػػػل الصػػػػناعات الصػػػػغَتة كمتناىيػػػػة الصػػػػغر 

 كؿبددات تشغيل الشباب.

 صػورة المركزيػػة كأتخػذ بنظػر االعتبػػار الفئػات الشػػبابية اعتمػاد بػرامج كطنيػػة لتشػغيل الشػباب تنفػػذ ب
 اؼبستهدفة: ضبلة اؼبؤىبلت، شباب الريف كالفتيات.

  تػػػوفَت خػػػدمات التوجيػػػو اؼبهػػػٍت ُب ـبتلػػػف اؼبراحػػػل الدراسػػػية كاسػػػتخداـ ـبتلػػػف كسػػػائل اؼبعلومػػػات
 كاؼبعلوماتية لذلك.

 ؤسسات اإلنتاجية.تشجيع اعبامعات على إقامة معارض تشغيل فعالة ذبذب أصحاب اؼب 

  زبصي  حص  للشباب ُب مشاريع اإلصبلح الزراعي كاجملتمعػات العمرانيػة اعبديػدة كالتجمعػات
 اغبرفية اؼبستحدثة.

  تشجيع اإلقراض اؼبيسر ابلقدر الذم يشجع الشباب على بدء مشاريعهم دكف أف يػؤدم ذلػك إٔب
 زبصي  اؼبوارد.

 العناية بفرص تشغيل اؼبرأة، كذلك من خبلؿ: .7

  االسػتفادة مػػن نظػم العمػػل اؼبسػتحدثة مثػػل تقاسػػم األعمػاؿ كالعمػػل اعبزئػي كالعمػػل عػن بعػػد لػػزايدة
 مسانبة اؼبرأة ُب النشاط االقتصادم مع التوفيق مع الواجبات األسرية.

  رصػػد مسػػانبة اؼبػػرأة كتفضػػيبلهتا اؼبهنيػػة مػػن خػػبلؿ دراسػػات ميدانيػػة تعتمػػد علػػى توزيػػع كقػػت عمػػل
 اؼبرأة.

 تقليػػػل التمػػػايز بػػػُت اإلانث كالػػػذكور  -عنػػػد تصػػػميم كتنفيػػػذ بػػػرامج التشػػػغيل –عتبػػػار األخػػػذ ُب اال
 هبدؼ إزالتها.

 .دعم كتنمية مشركعات األسر اؼبنتجة كالصناعات الصغَتة سبويبل كتوجيها كتسويقا 

 .دعم كتطوير اغبرؼ الريفية كالتقليدية اليت يبكن أف تساىم فيها اؼبرأة 

 ة اؼبرأة الوظيفية، كزبصي  برامج تدريب للمرأة.تصميم برامج خاصة دبحو أمي 

توجيو التعليم كالتدريب ػبدمػة تنميػة التشػغيل كالػتبلـؤ مػع احتياجػات سػوؽ العمػل كميػا كنوعيػا، كذلػك  .8
 من خبلؿ:

  توسػػػيع فػػػرص التػػػدريب كطاقاتػػػو ككضػػػع أدلػػػة تفصػػػيلية لػػػو، كتوافػػػق ىػػػذا التطػػػوير مػػػع بػػػرامج التنميػػػة
 كاإلصبلح االقتصادم.
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 ع ُب عقود التدريب بغرض التشغيل مع اؼبؤسسات اإلنتاجية كتنظيم حوافز لذلك.التوس 

  إسػػػػتحداث كسػػػػائل تػػػػدريب تسػػػػتجيب غباجػػػػات خاصػػػػة مثػػػػل نشػػػػر التػػػػدريب مػػػػن خػػػػبلؿ اؼبراكػػػػز
 التدريبية اؼبتحركة كتطوير التدريب ُب اغبرؼ الريفية.

 وبتاجها سوؽ العمل. تطوير مناىج التدريب كتوسيعها ؼبزيد من التخصصات كاؼبهارات اليت 

  تشػػجيع قيػػاـ معاىػػد كمراكػػز للتعلػػيم التقػػٍت كالتػػدريب لرفػػع الكفػػاءة كتطػػوير اإلنتاجيػػة كاغبػػث علػػى
 التعليم اؼبستمر. 

 العناية ابلتشغيل ُب القطاع غَت اؼبنظم )القطاع اػباص(، كذلك من خبلؿ:  .9

 سات اؼبيدانية الدكرية.التعرؼ على القطاع غَت اؼبنظم كخصائ  التشغيل فيو من خبلؿ الدرا 

  ،مسػػاعدة ىػػذا القطػػاع علػػى االلتػػزاـ ابلػػنظم الضػػريبية كالتأمينيػػة خاصػػة مػػن خػػبلؿ التوعيػػة كاإلعػػبلـ
 مركنة األحكاـ القانونية اليت ربكم ىذا القطاع، اؼبزيد من الرقابة كالتفتيش. 

 تنمية كتنظيم معلومات سوؽ العمل، كذلك من خبلؿ: .10

 القػػػػول العاملػػػػة كالتشػػػػغيل تػػػػتم متابعتهػػػػا بصػػػػورة منتظمػػػػة مػػػػن خػػػػبلؿ  إقػػػػرار بيػػػػاانت أساسػػػػية حػػػػوؿ
 الدراسات اؼبيدانية كاإلحصائيات.

  إعػػداد قواعػػد بيػػاانت ُب اجملػػاالت التاليػػة: عػػرض اليػػد العاملػػة، الطلػػب علػػى اليػػد العاملػػة مػػن خػػبل
عػركض اؼبؤسسػات، فػرص التػدريب ُب ـبتلػف األجهػزة، فػرص إنشػاء صػناعات صػغرل أك تشػػغيل 

 ٌب.ذا

 .بث قواعد اؼبعلومات حوؿ سوؽ العمل من خبلؿ شبكة معلومات ؿبلية أك دكلية 

 .استخبلص مؤشرات دكرية حوؿ سوؽ العمل كنشرىا بُت اؼبعنيُت 

 اخلامتة:
إف البشرية اليـو تقف ُب مفًتؽ طرؽ كعليها أف زبتار الطريق السليم الذم يضمن اغبياة الكريبة  

ل، ىذا الطريق الذم يعرؼ ابلتنمية اؼبسػتدامة الػيت تشػمل كػل اعبوانػب سػواء  للجيل اغبإب كأجياؿ اؼبستقب
كانػػت بيئيػػة، اجتماعيػػة، اقتصػػادية، كحػػىت ثقافيػػة كفكريػػة. كؼبػػا كانػػت التنميػػة البشػػرية ىػػي العمػػود الرئيسػػي 

لقضػػاء للتنميػػة اؼبسػػتدامة، كػػاف البػػد مػػن إعطػػاء األنبيػػة كاألكلويػػة الكػػافيُت ؽبػػا، مػػن خػػبلؿ السػػعي الػػدائم ل
علػػى الفقػػر كتغيػػَت أمبػػاط اإلنتػػاج كاالسػػتهبلؾ غػػَت اؼبسػػتدامة، ربػػرم العدالػػة كاؼبسػػاكاة بػػُت األغنيػػاء كالفقػػراء 
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كالقضاء على الفجوة اؼبتزايدة االتساع بُت العاؼبُت اؼبتقدـ كالنامي، كؿباكلة االستفادة من فوائد العوؼبة قدر 
 قت.اإلمكاف مع تقليل آاثرىا السلبية ُب نفس الو 

كابعتبػػار التشػػغيل الكامػػل للمػػوارد البشػػرية، ىػػدؼ تسػػعى إٔب ربقيقػػو كػػل الػػدكؿ ُب ظػػل التنميػػة  
اؼبستدامة، كاف ال بد من العمل على توفَت مستلزماتو. فالتنمية البشرية اؼبستدامة ىي تنمية تستلـز القضاء 

فػػػاؿ كالفئػػػات الضػػػعيفة، مػػػع علػػى الفقػػػر كمسػػػاكاة الفػػػرص اؼبتاحػػة للجميػػػع السػػػيما النسػػػاء كالشػػباب كاألط
العمػػل علػػى تػػوفَت فػػرص عمػػل كافيػػة لكػػل ىاتػػو الفئػػات كاسػػتمرار متابعتهػػا مػػن خػػبلؿ التػػدريب كالتكػػوين 

 اؼبستمرين.

كُب األخػػَت ذبػػدر اإلشػػارة إٔب أف التنميػػة اؼبسػػتدامة الػػيت ترتكػػز أساسػػا علػػى تنميػػة اؼبػػوارد البشػػرية  
إيبلء العناية الكافية  ارد البشرية، أال كىو اغبكم الرشيد لذا هببربتاج إٔب عمود آخر ال يقل أنبية عن اؼبو 

 ؽبذا العنصر سواء نظراي )أحباث ُب اجملاؿ( أك عمليا )تطبيقو ُب الواقع( للدكؿ اليت تنشد التنمية اؼبستدامة.
 ادلراجػػػع

انمج األمػػم اؼبتحػػدة اإلمبػػائي، بػػرانمج (، كثيقػػة للسياسػػات العامػػة لػػرب 1997، )إدارة احلكػػم خلدمػػة التنميػػة البشػػرية ادلسػػتدامة .1
 األمم اؼبتحدة اإلمبائي.

-24/2(، مػػؤسبر العمػػل العػػريب ُب دكرتػػو الثبلثػػُت، تػػونس، 2003، )اإلسػػرتاتيجية العربيػػة لتنميػػة القػػول العاملػػة كالتشػػغيل .2
1/3/2003. 

، األمػم اؼبتحػدة، 2002سبتمرب  4طس/ أغس 26، جوىانسربغ، جنوب إفريقيا، تقرير مؤمتر القمة العادلي للتنمية ادلستدامة .3
 .2002نيويورؾ، 

 ، مطبعة انس العابدين، مصر.إدارة البيئة ضلو اإلنتاج األنظف(،  2005زكراي دمحم عبد الوىاب طاحوف، ) .4

 ، دار األمواج ،لبناف.نظرية العالقات الدكلية(،  2003عدانف السيد حسُت، ) .5

تيجيات كسياسػػػػػات التنميػػػػػة ادلسػػػػػتدامة يف ظػػػػػل التحػػػػػوالت االقتصػػػػػادية اسػػػػػرتا(، 2010كػػػػػرابٕب بغػػػػػداد، ضبػػػػػدا٘ب دمحم، ) .6
 ، شتاء.45، ؾبلة علـو انسانية، السنة الرابعة، عدد كالتكنولوجية ابجلزائر

، مكتبة ك مطبعػة األشػعاع الفنيػة اآلاثر االقتصادية ك ادلالية لتلوث البيئة ك كسائل احلماية منها(، 2002دمحم صاّب الشيخ، ) .7
 ، مصر.

، أطركحػة كاقع كامكانيات التنمية ادلستدامة للمجتمعػات احملليػة يف منطقػة طػوابس(، 2008مود حسُت السآب، غالب، )ؿب .8
 مقدمة لنيل درجة اؼباجستَت، جامعة النجاح الوطنية فلسطُت.

مشػػػاؿ إفريقيػػػا، العػػػدد ، ؾبلػػػة اقتصػػػادايت دكر الػػػبالد يف التنميػػػة البشػػػرية يف الػػػبالد الناميػػػة يف ظػػػل العودلػػػةموسػػػاكم عبػػػد هللا،  .9
 .64-41السادس، 

10. Appleton, A.F. 2006. "sustainability: a practitioner's reflection". Technology in society. 28, 3-18.  
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Exchange Rate Risk Management Strategy 

 

 يف ادلؤسسات إسرتاتيجية إدارة سلاطر سعر الصرؼ

 
 1بلحرش عائشة

  تلمساف–قايد جامعة أبو بكر بل 
 

 ملخص:
إف ظبة عدـ اليقُت اليت يتميز هبا احمليط الدكٕب للمؤسسة ك الذم من بُت أبعاده أك عناصره غَت اؼبستقرة معدالت 
صرؼ العمبلت اليت تفرض على اؼبؤسسة اإلقتصادية ُب فبارستها لنشاطاهتا على اؼبستول الدكٕب ، ك من خبلؿ 

الوطنية ، إزباذ قرارت مبلئمة ؼبواجهة أاثر تقلبات معدالت الصرؼ ك تعاملها بعمبلت زبتلف عن العملة 
ابلتحديد تغطية اؼبخاطر اؼبًتتبة عن ىذا العنصر ابلذات ، فخطر الصرؼ يبكن النظر إليو أبنو التغيَت الذم يبكن 

 .اؼبرجعيةأف يلحق نتائج سلبية للمؤسسة من خبلؿ تقلب أسعار صرؼ مقابل العملة 
ه الرؤية يبكن القوؿ أف موضوع تسيَت ـباطر الصرؼ أنبية ابلغة ُب ؾباؿ الدراسات اؼبتعلقة إنطبلقا من ىذ

ابلتسيَت اؼبإب الدكٕب ، ك ذلك ؼبا لو من أاثر ابلغة على مالية أك ابألحرل خزينة اؼبؤسسة  ، لذلك كلو فإف ىذه 
إدارتو بكل فعالية ك كفاءة ابلنسبة الدراسة هتدؼ أساسا إٔب إبراز أنبية ك ضركرة مواجهة ـباطر الصرؼ ك 

  (période de transition ) للمؤسسات الدكلية النشاط خاصة ُب الدكؿ اليت سبر دبرحلة إنتقاؿ 
 سعر الصرؼ ، خطر سعر الصرؼ ، إدارة ـباطر الصرؼ الكلمات ادلفتاحية:

 
Résumé: 
Le phénomène de l'incertitude qui entoure le milieu national et international de l'entreprise qui a des 

relations extérieurs et notamment le changement courant et inopiné de taux de change impose à cette 

entreprise de prendre des mesures et des décisions pertinentes pour faire face à ces changements et de 

couvrir ces risques parce que ces changement peuvent influer négativement sur l'entreprise et sa 

devise nationale. 

