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  إفتتاحية العدد

   

الصــادرة عــن خمــرب االقتصــاد الكلــي  حتريــر ا�لــة اجلزائريــة لالقتصــاد واملاليــةيســر هيئــة 

األحبـاث يف نشـر  بـذلك  ةن ا�لـة ،مواصـلمـ الرابـعواملالية الدولية أن تضع بني أيديكم  العـدد 

  والدراسات يف مواضيع االقتصاد واملالية ، 

  

ويف األخــري نتمــىن مــن خــالل هــذه ا�لــة انــه املــادة العلميــة املتاحــة حتمــل قيمــة علميــة 

،كما نناشد البـاحثني بكـل مسـتويا�م إن يسـامهوا باسـتمرار يف إثـراء ا�لـة بكـل مـا هـو مضافة

،وساعني يف ذلك بـالنهوض والرقـي مميز من أحباث حىت تكون منربا من منابر اجلامعة اجلزائرية 

  .بالعلم واملعرفة

     هيئة التحرير
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الفساد والتضخم والبطالة االقتصاد الجزائري تحت رحمة ثالوث   

  03الجزائر جامعة  – طارق قندوز.د                                         

 تيبازة بالمركز الجامعي  – بلحيمر إبراهيمد . أ

  جامعة المسيلة-السعيد قاسمي.د                                     

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

  المعضلة البحثية

، ومنتدى رؤساء املؤسسات CNPAحسب خرباء الرابطة اجلزائرية ألرباب العمل 

FCE  فاملؤســسة اإلقتصادية اجلزائرية مقبلة على حتديات كبرية خالل السنوات املقبلة، وهي

ويف نفس اإلجتاه، يتمثل . مضطرة إىل التكيف مع التحوالت اجلارية لتفادي أي إنتكاس مستقبال

 التحدي اإلسرتاتيجي واحملك الصعب الذي يواجه صناع القرار باجلزائر قضية تنويع وختصيب البنية

اإلقتصادية ودفع وترية مسلسل النمو الصناعي والزراعي واخلدمايت، ومنه بناء إقتصاد منتج وحيوي 

والتخلص من اإلفرازات السيئة النامجة عن تقلبات إقتصاد الريع، فهذا األخري أضحى هاجس 

ضوب حقيقي مزعج ذو �اية تراجيدية على األمد املتوسط والبعيد، من زاوية العمر اإلفرتاضي لن

النفط والغاز، فاجلزائر يف عنق الزجاجة تعيش مأزق فعلي حلل مشاكل اجلبهة اإلجتماعية املتنامية 

، فيما يتصل بالبحث عن احللول البديلة )إخل...الصحة، السكن، الغذاء، التعليم، النقل، (

لة لتحقيق فوائض رحبية مستدمية يف احلساب اجلاري، ومن مث احلصول على متنفس جديد للعم

املؤسسات الصغرية (واخلاص ) املؤسسات العمومية(الصعبة لتمويل قنوات اإلستثمار العام 

  ).واملتوسطة

ويعتقد اخلرباء أن تراكم مسلسل اإلنزالقات والتجاوزات كسابقة خطرية يف تاريخ اجلزائر 

عامة أعمق من إرتفاع أمثان السكر والزيت أو غلق الطرق واملرافق ال 2011خصوصا مطلع عام 

مثل البلديات واملستشفيات، فهذه األخرية كانت مبثابة القطرة اليت أفاضت الكأس فقط، بل هي 

أزمة النظام اإلقتصادي والسياسي اجلزائري الذي ال ميلك مفاتيح احللول اجلذرية وال ميلك مشروعا 

ات، فالفساد ذا بعد وطين شامل، يف وقت إمتألت فيه أوعية اخلزينة العمومية مباليري الدوالر 

أزمة اجلزائر، وليت الصراع يف الساحة السياسية بني األحزاب يقتصر على بناء الدولة  أساس هو

صراع إنتهازي حول املناصب الربملانية يف اإلنتخابات التشريعية  العصرية، بل حقيقته املرّة أنّه
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مية ولو على حساب واملصاحل الضيقة واإلمتيازات الفردية ومن يأخذ أكثر من الصفقات العمو 

املصلحة العامة، ويثري هذا الوضع حفيظة الشارع الغاضب، خاصة ملا يقارنه بالسلوك النضايل 

والتضحيات الكفاحية اليت قدمها ا�اهدون والشهداء احلقيقيون يف ثور�م املباركة ضد اإلستعمار 

  .الفرنسي

 وطنية، على خلفية منسوبيف املنظومة اإلحصائية الويف السياق ذاته، يشكك اخلرباء 

مصداقية املنهجية املتبعة أو شفافية النموذج املطبق من طرف الديوان الوطين لإلحصاء، فهذا 

يف اجلهاز  ما جيعله عرضة للضغوطات احلكومية للسلطات العموميةاألخري هيئة غري مستقلة تابعة 

عتمدة واملتعارف عليها، وبعيدة عن التنفيذي، واألرقام الصادرة عنه بعيدة عن املعايري الدولية امل

�دف إىل التهدئة وتغطية اجلوانب السلبية يف األداء احلكومي وتفادي الغضب اإلجتماعي الواقع 

أي % 20و% 10وتداعياته، فمثال جيزم اخلرباء بأن نسبة التضخم احلقيقية يف اجلزائر ما بني 

الوضعية احلقيقية ن السلطات املركزية، فتفوق بأزيد من ثالث مرات الرقم الرمسي املعلن عنه م

من مداخيلها % 80من األسر حمدودة الدخل اليت تستعمل أزيد من % 70للقدرة الشرائية لـ 

ويرون أن نسب البطالة الفعلية غري املعلنة أكرب من ذلك بكثري  .للمواد الغذائية األساسية فقط

، خاصة عند الشباب حيث تتجاوز %20ورمبا تتجاوز اخلطوط احلمراء وتصل إىل أكرب من 

إذا مت إستثناء مناصب العمل غري الدائمة، والتطور السريع للقطاع املوازي الذي يوظف % 30

عدد غري معروف من اليد العاملة، ويعترب مصدر دخل بالنسبة هلم، وهو ما جيعل إحصائيات 

  .العاطلني عن العمل غري دقيقة متاما 

الدراسة أمهية بالغة، على إعتبار أ�ا جاءت يف غضون ويف هذا اإلطار، تكتسي هذه 

اهلزات العنيفة اليت إجتاحت الدول األكثر تقدما يف العامل، واليت تعكف على البحث عن مصادر 

أخرى للطاقة، وموجة اإلنتقادات الالذعة شديدة اللهجة من طرف اخلرباء األخصائيني والباحثني 

ية، بشأن اهلّوة اجلسيمة بني املخزون املايل للبلد من جهة، اجلامعيني عالوة عن املنظمات األمم

وبني ترتيب اجلزائر يف مراتب متأخرة ضمن حظرية الدول املتخلفة غري املنتجة للفوائض واملنافع 

صناعة والباقي   %5زراعة وحنو   %20حمروقات و% 60تتكون من (احلقيقية خارج الركاز 

الدول الناشئة أو  رنة إقتصاد اجلزائر باقتصاديات، حبيث ال ميكن مقا)اخلدمات من% 15

ولعل القرينة البارزة يف هذا . الصاعدة وذلك يف أعقاب التقارير الدولية الصادرة هنا وهنالك

الصدد، اإلرتفاع الفاحش واملقلق لفاتورة الواردات الغذائية من سنة إىل أخرى بوتائر قياسية 
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ألسواق اخلارجية، والقيمة العلمية املضافة يف الدراسة أيضا تعكس تكريس مفهوم التبعية الغذائية ل

تكمن يف جودة املقرتحات املثمرة والتوصيات ا�دية اليت ميكن إستخالصها كدروس مستفادة من 

الدراسات واألحباث املعتمدة أو تلك املستقاة من قرائح وأذهان اخلرباء واحملللني املتابعني خلبايا 

  .   ليالشأن اإلقتصادي احمل

  إستشراء آلة الفساد كظاهرة غير صحية تنخر في جسم اإلقتصاد الجزائري: المحور األول

الكائن مقرها مبيونيخ  1943تأّسست منظمة الشفافية الدولية كهيئة غري حكومية عام 

الذي يعكس مدى تفشي وإستفحال   CPI، وتصدر مؤشر قياس مدركات الفساد)أملانيا(

، حيث ميثل )نظيف جداً (إىل عشرة ) فاسد جداً (، وهو مدرج من صفر يف األقطار جرائم الفساد

الصفر سيطرة وهيمنة الفساد ومتثل العشرة اخللو من الفساد، ويعتمد هذا املؤشر املهم على جتميع 

املعطيات من رجال أعمال وأكادمييني وموظفني يف القطاع العمومي لكل دولة من خالل 

  :كن عرض جدول املؤشر مدركات الفساد يف اجلزائر كما يليومي. نشاطهم اليومي

  2011-2003جدول يربز تطور مؤشر مدركات الفساد يف اجلزائر للفرتة 

  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  السنة

  2.9  2.9  2.8  3.2  3  3.1  2.8  2.7  2.6  النقاط

  112  105  111  92  99  84  97  97  88  الرتبة

Source:http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/c

pi/2003_2010 (Consulté Le 19-12-2011) 

   2011مؤشر مدركات الفساد لعام جدول يربز مركز اجلزائر يف 

  
Source: http://www.echoroukonline.com/ara/national/88003.html 

(Consulté Le 1-12-2011) 
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  :أعاله ميكن إبداء املالحظات والتوصيفات التاليةمن اجلدولني 

، 2011-2003نقطة يف الفرتة  24يالحظ من اجلدول تدحرج تصنيف اجلزائر بـ 

، واملرتبة 10من  2.6بدرجة  2003عام  88املرتبة  سلَّم مؤشر الشفافيةإحتلت على حيث 

منخفض جداً لتتحصل على رصيد ضعيف و  2011مشله املسح عام بلد  183من أصل  112

، ويتكرر هذا السيناريو الرتاجيدي 2010سنة  105بعدما كانت يف املرتبة  10من  2.9بـ 

مبعىن أ�ا مل تستطع  .والوضعية املأساوية للمرة التاسعة على التوايل دون تسجيل أي تطور إجيايب