A partir de cette vue, on peut dire que le sujet de la gestion du risque de change a une importance 

majeure dans les études qui concernent la gestion financière internationale. 

Pour cela, nous allons dans notre étude illustré l'importance de faire face au risque de change et sa 

gestion avec toute compétitivité et ce notamment pour les entreprises qui travaillent dans le commerce 

international dans les pays qui traversent des périodes de transition. 

Mots clés : Taux de change, Risque de change, Gestion des risques de change 

Classification Jel : D51, C1, G32 
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 متهيد:
ا ىذا ،ك ذلك إف معظم دكؿ العآب الثالث عرفت ربوالت جذرية ُب ـبتلف اجملاالت منذ بداية الثمانينات إٔب يومن

ربت ضغط أكضاعها اإلقتصادية اؼبزرية اليت دفعت هبا إٔب اػبضوع إٔب مؤسسات دكلية عملت على إدماجها ُب 
النظاـ اإلقتصادم الدكٕب الذم يعرؼ تطورات ابستمرار ك فرضت عليها ربرير ذبارهتا اػبارجية ك أنظمة صرفها ك 

لدكلية ، ك نظرا ؼبا يشهده عددا متزايدا ألنظمة الصرؼ ُب كثَت ما إٔب ذلك..دبا يتماشى ك الظركؼ اإلقتصادية ا
من الدكؿ النامية من تطور ُب ربديد أسعار صرؼ عمبلهتا احمللية دبا يتفق ك اؼبستوايت السائدة ُب السوؽ ، أم 

تزايدة ُب ُب اذباه تطبيق نظاـ سعر الصرؼ العائم السائد ُب الدكؿ اؼبتقدمة ك ما قد ينجم عن ذلك من ربركات م
أسعار الصرؼ ، ك ابلتإب زايدة اؼبخاطر اليت يتعرض ؽبا ـبتلف اؼبتعاملوف االقتصاديوف ُب األسواؽ اغبقيقية أك 

 النقدية ، فبا يتطلب اللجوء إٔب استعماؿ التقنيات اعبديدة إلدارة ـباطر الصرؼ
ة للمؤسسات دكلية النشاط تبُت مدل أنبية إف النتائج اػبطَتة اؼبرتبطة ابلتقلبات اغبادة ُب أسعار الصرؼ ابلنسب

 ك ضركرة  مواجهة ـباطر الصرؼ ك إدارتو بفعالية ك كفاءة
فمن خبلؿ كرقتنا البحثية ىاتو سنحاكؿ إبراز أنبية إدارة ـباطر سعر الصرؼ ُب الدكؿ اليت سبر دبرحلة إنتقاؿ 

 خاصة ك ىذا من خبلؿ احملاكر التالية:
 ماىية خطر الصرؼ – 1
 حل ظهور خطر الصرؼ ابلنسبة للمؤسسةمرا -2
 أنواع ـباطر سعر الصرؼ -3
 أنبية إدارة ـباطر الصرؼ -4
 مراحل إدارة ـباطر الصرؼ -5
 تقنيات تغطية ـباطر سعر الصرؼ-6
 إستنتاجات ك توصيات -7

 ماىية خطر الصرؼ: -1
مالية( يعرؼ كخطر  خطر سعر الصرؼ ابلنسبة للمؤسسة ذات نشاطات دكلية )استَتاد ،تصدير ،عمليات“ -

ك خطر اػبسارة احملتملة ىو “ مرتبط أبم معاملة حساسة لتقلبات أسعار عمبلت الفوترة مقابل العملة الوطنية 
 األكثر أنبية ابلنسبة لآلجاؿ الفاصلة بُت إعداد الطلبية ك التسوية اؼبالية النهائية ؽبا

صرؼ العمبلت األجنبية ، ك ىو نتيجة للمبادالت  كما أنو يعرؼ ابػبسارة احملتملة عن التغَتات ُب أسعار  -
 الدكلية ، ك أخطار الصرؼ انصبة عن العمليات التالية:

 الصادرات ك الواردات 
 اإلقًتاض ك اإلقراض ابلعمبلت األجنبية 
 القرض ُب السوؽ الدكلية لرؤكس األمواؿ 
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 التوظيفات ابلعمبلت األجنبية 
 اإلستثمار اؼبباشر ُب اػبارج 

ما كانت قيمة اؼببادالت اػبارجية كبَتة كلما كانت اػبسارة ُب القيمة اؼبضافة عند حدكث تغَتات كما أنو كل
 سلبية ُب قيمة العمبلت

 مراحل ظهور خطر الصرؼ ابلنسبة للمؤسسة -2
إف خطر الصرؼ ال ينشأ مباشرة عند إسباـ العملية التجارية أك اؼبالية اؼبقومة ابلعملة األجنبية الذم يعترب خطر 

رؼ ؿبقق حينها ، ك لكن ينشأ قبل ذلك كما ىو اغباؿ عند التفاكض بشأف تصدير أك استَتاد سلعة معينة أك ص
التفاكض بشأف إبراـ عقد قرض ك ىو ما يسمى خبطر الصرؼ احملتمل أك اؼبتوقع ، ك من ٍب يبكن تبياف مراحل 

 خطر الصرؼ كمايلي:
 

 ةشكل يوضح مراحل ظهور خطر الصرؼ ابلنسبة للمؤسس
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 risque certainخطر صرؼ أكيد                                                       risque potentiel   خطر صرؼ كامن
 export.com-www.eur: اؼبوقع اإللكًتك٘ب ادلصدر

  
لكمية ، يبلحظ أف مرحلة الدخوؿ ُب خطر الصرؼ ابلنسبة للمؤسسة تضم خطوات التفاكض ك اإلتفاؽ حوؿ ا

اعبودة ك األسعار ... ك ابلتإب فعلى أساس العرض اؼبقدـ يتم إبراـ العقد ك تدخل العملية مرحلة التجسيد على 
أرض الواقع ، ك ُب ىذه اؼبراحل األكٔب يكمن خطر الصرؼ فهو إذف خطر كامن ك موجود على مرحليت العرض 

للمستورد ك عندما تتم التسوية يتم معها التأكد من التعرض  ك مرحلة تنفيد الطلبية ٍب تليها مرحلة إعداد الفاتورة
ػبسائر متعلقة بتقلب سعر الصرؼ ك ىذا ماهبعل خطر الصرؼ ُب احملطات األخَتة ابػبطر األكيد ك الذم 

 يتطلب ترتيب ك تنظيم حالة ك كضعية الصرؼ ابلنسبة للمؤسسة

الدخوؿ ُب خطر 
 الصرؼ

 تقدٙب العرض
Offre de 

catalogue 

 الطلبية
com

mand

e 

 فوترة
factur

ation 

 اػبركج من خطر الصرؼ

 التسديد
Paiemen

t 

رساؿ األمواؿإ  
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 أنواع سلاطر سعر الصرؼ -3
ؼ األجنبية ، األكٔب تتمثل ُب البفاض قيمة العملة األجنبية اليت سبت هبا ىناؾ نوعُت من ـباطر أسعار الصر 

الفوترة ُب عقد التصدير ، ك اػبطر الثا٘ب ىو ارتفاع قيمة العملة األجنبية ك ىذا يؤثر على حجم الصادرات ، ك 
 تنحصر ـباطر سعر الصرؼ فيمايلي:

 
 خطر العملة اإلقتصادم: 3-1  

تغَتات ُب أسعار الصرؼ اغبقيقية ، ك ؽبا أتثَت شامل فيما يتعلق ابلعملة اليت يتم تقدٙب وبدث ىذا اػبطر نتيجة ال
عرض السعر هبا أك البيع هبا ، فالعمبلت مثل عملة اؼبنافسُت ك الكلفة ك األسعار النسبية ك ىياكل العملة ُب كل 

تغَتات ُب رقم األعماؿ أك ُب ىامش بلد ، كلها تقود إٔب ـباطر العملة اإلقتصادية ، ك ىي تتجلى من خبلؿ ال
 اؼبؤسسة ،فهذه العوامل  تتأثر كلها بسعر الصرؼ ُب أغلب األسواؽ.

خطر الصرؼ اإلقتصادم ىو خطر غَت مباشر ك ـبادع ، لكن لو نتائج مهمة ُب بعض األحياف ك اثبثة ُب األجل 
ُب كضعية منافسة ، ك ال يتم تغطيتو  الطويل كتكوف متكاملة مع سياسة عامة لشراء اؼبنتجات ك بيعها ؼبؤسسة

 بطرؽ مألوفة ك مستعملة.
 خطر ادلتاجرة :3-2

وبدث ىذا اػبطر ُب حالة ارتفاع أك البفاض ُب قيمة العملة اليت يتم هبا البيع أك الشراء هبا ، فإذا ارتفعت قيمة 
بسبب أف العملة اليت ًب دبوجبها  عملة البلد اؼبستورد يعود ىذا على اؼبصدر ابلربح ، ك ربدث ـباطر التجارة إما

تقدٙب األسعار ىي غَت تلك اليت ًب حساب التكلفة هبا ، أك ألف سعر الصرؼ اؼبستقبلي الذم استخدـ كقت 
ازبذ قرار التسعَتة قد تغَت بسبب مركر الوقت بُت قرار التسعَت ك قرار ربويل عوائد البيع إٔب العملة اليت حسبت 

 يبكن أف يكوف السعر اؼبتوقع ـبتلفا عن السعر اغبقيقي.التكلفة على أساسها حيث 
  : اخلطر االنتمائي  :3-3

عمليات الصرؼ تتم  ُب الغالب بعقود ين  فيها على تبيُت العملة اؼبشًتاة ك العملة اؼبباعة ك سعر الصرؼ الذم 
كفاء أم من الطرفُت ابلتزامو ،  ًب االتفاؽ عليو ك اتريخ التسليم ، ك اؼبخاطر تنشأ ُب ىده اغبالة من احتماؿ عدـ

فقد وبدث أف يفقد اؼبتعاقد قدرتو على الدفع عند موعد االستحقاؽ كما ُب حاالت اإلفبلس ، ك أشهر عملية 
ُب أؼبانيا الغربية إفبلسو    HERSTAT BANKعندما أعلن احد البنوؾ اػباصة  1974من ىدا النوع حدثت عاـ 

ل خطر التوقف عن الدفع أك اػبطر الرأظبإب ، ك يعترب ىذا اػبطر كبَتا ابلنسبة ،     ك ىذا النوع من اػبطر يباث
 لسوؽ رأس اؼباؿ .

    خطر السيولة :3-4
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تنشأ ـباطر السيولة من عدـ القدرة على السداد بسبب عدـ توفر السيولة ، ك ليس بعدـ القدرة اؼبطلقة على 
مواعيد السداد ألسباب تعود إٔب عدـ تنفيذ األطراؼ السداد، ك ىي تنتج عن عدـ توافق مواعيد الدفع ك 

 األخرل 
 أك لسبب نق  عاـ للسيولة ُب السوؽ أك عن عدـ تنظيم التدفقات النقدية.،  للعقود ُب مواعيدىا احملددة

إف أسعار الصرؼ غدت اليـو متقلبة بشكل شديد ك سريع ك عرضة ؼبؤامرات خارجية كثَتة فبا يزيد من حدة 
تبط أبسعار الصرؼ خاصة ابلنسبة للمؤسسات التابعة للدكؿ حديثة العهد ابلنظاـ االقتصادم الدكٕب اػبطر اؼبر 

القائم على آليات السوؽ ُب صبيع اجملاالت دبا فيها أنظمة أسعار الصرؼ ، ك كل ذلك وبتم عليها إعطاء أنبية 
 قصول إلدارة ـباطر أسعار الصرؼ.

   أمهية إدارة سلاطر الصرؼ: -4  
بحت إدارة ـباطر العمبلت األجنبية ذات أنبية كبَتة ُب مثل البلداف اليت سبر دبرحلة انتقاؿ ، على الرغم من أص

التعقيد اؼبتزايد ؽبذه العملية ُب الوقت نفسو ك ىو ما يستدعي إدارة آلية تقلبات أسعار الصرؼ بعناية فائقة ك 
األدكات أك التقنيات اؼبستخدمة ُب ىذا اؼبيداف ، ك ىي  بكل حذر ك فعالية ُب الوقت ذاتو ، ك كل ذلك ابنتقاء 

كثَتة دبا ينسجم ك خصائ  البلداف النامية ، إلف التقلبات اؼبعاصرة  يبكن أف تكوف مكلفة للغاية ك من ًب 
تنمحي منافع إدارة اؼبخاطر ك تتحوؿ إٔب خسائر ،  إذف لعل من ابرز دكاعي االىتماـ بتسيَت أك إدارة ـباطر 

  : نلخصها فيما يلي الصرؼ
اندماج بلداف العآب الثالث ُب اؼبنظومة االقتصادية الدكلية )ظاىرة التدكيل( ُب إطار اإلصبلحات االقتصادية  -أ 

الشاملة ك العمل ُب بيئة اقتصادية دكلية تعتمد على اآلليات النقدية خاصة، فبا يتطلب االىتماـ بقضااي سعر 
 .الصرؼ ك ما يرتبط بو من ـباطر

بركز أمباط  جديدة للتجارة الدكلية ك التدفقات اإلستثمارية اؼبتمثلة أساسا ُب دكؿ جنوب شرقي أسيا ك  - ب
 الصُت ك ما يرتبط بو من زايدة ُب التقلبات ُب أسواؽ الصرؼ.