على أقل  نقاط، ألنه حسب اهليئة الدولية تعترب أن حصول أي دولة 3أن تقفز فوق حاجز الـ 

نقاط، داللة على توسع دائرة ورقعة إنتشار الفساد مبنسوب عايل ومرتفع داخل خمتلف  3من 

الفساد، حيث تشهد    حبر   يف   أكثر   مفاصل ودواليب الدولة، ومنه نستنتج أن البالد تؤكد غرقها

اكم عاجلت احمل(مؤسسات وأجهزة احلكومة معدالت خطرية وتعاين من مستويات رهيبة منه 

ما يزيد على أربعة آالف قضية فساد منها  2009إىل  2006اجلزائرية خالل الفرتة ما بني 

، إذ تتبوء مركز دويل غري مشرف، األمـر الذي يؤشر ويدلل )رشوة% 10إختالسات و% 55

بيئة تعيش يف ) حملية وأجنبية(على أن الشركات العاملة بالسوق الوطين سواء العمومية أو اخلاصة 

  .صادية أقل شفافية يُعشش فيها قضية الفساد بكافة مظاهره وأشكالهإقت

تأيت هذه األرقام املفزعة واملرعبة لتدق ناقوس اخلطر يف توقيت حّساس ويف ذات السياق، 

  : للغاية، أي باملوازاة مع الظروف والعوامل التالية

  اليت تعد 2011عام تنصيب السلطات العمومية للهيئة الوطنية للوقاية وحماربة الفساد ،

مبثابة مرصد وجهاز مركزي دورها األساسي بذل اجلهود املضنية ملكافحة وحماصرة بؤر 

الفساد املستشرية، وكذا جتفيف منابعها وتقويض مشار�ا السيما الرشوة اليت طّمت 

فيفري  20وعّمت، والشاهد هو تأخر الوصاية يف تأسيس هذه اآللية رغم أن قانون 

ها، لذلك لوحظ غياب أي نتائج لعملها، أي مل يقدم أو يؤخر شيئا نص علي 2006

، )فارغة من حمتواها بقيت حرب على ورق وجسم بال روح(يف التصنيف الدويل اجلديد 

وكذا عدم صدور املراسيم التنظيمية لقانون الصفقات العمومية اجلديد، إذن واضح أنه 

لتقليل من حدة هذا األخطبوط اجلرثومي ال توجد إرهاصات لإلرادة السياسية احلقيقية ل

 الذي ينخر يف جسم اإلقتصاد اجلزائري  ؛
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  وجود هيئة عليا ملراقبة األموال العمومية)ISCFP (L’Institution 

Supérieur de Contrôle des Finances Publiques حيث ،

بإصدار األمر رقم  1980يف  Cour des Comptesتأسس جملس احملاسبة 

وخيضع حاليا . واملتعلق مبمارسة وظيفته الرقابية 1980مارس  1ؤرخ يف امل 80-05

، املعدل واملتمم باألمر رقم 1995يوليو  17املؤرخ يف  20-95يف تسيريه لألمر رقم 

، الذي حيدد صالحيات تنظيمه وسريه 2010أغسطس  26املؤرخ يف  10-02

 وجزاء حترياته ؛

  هّزت أنظمة احلكم يف منطقة الشرق األوسط اليتنشوب وإندالع ثورات الربيع العريب 

ومشال إفريقيا، وهذا درس مستفاد للجزائر من زاوية أن غالبية الدول العربية اليت مّستها 

يف جمال مؤشر الشفافية، مسجلة نتائج سيئة ويف  رياح التغيري تقبع يف مراتب ذيلية دنيا

؛ املغرب 2.9برصيد  112؛ مصر 1.8برصيد  175العراق (بعض األحيان كارثية 

  .)(H )(3.81برصيد  73؛ تونس 3.4برصيد  80
 

شبح األمواج (إتساع رقعة الفجوة بين دائرتي السوق النقدية والحقيقية : المحور الثاني

  )التضخمية

  واقع وأسباب التضخم في اإلقتصاد الجزائري -

تشكل عملية إستهداف التضخم والسيطرة عليه حتدي صعب وحمك كبري للسياسات 

واإلجتماعية يف البالد، إذ يعد أهم املشكالت اليت تنال قسطا كبري ) النقدية واملالية(اإلقتصادية 

من اإلهتمام من طرف اخلرباء واحلكومات واملنظمات الدولية ملا له من آثار بالغة احلساسية 

أن األسباب  ويرى احملللني واخلرباء اجلزائريني. ى باقي متغريات اإلقتصاد الكليومتعدية عل

واملصادر األساسية اليت تسهم يف صناعة بؤر الضغوط التضخمية متوفرة ومتعددة، ومن أبرز 

باجلزائر الفجوة بني عدم مرونة جهاز العرض اإلنتاجي مقارنة مع إرتفاع وترية  خصائص التضخم

اإلستهالكي، وهو ما يدفع حنو إرتفاع مؤشر أسعار اإلستهالك بأخذه منحى منو الطلب 

  :تصاعدي

أي عجز ومجود اجلهاز اإلنتاجي احمللي املهرتئ واملهلهل : عدم مرونة جهاز العرض اإلنتاجي*/ 

أصًال على اإلستجابة لإلحتياجات الداخلية املتزايدة، رغم ماليري الدوالرات اليت ضختها الدولة 
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ية وحتسني النجاعة التنافسية للمؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية كمحرك لإلقالع، وتشجيع القطاع لرتق

اخلاص وحتفيز اإلستثمار األجنيب وعقود الشراكة املربمة، فا�اميع الصناعية والزراعية الوطنية تعاين 

الل العشرية خفمثال وجهت احلكومة ركود مزمن فيما يتعلق جبوانب اإلنتاجية واملردودية،  من

مليار دوالر أمريكي إىل قطاع البنية التحتية دون حتسني القدرات اإلنتاجية  180أزيد من  الفارطة

لذلك  .مليار دوالر 35للشركات اليت إستفادت من عمليات إعادة هيكلة وتطهري مايل بقيمة 

اعف تكلفة فاتورة فالتبعية الغذائية هي ميزة اإلقتصاد اجلزائري أدت إىل التضخم املستورد وتض

نتيجة جنوح األسعار إىل اإلرتفاع يف مليار دوالر،  50املشرتيات اخلارجية اليت بلغت حدود 

  . السوق العاملية بسبب مشاكل اجلفاف والفيضانات اليت ضربت الكثري من مواطن اإلنتاج

لي إرتفاع ضغط الطلب الداخومن جهة أخرى،  :إرتفاع وتيرة نمو الطلب اإلستهالكي*/ 

نتيجة دفع األجور للموظفني يف إطار األنظمة التعويضية كمؤخرات، واملطالبة املتواصلة برفعها 

احلكومة والتهديد بالتصعيد والدخول يف موجة اإلضرابات العمالية وشل حركة اإلقتصاد، كما أّن 

ألجر الوطين سامهت يف تغذية اإلرتفاع غري العقالين ألسعار املواد األساسية بلجوئها إىل رفع ا

اإلنفاق العمومي الضخم الذي مل يقابله إرتفاع  ، على غراردينار مرة واحدة 3000األدىن بقيمة 

مادي يف مستوى اإلنتاج الوطين، كما أن متويل عجز املوازنة يتم من خالل اإلفراط يف اإلصدار 

ما سبق، عدم  ينضاف إىل. النقدي، وال نغفل على توسع البنوك يف منح القروض اإلستهالكية

حتكم احلكومة يف القطاعات األساسية خاصة املواد الغذائية واملنتجات الفالحية وأسعار األدوية 

باملوازاة مع حمدودية أدوات مراقبة تدفق السيولة النقدية املتداولة يف واخلدمات الصحية امللحقة، 

ت املضاربة وضبط املمارسات ضعف األجهزة الرقابية للدولة على التحكم يف حلقا، وأخرياً السوق

  اإلحتكارية يف اإلقتصاد الوطين، 

    2010-1995في الجزائر  )معدل التضخم(مؤشر السياسة النقدية تحليل تطور  -

 Office National des Statistiquesيعتمد الديوان الوطين لإلحصائيات 

يف حساب مؤشر أسعار اإلستهالك على صيغة السبري يف األرقام القياسية أي املتوسط احلسايب 

 1995إىل  1989املرجح، وإرتفع معدل التضخم بشكل متسارع خالل الفرتة املمتدة بني 

إلغاء ورفع نظام اإلعانات على (بسبب التحوالت العميقة واجلذرية اليت شهدها اإلقتصاد اجلزائري 

ر مستلزمات اإلنتاج ألغراض الزراعة ومشاريع اإلسكان وأزيلت الضوابط على أسعار التجزئة أسعا

، وقبل هذه املرحلة النوعية كان النهج )وعلى هوامش الربح بالنسبة ملعظم السلع واخلدمات
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 اإلشرتاكي هو املرجع يف صياغة اخلطة السعرية املناسبة أين كانت األسعار حمددة إدارياً من خالل

بلغت نسبة الدعم (الدعم واحلماية اليت تأخذ يف احلسبان التكاليف اإلجتماعية ملعيشة املواطنني 

ويف هذا املقام ). 1994من إمجايل الناتج احمللي عام % 5احلكومي ألسعار السلع اإلستهالكية 

إستعانًة باجلدول  2010-1995تطور معدالت التضخم يف اجلزائر يف املدة سنقوم بتحليل 

    :)1989: سنة األساس(أسفله 

  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  السنة

  2.2  3.5  0.34  2.1  6.2  6.1  20.3 28.4  (%)النسبة 

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  السنة

  3.9  5.7  4.4  3.9  1.8  1.9  4.6  3.5  (%)النسبة 

  ةتقارير مستقاة من مواقع إلكرتونية متخصص :المصدر

من إستقراء معطيات ومضامني اجلدول أعاله، ميكن إبداء التحليالت والتصورات وزوايا 

  :النظر التالية

  2000- 1995في الجزائر خالل الفترة التضخم تحليل سيناريو تغيرات معدل  -

مطرد إىل أن وصل إىل من تقارير بنك اجلزائر، نالحظ أن معدل التضخم يف إرتفاع 

، ويرجع ذلك إىل عدة أسباب واملتعلقة باإلجراءات اليت 1992كأقصى حد له سنة   31.7%

اختذ�ا السلطات النقدية يف إطار برنامج اإلستعداد اإلئتماين األول والثاين، مث عرف إرتفاع سنيت 