 
تولد  إف التدفقات اعبديدة ؼبواجهة متطلبات  التجارة ك اإلستثمار ُب الدكؿ اليت سبر دبرحلة انتقاؿ سوؽ - ج

 اغباجة إٔب إسًتاتيجية  جديدة إلدارة اؼبخاطرة.
 يبكن لتقلبات أسعار الصرؼ أف تؤثر على النتائج اؼبالية للمؤسسات دكلية النشاط ك على نقديتها اعباىزة . - د

انعكاس أاثر التغَتات اغبادة ُب سعر الصرؼ على ـبتلف مصاّب أك كظائف اؼبؤسسة دكلية النشاط )  -ق 
 سبوين ، إنتاج ، تسويق ، مالية ، خزينة ، ......( ك ما ينجر عن ذلك من اذباه إٔب اؼبضاربة. ،زبطيط 

ربسن القدرة التنافسية ) ُب ؾباؿ السعر خاصة ( للمؤسسات مرتبط دبدل التحكم ُب خطر الصرؼ ك  - ك
عار التكلفة خاصة ُب مثل دكؿ إدارتو بفعالية ك كفاءة ، على اعتبار أف ىذا اػبطر يعترب عامبل ىاما ك ؿبددا ألس

 العآب الثالث اليت تستند ُب مدخبلت عملياهتا اإلنتاجية إٔب مواد أكلية كسيطة مستوردة.
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ارتفاع تكلفة اإلجراءات ك الًتتيبات اإلدارية أك اؼبركزية للوقاية من ـباطر الصرؼ ، ك ذلك ابإلعتقاد  - م
 يع لو أرادت أف تسيطر على أسعار الصرؼ.اػباطئ أبف اؼبصارؼ اؼبركزية ك اغبكومات تستط

  مراحل إدارة سلاطر الصرؼ:  -5
  : حىت تكوف إدارة ـباطر الصرؼ فعالة البد أف سبر دبراحل أساسية نلخصها فيما يلي

أم ربديد موضوع اػبطر بكل دقة سواء تعلق األمر بعملية  : حتديد خطر الصرؼ : ادلرحلة األكىل
اجملاؿ يتم ربديد كضعية الصرؼ اليت قد تكوف ؿباسبية عندما يكوف اػبطر  مقاس من  ذبارية أك مالية ، ك ُب ىذا

، كما ك يبكن أف تكوف كضعية الصرؼ اقتصادية ك الذم يبكن  كاقع البياانت اؼبالية ك احملاسبية احملققة فعبل
وقعات اؼبستقبلية بشأف اعتباره خطر صرؼ مقدر ألنو مبٍت على عناصر عدـ اليقُت  أم أيخذ بعُت اإلعتبار الت

 نشاط اؼبؤسسة اؼبتوقع    ) تدفقات غَت مسجلة ، تدرج ُب اغبساب عند ربديد كضعية الصرؼ( .
ك ىي تشمل اإلسًتاتيجيات اؼبمكنة إلدارة  : اختيار مبادئ إدارة خطر الصرؼ : ادلرحلة الثانية

االسًتاتيجيات ُب ثبلث ؾبموعات  خطر الصرؼ ك اليت ينبغي اختيار انسبها للمؤسسة ك يبكن تصنيف ىذه
  : أساسية ىي

 (stratégie de couverture  à terme  (  : إسًتاتيجية التغطية اآلجلة  - أ               
كىي تنصب على ؿباكلة إلغاء كضعية الصرؼ من خبلؿ ربديد السعر الذم يباع بو الرصيد إذا كاف موجبا أك  

 يشًتل بو الرصيد اذا كاف سالبا.
   (stratégie de spéculation ) إسًتاتيجية اؼبضاربة: -ب 

ك ىي مرتبطة ابلتوقعات اؼبستقبلية بشأف أسعار الصرؼ ك فيها نوع من اؼبخاطرة حيث تبٌت على أمل ربقيق 
 أكضاع جيدة نتيجة توقع ربسن ُب أسعار العملة

  (stratégie optionnelle ): اإلسًتاتيجية اإلختيارية -ج 
ألكثر شيوعا حاليا لدل الدكؿ اؼبتطورة حيث سبكن اؼبكلف ابػبزينة من مواجهة التحركات اؼبعاكسة ك ىي ا

 ألسعار الصرؼ كىي تشمل اإلسًتاتيجيتُت معا.
ك يكوف  ادلرحلة الثالثة: حتديد التقنيات ك الطرؽ ادلستخدمة ضمن اإلسرتاتيجية ادلختارة :

 ىذا اجملاؿ قبد التقنيات اؼبستخدمة للتحكم ُب ـباطر الصرؼ قد اإلسًتاتيجية اؼبثلى ، ك ُبىذا بعد ربديد 
 تكوف داخلية أم مرتبطة ابلتنظيم الداخلي للمؤسسة ذاهتا ك يبكن أف نذكر منها:

 عملية الفوترة ابلعملة الوطنية 
 اختيار عملة الفوترة 
 لعملة األجنبيةتسيَت آجاؿ العملية سواء عن طريق تعجيل أك أتجيل اؼبقبوضات أك اؼبدفوعات اب 

 كما يبكن أف تكوف ىذه التقنيات خارجية أم مرتبطة ابلسوؽ كما اغباؿ ابلنسبة ؿ:
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 بيع ك شراء العملة ألجل 
  عمليات اإلختيار(options)  
 )تغطية الصرؼ نقدا ) تسبيقات ابلعملة األجنبية 

ابقة ك إجراء ادلرحلة الرابعة: متابعة العملية اإلمجالية من خالؿ مراجعة األعماؿ الس  
إلف ترشيد إدارة اؼبخاطرة اؼبرتبطة ابلصرؼ تتطلب التحليل ك اؼبتابعة  :التعديالت الالزمة يف أكاهنا

اؼبستمرين بغية تكييف أدكات التغطية دبا يتماشى ك مستجدات السوؽ ك كذا التحوالت اؼبتوقعة ُب ؾباؿ نشاط 
 اؼبؤسسة ك ؿبيطها اإلقتصادم
تتضمن عملية قياس ك مراقبة األداء ابلنسبة للقائم  :قياس ك مراقبة األداء ادلرحلة اخلامسة: عملية

ابألعماؿ ُب ؾباؿ تسيَت اػبزينة ك كل ذلك من قياس النتائج احملققة ك مقارنتها ابؼبعايَت احملددة ك ربديد 
راءات البلزمة ُب اإلكبرافات إف كجدت بغية الوقوؼ على مواطن الضعف من جهة ك ابلتإب معاعبتها ابزباذ اإلج

 أكاهنا ك الوقوؼ من جهة اثنية على مواطن القوة ك ابلتإب تدعيمها ك اغبفاظ عليها.
إف ىذه اؼبراحل تشكل نظاما متكامبل إلدارة ـباطر الصرؼ ابلنسبة للمؤسسة اليت تعمل ُب كسط دكٕب متميز 

د ك اؼباؿ ابلنسبة للعمبلت الدكلية ك كذا اتساع ابلتقلبات النقدية اغبادة ، ك ُب ظل زايدة التقلبات ُب أسواؽ النق
التطورات ُب أمباط التجارة ك االستثمار ك تسريع حركية اندماج البلداف النامية ُب اؼبنظومة اإلقتصادية العاؼبية تربز 

 أنبية تقدير أكضاع ـباطر الصرؼ ُب مثل ىذه البلداف اليت سبر دبرحلة انتقاؿ.
 
 :سعر الصرؼ تقنيات تغطية سلاطر    -6

اليت تستعملها اؼبؤسسة من أجل ك التدابَت ؾبموع اإلجراءات  اؼبقصودة ىنا ىي عبارة عن التقنيات إف
التأثَت أك  التقليل من حجم الديوف احملررة ابلعمبلت األجنبية طريق  خطر الصرؼ عن ذبنب الوقوع ُبالتقليل أك 

 لوقاء منل ؾبموعتُت من التقنياتتوجد ىناؾ ىذا الشأف  ُب .أك غَتىا من اإلجراءات األخرل على آجاؿ الدفع
األكٔب تعترب تقنيات داخلية ألف اؼبؤسسة رباكؿ التحكم َب ىذه اؼبخاطر ك إدارهتا على مستواىا ك خطر الصرؼ، 

 أك اإلستعانة أبطراؼ خارجية،ك إذا ٓبإبمكانياهتا الداخلية أك اػباصة دكف اغباجة إٔب دخوؿ األسواؽ اػبارجية 
خارجية كوهنا تستدعي تتمكن من ذباكز تلك اؼبخاطر تلجأ إٔب استعماؿ تقنيات اجملموعة الثانية ك ىى تعترب 

من أجل شراء  اؼبؤسسات اؼبصرفية ، كتعامل اؼبؤسسة معذاهتامن خارج اؼبؤسسة متعاملُت اللجوء إٔب أسواؽ أك 
أجل التوقيع على عقود آجلة من أجل شراء أك  أك بيع العمبلت ابألجل، أك عند دخوؿ اؼبؤسسة إٔب السوؽ من

، كما يبكن ضمن ىذا اؼبنظور أف تلجأ اؼبؤسسة كذلك إٔب  OPTIONS DE CHANGEبيع خيارات الصرؼ 
 إْب ..، أك اللجوء إٔب شركات التأمُت..SWAPSعمليات القركض اؼبتقاطعة ابلعملة أك ما يدعى بػ 
 :: تتمثل ىذه التقنيات فيما يلي سعر الصرؼأكال : التقنيات الداخلية إلدارة سلاطر 
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اؼبفصود ابألجاؿ  اؼبدة الىت يبكن خبلؽبا ربصيل اؼبستحقات أك دفع : التأثًن على اآلجاؿ -أ 
الديوف أك االلتزامات القائمة بُت اؼبتعاملُت االقتصاديُت على اؼبستول الدكٔب. ُب ىذا اجملاؿ مبيز 

 اإلجراءات التالية:
 :   Le Termaillage مليةتسيًن آجاؿ الع 1

يتمثل ُب تنويع آجاؿ الدفع من  Termaillage (LEADS and LAGS)إف اإلجراء اؼبسمى بػ 
،حيث يتم تعديل آجاؿ أك تواريخ ربصيل اغبقوؽ)مصدر( أك أجل اإلستفادة من التطور اإلهبايب ألسعار الصرؼ

 رؼ.دفع االلتزامات )مستورد( ما أمكن ذلك،تبعا لتغَتات سعر الص
ىي اؼبدفوعات اؼبؤجلة ك ىذه العملية  "LAGS"ىي عبارة عن اؼبدفوعات اؼبسبقة بينما  "LEADS"فػ 

ليست ُب اغبقيقة تقنية لتغطية خطر الصرؼ، ك لكن طريقة رباكؿ اؼبؤسسة حسب توقعاهتا اإلستفادة من 
 التقلبات ُب سعر الصرؼ.

تحصيل ل يبنح آجاؿ كبَتة للمستوردعقد التصدير فإنو فعندما يتوقع اؼبصدر زايدة سعر العملة احملرر هبا 
اؼببلغ اؼبستحق لو. لكن إذا كاف يتوقع عكس ذلك أم إلبفاض قيمة العملة احملرر هبا العقد، فسوؼ وباكؿ تسريع 

 سوؼ يقف عكس ىذا اؼبوقف سباما. وعملية قبض اؼببالغ اؼبستحقة. أما ابلنسبة للمستورد فإن
دبدل صحة التوقعات بشأف سعر صرؼ العمبلت اؼبعنية  أساساتنفها مثالب متعلقة إال أف ىذه التقنية تك

 من جهة ك دبدل القدرة التفاكضية للمؤسسة للحفاظ على متعامليها من جهة اثنية. 
 :  ادلسبقالدفع  هبدؼصم منح اخل  -2

دفع اؼببلغ فاؼبصدر يستطيع أف يتحكم ُب خطر سعر الصرؼ دبنحو خصما ُب مقابل قياـ الزبوف ب
،ك ذلك إذا ما توقع أبف سعر صرؼ عملة الفوترة عرضة لتغَت كبَت  ستحقاؽاؼبستحق لفائدة اؼبصدر قبل اتريخ اال

ك تكلفة تغطية خطر الصرؼ من قبل اؼبصدر، ك  ةىذا اؼببلغ اؼبخصـو يتناسب عادخبلؿ فًتة  كجيزة من الزمن. 
ة حجم السيولة لدل اؼبؤسسة اؼبصدرة، ك عدـ ضركرة ربمل النتيجة ىي تفادم خطر الصرؼ ابإلضافة إٔب زايد

من جهة ، ك من جهة أجرل قد يلجأ اؼبصدر إٔب توظيف اؼببلغ احملصل َب السوؽ للحصوؿ على  خطر اإلقًتاض
 عائد يبكنو من إلغاء تكلفة اػبصم أك التقليل منها. 

 :  Comptes d'interceptionحساابت اإلعرتاض   - 3
بنكية متواجدة ُب دكلة أجنبية الغرض منها تلقي اؼبدفوعات لصاّب اؼبؤسسة اؼبصدرة ك ىي حساابت 

من قبل الزابئن اؼبقيمُت ُب ىذه الدكؿ األجنبية فبا يؤدم إٔب التقليل من الوقت الضركرم لتحصيل ىذه اؼببالغ ك 
 ابلتإب يقل  إٔب حد كبَت من خطر الصػػػرؼ ك إحتماؿ كقوعو.

 
 

 : LOCK BOXؽ ادلغلق أك الصندكؽ الربيدم نظاـ الصندك  - 4
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يتم إرساؽبا ، صادرات معينةبدفع قيمة  بتسوية دين أك دة إٔب اؼبؤسسة ك اػباصةوار ىنا فإف الشيكات ال
ػبارج ك تتؤب البنوؾ احمللية ُب تلك الدكلة اؼبتواجد فيها تلك الصناديق ربصيلها ابإٔب صندكؽ بريدم متواجد 

دال من إتباع الطريقة التقليدية ُب عملية التحصيل ك اليت تستغرؽ كقت طويل ك تزيد من مباشرة رحبا للوقت ب
هبا تلك  ةخسائر صرؼ نتيجة تغَت أسعار صرؼ العمبلت احملرر  من ًب ربملحتماالت كقوع خطر صرؼ ك ا

 .)(الشيكات
 التأثًن على حجم الديوف بواسطة عملية ادلقاصة :  -ب 
 :  S MARCHES D'APPLICATIONLE ك  ( التغطية الذاتية1

ة بُت ذمة ك دين ؿبررين بنفس العملة ك ؽبما نفس اتريخ اإلستحقاؽ حبيث مقاصك يتمثل ُب إجراء 
حتماؿ تعرض اؼبؤسسة ػبطر الصرؼ ابلنسبة للرصيد اك ىنا يستمر  ،بتغطية متبادلة للمبلغ األقلاؼبؤسسة قـو ت

 اؼبتبقي فقط.