% 29.04إىل حيث بلغ أرقام قياسية تضر بالقوة الشرائية لألفراد وصلت  1995 -1994

، %40.7على التوايل، ويعزى ذلك على اخلصوص إىل ختفيض قيمة الدينار بنسبة % 28.4و

وما جنم عنه من زيادة يف اإلصدار النقدي،  1994باإلضافة إىل إرتفاع أسعار البرتول سنة 

ة وكذلك ضغوط خدمة املديونية، إذ كانت النتيجة املنطقية والطبيعية لسلسلة اإلجراءات الصارم

يف إطار اإللتزامات املربمة مع اهليئات املالية الدولية ملعاجلة اإلختالالت اهليكلية العميقة باجلزائر، 

 2000-1996أما خالل الفرتة . املرتكزة على حترير األسعار هو اإلرتفاع يف معدالت التضخم

 إىل أن وصلت إىل أدىن 1996عام % 20.3فشهدت معدالت التضخم إخنفاضا مهما من 

، ويعود ذلك إىل عدة أسباب منها أن برنامج اإلصالح اهليكلي 2000سنة % 0.34معدل هلا 

قد بدأ يعطي مثاره خبصوص التحكم يف التضخم، زائد تراجع مستوى الطلب الكلي بسبب زيادة 

% 15، وحترير األسعار حيث بقي أقل من 2000سنة % 29.8معدالت البطالة حيث بلغت 
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. 1996نة ملؤشر أسعار االستهالك خاضعة لنظام التوجيه بداية من عام فقط من املواد املكو 

أي كان ) مليار دينار 34.6-(شهد مستويات إدخار سالبة  1996واجلدير بالتنويه، أن عام 

اإلستهالك يفوق مستوى الدخول املتاحة، كما عرفت هذه السنة هبوط يف مؤشرات اإلستهالك 

عام ) الكهرباء والغاز(النهائي على املنتجات الطاقوية احلقيقي، حيث مت نزع الدعم شبه 

، ونزع الدعم تدرجييًا على مواد إستهالكية أساسية مثل حليب الغربة والدقيق والطحني 1994

بأن عرف املستوى العام لألسعار  1997ومتيز عام . 1996و 1995املوجه للخبازين عامي 

ع احلكومة يف تطبيق سياسة مالية ونقدية ، بعد شرو %6.1حتسنا ملحوظًا الذي إخنفض إىل 

ويف هذا اإلطار، أعادت احلكومة نظر�ا جتاه منظومة . 1996و 1994صارمة بني سنيت 

مث  .مت إلغاء الدعم على كافة املواد الغدائية 1997، ففي عام 1989األسعار بداية من عام 

عام % 6.2جداً إىل  لتصل بزيادة طفيفة 1998إستقرت معدالت التضخم بعد ذلك أي عام 

، ويف نفس الوقت ُحررت كل أسعار املنتجات املشتقة من البرتول والغاز وأصبحت تساير 1998

املؤشر العام لألرقام القياسية ألسعار اإلستهالك إىل  تدحرجمث . األسعار يف السوق العاملية

لة جداً من الدخل ، واجلدير بالذكر أّن اإلدخار ال حيظى إالّ على نسبة ضئي1999عام % 2.1

منه % 92مليار دينار،  1810.5قدر الدخل املتاح يف اجلزائر بـ  1999املتاح ففي سنة 

ومع مطلع األلفية الثالثة سّجل املتوسط السنوي للتضخم . خمصص لإلستهالك والباقي لإلدخار

السائد يف  إخنفاضا حمسوسا جداً مقارنة بالسنوات السابقة والالحقة، وهو معدل جتاوز حىت ذلك

دول اإلحتاد األورويب، ويعزى إىل السياسة املتشددة يف إدارة الطلب من جهة وضغط العجز 

  .امليزاين

  2010- 2001في الجزائر خالل الفترة التضخم تحليل سيناريو تغيرات معدل  -

ية متيزت هذه الكمية الوقتية بعودة احلياة اإلقتصادية والراحة املالية للبلد، كنتيجة موضوع  

للزيادة يف الطلب العاملي على املواد الطاقوية وتسجيل اخلزينة العمومية ملوارد مالية ضخمة مت ضخ 

جزء ال يستهان به منها يف قنوات اإلنتاج واإلستثمار، بداية من املخطط التنموي األول، حيث 

بسبب زيادة اإلنفاق العمومي، حيث % 3.5لريتفع قليال بعد ذلك عاد معدل التضخم 

أصبحت ميزانية الدولة تسهم يف تكوين اإلدخار الوطين من خالل الفائض الذي حققته بدايًة 

، كما بلغت إيداعات اخلزينة 1999و 1998بعد العجز املسجل يف سنيت  2000من سنة 

، وهذا ميثل سند مهم ملباشرة 2001مليار دينار �اية سنة  414.1العمومية لدى بنك اجلزائر 
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اإلقتصادي، ومن جهة أخرى إىل سياسة نقدية ترتكز على وضع حدود لنمو  برنامج اإلنعاش

إخنفض معدل التضخم إىل  2002ويف عام . الكتلة النقدية وتقييد توزيع القروض لإلقتصاد

بفضل العوامل األساسية اليت تؤثر على تطور املستوى العام لألسعار وهي التغري يف % 2.2

أي  ي الفعلي، وحتركات أسعار النفط العاملية املالئمة،وسعر الصرف اإلمس M2عرض النقود 

هناك تباطؤ وتراجع حبوايل ثالث نقاط رغم إرتفاع الطلب الداخلي وهذا تسويغه يكمن يف آثار 

من نظام ذو أربعة معدالت حلقوق  2002إصالح التعريفة اجلمركية، حيث مت اإلنتقال سنة 

، %15، %30(و ثالث معدالت إىل نظام ذ) %5، %15، %25، %40(اجلمارك 

، إضافة إىل تكييف %48إىل  %60من  DAP، وإخنفاض احلق اإلضايف املؤقت )5%

مقارنة مع عام  2002عام % 20.2(+العرض مع الطلب من خالل الزيادة املعتربة يف الواردات 

ويف . وهو ما أثّر على أسعار اإلسترياد وعلى املؤشر العام لألسعار عند اإلستهالك) 2001

الصدد ذاته، عرفت مكافحة التضخم يف اجلزائر جناحا بارزا من خالل السعي لتحقيق أهداف 

إىل  1994سنة % 30نقدية جتّسدت يف تراجع معدل التضخم بصفة واضحة من حوايل 

وذلك رغم إستكمال حترير األسعار، ومواصلة ختلص اخلزينة  2003-1995خالل % 3.5

عوامل دافعة حنو إرتفاع التضخم، وهنا ميكن القول أن ختفيض من املديونية الداخلية، وهي 

من القوة العاملة  %28التضخم إىل مستويات دنيا كانت تكلفته بطالة مرتفعة بلغت يف املتوسط 

كما شهدت هذه السنة فضائح فساد . 2003و 1989ما بني ) منطق منحىن فيليبس(النشطة 

أّن عام  ورغم ).نك اخلليفة، البنك اخلارجي الصناعيإفالس ب(وإختالس مايل من العيار الثقيل 

ميثل �اية املخطط اخلماسي إّال أّن حصيلته كان منها إرتفاع معدل التضخم إىل  2004

، لذلك فمن الصعب القول أن معدل التضخم سيبقى يف حدود دنيا، خاصة مع التوسع 4.6%

-2001ا مقارنة بالسنوات تقلصا نسبي 2006-2005مث عرف بني . يف اإلنفاق العمومي

ما يعين إستقرار % 1.8ليستقر يف حدود بسبب الصرامة يف تطبيق السياسة النقدية،  2004

األسعار يف مستويات متقاربة مع دول اجلوار، وهذا يف حد ذاته يعترب عامل إجيايب توجت به 

 150بـ قفزة نوعية يف جمال ختصيص غالف مايل كبري  2005وعرفت سنة  .جهود احلكومة

مليار دوالر لدعم النمو، أدى إىل عدم قدرة العرض الكلي على مواجهة الطلب الكلي املغذي 

 2007عام % 3.9لسياسة نقدية توسعية، ظهرت يف شكل نزعة تضخمية حمسوسة بــ 

 150وصل فيها سعر الربميل إىل سقف  2008، رغم أن بداية سنة 2008عام % 4.4و
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عرف معدل التضخم إرتفاعا بلغ كما . دوالر �اية نفس السنة 35دوالر مث إ�ار إىل حدود 

وهو أعلى معدل يسجله طوال العشرية % 6ببلوغه نسبة تقرتب من  2009أوجه خالل عام 

لنسبة النمو خارج  األوىل من القرن احلايل، وهذا اإلحنراف يف وترية التضخم هو نتيجة حتمية

مدفوعة بالنفقات العمومية  2009ائر يف سنة حققتها اجلز % 10.5احملروقات اليت بلغت 

كما يعود السبب إىل إرتفاع التضخم املستورد السيما ،  املكثفة يف قطاع البناء واألشغال العمومية

يف الدول الناشئة حيث تعّرض اإلقتصاد العاملي ألزمة ركود حادة ظهرت تداعيا�ا بشكل واضح 

يرجع إرتفاع ق، وحسب صندوق النقد الدويل ويف ذات السيا .2008إعتبارا من متصف عام 

معدالت التضخم يف خمتلف أحناء العامل يف جانب منه إىل الظروف املناخية إىل جانب 

بني اليوان الصيين من جهة والدوالر واليورو من جهة أخرى، وكذا تأثري اإلرتفاع يف أسعار  الصراع

ذائية األساسية كاحلبوب ومسحوق احلليب املنتجات الطاقوية والسلع القاعدية خاصة املواد الغ

% 18و 44و 41والزيوت، إذ شهدت إرتفاعا قويا يف البورصات الدولية، بلغ على التوايل 

مليون طن من القمح  6.35فمثال إستوردت اجلزائر . وانعكست بالسلب على السوق الوطنية

رنة بنفس الفرتة من مقا% 40وهي واردات قياسية إرتفعت بنسبة  2011بني جانفي وأكتوبر 

، األمر الذي جعل السلطات العمومية تصدر تشريعات نابعة من هذه الظروف مع 2010سنة 

 2009كان أمهها املصادقة على قانون املالية التكميلي   2010وبداية عام  �2009اية عام 

ض القاضي باحتواء ضغوط التضخم من خالل إلغاء كافة القروض اإلستهالكية مبا فيها قرو 

يعزى تراجع ، إذ 2010عام % 3.9السيارات، أسفر عن تباطؤ املستوى العام لألسعار إىل 

إىل إنكماش مستويات الطلب احمللي وتراجع األسعار  2010الضغوط التضخمية يف اجلزائر عام 

العاملية للسلع األولية واألساسية واحملاصيل الزراعية واملعادن بدرجة ملحوظة مقارنة بأسعار عام 

حيث جاء يف التقرير السنوي الصادر عن بنك اجلزائر، أن مستوى التضخم املسجل  2008

ويف كافة % 6يبقى منخفضا بكثري مقارنة ببلدان منطقة مشال إفريقيا والشرق األوسط املقّدر عند 

إىل  2011وعاودت وترية التضخم اإلرتفاع بشكل طفيف عام  .%6البلدان الناشئة تعادل 

لسببني مها النمو ) يف السداسي الثاين 4.52يف السداسي األول، % 3.49% (4حدود 

إضافة إىل املستوى العايل ألسعار املنتجات  2011السريع الرتفاع الكتلة النقدية يف عام 

بسبب املستوى املتزايد ويف هذا اإلطار، أشار جممع أكسفورد لألعمال أنه . الفالحية املستوردة
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تبقى إحتماالت خطر املوجات التضخمية ) زخم السيولة(ر العمومي لتكاليف برنامج اإلستثما

  .)(20142واردة إىل غاية أفق عام 

طغيان المعروض البشري على الطلب في ظل التبعية المفرطة للطاقات : المحور الثالث

  )كابوس البطالة(الناضبة 

هو نسبة السكان العاطلني إىل القوة العاملة النشطة،   Chômageإن معدل البطالة 

أما معدل التشغيل . القوة العاملة النشطة/السكان العاطلني= معدل البطالة: وحيسب كالتايل

Emploi معدل : فهو نسبة السكان العاملني إىل القوة العاملة النشطة، وحيسب كالتايل

إذا من هذه املعادلة ميكن القول، أّن احلجم . طةالقوة العاملة النش/السكان العاملني= التشغيل

املتزايد للسكان النشطني على حمور الزمن، ميثل أحد حتديات سياسة التشغيل يف اجلزائر كما أن 

والبطالة ظاهرة . معدل البطالة يتأثر بكال من معدل النمو اإلقتصادي ومعدل النمو الدميغرايف

فقط يف حجمها بل يف تركيبتها، فمثال شهدت اجلزائر عام عاملية وخطور�ا يف اجلزائر ال تكمن 

ما ال يقل عن تسعة آالف إحتجاج وإضراب من بني مسبباته الرئيسة البحث عن  2010

ومن أبرز مسات سوق الشغل اجلزائري الفجوة بني إرتفاع وترية منو العرض البشري مقارنة . وظيفة

  .مع تباطؤ منو الطلب على العمالة

  ق العمل في الجزائر خصائص سو  -

نتيجة إرتفاع منو القوة العاملة النشطة مبعدالت أسرع  :إرتفاع وتيرة نمو العرض من العمالة */

 من النمو الدميغرايف للسكان، وإزدياد نسبة وعدد األشخاص طاليب العمل واإلدماج ألّول مرة

قنيني السامني املتخرجني اجلامعيني والت(ذوي الكفاءات من حاملي الشهادات السيما يف أوساط 

% 70سنة فهي ظاهرة ضاربة بأطنا�ا حبوايل  30، وخاصة األقل من )من معاهد التكوين املهين

عجز يف الدراية (، إضافة إىل نقص مستواهم التأهيلي والتدرييب وطول مدة حبثهم ،%80إىل 

  ). الفنية واملهارات اإلحرتافية

معدالت اإلستثمار ا�دي، وبطء ديناميكية النمو  ضعف :تباطؤ نمو الطلب على العمالة*/ 

تواضع الكفاءة اإلنتاجية، وغياب الفّعالية (اإلقتصادي خارج احملروقات، وسوء التسيري اإلداري 

، أي بعبارة أدق غياب جهاز عرض إنتاجي مرن قادر على إستيعاب وإمتصاص أكرب  )التنظيمية
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ن مث ضعف قدرة النسيج املؤسسايت على توليد فرص كمية ممكنة من املعروض البشري املتاح، وم

  .   مستدمية للتوظيف

  ميكانيزمات مكافحة ومحاربة ظاهرة البطالة في الجزائر -

ويف خضم ذلك، قامت احلكومة بتأسيس مجلة من القنوات واآلليات، ترمي يف جمملها 

ية، بتمكني الشباب إىل حتريك عجلة سوق العمل، وتقليص اآلثار السلبية لإلصالحات اهليكل

من إكتساب اخلربة املهنية الالزمة إلدماجهم يف عامل الشغل بصفة دائمة مستقبًال من خالل 

مدة العقد مؤقتة يتم جتديدها (تكوينهم على املدى القصري لصقل موهبتهم وكفاء�م التشغيلية 

اإلدماج املهين ، حيث يف بداية عقد التسعينات مت تنصيب جهاز )ثالث مرات على أقصى تقدير

بالوكالة  1996ُعوِّض سنة ( FAEJ، وصندوق العمل على تشغيل الشباب DIPJللشباب 

، ويضم اجلهاز )وهو أكرب جهاز حكومي للتوظيف ANSEJالوطنية لدعم تشغيل الشباب 

، التشغيل املؤقت ANDEالوكالة الوطنية لتطوير الشغل : ثالث أصناف من صيغ العمل هي

كما مت إنشاء الصندوق . ANEM، الوكالة الوطنية للتشغيل ESILحملية املؤجر مببادرة 

ميس األشخاص املسرحني ألسباب  1994سنة  CNACالوطين للتأمني عن البطالة 

، ويف نفس العام 1997إقتصادية، وتأسيس برنامج املساعدة على إنشاء املؤسسات املصغرة سنة 

 TUPHIMOذات الكثافة العالية لليد العاملة  أُطلق برنامج أشغال ونشاطات املنفعة العامة

كإصالح الطرقات، الغابات، تنظيف احمليط، الري وتطهري القنوات بفتح ورشات كربى على 

، إضافة إىل اجلهود املبذولة من 1998سنة  CPE مستوى الواليات، وعقود ما قبل التشغيل

حلماية الفئات احملرومة بدعم والشبكة اإلجتماعية . DASقبل مديريات النشاط اإلجتماعي 

 1992سنة  ICSRتعويضات لألشخاص دون دخل (دخوهلم بعد رفع الدعم على األسعار 

والنشاط ذو املنفعة  AFSاملنحة اجلزافية للتضامن : بصيغتني جديدتني 1994مث إستبداهلا سنة 

القرض (ف البنوك اإلمتيازات اجلبائية والتسهيالت اإلئتمانية من طر ، على غرار )IAIGالعامة 

باإلضافة إىل إنشاء صندوق ضمان خماطر القروض للشباب املقاول، ) 1999املصغر أنشأ سنة 

  .إخل... ، ANGEMوالوكالة الوطنية لضمان القروض املصغرة 
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 2010- 1995تحليل تطور معدالت البطالة في الجزائر  -

التشغيل يف اجلزائر،  لتوضيح أثر اإلصالحات اإلقتصادية املنتهجة على وضعية سوق

وبالتايل توضيح حجم اهلوة بني املعروض البشري والطلب على العمل، نعرض اجلداول التالية، 

  :2010-1995واليت تربز تطور معديل البطالة والتشغيل يف اجلزائر خالل الفرتة من 

حجم القوى العاملة   السنوات

  النشطة

إمجايل العاطلني عن 

  العمل

معدل   معدل البطالة  العاملنيعدد األفراد 

  العمالة

1995  7 561 000  2 125 000 5 436 000 28.1  71.9 

1996  7 811 000  2 186 000 5 625 000 27.9  72.1 

1997  8 072 000  2 257 000 5 815 000 27.9  72.1 

1998  8 326 000  2 333 000 5 993 000 28.1  71.9 

1999  8 589 000  2 508 000 6 081 000 29.2  70.8 

2000  8 153 000  2 430 000 5 723 000 29.8  70.2 

2001  8 568 000 2 340 000 6 228 000 27.3  72.7 

2002  8 625 000  2 208 000 6 417 000 25.6  74.4 

2003  8 762 000 2 077 000 6 685 000 23.7  76.3 

2004  9 469 000 1 677 000 7 792 000 17.7  82.3 

2005  9 500 000 1 453 500 8 046 500 15.3  84.7 

2006  10 109 000 1 244 000 8 865 000 12.3  87.7 

2007  9 968 000 1 177 000 8 791 000 11.8  88.2 

2008  10 315 000 1 166 000  9 149 000 11.3  88.7 

2009  10 544 000 1 076 000  9 468 000 10.2  89.8 

2010  100 812 10 1 089 100 9 723 000 10.1  89.9 

  Office National  des Statistiquesالديوان الوطين لإلحصاء  :المصدر

 1990والشكل يربز تطور معدالت البطالة يف اجلزائر خالل الفرتة الزمنية املمتدة من 

  2010إىل 
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  من إعداد الباحث باإلعتماد على البيانات الواردة يف اجلدول السابق 