للمؤسسة اليت  طريقة تقضى ابلسماح هيف MARCHE D'APPLICATIONسوؽ التطبيق  أما 
لسداد مدفوعات ديوف أك إلتزامات انذبة عن عمليات مالية أك ذبارية  ستعمالوابحبوزهتا رصيد من العملة الصعبة 

 ك ذلك من خبلؿ كسيط مإب عادة بنك. ابلعملة الصعبة كػػذلك
 :التطبيقية يوجد نوعاف من األسواؽ 
ضركرة ربويل األمواؿ. ىذه التقنية تستند إٔب ربويل فعلي للعملة. فاؼبؤسسة اليت أسواؽ تطبيقية مع  -

بذلك العمبلت اليت تتلقاىا من زابئنها األجانب، ىذه  ةتقـو بدفع اؼبستحقات ؼبورديها مستعمل
اؼبؤسسة سوؼ لن تتعرض إٔب أخطار سعر الصرؼ، ابإلضافة إٔب تناق  حجم العموالت البنكية 

 خاصة عموالت الصرؼ. اليت تدفعها
أسواؽ التطبيق بدكف ربويل لؤلمواؿ. ك ىي عمليات مقاصة من نوع خاص ك تكوف فبكنة عندما  -

نبا مدين ك دائن للطرؼ اآلخر دببلغ معُت. ىنا فإف الرصيد بليكوف الطرفُت أم الدائن ك اؼبدين ك
ك ىي تعترب   طر الصرؼفقط الناتج عن عملية اؼبقاصة ىو الذم يكوف ؿبل ربويل أك تغطية من خ

 .كذلك تغطية ذاتية
          NETTING ( ادلقاصة ادلتعددة األطراؼ للمدفوعات2

ىذه التقنية تطبق بشكل خاص على اؼبؤسسات ذات الفركع اؼبتعددة ك اؼبتواجدة ُب دكؿ أجنبية ك ك 
قات ىذه الفركع ك يسمح ذلك ديوف ك مستح تنظيم مقاصة بُتك دبوجبها يتم   تكوف بينها ركابط مالية أك ذبارية

. ك ىنا هبب االتفاؽ على بتقلي  عدد ك مبالغ التحويبلت فيما بينها ك يقتصر األمر على دفع فوارؽ الديوف
 ك كذا العملة اؼبستعملة ك سعر الصرؼ اؼبتفق تطبيقو. الفركعاتريخ مرجعي لعمليات التسديد بُت ـبتلف ىذه 

 Matrice deة ىو إعداد مصفوفة تسمى دبصفوفة الدفع إٔب تطبيق ىذه الطريق أسلوبك أنسب 

règlement.من طرؼ جهة مستقلة اتبعة ؽبذا التجمع كأف يكوف بنك أك مؤسسة مالية متخصصة ، 
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ك من نتائج ىذه اؼبقاصة اؼبتعددة األطراؼ زبفيض حجم اؼببالغ احملولة، ك ما ينتج عنو من إقتصاد ُب 
ابإلضافة إٔب تفادم اللجوء إٔب العمليات اػباصة بتغطية خطر الصرؼ ك اليت  العموالت اؼبصرفية اؼبرتبطة هبا.

 تكوف ُب بعض األحياف جد مكلفة.
إال أنو قد يصادؼ ىذه التقنية تشريعات بعض الدكؿ اليت ال تسمح إبجراء مثل ىذه التحويبلت، فبا 

 يؤثر على فعالية ىذه التقنية.
   devises Les centres de réfacturation enة مراكز إعادة الفوترة ابلعملة الصعب (3

ُب بعض التجمعات العاؼبية أك مراكز األعماؿ يتم مركزة إدارة خطر الصرؼ بيد مركز إلعادة الفوترة 
، لكن عملية إعادة الفوترة ىدفها األساسي ليس إجراء مقاصة  NETTINEىذه التقنية تشبو إٔب حد كبَت عملية 

نفس التجمع، لكن ىدفها ىو إما ذبميع اؼبدفوعات اػباصة بعمليات االستَتاد إٔب  للتدفقات ما بُت أعضاء
خارج أك داخل اجملموعة، أك ذبميع اؼبقبوضات اؼبًتتبة على عمليات التصدير إٔب داخل التجمع أك داخل أعضاء 

 نفس التجمع.
 Société deكشركة فوترة ففي حالة مركزة اؼبدفوعات إٔب خارج التجمع فإف مركز إعادة الفوترة يعمل  

factoring .تقـو بتسيَت خطر الصرؼ ك خطر القركض ُب نفس الوقت 
فمركز إعادة الفوترة يعمل كوسيط مإب يكتفي بتنفيذ العمليات دكف إدخاؿ أم تعديبلت على ـبتلف التدفقات 

 اؼبادية.
ة اليت قد يستفيد منها نتيجة موقعو اعبغراُب ىذا النوع من اؼبراكز يكتسي أنبية كبَتة ابلنظر إٔب اإلعفاءات الضريبي

ابإلضافة إٔب أف مركزة إدارة خطر الصرؼ تزيد من فعالية ىذه العملية. ك أخَتا فإف كوف ىذا اؼبركز ىو الطرؼ 
 .ا عن التجمع فهذا يقوم من مركزه التفاكضينالوحيد الذم يتعامل مع البنوؾ تباي

  Techniques Externes الصرؼاثنيا: التقنيات اخلارجية لتغطية خطر 
أف  ؽباكن يب ،من تفادم خطر الصرؼ على مستواىاجز اإلجراءات اليت تتخذىا اؼبؤسسةععندما ت

تقنيات أخرل للتغطية، سواء كاف ذلك من خبلؿ اللجوء إٔب السوؽ أك التعامل مع مؤسسات مالية  تلجأ إٔب
من اآلليات يبكن بياف ؾبموعتُت  ك مبيز فيهااػبارجية . ىذه التقنيات تسمى ابلتقنيات َب ىذا اجملاؿ متخصصة
 : منها ما يلي
  ت النهائي لسعر الصرؼ ُب كقت نشأة ىذا اػبطر،  يالتثب تتمحور حوؿ ؾبموعة التقنيات اليت

سبكن تها األساسية تكمن ُب عدـ سلبي إال أف .ق ابلعملة أك العقود اآلجلةبيكالصرؼ اآلجل، التس
 .مستقببل ا من االستفادة من أم تطور إهبايب قد يطرأ على سعر الصرؼاؼبؤسسة اؼبستعملة ؽب

 من أم تطور إهبايب لسعر  هتاؾبموعة التقنيات اليت ربمي اؼبؤسسة من خطر الصرؼ مع إمكانية إستفاد
 .OPTIONSستعماؿ اػبيارات على إختبلؼ أنواعها االصرؼ، ك ىي تتمثل أساسا ُب 

 terme Le change àالصرؼ اآلجل :  -1
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تفاؽ على شراء أك بيع مبلغ ابلعملة مقابل عملة أخرل بسعر صرؼ ؿبدد االصرؼ األجل عبارة عن 
 غَت قابل للمراجعة ك هنائي ُب اتريخ الحق متفق عليو.

إف عقد الصرؼ اآلجل ابلعملة من نتائجو إمكانية تثبيت حاؿ التعاقد سعر الصرؼ اؼبستقبلي، فهو 
من خبلؿ تثبيت سعر الصرؼ فبا يسمح بتحديد تكلفة الصفقة التجارية قبل  يلغي خطر الصرؼ عند نشأتو

 (مبادلة العمبلت)أم قبل عملية الدفع ُب اتريخ االستحقاؽ
رة ذفإف سعر الصرؼ األجل ـبتلف عن سعر الصرؼ العاجل أك اغباضر، إال ُب حاالت انة ك عاد

إذا  DEPORTك عندما يكوف سليب نسميو  REPORTنسميو  اجدا. ك عندما يكوف الفرؽ بُت السعرين إهبابي
 يبكن كتابة اؼبعادلة التالية : 

 
 DEPORT - أك REPORTجل = سعر الصرؼ العاجل + سعر الصرؼ اآل

فالصرؼ اآلجل من أىدافو سبكُت اؼبؤسسة اليت ستتلقى أك تدفع مبلغ ابلعملة األجنبية من أف تلجأ إٔب بنك 
ن أجل تثبيت سعر الصرؼ الذم سيستعملو ىذا البنك ُب شراء أك بيع ىذا ذبارم أك أم مؤسسة مالية أخرل م

 اؼببلغ ابلعملة ك يبكن معاعبة ىذا اؼبوضوع من كجهة نظر اؼبستورد ك كذا اؼبصدر على النحو التإب : 
: فاؼبصدر الذم يتوقع تلقي مبلغ ابلعملة األجنبية، ك ىو ُب نفس الوقت ىبشى أك يتوقع  * حالة ادلصدر

لبفاض قيمة ىذه العملة ك ما قد يلحق بو من خسائر ك تبلشي أرابحو من عملية التصدير اليت قاـ هبا أك آتكل إ
أرابحو احملققة، فعن طريق بيع العملة ابألجل يستطيع اؼبصدر من تثبيت سعر صرؼ عملتو احمللية مقابل العملة 

 لة احمللية الذم سوؼ يتلقاه ُب اتريخ اإلستحقاؽ.األجنبية ك ىكذا يكوف إبمكانو أف يعرؼ مسبقا اؼببلغ ابلعم
فالبنك ُب ىذه اغبالة يتلقى أمر من اؼبصدر لبيع العملة األجنبية مقابل الوطنية، إذا يكوف على البنك 
دبوجب ىذا العقد أف يشًتم ىذه العملة األجنبية ُب اتريخ اإلستحاؽ. اػبطوة التالية ُب ىذه التقنية ىي قياـ 

شرة بعد اإللتزاـ السابق ببيع اؼببلغ ابلعملة األجنبية )اؼبقًتض(، يقـو البنك ابستثماره بفائدة إٔب اتريخ البنك، كمبا
من السوؽ ما بُت البنوؾ(  ةاإلستحقاؽ. ُب ىذا التاريخ يسدد البنك اؼببلغ ابلعملة األجنبية الذم اقًتضو )عاد

 اؼببلغ ابلعملة احمللية اؼبستثمر كوديعة. مستعمبل ُب ذلك اؼببلغ الذم يتلقاه من زبونو ُب مقابل
 

 * حالة ادلستورد :
فاؼبؤسسة اليت ترتقب القياـ بدفع  دين ابلعملة األجنبية ُب اتريخ الحق ك زبشى إرتفاع سعر صرؼ 
ىذه العملة مقابل العملة احمللية، ىذه اؼبؤسسة قد تتبع طريقة شراء العملة ابألجل بغرض ضباية نفسها من إحتماؿ 

رتفاع سعر الصرؼ . ك منو فإهنا تكوف على علم مسبق ابلعملة احمللية الواجب الدفع مقابل إطفاء ىذا الدين ُب إ
 اتريخ اإلستحقاؽ األمر الذم يبكنها من ربديد سعر تكلفة السلع اؼبستوردة بدقة ك تفادم خسائر الحقة .

ل العملة احمللية ، أم بعبارة أخرل يكوف فالبنك يتلقى من اؼبستورد أمر شراء أجل العملة األجنبية مقاب
 على البنك أف يبيع عملة أجنبية ؿبددة بذاهتا للمستورد .
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فاػبطوة األكٔب اليت يقـو هبا البنك ىي شراء اؼببلغ اؼبطلوب ابلعملة األجنبية مقابل عملة ؿبلية يتم 
عملة األجنبية اؼبتحصل عليو إٔب اتريخ إقًتاضها عادة من السوؽ ما بُت البنوؾ . بعدىا يتم إستثمار اؼببلغ ابل

اإلستحقاؽ . ُب اتريخ اإلستحقاؽ يبيع البنك اؼببلغ ابلعملة األجنبية إٔب الزبوف ك يسدد القرض اؼبتحصل عليو 
 سابقا ابلعملة احمللية من اؼببلغ اؼبتحصل عليو من الزبوف لقاء بيع العملة األجنبية .         

 SWAPS DE DEVISESلة ( القركض ادلتقاطعة ابلعم2
اؼببلغ، ك بعملتُت ـبتلفتُت ك ىو يعٍت الدفع  بنفستتلخ  ىذه التقنية ُب قرضُت متبادلُت بنفس اؼبدة ك 

اػباص ابلعملة يبكن أف يكوف  SWAPالفعلي للمبالغ اؼبتفق بشأهنا ك اسًتجاعها ُب اتريخ اإلستحقاؽ ك عملية 
ر، ك مستورد( ؽبما نفس اغباجة اؼبتناظرة ك لكن ىذه حالة اندرة ؿبل تعاقد بُت مؤسستُت ُب نفس الدكلة )مصد

 الوقوع ك أغلب ىذه العمليات ُب اغبياة العملية تتم بُت البنك ك زابئنو.
 L'avance en deviseالتسبيق ابلعملة  -3

ك ىي تقنية موجهة للمؤسسات اليت ترغب ُب تغطية حاجاهتا من السيولة كتغطية خطر الصرؼ ُب 
لوقت. ىذين اؽبدفُت يبكن التوصل إٔب ربقيقهما بطريقة منفصلة عن طريق اإلقًتاض ابلعملة احمللية ك نفس ا

استعماؿ الصرؼ األجل ُب نفس الوقت ك ىناؾ أسلوب آخر يتمثل ُب االقًتاض ابلعملة األجنبية ك استبداؿ 
 .اؼببلغ اؼبقًتض مباشرة ابلعملة احملليػة

االستفادة من إئتماف قصر األجل يستعملو ُب سبويل عملياتو، يقـو فيما فهذه الطريقة سبكن اؼبصدر من 
بعد بتسديده بواسطة العملة الصعبة اليت سيتلقاىا من زبونو ُب اتريخ االستحقاؽ أما إذا كانت ىذه اؼبؤسسة تريد 

اؼببلغ  ايساكم سبامأف تقضي هنائيا على خطر الصرؼ فعليها أال تقًتض إال اؼببلغ الذم إذا أضفنا إليو الفوائد 
 اؼبرتقب ربصيلو من الزبوف.