الفئة العاملة من ا�تمع حسب القطاع اإلقتصادي واجلنس 

  ا�موع  اإلناث  الذكور

  %  العدد  %  العدد  %

5.1  19  1.7  287  4.5  

12.9  301  26.7  974  15.3  

21.2  20  1.8  1132  17.8  

60.8  786  69.8  3968  62.4  

100  1126  100  6360  100  

  

25.5  76  21.8  849  25.1  

8.3  112  32.2  363  10.8  

24.7  5  1.5  754  22.3  

41.4  155  44.5  1409  41.8  

100  348  100  3375  100  

  

12.6  95  6.5  1136  11.7  

11.2  413  28  1337  13.7  

22.5  25  1.7  1886  19.4  

53.7  941  63.8  5377  55.2  

100  1474  100  9723  100  

Office National  des Statistiques  

 

الفساد االقتصاد الجزائري تحت رحمة ثالوث   

المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                               

من إعداد الباحث باإلعتماد على البيانات الواردة يف اجلدول السابق  :المصدر

الفئة العاملة من ا�تمع حسب القطاع اإلقتصادي واجلنس  واجلدول يوضح نسبة

  2010واملوقع سنة 

الذكور  

  العدد  املناطق احلضرية

  268  الزراعة

  673  الصناعة

  1112  أشغال وبناء

  3182  خدمات-جتارة

  5234  ا�موع

  املناطق الريفية

  773  الزراعة

  251  الصناعة

  748  أشغال وبناء

  1254  خدمات-جتارة

  3027  ا�موع

  الرتاب الوطين

  1040  الزراعة

  924  الصناعة

  1860  أشغال وبناء

  4436  خدمات-جتارة

  8261  ا�موع

National  des Statistiquesالديوان الوطين لإلحصاء  :المصدر
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املنقح حسب اجلنس ) سنة فأكثر 15(واجلدول يوضح معدل مشاركة القوى العاملة 

  2007يف اجلزائر لعام 

 (%)نسبة اإلستخدام يف اخلدمات  (%)نسبة اإلستخدام يف الصناعة  (%)نسبة اإلستخدام يف الزراعة 

 اجلنسني إناث ذكور اجلنسني إناث ذكور اجلنسني إناث ذكور

18.80 12.07 17.60 9.19 22.18 11.50 72.0 65.75 70.90 

  مصادر وطنية ورمسية ومنظمة العمل العربية مستندة على البيانات الرمسية املتاحة :المصدر

باألسعار اجلارية (واجلدول يوضح متوسط إنتاجية العامل من الناتج الصناعي للجزائر 

  )بالدوالر

2004 2005 2006 

16 672 22 604 26 854 

  2007التقرير اإلقتصادي العريب املوحد لعام  :المصدر

من إستقراء معطيات اجلداول واألشكال أعاله، إضافة إىل مضامني التقارير الصادرة   

عن اهليئات الوطنية والدولية، ميكن إبداء التصورات وزوايا النظر التالية، عرفت نسبة البطالة تراجعا 

، حيث إنتقلت 2010-1995حمسوسا واحنصارا متتاليا خالل طول السلسلة الزمنية املدروسة 

عام % 10.1لتتدحرج بشكل حمسوس إىل  2000عام % 29.8ستوى قياسي بـ من م

أما معدالت البطالة فاملعدل العام خالل العقود األربعة . 1995عام % 28.1مقابل  2010

، وهو معدل بطالة مرتفع نسبيا، حيث %20.23هي  2010-1970السابقة أي الفرتة بني 

% 11.1إىل  1970سنة % 22.4لص من شهدت إخنفاضا معترب خالل السبعينات إذ تق

، بسبب الربامج التنموية املطبقة يف غضون هذه الفرتة كالثورة الزراعية وتطوير 1979سنة 

بدأ يطرح بإحلاح عميق مسألة  1999إىل  1980الصناعات الثقيلة، ولكن يف الفرتة من 

، بسبب %28.2إىل % 15.7إرتفعاع معدالت البطالة إىل مستويات رهيبة ومأساوية من 

مأزق تباطؤ اإلقتصاد اجلزائري خالل الثمانينات خصوصًا مع أزمة إخنفاض أسعار البرتول إىل 

، والذي أدى إىل تراجع 1986دوالر للربميل وتقلص املداخيل من العملة الصعبة عام  10دون 

ويا تبعه اإلستثمارات العمومية، مما إنعكس على اإلخنفاض احملسوس يف مناصب الشغل املوفرة سن

تسريح كبري للعمال، إضافة إىل خملفات ورواسب الفشل الذريع للمخططات السابقة، تاله مباشرة 

هذا الوضع اإلقتصادي املتأزم، جعل صناع القرار يعاجلونه . 1988الغضب الشعيب يف أكتوبر 
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صاد احلر بإختاذ حزمة من اإلصالحات الراديكالية على غرار اخلوصصة والتحول النوعي حنو اإلقت

التحول للنظام االقتصادي احلر وتوقف الدولة عن تشغيل اخلرجيني، اليت ُشرع فيها منذ مطلع 

عشرية التسعينات اليت شهدت وضعا إجتماعيا خانقا ممزوج بدوامة العنف الدموية كواقع أمين 

، فشهدت إخنفاض نسيب يف 2009إىل  2000أما سنة . 1995-1994صعب للغاية عامي 

حيث بلغت مستويات البطالة أعلى . البطالة، نتيجة عودة اإلنتعاش يف أسعار النفطمعدالت 

ويرتقب الطاقم . 2010عام % 10.1بداية األلفية، وأدىن مستوى % 29.8وأّوج نسبة هلا بـ 

احلكومي أن ترتفع معدالت التشغيل أكثر حيث تكون معدالت النمو اإلقتصادي خارج 

 2014-2010على برنامج اإلستثمار العمومي للمخطط اخلماسي احملروقات مدفوعة باإلنفاق 

وذلك على خلفية العالقة الطردية التناسبية بني مؤشرات اإلنفاق العام ومعدالت البطالة خالل 

ويف ذات اإلجتاه التحليلي، شهد حجم . 2009-2001مدة تطبيق املخططني السابقني 

شخص  3251100تقدر بـ  2010-1995السكان النشطني زيادة معتربة خالل الفرتة 

فقدر بـ  2010يشاركون يف النشاط اإلقتصادي، وإمجايل عدد املشتغلني فعال لسنة 

ويتبني من خالل . عاطل عن العمل 1089100عامل، أما عدد البطالني فهو  9723000

هذه اإلحصائيات نستنتج أن عدد السكان الناشطني يتزايد أُسيا من سنة إىل أخرى بـ 

، وهذا نفس الشيء بالنسبة لعدد األفراد العاملني فهو أيضا يف تزايد مستمر بـ 2.68%

، وهذا يعترب مبدئيا إجناز %3.04-، باملوازاة مع تدحرج سنوي لنسبة البطالة بـ 4.92%

  .ومكسب هام مقارنة بالسنوات املاضية

  2000-1995تحليل سيناريو تغيرات معدل البطالة في الجزائر خالل الفترة  -

% 28.1مليون نسمة يرتجم معدل بطالة بنحو  7.56بلغ عدد السكان النشطني 

، فالقرارات امللزمة لصندوق النقد الدويل والبنك العاملي ال �دف إىل البحث عن 1995عام 

التشغيل اإلجتماعي التام وإمنا البحث عن التشغيل اإلقتصادي التام، والذي يعين أيضا قبول 

 ANDEونقص يف التشغيل، وتكفلت الوكالة الوطنية لتطوير الشغل مستوى من البطالة 

تعاونية  10335حوايل  1995مبساعدة الشباب العاطل على إنشاء تعاونيات بلغت سنة 

، ويف %27.9هبوط طفيف أين بلغت النسبة  1996حدث يف سنة و. واليات 4موزعة على 

ة والنقدية الدولية بشأن التصفية النهائية هذا السياق فإن املشروطية اخلارجية للمؤسسات املالي

للمؤسسات العمومية العاجزة والوحدات اإلنتاجية املفلسة وإعادة هيكلة تلك اليت ميكن إنقاذها، 
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وباألخص يف القطاع الصناعي الذي سجل معدالت منو سالبة أدت إىل خفض عدد العمال 

ريح ألسباب إقتصادية، ولذلك سجل التقاعد املسبق، البطالة التقنية، التس: مبختلف الصيغ

القطاع تراجعا خبصوص مناصب الشغـل اليت يوفــرها مقارنة مع القطاع الزراعي أو البناء واألشغال 

جنم عن اإلصالح العميق وبرامج التقشف املطبقة من  1997وحبلول عام  .العمومية واإلدارة

يف مناصب الشغل والتسريح  مؤسسات برينت وودز على اإلقتصاد اجلزائري، تراجع حمسوس

القسري املكثف لليد العاملة سواء كان ذلك يف شكل ذهاب مبكر للتقاعد أو يف مقابل تعويض 

يفسر لنا إستقرار معدل البطالة يف نفس النسبة تؤكد  ،عن اخلدمة للذين مل حين موعد تقاعدهم

وقد شهد عام  .القطاع اخلاص بقاء معدل البطالة مرتفعا، باملوازاة مع النمو البطيء للتشغيل يف

رغم اإلجراءات  قياسا بالسنة السالفة،% 28إرتفاع هامشي يف معدل البطالة ليصل إىل  1998

وللعلم فهذه السنة متثل �اية برامج  اليت اختذ�ا الدولة يف سبيل إسرتجاع اإلستقرار األمين،

بداية إنتعاش أسعار ، كما عرفت )1998-1994التثبيت والتعديل اهليكليني (اإلصالح 

حوايل  1998بلغ عدد املؤسسات املصغرة املنشأة سنة  ويف تضاعيف هذا الطرح فقد. البرتول

وحدة ما بني  1175مؤسسة و 239مت غلق  عامل، كما 8280مؤسسة توظف  3570

 30ألف أجري، وإرتفاع متوسط مدة البحث عن الشغل من  383وتسريح  1998و 1996

إضافة إىل تزايد بطالة املتعلمني من اجلامعيني حاملي ، شهر 55إىل  1991شهر سنة 

عرفت معطيات سنة و. 1998ألف شخص سنة  100الشهادات حيث قدر عددهم حبوايل 

بسبب مواصلة إعادة اهليكلة للقطاع إستمرار لنزيف اليد العاملة عودة اإلرتفاع ك 1999

واكب مع أجبديات العرض والطلب بأن اإلقتصاد العمومي الذي تراهن عليه السلطات ليصبح يت