 
 Les contrats à terme ou" futures" sur devise  العقود ادلستقبلية على العملة-4

عندما  1972إف ىذه العقود اؼبستقبلية على العملة تقنية حديثة نوعا ما إذا ترجع نشأهتا إٔب سنة 
، ك الذم  International Monetary Market(  IMM)فرع يسمى بػ قررت بورصة اؼبواد األكلية لػ شيكاقو إنشاء 

 من خبللو ًب تداكؿ أكؿ العقود اؼبالية األجلة اػباصة ابلعمبلت األجنبية.
إف مثل ىذه العقود تنصب حاليا على مبالغ ؿبددة من العملة ك أسعارىا ؿبددة ُب مقابل الدكالر 

 يخ اثبتة.األمريكي كما أف اتريخ التسليم ؿبدد بتوار 
دبجرد توقيع العقد، بشراء أك ببيع عملة ؿبددة بسعر ؿبدد  ألتزاـ ينشاك العقد اؼبستقبلي ىو عبارة عن 

، ك الفكرة األساسية ُب التغطية ضد خطر الصرؼ ُب السوؽ اؼبستفبل ىي ؿباكلة الوصوؿ إٔب  يك اتريخ معلـو
لوضعية الصرؼ اغبالية ُب السوؽ الفورية ك يبكن ُب اؼبستقبل مناقضة   Une position de changeكضعية صرؼ 

 :(توضيح ذلك كمايلي
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كضعية صرؼ  Position Courtحالة ادلستورد 
 قصًنة.

كضعية صرؼ  Position Longحالة ادلصدر 
 طويلة.

ديوف ابلعملة األجنبية أك تدفق مستقبلي سالب  -
 ابلعملة.

ذمة ابلعملة األجنبية أك تدفق إهبايب ابلعملة  -
 تقببل.مس

 اػبطر : إلبفاض قيمة العملة  اػبطر : ارتفاع قيمة العملة 
 شراء عقود آجلة 

 ُب حالة إرتفاع قيمة العملة فإف الربح 
احملقق ُب العقد اآلجل يعوض اػبسارة اغباضرة ك 

 العكس صحيح.

 عقود آجلة  بيع
ُب حالة االلبفاض، فإف الربح احملقق ُب العقود اآلجلة 

 احملتملة ُب اغباضر ك العكس صحيح.يعوض اػبسائر 

 
فإف آلية عمل ىذه الطريقة ىي أف يتخذ الطرؼ اؼبعٌت بتغطية خطر الصرؼ اؼبتوقع ،َب ابلنسبة خلطر الصرؼ 

العقود اؼبستقبلية كضعية معاكسة لوضعيتو َب السوؽ العاجل للعمبلت األجنبية ، حيث تسمح لو ىذه الطريقة 
أحد السوقُت ابألرابح احملققة َب السوؽ الثا٘ب. فاؼبتعامل الذم يريد تغطية كضعية  بتعويض اػبسارة احملتملة َب

قصَتة يشًتم عقد تتناسب قيمتو مع كضعيتو ىذه،ك بعد حلوؿ األجل يقـو ابؼبقارنة بُت السعر العاجل ك سعر 
ضها عن طريق العقد عقد الشراء ، فإذا كاف السعر العاجل أكرب من سعر التعاقد فهي تعترب خسارة يتم تعوي

اآلجل ك العكس . ك ال يتم عادة التسليم الفعلي للعقد بل يتم إجراء مقاصة بُت السعرين العاجل ك سعر العقد، 
 ك العكس ابلنسبة لصاحب الوضعية الطويلة. 

 
 
    OPTIONS DE CHANGE   خيارات العملة- 6

يار ىو عقد يبنح للمتحصل اػب ألمريكية،كبفيبلديلفيا ابلوالايت اؼبتحدة ا 1982ظهرت اػبيارات عاـ 
(   Prix d'exerciceمن العملة بسعر ؿبدد ، يسمى بسعر التنفيذ ) معُتعليو حق كليس إلتزاـ بشراء أك بيع مبلغ 

 " .Premium" أك "  Primeلك ُب اتريخ ؿبدد أك خبلؿ فًتة ؿبددة ، مقابل تكلفة تسمى عمولة "ذك 
ؼ يبثل ابلنسبة غبائزه حق ُب شراء أك بيع كضعية صرؼ عاجلة أك آجلة ابلنسبة ك بعبارة أخرل فإف خيار الصر 

  .لعملة معينة ُب اتريخ أك مدة ؿبددة ك بسعر صرؼ متفق عليػػػو ك ؿبدد بدقة ُب اتريخ التعاقد على ىذا اػبيار
 ذبنبن ك على عكس العقود اآلجلة فإف اؼبيزة األساسية ػبيارات الصرؼ ىي أهنا سبكن اؼبؤسسة م

خطر الصرؼ،مع إمكانية اإلستفادة من التطور اإلهبايب لسعر الصرؼ ُب نفس الوقت . فشراء خيار الصرؼ 
 شراءأك سعر صرؼ أدٗب ُب حالة  لبيع العملة األجنبية مقابل احملليةيبكن اؼبؤسسة إما من أتمُت سعر صرؼ أقصى

ية اإلستفادة من أم تطور إهبايب قد وبدث ُب سعر للعملة ؿبل اػبيار مقابل عملة أخرل، مع اغبفاظ على إمكان
 الصرؼ بُت العملتُت.
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إف خيار الصرؼ يبكن أف يستخدـ من أجل تغطية عمليات مؤكدة خاصة بػ : اإلستَتاد ، التصدير ، 
تسديد ديوف ابلعملة األجنبية ، ربويل عملة ، أك عمليات أخرل غَت أكيدة الوقوع أكؿبتملة فقط كما ىو اغباؿ 

 ...إْب. Dividensلنسبة لػ: اؼبناقصات ، األرابح اؼبوزعة اب
 * خصائص خيارات الصرؼ: 

إف خيارات الصرؼ تشمل على ؾبموعة كبَتة من العقود ابلعمبلت األجنبية ك اليت يبكن التفرقة بينها 
 حسب : 
 . Par la nature de la devise sous- jacenteنوعية أك طبيعة العملة اؼبقابلة  (1
 العملية )بيع أك شراء(. إذباه (2
 شركط التنفيذ : سواء ُب اتريخ اإلستحقاؽ أك خبلؿ فًتة اغبيازة. (3

أما حق البيع فيسمى  Callك يسمى حق شراء العملة ضمن خيارات العملة ضمن خيارات العملة بػ 
ىو  FFمقابل  USD، فخيار الشراء يكوف لو دائما مقابل ك ىو بيع عملة أخرل. فمثبل خيار شراء PUTبػ

CALL/USD  :ك ُب نفس الوقت بيع فرنك فرنسي ىوCALL USD/FF  ك بطريقة أكثر كضوحا نقوؿ أنو
CALL USD/PUT FF. 

ك ىنا هبب اإلشارة إٔب اإلختبلؼ الكبَت بُت كضعييت البائع ك اؼبشًتم ػبيار العملة، فاؼبشًتم ػبيار 
يع عملة ُب اتريخ ؿبدد أك ضمن فًتة ؿبددة، ( يكتسب حق شراء أك بPUTأك  CALLالعملة )سواء شراء خيار 

ُب مقابل ذلك فإنو يدفع عمولة للبائع الذم يكوف بدكره ملتزما بتنفيذ رغبة اؼبشًتم، لذلك يبكن القوؿ أنو توجد 
 :(ثبلث إحتماالت فبكنػػة

 .Bمقابل عملة  Aيكتسب حق شراء عملة  CALLاؼبشًتم لػ  -
 عند طلب اؼبشًتم. Bابل العملة مق Aعليو أف يسلم عملة  CALLابئع لػ  -
  Bمقابل العملة  Aيكتسب حق بيع عملة   PUTمشًتم  -
 عند طلب اؼبشًتم لذلك. Bمقابل العملة  Aعليو أف يستلم أك يشًتم عملة  PUTابئع  -

يبكن أف تكوف ؿبل تنفيذ أك أف يتم التخلي عنها من  OPTIONُب اتريخ االستحقاؽ فإف ىذا اػبيار 
ب ظركؼ السوؽ اتريخ االستحقاؽ. كما توجد إمكانية أخرل ك ىي إعادة بيع اػبيارات قبل قبل حائزىا حبس

 اتريخ االستحقاؽ بدال من تنفيذىا.
، ك يعٍت سعر الصرؼ الذم ًب اإلتفاؽ عليو  Prix d'exerciceك يسمى سعر تنفيذ اػبيار بسعر التنفيذ 
 إذا كاف ذلك  مربح لو. عند التعاقد على اػبيار، ك الذم ينفذ اؼبشًتم دبوجبو

ُب اتريخ التوقيع على العقد نقوؿ أف اػبيار  SPOTفعندما يكوف سعر التنفيذ يساكم السعر الفورم  -
AT THE MONEY. 

 .IN THE MONEYعندما يكوف سعر التنفيذ أحسن من السعر الفورم فإننا نقوؿ أف اػبيار  -



 بلحرش عائشة
 

162 

 

 2018 ديسمرب ، 2العدد، 1اجمللد                                                            NARAFE رللة     

 PUTفيذ أقل من السعر الفورم، أما ابلنسبة لػعندما يكوف سعر التن  CALLكىذا ىو اغباؿ ابلنسبة لػ 
 فإف ىذه اغبالة تنطبق عندما يكوف سعر التنفيذ أعلى من السعر الفورم.

 Out of theأما اغبالة األخَتة ىي عندما يكوف سعر تنفيذ اػبيارات غَت مبلئم ىنا يقوؿ أف اػبيار 

Money  ك ىذه اغبالة تنطبق ابلنسبة لػ ،PUT ر التنفيذ أقل من السعر اغبإب عندما يكوف سع 

 ك يبكن إختصار اإلحتماالت السابقة ضمن اعبدكؿ التإب:
 

PUT CALL         -                - 

PE > SPOT PE < SPOT In the money (ITM) 

PE = SPOT PE = SPOT At the money (ATM) 

PE < SPOT PE > SPOT Out of the money(OTM) 

 ىو سعر التنفيذ. PEحيث أف : 
   SPOT .ىو سعر الصرؼ اغبإب 

ك أسواؽ اؼبوافقة  Marchés réglementésك يوجد نوعاف من أسواؽ خيارات الصرؼ: األسواؽ اؼبنظمة 
( فيما ىب  قيمة العقد  Standard. ففي األسواؽ اؼبنظمة فإف العقود عبارة عن عقود مبطية )Gré à gréابلًتاضي 

أك سوؽ  Philadelphia Stock Exchange (P.SE)ستحقاؽ كما ىو معموؿ بو ُب سوؽ ابلعملة ك اتريخ اإل
(IMM.الذم سبق اإلشارة إليو ) 

 Lesُب اؼبقابل توجد أسواؽ أخرل غَت منظمة ك ىي على كجو اػبصوص األسواؽ ما بُت البنوؾ 

marchés interbancaires  حسب اؼبقاس" " ، ك اليت يتم من خبلؽبا التعاقد على خيارات العملة"sur mesure" ،
تتفق سباما ك حاجة اؼبؤسسة اليت تريد اإلحتماء من خطر الصرؼ، سواء كاف ذلك خبصوص اؼببلغ أك االستحقاؽ 

سواء بشراء أك بيع   Gré à Gréك عادات ُب مثل ىذه اغباالت فإف ىذه اؼبؤسسة تلجأ إٔب البنك لتوقيع عقد 
مة أك دين بعدىا فإف البنك يتجو بدكره إٔب األسواؽ اؼبنظمة من أجل تغطية حسبما كاف اؼببلغ اؼبراد تغطيتو ذ
 اػبطر الناتج عن ىذا التعاقد.

 تستعماؿ خيارات العملة سواء من أجل ضباية الوضعية الطويلة أك الوضعية القصَتة.
 Protection d'une position longue  أ( محاية كضعية الصرؼ الطويلة

مؤسسة تتوقع استبلـ عملة من الغَت، كاؼبؤسسة اليت قامت بتصدير سلعة أك تلك َب قبدىا ىذه الوضعية 
مبلغ ابلعملة الصعبة، ك زبشى من البفاض قيمة ىذه العملة ُب مقابل العملة احمللية. ك ىنا  ربصيل اليت تتوقع

 يبكن أف تواجو اؼبؤسسة كاحدة من االحتماالت الثبلث التالية : 
مفتوحة أم عدـ ازباذ أم إجراء من أجل تغطية خطر الصرؼ ك ىذا  البقاء ُب كضعية صرؼ -

 اؼبوقف تقفو اؼبؤسسة عادات عندما تتوقع ربسن سعر الصرؼ.
ؿباكلة تغطية خطر الصرؼ من خبلؿ بيع أجل للعملة اؼبتوقع اغبصوؿ عليها، ك ىذا موقف حذر  -

اؼبتفق عليو يكوف مبلئم يبنح صاحبو اليقُت ببيع العملة بسعر معركؼ مسبقا. ك ىذا السعر 
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. كذلك ُب Deport، ك غَت مبلئم إذا كانت العملة بػ  Reportللمؤسسة عندما تكوف العملة بصدر 
 ىذا اؼبوقف ال يسمح االستفادة من أم تطور إهبايب ُب السوؽ أم، ارتفاع سعر العملة.