من عدد السكان الناشطني % 29.2يكون التشغيل يتوافق مع املردودية ليبلغ معدل البطالة قرابة 

استعادت الدولة دورها  1999مليون شخص، وإنطالقا من سنة  8.6البالغ جمموعهم 

ومع . نة باإلنفاق اجلارياإلقتصادي والذي جتلى يف تسارع معدالت منو اإلنفاق اإلستثماري مقار 

وهي أعلى ذروة % 30مطلع األلفية الثالثة وصلت نسبة البطالة األوج بنسبة سيئة قاربت حدود 

هو ما يفيد بأن  من حجم العمالة فقط، واجلدير بالذكر ها هنا% 70هرمية تصلها ترتجم نسبة 

للتقليل والتخفيف من  مل تعطى 2000األولوية خالل هذه الفرتة من اإلصالحات إىل غاية عام 

حدة البطالة، وتعترب هذه األخرية إنعكاس ملخلفات وتراكمات اخلروج من عنق الزجاجة لعقد 
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، وإمنا األولوية منحت للبحث عن اإلستقرار )1999- 1986(التسعينات الذي إتسم بالركود 

لزيادة اإلقتصادي من خالل سياسات خفض الطلب الكلي وتدنئة التضخم، وهناك إجتاه عام 

، إذا بلغ عدد العمال )قطاع غري منتج بل تستفحل فيه البطالة املقنعة(مناصب الشغل يف اإلدارة 

من جمموع السكان النشطني، فهي تسهم % 33أكثر من  2000و 1996املشغلون ما بني 

  .بتوفري ثلث مناصب الشغل

   :2010-2001تحليل سيناريو تغيرات معدل البطالة في الجزائر خالل الفترة  -

شّكل منعرج نوعي يف سوق الشغل باجلزائر من حيث النتائج احملصل  2001منذ حلول عام 

عليها، حيث بدأت اإلفرازات اإلجيابية لإلصالح تظهر جليًا مدعومة بتأكد التحسن اجليد 

ملستويات أسعار النفط يف األسواق العاملية، األمر الذي حفز الدولة على الشروع يف صياغة 

مسح بامتصاص جزئي للبطالة املرتاكمة  2004ج اإلنعاش اإلقتصادي ميتد إىل غاية �اية برنام

خالل الفرتة السابقة، ويف هذا اإلطار عرف معدهلا إخنفاضا ضئيًال ومل يطرأ عليه تقلص ملموس 

 140فقط، حيث بلغ عدد حاملي الشهادات اجلامعيني البطالني يف حدود % 27.3لينزل إىل 

ادة دخول املرأة سوق العمل وإنتقلت حصة النساء من جمموع القوة العاملة النشطة ألف، مع زي

 TUPHIMO ، كما مســح برنامـج2001سنة % 28.2سنة فأكثر  15البالغة من العمر 

ألف دينار  99بتكلفة  2001و 1997ألف منصب شغل سنويا ما بني  22بتوفري حوايل 

إّن الوضعية املالية املرحية احملققة، . مليار دينار 4.5بـ لكل منصب، وإستهالك غالف مايل إمجايل 

بدأت تؤيت مثارها على شكل تسجيل إخنفاض يف معدالت البطالة حيث تدحرجت إىل 

مليون  8.625، ويالحظ التطور يف القوة العاملة النشطة اليت إنتقلت إىل 2002عام % 25.6

جلهود املبذولة يف توفري ، إذ متكنت ليعكس ا 1995مقارنة بعام  %29نسمة بزيادة قدرها 

منصب شغل نصفها دائم خالل  612818مؤسسة صغرية ومتوسطة من توفري  190340

ويف ذات الصدد، تعطي احلصيلة اإلقتصادية واإلجتماعية للحكومة ما بني . 2002سنة 

 905ألف منصب شغل يف الوظيف العمومي، و 175أرقاما خبصوص توفري  2003و 1999

صب شغل يف القطاع اإلنتاجي بواسطة املؤسسات املصغرة والصغرية واملتوسطة أي يف ألف من

�اية % 23.7ألف منصب شغل سنويا، وهو ما أدى إىل تراجع معدل البطالة إىل  216حدود 

، حيث ارتبط عدد مناصب الشغل املنشأة يف هذه السنة أساسا بالنفقات العامة 2003سنة 

ألف  800تطوير الفالحة وأجهزة تشغيل الشباب، فتم إنشاء حوايل والسيما املخطط الوطين ل
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وظيفة، وبلغ عدد املناصب اليت مت إنشاؤها يف إطار السياسات العمومية خالل السداسي األول 

 348676أجهزة التشغيل : منصب شغل توزعت كاآليت 537930حوايل  2004من سنة 

والربنامج الوطين للتنمية الريفية  منصب 98700منصب، خمطط دعم اإلنعاش االقتصادي 

سجلت أكرب تدنئة يف معدل  2004وجتدر اإلشارة، إىل أن سنة . منصب 90554والفالحية 

بفقدانه مقدار ستة نقاط كاملة، ففي احلالة العادية ال ميكن  2004سنة % 17.7البطالة بـ 

ى حسب املصادر حتقيق ذلك حىت يف اإلقتصاديات األكثر تصنيعا يف العامل، وذلك يعز 

احلكومية، مت إضافة مهمة أخرى للصندوق الوطين لتأمني البطالة تتمثل يف تأسيس جهاز لتشغيل 

سنة ومساعد�م إلنشاء مؤسسات مصغرة، ومرصد وطين للتشغيل  50و 35الشباب ما بني 

ا منصب شغل يف إطار الصيغ املعمول �ا، كم 405883حيث مت إنشاء حوايل . وحماربة البطالة

ألف عقد توظيف يف إطار عقود ما قبل التشغيل، موزعة على  40حوايل  2004خصص لسنة 

منصب، وهو ما يدعم  7386منصب والقطاع اإلقتصادي بـ  35558اإلدارة العمومية بـ 

الشكوك حول صحة املعطيات الرمسية، يف غياب هيئات رقابية مستقلة بإمكا�ا التأكد من صحة 

بعث خمطط تنموي ثاين لدعم النمو اإلقتصادي خالل  2005ة وعرفت سن. املعلومات

لبناء إقتصاد عصري قوي، إضافة إىل توليد  2009إىل غاية  2005اخلماسي املمتد ما بني 

مناصب شغل لشرحية الطاقات الشبابية اليت تشكل األغلبية الساحقة من تركيبة ا�تمع اجلزائري 

فقد واصل إجتاهه التنازيل كمؤشر إجيايب جلدوى اخلماسي ، وبالنسبة ملعدل البطالة %70حبوايل 

إزدياد التشغيل  2006وتفيد بيانات عام . �2005اية عام % 15.3األول حيث إستقر يف 

ألف مؤسسة صغرية ومتوسطة مبساعدة الوكالة الوطنية لدعم  81بشكل ملحوظ ومت إنشاء حنو 

وبعد إنشاء أزيد . على الصعيد الوطين ألف وظيفة 213توظيف الشباب اليت أنشأت أكثر من 

عرفت نسبة  2007إىل �اية  1999ماليني منصب شغل دائم ومؤقت خالل الفرتة  4من 

تطور ز ومتي%. 11.8إىل % 12.3إنتقلت من  2006البطالة زيادة ضئيلة مقارنة بعام 

يث إنتقل لنشطني حبن ااملؤشرات الرئيسية لسوق التشغيل خالل نفس الفرتة بإرتفاع السكا

ومت يف هذا عام %. 5.6ماليني أي إرتفاع مبعدل سنوي يقدر بـ  9.97عددهم إىل أزيد من 

إستحداث حنو عشرة آالف مشروع، وإستمرار يف ضخ ماليري الدوالرات لتحقيق  2008

 اإلقالع اإلقتصادي املنشود بإغتنام فرصة البحبوحة املالية اليت متر �ا البالد نتيجة تضاعف خمزون

اجلزائر من العملة الصعبة، وعدم تأثرها كثريا بتداعيات األزمة املالية العاملية، والشيء املالحظ أنه 
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خالل هذا الربنامج عرف حجم اإلستثمار العمومي معدالت منو جد مرتفعة، بلغت يف متوسطها 

اإلجتاه سنويا، هذا ما أدى إىل توفري عدد معترب من مناصب الشغل، وهو ما يفسر  %23حوايل 

إّن النسبة اإلمجالية للفئة النشيطة يف ا�تمع  %. 11.3التنازيل ملعدالت البطالة، واليت بلغت 

مليون نسمة، وقد  35.4مليون شخص من جمموع  10.544بـ  2009كقوة عمل قدر �اية 

أن  ILO (International Labour Organization(أعلنت منظمة العمل الدولية 

مليون  2300حوايل (هي األعلى على اإلطالق  2009يف العامل سنة  مستويات البطالة

، كأحد خملفات األزمة املالية العاملية اليت تسببت يف غلق العديد من )شخص عاطل عن العمل

% 10.1إستقرت يف حدود  2010وأن نسبة البطالة يف اجلزائر عام . املؤسسات وطرد العمال

    .م الفارطةلتشكل تراجعا قويا مقارنة باألعوا

إن الرتاجع الظاهري امللحوظ لنسب البطالة على مدى الفرتة املدروسة ال يعود إىل 

التنظيم احملكم لسوق العمل باجلزائر، بل قد حتقق حتت أثر الربامج التنموية اليت مت إطالقها يف 

البناء السنوات األخرية، السيما املشاريع املسجلة يف قطاع السكن واملقاوالت، حيث حيتل 

بعد قطاعي التجارة واخلدمات %) 19.4(واألشغال عمومية مرتبة مهمة يف إمتصاص البطالة 

عام %) 11.7(والفالحة %) 13.7(إىل جانب النقص الفادح يف الصناعة %) 55.2(

، ومن أهم نتائج فشل املشروع اإلقتصادي، جيب اإلشارة إىل بقاء البطالة يف مستوى 2010