لعمولة يستطيع أف يشًتم  استعماؿ اسًتاتيجية تعتمد على اػبيارات فاؼبصدر ُب ىذه اغبالة ك بدفعو -
يبكنو من االستفادة من أم ذاتو ُب الوقت  ،خطر الصرؼ ذبنبخيار ببيع عملة ك الذم يبكنو من 

، حيث  تطور إهبايب ُب السوؽ كما وبق لو التخلي عن استعماؿ ىذا اػبيار أك بيعو قبل االستحقاؽ
حق بيع بسعر التصرؼ ؼبدة معينة  وبشى البفاض قيمة العملة اؼبتوقع اغبصوؿ عليها، فيقـو بشراء

مع دفع عبلكة للبائع ، فإذا البفض السعر العاجل للعملة مقارنة بسعر التصرؼ عند حلوؿ األجل 
يبارس اؼبتعامل حقو َب البيع كفق السعر اؼبتفق عليو.أما إذا ارتفع سعر الصرؼ العاجل مقارنة بسعر 

لسعر العاجل يغطى لو تكلفة العبلكة ك وبقق لو التصرؼ ىنا يتخلى اؼبتعامل عن حقة ، طاؼبا أف ا
  تفادل اػبسارة الىت كانت متوقعة، كما يبكن أف وبقق لو رحبا. 

 
  Protection de la position courte ب( محاية كضعية الصرؼ القصًنة

أك  مؤسسة مستوردة ك اليت يًتتب عليها دين ابلعملة األجنبية عندما نكوف بصددك تنشأ ىذه الوضعية 
اؼبؤسسة كوف أماـ ت، ك ىنا ىذه اؼببالغ مستقببل ديداؼبؤسسة اليت اقًتضت عملة أجنبية ك يكوف عليها تس

 :  اإلمكانيات التالية
 .اؼبؤسسة تفضل البقاء ُب كضعية صرؼ مفتوحة كوهنا تتوقع إلبفاض قيمة العملة ؿبل التسديد 
 عملة ُب األجل ك يؤدم ذلك إٔب تثبيت اؼبؤسسة تعمل على ضباية نفسها ُب خطر الصرؼ بشراء ال

سعر العملة اؼبتوقع أف تسلم ؽبا، لكنها لن تستطيع أف تستفيد من أم تطور إهبايب ُب سعر السوؽ أم 
 دبعٌت آخر لن تستطيع أف قبٍت أم ربح من إلبفاض سعر الصرؼ ُب اؼبستقبل.

  ك تدفع خيارات صرؼ العملةاإلحتماؿ اآلخر ىو قياـ ىذه اؼبؤسسة حبماية نفسها من خبلؿ شراء،
للبائع عبلكة ، عند انقضاء اؼبدة نكوف بصدد حالتُت، إما ارتفاع سعر عملة التسديد )السعر العاجل( 
ىنا سبارس اؼبؤسسة حقها َب الشراء ألف سعر التصرؼ زائدا العبلكة أقل من السعر العاجل ، أما إذا 

ؤسسة اؼبعنية التخلى عن حقها )خيار البفض السعر العاجل عند حلوؿ األجل فمن مصلحة اؼب
الشراء(طاؼبا أف الفارؽ بُت السعرين يغطى ؽبا العبلكة ك يبكن أف وبقق ؽبا ربح ك من ًب سبكنت من 

 ذبنب خسارة سعر الصرؼ .
 
 تغطية خطر الصرؼ عن طريق شركات التامٌن على التجارة اخلارجية :  - 

ابلضماانت اليت تقدمها بعض شركات التأمُت اؼبتخصصة ُب أتمُت قتصادية قد تستفيد اؼبؤسسات اال          
العمليات اؼبتعلقة ابلتجارة اػبارجية، ك توفر ىذه الضماانت ؼبستعمليها ضباية ال تقل أنبية عن اغبماية اليت توفرىا 

 تقنيات التغطية السابقة الذكر.
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منطق التقنيات اػباصة  ك تغطية خطر الصرؼ، عن طريق شركات التأمُت ىذه، يدخل ضمن نفس
 بتغطية خطر الصرؼ اليت سبق التعرض ؽبا، ذلك أف الفكرة األساسية ىي ضماف سعر صرؼ أجل.

ستعماؿ طريق امكاهنا ك ىذه الشركات كانت تستعمل من قبل اؼبؤسسات االقتصادية اليت ٓب يكن اب
ستحالة تغطية خطر الصرؼ إنية أك التغطية السابقة بسبب كجود رقابة صارمة على سياسة الصرؼ أك عدـ إمكا
 ابلنسبة لعمبلت معينة ) كما كاف اغباؿ ابلنسبة لدكؿ اؼبعسكر الشرقي سابقا(.

ك زبتلف ىذه الضماانت اؼبقدمة من شركات التأمُت من شركة إٔب أخرل حبيث قد تتعلق ىذه الضماانت 
 : بػ

 
ى رقم األعماؿ اؼبرتقب )تصدير( ضماانت تطبق على الصادرات ك الواردات ك الضماف ىنا ينصب عل (1

فاؼبؤسسة طالبة الضماف يبكن ؽبا أف زبتار فًتة التغطية اليت  -أك حجم اؼبشًتايت اؼبتوقع )اإلستَتاد(
شهرا ككذلك العملة اؼبراد تغطيتها من بُت العديد من العمبلت اليت تغطيها ىذه  18إٔب  3سبتد من 

ىية العملة اؼبغطاة كمدة التغطية )العمولة اتغطية تعتمد على مالشركات . كذبدر اإلشارة إٔب أف تكلفة ال
. كسعر الصرؼ اؼبغطى ىو سعر الصرؼ الفورم اتريخ التوقيع على %(  1.9إٔب %  0.09من 

اإلتفاؽ بُت اؼبؤسسة كشركة التأمُت، ابإلضافة إٔب أف اؼبؤمن قد يستفيد من جزء من األرابح الناصبة ُب 
 الصرؼ التميز اإلهبايب لسعر 

الضماانت اؼبقدمة للمصدر لتغطية اػبسائر احملتملة اؼبمكنة الوقوع ُب حالة إلبفاض سعر الصرؼ – (2
 بُت اتريخ تقدٙب العرض من اؼبصدر إٔب زبونو، كاتريخ التوقيع الفعلي للعقد .

ُب   Hermesُب فرنسا ،   Cofaceابإلضافة إٔب أنواع أخرل خاصة من الضماانت كمن أىم ىذه الشركات : 
 Cagexالياابف ،   Mitiُب الوالايت اؼبتحدة األمريكية ،  EximBankبريطانيا ،   ECGDإيطاليا ،    Saceأؼبانيا ، 

 .ُب اعبزائر 

 .ػ كسائل ك تقنيات داخلية أخرلاثلثا

 .. التأثًن على التدفقات التجارية للمؤسسة1ػ 
تقبلية بشأف أسعار صرؼ العملة فإذا توقعت حدكث تغَتا  تلجأ اؼبؤسسة إٔب ىذا اإلجراء بناء على توقعاهتا اؼبس

ىا من اؼبستلزمات اإلنتاجية تعديل برانمج  استَتادب كبَتا  َب سعر صرؼ العملة خبلؿ فًت قصَتة من الزمن تقـو 
ك تسعى إٔب تسريع طلبايتها ذبنبا للخسارة احملتملة ك العكس َب حالة ،  ك ذلك برفع الكميات اؼبستوردة

 ير.التصد
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ك ينبغي أف يتم ذلك بدراسة كافية إلمكانيات اؼبؤسسة اؼبالية ك كذا قدرهتا التفاكضية ك التخزينية  ك كذا قدرة 
العميل على تلبية ذلك.ك ينبغى اؼبفاضلة بُت تكلفة الدراسة ك تكلفة اػبطر اؼبتوقعو كذلك يتطلب رسم 

 لتوازف بينهما.اسًتاتيجية للمؤسسة بشأف الصادرات ك الواردات ك ربقيق ا

 ا:. الفوترة ابلعملة الوطنية أك اختيار عملة أقل تطاير 2ػ 

قد تلجأ بعض اؼبؤسسات اليت تكوف ؽبا ىذه االمكانية متاحة ابختيار عملة الفوترة حيث ربتار تلك العملة الىت 
مبلت دكلية مفركضة تعرؼ استقرارا َب قيمتها إال أف اؼبؤسسات َب الدكؿ النامية عادة ما تكوف مضطرة لقبوؿ ع

 عليها ك ليس ؽبا إمكانية اختيار عملة الفوترة إال انذرا.
 

 اإلستنتاجات ك التوصيات-7
 من بُت النقاط اليت يبكن استنتاجها من خبلؿ إدارة ـباطر الصرؼ مايلي:

 هتدؼ إدارة ـباطر الصرؼ إٔب ترشيد النتائج اؼبالية للمؤسسات -1
ا على مالية اؼبؤسسة ، فبا يتطلب إعطاء إدارة اؼبخاطر اؼبرتبطة تؤثر تقلبات سعر الصرؼ أتثَتا حاظب -2

 بتلك التقلبات أنبيتها البلئقة هبا
تكتسي إدارة ـباطر تقلبات العمبلت األجنبية ابلنسبة للمؤسسات اإلقتصادية ذات العبلقات  -3

 دية اغبادة.اػبارجية أنبية قصول خصوصا ُب ظل الوضع اإلقتصادم الراىن اؼبتميز ابلتقلبات النق
إدارة ـباطر الصرؼ عملية معقدة إٔب حد ما فبا يتطلب مراجعة قواعد العمل بصفة دكرية ك منتظمة  -4

 من قبل اؼبكلفُت بتأديتها.
غدت عملية تسيَت خطر الصرؼ عملية أكثر تعقيدا مع مبو تقلبات أسعار الصرؼ العائمة ك كذا  -5

 زايدة حجم التبادالت الدكلية.
صرؼ ك تسيَته ينبغي أف يكوف على اؼبدل الطويل ك يسجل ُب إسًتاتيجية إدارة خطر سعر ال -6

 اؼبؤسسة.
 خطر الصرؼ ىو عامل ىاـ ُب ربديد أسعار التكلفة فبا يلـز التحكم فيو بكل فعالية. -7
يتوقع أف يتم التوصل ُب األجل الطويل إٔب تكنولوجيا جديدة تساعد على ربسُت كفاءة األسواؽ ك  -8

فة اؼبعامبلت ، فبا يفرض على الدكؿ النامية متابعة ك مسايرة التطورات اؼبستجدة ابلتإب زبفيض تكل
 ُب ىذا اجملاؿ.

ينبغي على مؤسسة دكلية النشاط أف ربدث إدارة أك مصلحة تتؤب متابعة ك تسيَت ـباطر الصرؼ، ك  -9
 يبكن إعطاء ىذه اؼبهمة إٔب مسؤكؿ اػبزينة أك اؼبلية ُب اؼبؤسسة ذاهتا.



 بلحرش عائشة
 

166 

 

 2018 ديسمرب ، 2العدد، 1اجمللد                                                            NARAFE رللة     

ين عبنة متابعة ك مراقبة األداء اؼبإب )اؼبتعلق ابلعمبلت األجنبية( حبيث تكوف استشارية ُب ينبغي تكو  -10
الوقت ذاتو للمصلحة اؼبشار إليها سابقا على أف تشمل أعضاء من ـبتلف اؼبصاّب ذات العبلقة خبطر 

 الصرؼ.
ي إعطاء أنبية خاصة نظرا لآلاثر اغبساسة ؼبخاطر تقلب العمبلت األجنبية على ثركة اؼبؤسسة، ينبغ -11

 للمكلف ابػبزينة ك إدخاؿ إسًتاتيجية إدارة اؼبخاطرة ضمن اإلسًتاتيجية الشاملة للمؤسسة.
ينبغي على اؼبسؤكلُت ُب أم دكلة إدخاؿ اإلسًتاتيجيات اؼبعاصرة إلدارة ـباطر الصرؼ ، ليس فقط  -12

ية مراعاة ـباطر الصرؼ على مستول اؼبؤسسات اإلقتصادية بل على مستول خزينة الدكلة ذاهتا بغ
 عند إدارة اؼبقبوضات ك اؼبدفوعات ابلعمبلت األجنبية اليت تعرؼ تقلبات حادة ك سريعة.
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Abstract: 
The energy playsa major role in the world economic system, as they support the improvement of the 

well-being of the population and the development of economic growth. In the light of this statement, 

Algeria is now working on new incentives that can hasten to introduction of renewable energy in its 

energy system and then satisfying its future energy demand and the energy shortage. In this study,we 

investigated with the autoregressive distributed lags (ARDL) model and Granger causality the 

relationship between renewable energy consumption and economic growth in Algeria during the 

period of 1995-2016. We employed the two main variables, renewable energy consumption, and the 

gross domestic product(GDP), and the four control variables, fossil energy consumption, gross fixed 

capital formation, labour force, and international trade. We found that the renewable energy has a 

positive influence on economic growth in Algeria, but we showed with Granger causality that there’s 

no evidence of causality between renewable energy consumption and (GDP), approving the neutrality 

hypothesis. 

Keywords:renewable energy, economic growth, Algeria, ARDL model; Granger causality. 

Classification JEL: Q20, O11, C32 

 

 امللخص:
الطاقة تلهب دورا مهما يف النظام االقتصاد العادلي, حيث تساىم يف تطوير و حتسني احلياة اجملتمع و النمو 
االقتصادي.  من خالل ىذا, فان اجلزائر تسعى اىل تكوين اسرتاتيجيات و سياسات اليت تسهل يف ادخال الطاقة 

الطاقوي يف ادلستقبل و تفادي نقص  ادلتجددة ضمن نظامها الطاقوي و ىذا إلشباع احلاجيات و الطلب
و السببية قرجنر لدراسة العالقة ما  ARDL)(الطاقوي. يف ىذه الدراسة, سوف نقوم بدراسة قياسية ابستعمال 

. قمنا ابستعمال 6152-5991بني االستهالك الطاقة ادلتجددة و النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة 
متغريات تفسريية للتحقق و ىم  4متغريين رئيسيني و مها االستهالك الطاقة ادلتجددة و الناتج الداخلي اخلام و 

االستهالك الطاقة األحفروية, الرأمسال, القوة العاملة, التجارة اخلارجية. كنتيجة بطبع ليس ىناك عالقة سببية حلد 
فان  ARDL)(تجددة و الناتج الداخلي اخلام يف اجلزائر و لكن يف منوذج األن بني االستهالك الطاقة ادل

 االستهالك الطاقة ادلتجددة لو أث اجيايب على الناتج الداخلي اخلام.
 , السببية قرجنرARDL)(الطاقة ادلتجددة, النمو االقتصادي, اجلزائر, النموذج الكلمات املفتاحية: 
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1. Introduction:  
The renewables are taken the central interest in the World, as they play a key role in the 

recognition of sustainable development goals, and can give added-value to the economic sector by 

satisfying the energy demand, mitigate the effect of pollution and improve the level of well-being of 

the population. 

 However, such energies are facing big challenges and difficulties as the market failures, trade 

problem, and economic barriers which are considered as the main problems of renewables integration 

in the energy supply. The production efficiency and the technological innovation are the main 

problems of adapting the renewables in the energy system. 

Recent studies in Algeria suggested that about 5% of the country’s electricity comes from small 

hydropower plants while only 0.5% to 1% comes from wind and solar energy. This awful position of 

renewable energyin Algeria exists despite a favourable geographical location which offers one of the 

highest solar potentials in the world. We can resume their availability as following:  

 The solar is estimated at an average of 3000 sunshine hours/ year and 3600 sunshine 

hours/ year in the South; 

 The country has more than 200 sources for the geothermal energy; 

 The wind is estimated approximately 7 meters per second; 

 The hydropower potential is estimated at 1500 Giga-watt per hours and it represents 

only 6% of the current electricity production in 2013; 

 The biomasses exist in different places and it’s hard to measure the exact estimation. 

The oil and natural gas sector have long been the backbone of the economy, accounting for 

roughly 60% of budget revenues, 30% of GDP, and over 95% of export earnings. Their exports have 

enabled Algeria to maintain macroeconomic stability and accumulate large foreign currency reserves 

and a large budget stabilization fund available. In addition, Algeria's external debt is extremely low at 

about 2% of GDP. However, Algeria is now struggling to develop non-hydrocarbon industries 

because of its regulations and policies. 

According to the last report of the World Bank (2018), Algeria’s economic growth decelerated in 

2017 due to a slight decline in hydrocarbon production and continued modest non-hydrocarbon 

growth. Real GDP growth is estimated at 2.1% in 2017, a slowdown from 3.3% in 2016. The decline 

is attributable to a slowdown in hydrocarbon production, which is estimated to have decreased by 

1.4% in 2017.  

In the light of this statement, we shall develop an econometric approach to demonstrate the role of 

renewable energy consumption in the economic growth of Algeria during the period 1995-2016. This 

research paper will be divided into 5 titles, introduction, literature review, data and methodology, 

empirical result and discussion and conclusion. 

 

2. Literature Review: 

 

Table 01: Some literature reviews about energy consumption-growth nexus 
Study Period Data Methodology Conclusion 

S. Adams et al. 

(2018) 

1980-

2012 

30 Sub-

Saharan 

African 

FMOLS and 

DOLS 

Both renewable and non-

renewable energy consumption had 

a positive and significant effect on 

economic growth, but the non-

renewable energy consumption had 

a greater effect than renewable 

energy, and there’s no 

heterogeneous pairwise causality 

between renewable energy and 

economic growth or between non-

renewable energy and economic 

growth. 

P.P. da Silva et al. 

(2018) 

1990-

2014 

17 Sub-

Saharan 

countries 

Panel ARDL The coal prices, oil prices, 

natural prices and CO2 emissions 

per capita had a negative and 

significant impact on renewable 

energy. However, the sign of GDP 

per capita and energy use were 
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positive and significant effect on 

renewable energy. 

C.T. Tugcu and M. 

Topcu (2018) 

1980-

2014 

G7 

countries 

Panel 

NARDL and 

panel Granger 

causality 

There’s no causality between 

renewable energy consumption and 

economic growth for UK and USA, 

and there’s unidirectional causality 

running from renewable energy 

consumption to economic growth 

for Canada, France and Italy, 

butthere’s also unidirectional 

causality running from economic 

growth to renewable energy 

consumption for Germany. 

B. Atems and C. 

Hotaling (2018) 

1980-

2012 

174 

countries 

Panel model 

and panel 

system of 

GMM 

The renewable electricity 

generation and non-renewable 

electricity generation had a 

positive and significant effect 

on economic growth. 

E. Koçak and A. 

Şarkgüneşi (2017) 

1990-

2012 

9 black 

sea and 

Balkan 

countries 

Panel 

cointegration 

and 

heterogeneous 

causality 

There’s a positive and 

significant impact of exogenous 

variables on economic growth and 

there’s one-way relationship 

running from renewable energy 

consumption to economic growth 

(growth hypothesis), two-way 

relationship between these two 

variables (feedback hypothesis) and 

no relationship for the case of 

Turkey (neutrality hypothesis). 

F. Amri (2017b) 1980-

2012 

Algeria ARDL the per capita capital (1%) 

and the per capita non-

renewable energy 

consumption (1%) impact 

positively GDP by an increase 

of 0.244% and 0.246%, 

respectively. 

D.S. Armeanu et 

al. (2017) 

2003-

2014 

28 

European 

countries 

The panel 

cointegration 

method with 

fixed effect 

regression 

and Granger 

causality 

There’s a positive influence of 

primary production of renewable 

energies on economic growth, and 

the conservation hypothesis was 

acknowledged, and being identified 

in the short and long-run, running 

from (GDP) to the primary 

production of renewable energies. 

F. Amri (2017a) 1990-

2012 

72 

countries 

Panel Granger 

causality 

Bidirectional causality 

between income and 

renewable energy 

consumption and between 

trade and renewable energy 

consumption. 

A.A. Rafindadi and 

I. Ozturk 

(2017) 

1970 

Q1 

- 

2013 

Q4 

Germany ARDL and 

VECM 

method 

The renewable energy 

consumption has positive and 

significant influence on 

economic growth, so a 1% 

increase in renewable energy 

consumption can develop the 

economic growth by 0.2194% 

with keeping other factors 
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constant. 

M. Kahia et al. 

(2016) 

1980-

2012 

18 MENA 

countries 

The pair-wise 

correlation, 

FMOLS 

method and 

Granger 

causality 

The estimated coefficient 

associated to renewable energy for 

the whole MENA countries was 

0.058 which is about half the 

estimated coefficient for the 5 

selected MENA countries 0.11, and 

there’s unidirectional causality 

running from renewable energy to 

economic growth. 

R.I-Lotz (2016) 1990-

2012 

34 OECD 

countries 

The panel 

estimation 

The estimations indicated that a 

1 % increase in renewable energy 

consumption will increase GDP by 

0.105% and GDP per capita by 

0.100%, while a 1 % increase of the 

share of renewable energy to the 

energy mix of the countries will 

increase GDP by 0.089% and GDP 

per capita by 0.090%. 

F. Bilgili and I. 

Ozturk (2015) 

1980-

2009 

G7 

countries 

The panel 

cointegration, 

conventional 

OLS and 

DOLS 

The biomass consumption, the 

human capital index and capital 

stock have a positive and significant 

impact on economic growth, and 

there’s a one-way relationship 

running from biomass energy 

consumption to economic growth 

(growth hypothesis). 

I. Ozturk and F. 

Bilgili (2015) 

1980-

2009 

51 Sub-

Sahara 

African 

… Thepopulation, openness and 

biomass consumption 

variables have a positive and 

significant impact on 

economic growth 

M.E. Bildirici 

(2014) 

1990-

2010 

10 

transition 

countries 

FMOLS and 

ARDL 

The biomass energy 

consumption has a positive 

impact on the economic 

growth and there’s 

bidirectional causality 

between these variables in the 

long-run 

M.S.B Aïssa et al. 

(2014) 

1980-

2008 

11 

African 

countries 

The panel 

Granger 

causality 

In the short run, they found 

no causality between 

renewable energy 

consumption and output. 

U. Al-mulali et 

al.(2013) 

1980-

2009 

108 

countries 

Panel Granger 

causality 

79% of the countries have a 

positive bi-directional long 

run relationship between 

variables. However, 19% of 

the countries showed that 

there’s no long run 

relationship between 

renewable energy 

consumption and GDP. 

Otherwise, 2% of the 

countries showed 

unidirectional relationship 

running from GDP growth to 

renewable energy 

consumption. 
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E. Yildirim et al. 

(2012) 

1949-

2010 

USA Toda-

Yamamoto 

and bootstrap-

corrected 

causality 

There’s a one causal linkage 

from biomass-waste-derived 

energy consumption to real 

GDP, and no existence of 

relationship with renewable 

energy consumption or its 

forms. 

C.T. Tugcu et al. 

(2012) 

1980-

2009 

G7 

countries 

Panel Granger 

causality 

There’s no causal relationship 

between renewable energy 

consumption and economic 

growth in France, Italy, 

Canada and in the USA, but 

there was an evidence of 

feedback hypothesis for 

England and Japan, and also 

unidirectional causality 

running from GDP to 

renewable energy 

consumption for German. 

N. Apergis and J.E. 

Payne (2011b) 

1990-

2007 

16 

emerging 

market 

economies 

The panel 

cointegration 

The total renewable electricity 

consumption has insignificant and 

positive effect on GDP, and there’s 

also bidirectional causality between 

renewable electricity consumption 

and economic growth in the long 

term. However, in the short-term, 

there’s unidirectional causality 

running from GDP to renewable 

electricity consumption. 

N. Apergis and J.E. 

Payne (2011a) 

1980-

2006 

6 

countries 

of Central 

America 

The panel 

cointegration 

All exogenous variables have a 

positive and significant effect on 

GDP and there’s bidirectional 

causality between renewable energy 

consumption and economic growth 

in the short and long-run. 

N. Apergis and J.E. 

Payne (2010b) 

1992-

2007 

13 Eurasia 

countries 

The panel 

cointegration 

All variables have a positive and 

significant impact on GDP and 

there’s bidirectional causality 

between renewable energy 

consumption and economic growth 

in the short and long-term. 

N. Apergis and J.E. 

Payne (2010a) 

1985-

2005 

20 OECD 

countries 

The panel 

cointegration 

All the coefficients are positive 

and statistically significant at the 

level of 1% and there’sa positive 

bidirectional between renewable 

energy consumption and economic 

growth in the short and long-term. 

P. Sadorsky (2009) 1994-

2003 

18 

emerging 

countries 

The panel 

cointegration 

The increase in real per capita 

income has a positive and 

statistically significant impact 

on renewable energy 

consumption per capita. 

However, there’s no causality 

between renewable energy 

per capita and income per 

capita for the full sample of 

countries. 
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J.E. Payne (2009) 1946-

2006 

USA Toda-

Yamamoto 

causality 

There’s no causality between 

renewable energy 

consumption and economic 

growth, supporting neutrality 

hypothesis 

Source: Done by the researchers. 

 

The relationship between energy sector and economic growth has been examined in many works. 

The previous table gives a brief description of 24 studies. These topics did some models about 

energy-economic growth nexus and they applied different methodologies to reach their objectives. 

The most econometric methods were used is panel cointegration and a vector error correction model 

in the panel data and time series data (individual) such as the work of E. Koçak and A. Şarkgüneşi 

(2017) and D.S. Armeanu et  al (2017)…. They studied also differentcross-sectional and panel data 

(MENA countries, 9 Black Sea and Balkan countries, OECD countries, Algeria….). Moreover, some 

of these works shared the same conclusion, such as the existence of bidirectional or unidirectional 

causality between economic growth and energy sector or for no existence of causality between them. 

The feedback hypothesis was found in the study of F.Amri (2017a)andE. Koçak and A. Şarkgüneşi 

(2017)…, this hypothesis showed that there’s bidirectional causality between economic growth and 

renewable energy consumption. The conservative hypothesis was found in the study ofC.T. Tugcu 

and M. Topcu (2018) andD.S. Armeanu et al (2017)…, this hypothesis demonstrated that there’s 

unidirectional causality running from the economic growth to renewable energy consumption. The 

growth hypothesis was found in the study ofE. Koçak and A. Şarkgüneşi (2017) andF. Bilgili and I. 

Ozturk (2015) …, this hypothesis showed that there’s one-way causality but it goes from renewable 

energy consumption to economic growth. The neutrality hypothesis was established in the study ofS. 

Adams et al. (2018) andM.S.B Aïssa et al. (2014)…, so there’s no evidence of causality.  

They applied different numbers of data in the panel or cross-sectional (since Algeria or USA only 

to 174 countries), and in relation, they employed almost the same control variables (primary energy 

consumption, non-renewable energy consumption (especially fossil fuel), employment or labour 

force, gross fixed capital formation as a factor of capital, research and development expenditure 

 

3. Data and Methodology: 

 
The following table displays all variables used in this study during the period 1995-2016 in 

Algeria: 

 

Table 02: Variables description 
Variables Unites Source of Data 

FEC : Fossil energy consumption   Million tonne 

equivalent of petrol 

Bp database (British Petroleum) and 

International Energy Agency (IEA) 

REC:  Renewable energy 

consumption 

Million tonne 

equivalent of petrol 

Bp database 

GDP: Gross domestic product Current US $  World Bank database 

GFCF: Gross fixed capital 

formation 

Current US $  World Bank database 

Population Total of population World Bank database 

Trade: External balance on goods 

and services 

Current US $  World Bank database 

LF: Labour force Total of employment World Bank database 

Source: made by the researchers 

 

The specific model is derived from several literatures as S. Adams et al. (2018), P.P. da Silva et 

al. (2018), and C.T. Tugcu and M. Topcu (2018)…etc. The variables of GDP and REC variables are 

transformed into natural logarithm specification, because the coefficient on the natural-log scare is 

directly interpretable as approximate proportional differences and as elasticity. This transformation 
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has provided us with the following benefits, problems related to dynamic qualifications of the data set 

are avoided log-linear specification and it gives a more consistent and efficient empirical results.  