يت تدفقت من أجل إنشاء مناصب شغل يف هذين القطاعني اإلسرتاتيجيني عال رغم األموال ال

، وهو 2011عام % 9.8املولدين للثروة الدائمة، وتقول األرقام الرمسية أن البطالة تراجعت إىل 

لكن احلقيقة ختتلف، حىت ولو سلمنا جدال بأن هذه . مستوى أحسن من الوضع يف إسبانيا

جلهد احلكومي املنجز، إّال أن ما ميكن مالحظته أن معدالت األرقام الصماء تعكس حقيقة ا

 5البطالة يف اجلزائر تعكس خطورة هذه املشكلة حيث جتاوزت احلد املعقول واملقدر ما بني 

تعد نسبة مرتفعة، ويشكل الشباب العنصر األساسي وحجر الزاوية % 10، ومنه فحىت 7%و

ا يف اجلزائر، ورغم ذلك فإن احلكومة مل جتد يف اإلحتجاجات وأعمال الشغب اليت تسجل يومي

املفاتيح اليت تسمح هلا بامتصاص البطالة اليت متس هذه الفئة بالدرجة األول، بسبب تدفق خرجيي 

اجلامعات واملعاهد بأعداد تفوق قدرة إستيعاب جهاز اإلنتاج الوطين، ينضاف إىل ذلك، توجه 

إىل البحث عن وظائف يف قطاع الوظيفة  حاملي الشهادات بعد إستكمال مسارهم الدراسي

العمومية، حبثا عن اإلستقرار ومسار مهين مضمون من النواحي اإلجتماعية واملادية، حيث  
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 1.7كشفت إحصاءات رمسية للمديرية العامة للوظيفة العمومية، عن بلوغ عدد املوظفني قرابة  

ألف  164فية واألعمال احلرة بـ مليون شخص من دائمني ومتعاقدين، مع عزوفهم عن املهن احلر 

عالوة على إستمرار املتقاعدين يف تقّلد املسؤوليات باإلدارات . 2010عامل فقط �اية عام 

موظف جتاوزوا السن القانونية للتقاعد املقدرة بـ  12322العمومية، حيث كشفت األرقام أن 

جة ضرورة اإلستفادة من سنة ودخلوا سن الشيخوخة، لكنهم ما زالوا يشغلون مناصبهم حب 60

  .)(3خربات املوظفني القدامى

  التوصيات والمقترحات

التصدي لظواهر الفساد ومكافحة املفسدين بعزمية متوقدة حتذو احلكومة، على خلفية أن */ 

اإلستثمار املثمر يتطلب حميط إداري نزيه وغري ملوث بالفساد، بإرساء قواعد ديناميكية متينة 

يف دواليب ومفاصل السلطة، ) املساءلة، اإلئتمان، اإلفصاح(احلوكمة الرشيدة وصلبة ملبادئ 

وتشديد الدور الرقايب لغرفيت الربملان عرب فحصه للقوانني ومتكينه من تشكيل جلان لتقّصي احلقائق 

القيام  هذا إضافة إىل تعزيز إستقالل القضاء ومتكينه من. إثر فضائح التالعب باملال العام على

ه كامًال يف التحقيق ومتابعة املتوّرطني، وإخضاع حركة األموال ملراقبة قوية، زيادة على إعطاء بدور 

دور أكثر فاعلية للمنظمات النقابية واألوديت الداخلي وجملس اإلدارة يف الشركات الكربى، مع 

 يف ثناياها اليت حتوي ضرورة غرس وترسيخ الوازع الديين املنبثق من روح رسالة الشريعة اإلسالمية

القيم املثلى واألخالق الفاضلة واآلداب السامية، من خالل تطعيم مواد الدستور وختصيب 

  ؛ النصوص التشريعية واألطر القانونية بذلك 

إنشاء خاليا متابعة وأنظمة يقظة فّعالة تراقب تطورات األوضاع اإلقتصادية يف األسواق اليت */ 

اجلزائر كالواليات املتحدة األمريكية ودول  مالية هائلة معتسجل مبادالت جتارية ومعامالت 

حيث تكون مبثابة الشبكات اليت تقوم . اإلحتاد األورويب خصوصا إسبانيا وإيطاليا وفرنسا والربتغال

بتجميع املعلومات لصناع القرار لتسطري خمططات املواجهة ورسم سيناريوهات املقاومة إلفرازات 

قلبات املرتقبة وغري املرتقبة احلادثة يف البورصات العاملية، حيث جيعل اجلزائر األزمات وإرتدادات الت

  يف منآى ومأمن من املخاوف واهلواجس اليت تزعزع إستقرار الدول ؛

لتقليص الفجوة بني العرض والطلب يف سوق الشغل، يستدعي تثبيت شبكة معلوماتية وطنية */ 

، إضافة إىل تقوية وحتفيز الوساطة يف سوق )غري املؤهلةاملؤهلة و (لقياس اليد العاملة املتاحة 

% 6العمل، واألهم من ذلك كله هو ضرورة حتقيق معدالت منو إقتصادية مستقرة يف حدود 
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وبأصالة علمية . ألف شاب يفد على سوق العمل سنويا 280فأكثر تكفي لتشغيل أكثر من 

لشباب يف تسيري القروض واملشاريع وموضوعية منهجية فإن املسؤولية أيضا تقع على عاتق ا

  .املمنوحة هلم 

  :الهوامش والمراجع 
  الالفت لإلنتباه هو حصول دول عربية أخرى على مؤشرات أحسن بكثري، حيث جاءت دولة

واململكة العربية  54والكويت  50وسلطنة عمان  46والبحرين  28اإلمارات العربية املتحدة يف الرتتيب 

  درجة 7.2أما قطر فاعتربت املؤشر األحسن برصيد  57السعودية 
 :املادة العلمية التالية ستنطاق األرقام متت من خالل إستقراءعملية حتليل املعطيات وإ)  1(

التقارير السنوية الصادرة عن املنظمة العاملية للشفافية مبيونيخ  -

)http://www.transparency.org(  

للمنظمة العربية ملكافحة الفساد املوقع اإللكرتوين  -

)http://www.arabanticorruption.org (  

 ) http://www.coursupreme.dz(اإللكرتوين للمحكمة العليا املوقع  -

املوقع اإللكرتوين �لس احملاسبة أو اهليئة العليا للرقابة على األموال العمومية  -

)http://www.ccomptes.org.dz (   

  2010، املنظمة العربية ملكافحة الفساد، بريوت، لبنان، 05جملة الشفافية، العدد  -

، جملة مركز )دراسة إقتصادية حول اجلزائر(قياس الفساد وحتليل ميكانزمات مكافحته : علي خالفي -

، 2009، بوزريعة، اجلزائر، 88، العدد CREADالبحث اإلقتصادي املطبق من أجل التنمية 

 103.ص

دراسة تقييمة حول (احلوكمة وثنائية التحول حنو اقتصاد السوق وتفشي الفساد : عبد القادر خليل -

، 46، جملة حبوث إقتصادية عربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان، العدد )قتصاد اجلزائرياإل

  103.ص، 2009

http://www.ccomptes.org.dz/documents/plan_strategique_2011_13_ar.pdf 
(Consulté Le 7-4-2012) 
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2006 
(Consulté Le 26-3-2012) 
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2007  
(Consulté Le 26-3-2012) 
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2008 
(Consulté Le 26-3-2012) 

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2006
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2007
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2008
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http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009  
(Consulté Le 26-3-2012) 
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010 
(Consulté Le 26-3-2012) 
http://www.arabanticorruption.org/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=281A-2010&catid=37A2010-03-31-10-38-
37&Itemid=175&lang=ar (Consulté Le 11-12-2011) 
http://www.elkhabar.com/ar/watan/272804.html (Consulté Le 2-12-2011) 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/62FFA1B7-BF57-4545-BE79-
C596DEB53463.htm (Consulté Le 12-03-2010) 
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=data\2010\11\11-
09\09qpt90.5.htm (Consulté Le 11-11-2010) 

 التحميل الرقمي من الروابط اإلفرتاضيةعملية حتليل املعطيات وإستنطاق األرقام متت من خالل  -2

  :املادة العلمية التالية وإستقراء

ارير السنوية حول التطور اإلقتصادي والنقدي يف اجلزائر الصادرة عن بنك اجلزائر التق -

)http://www.bank-of-algeria.dz(   

  ) http://www.finance-algeria.org(املوقع اإللكرتوين لوزارة املالية  -

  ) http://www.ons.dz(املوقع اإللكرتوين للديوان الوطين لإلحصاء  -

  )http://www.algex.dz(اإللكرتوين للوكالة اجلزائرية لرتقية التجارة اخلارجية املوقع  -

  )http://data.albankaldawli.org(املوقع اإللكرتوين للبنك الدويل  -

http://www.ons.dz/-Prix-a-la-consommation-.html (Consulté le 5-3-2011) 
http://data.albankaldawli.org/indicator (Consulté le 5-3-2011) 
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=data\2010\10\10-21\21x43.htm 
(Consulté le 21-10-2010)  
http://www.aenn.tv/evt_keraa.php?id=17 (Consulté le 3-1-2011) 
http://www.aenn.tv/keraa.php?type=1&id=475 (Consulté le 11-3-2011) 
http://www.algerie360.com/ar/55039/ (Consulté le 11-2-2012) 
http://www.algerie360.com/ar/31313/ (Consulté le 4-3-2012) 
http://www.radioalgerie.dz/ar/index.php?option=com_content&view=article
&id=13040:-2011-&catid=27:2010-04-29-13-18-26&Itemid=82 (Consulté le 
18-2-2012) 
http://www.radioalgerie.dz/ar/index.php?option=com_content&view=article
&id=7697:-2011&catid=27:2010-04-29-13-18-26&Itemid=82 (Consulté le 
15-6-2011) 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2F95EF38-DEF0-4881-932B-
0F0E86C27FEC.htm (Consulté le 12-6-2010) 
http://www.elkhabar.com/ar/economie/250748.html (Consulté le 11-3-2011) 