      

   ∑            

 

   

          ∑            

 

   

                   

                        

      

   ∑            

 

   

          ∑            

 

   

                   

                        

LNGDP: represents the economic variable in Algeria that designs the economic growth or the 

economic factor of sustainable development because it takes into consideration the population over 

time (t). 

C: is the constant variable that represents all variables which are not defined or introduced and it 

can replace the variables of government expenditure, the cost of the implementation of renewable 

energy, or the level of technology introduced…etc. 

LNREC: designs the variable of renewable energy consumption in Algeria, especially the 

consumption of solar photovoltaic, hydropower and geothermal over time (t). 

RVFEC: is the 1st control variable and it characterizes the realized volatility of fossil energy 

consumption in Algeria over time (t). They are many studies that stated that there’s a close 

relationship between this variables and GDP, as it represents the main energy for the industrial 

development and technological advancement. 

RVGFCF: is the 2nd control variable and it symbolizes the realized volatility of gross fixed 

capital formation in Algeria over time (t). It measures the value of acquisitions of new or existing 

fixed assets by the business sector, governments and households. It shows how much of the new value 

added in the economy is invested rather than consumed. 

RVLF: is the 3rd control variable and it describes the realized volatility of labour force in Algeria 

over time (t). It comprises people ages 15 and older who supply labour for the production of goods 

and services.  

RVTrade: is the 4th control variable and it represents the realized volatility of the external 

balance on goods and services (imported and exported) in Algeria over time (t). It equals exports of 

goods and services minus imports of goods and services. 

  : defines the error term or the specification error, with this coefficient we can know if the model 

is well specified or not and if it’s statistically accepted or not. 

Therefore, we started by transforming the control variables into volatile series as they can be 

interpreted as variation change or rated coefficients. Then, in the time-series models, we usually 

employ the unit root procedure and cointegration test, to verify if such series can be estimated with 

Vector Autoregressive model (VAR), Vector Error Correction model (VECM), or Autoregressive 

Distributed Lags model (ARDL). Subsequently, we shall select the perfect model according to unit 

root and cointegration tests. 

Therefore, we tested the unit root with Phillips-Perron and Augmented Dickey-Fuller, and we 

selected four lag (p=4) for the Schwarz Info Criterion. 

We found that both LNGDP and LNREC were stationary with differency stationary, so they have 

the same order of integration I (1), and we found for the control variables that they’re obvious 

stationary on level (because they’re realized volatility). 

According to this outcome, we can perform the cointegration test of Johansen and the bound test 

of Pesaran, after checking the lag length criteria with VAR estimation. Therefore, we concluded that 

the optimal model is defined with two lag (p=2), so we shall take (p=1) for Johansen cointegration 

test in Eviews 9. We found that there’s a cointegration relationship between LNGDP and LNREC in 

the 3rd cointegration test specification (with intercept in the long and short-run). 

However, the sign of long-run equilibrium was not significant and the VECM model was not 

statistically accepted. Consequently, we can’t accept this model specification. Thus, we need to check 

again with the bound test of Pesaran to confirm if there’s the long-run relationship with ARDL model 

or not. We shall develop the bound test with the unrestricted intercept and no trend model, after 

taking two lag as the optimal model from VAR estimation. 
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We concluded from the test for the existence of long-run relationships between LNGDP and 

LNREC, and we confirmed this relationship with the long-run equilibrium (et-1), which was negative 

and significant at the level of 1%, so we can accept the ARDL specification for both models. 

The last step is to verify the Granger causality between LNGDP and LNREC. The existence of 

the long-run relationship doesn’t mean that there’s a real causality between variables, so we need to 

check if there’s a two-way causality or one-way causality or no causality between such variables. 

 

4. Empirical Result and Discussion: 
 

 The ARDL (2,1) equation for (LNGDP): 

     
                                                                

                                                               

 The cointegrating equation for (LNGDP): 

      
                                                                   

                                      

 (                                                                    
                )  

 The ARDL (1,2) equation for (LNREC): 

     
                                                                  

                                                                

 The cointegrating equation for (LNREC): 

      
                                                               

                                            

 (                                                                

                        )  
 The Granger causality  

  

Table 03: Granger causality 
Lag 1 

Null hypothesis Fisher-statistic Probability 

LNGDP does not Granger cause LNREC 2.477 0.132 

LNREC does not Granger cause LNGDP 0.802 0.382 

Lag 2 

Null hypothesis Fisher-statistic Probability 

LNGDP does not Granger cause LNREC 2.242 0.140 

LNREC does not Granger cause LNGDP 0.643 0.539 

Source: Done on Eviews 9. 

 

4.1. The coefficient and stability diagnostic: 
 

Both models were statistically acceptable, the ARDL (2,1) model have the R² equal to 0.975, 

indicating that 97.5% of exogenous variables explain the endogenous variable and 2.5% were 

explicated by other factors that are not determining in the model such as the technology factor, while 

the ARDL (1,2) model have the regression coefficient equal to 0.56, indicating that 56% of 

exogenous variables explain the endogenous variable and 44% were explicated by other factors that 

are not defining in the model. 

In the 1st model, the Fisher-statistic (estimated) = 55.44 was superior the fisher-statistic (table) at 

level of 5% = 4.35 and the fisher-statistic (table) at level of 1% = 8.10, indicating that we can’t reject 

the alternative hypothesis and we can say that the model was globally significant and it can be used in 

the forecasting study. However, in the 2nd model the Fisher-statistic was not significant. 

The variation inflation factors indicated that all exogenous variables have a coefficient inferior to 

10, indicating that we can reject the null hypothesis and accept the alternative hypothesis, so we can 
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say that there’s no multicollinearity in both models. However, the variable of GDP is superior to 10, 

because it has several lag variables included in both models. 

The intercept coefficient was significant, so we can apply the Ramsey Reset test to see if they’re 

some omitted variables or not. Therefore, we made 3 statistics test and we found that all of them are 

superior to the level of 1%, 5% and 10%, demonstrating that there are no omitted variables and the 

models are well specified. 

4.2. The residual diagnostic: 

 
We develop several residual diagnostic tests to see if the models are affected bythe error or 

residual termor not, because the econometric theory works to reach the optimal model and to seek for 

a model with a minimum errors. 

The 1st test was introduced byBox-Pierce (1970) and Ljung-Box (1978), which permit to identify 

the processes without memory. Therefore, both tests indicated that the probability estimated is 

superior to the level of 1%, 5% and 10%, showing that we can’t reject the null hypothesis and we can 

say that the residual in both models follow white noise process. 

The 2nd test was developed by Jarque and Bera (1984),which allows verifying if the errors are 

normally distributed or not. The test showed that the probability estimated is superior to the level of 

1%, 5% and 10%, demonstrating that we can reject the alternative hypothesisand we may accept the 

null hypothesis, so the residuals follow normality distribution. 

Breusch-Godfrey (1978) represents the 3rdresidual test, which is based on the detection of 

autocorrelation between residuals from lag 1 (p=1) to lag four lag (p=4). We found with this test that 

the probability estimated is superior to the level of 1%, 5% and 10% from p=1 to p=4, so we can’t 

afford to accept the alternative hypothesis, and we can say that there’s no autocorrelation between 

residuals. 

The last test is the detection of heteroscedasticity with the Breusch-Pagan-Godfrey, Harvey and 

Glejser tests. We found that the estimated probability in three tests was superior to the level of 1%, 

5% and 10%, indicating that we can accept the null hypothesis and reject the alternative hypothesis, 

meaning that the residualvariances are homoscedasticity. 

4.3. Discussion: 

In the 1st model, the sign of intercept is significant at the level of 1% and positive, so an increase 

by 1 unit in intercept will raise LNGDP by 6.126 units, meaning that the other factor such as the 

technological advancement or the investment in new projects will develop the economic growth and it 

will encourage the sustainable development. 

The signs of LNGDPt-1 and LNGDPt-2 were positive, non-significant and significant at the level of 

5%, respectively, so an increase by 1 unit in LNGDPt-1 will surge the elasticity of economic growth 

by 0.252 and a rise by 1 unit in LNGDPt-2 will upsurge the elasticity of economic growth by 0.598, 

indicating that the industry and the economic development of the country is lesser than what it was in 

previous period due to the decrease the level of oil prices. 

The coefficient of LNREC and LNRECt-1 were positive and statistically accepted at the level of 

5%, respectively, so an increase by 1 unit in LNREC and in LNRECt-1 will affect positively the 

elasticity of GDP by 0.104 and by 0.135, respectively. This sign appears to be very strange, because 

the economic growth of Algeria isn’t yet depending on renewable energy source to produce and 

develop its goods and services (the opposite what find F.Amri, 2017). However, the introduction of 

such energy can be beneficial for the country and it can enhance the economic level. It will also 

provide more sustainable energy and it may satisfy the energy demand for the future generation in 

several sectors. This result is in line with the main literatures of S. Adams et al. (2018), B. Atems 

and C. Hotaling (2018), E. Koçak and A. Şarkgüneşi (2017), D.S. Armeanu et al. (2017), 

A.A. Rafindadi and I. Ozturk (2017), M. Kahia et al. (2016), R.I-Lotz (2016), F. Bilgili and I. 

Ozturk (2015), I. Ozturk and F. Bilgili (2015), M.E. Bildirici (2014), N. Apergis and J.E. Payne 

(2011b and 2011a) and N. Apergis and J.E. Payne (2010b and 2010a). Also, the IEA U.S 

Administration report 2017 states that the renewable energy can contribute to increase the economic 

factor of sustainable development by 1 to 2% per year. 

The sign of RVFEC was positive and significant at the level of 5%, so an increase by 1 variation 

in fossil energy consumption will raise the level of GDP by 124.594. This statistic is logical, because, 

up till now almost all countries (also Algeria) are depending mainly on fossil fuel to develop its 

industry and economic sectors. This result is supported by S. Adams et al. (2018), B. Atems and C. 

Hotaling (2018), E. Koçak and A. Şarkgüneşi (2017) and F. Amri (2017). 
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 However, the coefficients of RVGFCF, RVTrade and RVLF are not significant, meaning that the 

new assets included by the government and the investment in production cycle won’t support the 

economic growth and the national production. We can say also that the employment in Algeria has 

not the necessary skill and competence to upsurge the level of GDP growth. 

In the 2nd model, there’s only the variable of LNGDP, which was significant and it had a positive 

impact on LNREC, so an increase by 1 unit in the income will raise the elasticity of renewable energy 

consumption by 3.223, validating that the income can play a major role in integrating the renewable 

energy in the Algerian energy system by investing in new technologies and making policies that 

encourage the deployment of renewables. The same result was found in the studies of P.P. da Silva et 

al. (2018), B. Lin and M. Moubarak (2014), Sadorsky P (2009). 

These outcomes demonstrate that Algeria is going to the adoption of the renewable energy in its 

process of energy production and it will stabilize its socio-economic situation in the long-term. 

Moreover to reach the goal of the sustainable development, protecting the energy resources and 

preserving natural resources (especially the fossil fuel), sustainable consumption, production, and 

sustainable transport, it will be necessary for Algeria to focus on renewables, because according to the 

last balance sheets, the energy consumption is attaining a critical threshold and it will push countries 

to look after alternative energy. Besides, according to the Renewable Energy Development Center 

(report of June 2018) Algeria is one of theAfrican country that possess the most installed capacity in 

renewable energy, approximately 0.4 Gw (2017), and the country can still reach a higher statistic of 

renewables with the cost reduction of photovoltaic and wind energy, so as they become more 

competitive with fossil fuel energy. 

The Granger causality demonstrates that there’s no causality between economic growth and 

renewable energy consumption, so an evidence of neutrality hypothesis. The same suppositions were 

found in the study of C.T. Tugcu and M. Topcu (2018), E. Koçak and A. Şarkgüneşi 

(2017),M.S.B Aïssa et al. (2014), U. Al-mulali et al. (2013), E. Yildirim et al. (2012), C.T. Tugcu 

et al. (2012), P. Sadorsky (2009) and J.E. Payne (2009). This result is consistent with the Algerian 

energy situation because the consumption and the production of renewable energy won’t exceed 6% 

of total energy and there are some barriers that limit the renewable energy introduction such as the 

market, economic, informational and awareness, socio-cultural, institutional and policy and also the 

cost of the production efficiency and the technology machinery. However to attain the energy 

efficiency with cheaper energy and less cost of energy production, Algeria needs to implement the 

renewables into its system, because it provided opportunities for work, increase foreign investment 

and reduce the trade problem. 

 

5. Conclusion: 
 

We investigated the relationship between renewable energy consumption and gross domestic 

product and we found that the economic factor of sustainable development and the renewable energy 

consumption have a close relationship, so an increase in one variable will rise the level of the other 

variable, but this link was not confirmed by the Granger causality, indicating a neutrality hypothesis 

between these two variables and confirming that Algeria is  still relying on fossil fuel energy to 

expanse its economic growth and improve its industrial production. 

Therefore, such results demonstrate that Algeria is going to diversify its energy sector and it will 

satisfy the increasing energy demand in the long-term. It’s necessary to have alternatives, which will 

push the country to continue its economic growth expansion and the development of industry 

projects. 
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