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/62FFA1B7-BF57-4545-BE79-C596DEB53463.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/62FFA1B7-BF57-4545-BE79-C596DEB53463.htm
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=data/2010/10/10-21/21x43.htm
http://www.aenn.tv/evt_keraa.php?id=17
http://www.algerie360.com/ar/55039/
http://www.algerie360.com/ar/31313/
http://www.radioalgerie.dz/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=13040:-2011-&catid=27:2010-04-29-13-18-26&Itemid=82
http://www.radioalgerie.dz/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=13040:-2011-&catid=27:2010-04-29-13-18-26&Itemid=82
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http://www.djazairess.com/alfadjr/179895 (Consulté le 8-6-2011) 
 
http://www.djazairess.com/echorouk/45804 (Consulté le 2-5-2011) 
 
http://www.algex.dz/content.php?artID=1378&op=141 (Consulté le 9-5-
2011) 
http://www.algex.dz/content.php?artID=1373&op=85 (Consulté le 9-5-
2011) 

املادة  وإستقراء التحميل الرقمي من الروابط اإلفرتاضيةعملية حتليل املعطيات وإستنطاق األرقام متت من خالل  -3

  : العلمية التالية

-http://www.concours-fonction(املوقع الشبكي للمديرية العامة للوظيفة العمومية  -

publique.gov.dz (  

  )   http://www.ands.dz(املوقع الشبكي للوكالة الوطنية للتنمية اإلجتماعية  -

  )http://www.cnes.dz(ي واإلجتماعي املوقع الشبكي للمجلس الوطين اإلقتصاد -

  )http://www.ansej.org.dz(املوقع الشبكي للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب  -

  )http://www.fce-dz.org(املوقع الشبكي ملنتدى رؤساء املؤسسات  -

 )http://www.mtess.gov.dz(اإلجتماعي  املوقع الشبكي لوزارة العمل والتشغيل والضمان -

  )http://www.alolabor.org(املوقع الشبكي ملنظمة العمل العريب، الكتاب اإلحصائي  -

  ) http://www.amf.org(املوقع الشبكي لصندوق النقد العريب  -

  ) http://www.ilo.org(املوقع الشبكي ملنظمة العمل الدولية  -

- Rapport portant Evaluation des dispositifs d’emploi, Conseil National 
Economique et Social  
- Avis Relatif au Plan National de Lutte contre le Chômage, Conseil 
National Economique et Social  
http://www.ons.dz/them_sta.htm  (Consulté Le 12-2-2012) 
http://www.ons.dz/-Emploi-et-chomage-.htm (Consulté Le 12-2-2012) 
http://www.cnes.dz_dispositif_emploi/doc (Consulté Le 3-3-2012) 
http://www.cnes.dz_Chômage/doc (Consulté Le 3-3-2012) 
http://www.aenn.tv/evt_keraa.php?id=17 (Consulté le 11-3-2011) 
http://www.andi.dz/ar/?fc=demographie (Consulté le 4-3-2011) 
http://www.umc.edu.dz/vf/autre/develop07/ADS/arabe/moukadimat.htm 
(Consulté Le 8-4-2012)     
http://www.umc.edu.dz/vf/autre/develop07/ADS/arabe/moulakhas.htm 
(Consulté Le 8-4-2012) 
http://www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emploi_08.htm  
http://www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/salaires_09.htm l 

http://www.algex.dz/content.php?artID=1378&op=141
http://www.algex.dz/content.php?artID=1373&op=85
http://www.ands.dz/
http://www.ons.dz/them_sta.htm
http://www.umc.edu.dz/vf/autre/develop07/ADS %28D%29/arabe/moukadimat.htm
http://www.umc.edu.dz/vf/autre/develop07/ADS %28D%29/arabe/moulakhas.htm
http://www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emploi_08.htm
http://www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/salaires_09.htm
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 دور المهارات في تحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة االقتصادية

  جامعة بسكرة -قطاف فيروز.د

  جامعة بسكرة– شنافي نوال.د

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

  

  :الملخص         

اهتمام املؤسسات االقتصادية بالبحث عن مصادر املزايا بدخول عصر التكنولوجيا و املعرفة زاد 

التنافسية اليت تتيح هلا سبق املنافس خاصة و أن العميل اليوم يرغب يف احلصول على املزيد من 

فاملؤسسات اليت ركزت يف السابق على األصول املادية اليت . املنافع اليت حتقق له أقصى إشباع

مثل لإلبداع و تقدمي األفضل نسبة للمنافس، أدركت مع دخول متلكها ظنا منها أ�ا املصدر األ

القرن الواحد و العشرين الذي يركز على اقتصاد املعرفة أن العنصر البشري هو املؤثر احلقيقي يف 

  .جناحها

و قد ظهرت مؤخرا الكثري من الدراسات و األحباث اجلادة حول ما متتلكه املؤسسات 

املورد البشري و ما ميتلكه من مهارات ميكن من خالهلا صنع  من أصول  غري مادية تتمثل يف

الفارق بني مؤسسة و أخرى، و بالتايل ظهرت مقاربة جديدة ترتكز على املهارات اليت متتلكها 

املؤسسة باعتبارها احملك الرئيسي يف إطالة بقاء أي منظمة ناجحة، أي أن األفراد ذوي املعرفة و 

 .ة الدافعة للمؤسسة و مصدر مهم جدا يف حتقيق امليزة التنافسيةالذكاء و املهارات هم القو 
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Abstract: 
            

Pour entrer dans l'ère de la technologie et la connaissance l'intérêt dans 

les institutions économiques c`est  à rechercher des sources d'avantages 

concurrentiels qui leur permettent de rivaliser avec les concurrents ; surtout 

quand le client veut aujourd'hui pour obtenir plus d'avantages que c'était le 

plus satisfaisant. Les institutions dans le passé a porté sur les actifs physiques 

détenus par la pensée d'entre eux comme la source de la créativité optimale et 

d'offrir le meilleur que le concurrent, surtout avec l'entrée de la vingt et 

unième siècle, qui se concentre sur l'économie du savoir qui affecte l'élément 

humain dans un réel succès. 

 

             Et est apparue récemment, un grand nombre d'études et recherches au 

sujet de ce que  possèdent  les institutions des ressources humaines et quels sont 

les attributs des compétences qui peuvent faire la différence entre l'institution 

et l'autre, et ainsi émergé une nouvelle approche basée sur les compétences 

possédées par l'institution comme une pierre de touche principale dans la 

prolongation de la survie de toute organisation réussie, c'est-à-personnes ayant 

des connaissances et de l'intelligence et les compétences sont la force motrice 

de l'institution et la source est très important dans la réalisation de l'avantage 

concurrentiel. 

  

 :مقدمة

تعيش املؤسسات يف حميط الشيء الثابت فيه أنه غري ثابت، نتيجة التحوالت السريعة و 

  . املؤسسات يف مواجهة حتديات البقاءالتغريات الكثيفة اليت أدت إىل تصاعد حدة التنافس بني

إن حالة عدم التأكد و الالستقرار اليت يشهدها احمليط باستمرار فرضت على   

املؤسسات أن تتميز بالديناميكية و احلركية للتكيف مع التغريات احمليطة اجلديدة بصياغة و إدارة 

امها اجلودة، اإلبداع و التجديد اسرتاتيجيات راحبة تتماشى و متطلبات املنافسة اجلديدة اليت قو 
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لتحقيق التميز عن املنافسني و تعزيز الوضع التنافسي للمؤسسة، و هو ما استوجب البحث عن 

  .سلوك حيقق هلا ذلك لتكون امليزة التنافسية هي السبيل األمثل

فإذا كان امتالك امليزة التنافسية يسمح للمؤسسة ببلوغ مستويات ريادية و زيادة قدر�ا   

على التنافس و حتقيق السبق مقارنة باآلخرين، فالبد من االهتمام �ا و احلفاظ عليها و 

استدامتها و هو ما لن يتحقق إال بادراك املصدر احلقيقي هلا و املتمثل أساسا يف األصول غري 

  .املادية اليت تشكل املهارات أمهها

در التميز ملا توفره للمؤسسة لقد غدت املهارات دعامة أساسية للتنافسية اجلديدة و مص  

من سرعة رد الفعل، الليونة، اإلبداع و سبق التغريات و كلها عناصر تأيت ضمن متطلبات 

التنافسية اجلديدة، و على قدر األمهية الكبرية للمهارات جاءت احلاجة امللحة للحصول عليها، 

الستغالل األمثل هلا لتحقيق تنميتها و االحتفاظ �ا مبعىن العمل على تسيريها تسيريا يسمح با

  .التميز التنافسي للمؤسسة

  :و عليه يتبادر إلينا التساؤل التايل  

  "ما هو دور المهارات في تحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة؟" 

  :و لإلجابة على هذا التساؤل،  سنحاول تسليط الضوء على العناصر التالية  

  .مفهوم امليزة التنافسية - 

 .التنافسيةأهم نظريات امليزة  - 

 .مفهوم املهارات و خصائصها - 

 .مستويات املهارات - 

 .حتديد مفهوم تسيري املهارات - 

 .األمهية املتنامية للمهارات و دورها يف حتقيق امليزة التنافسية - 

  :الميزة التنافسية -1

استقطب مفهوم امليزة التنافسية اهتمام العديد من الباحثني و املفكرين و رجال األعمال   

  .صاد و تعددت آراؤهم حوهلاو االقت
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عامل يسمح للمنظمة أن متيز به منتجا�ا أو " فمنهم من يعرف امليزة التنافسية على أ�ا  

   )1(.خدما�ا عن منتجات و خدمات املنافسني أمال يف زيادة حصتها السوقية

ومنهم من يعتربها قدرة املؤسسة على صياغة و تطبيق االسرتاتيجيات اليت جتعلها يف   

  )2( .مركز أفضل بالنسبة للمؤسسات األخرى العاملة يف نفس النشاط

أما البعض من الباحثني فيؤكد أ�ا ميزة على املنافسني كسبها عن طريق تقدميها قيمة   

أكرب للمستهلكني إما من خالل أسعار أو عن طريق تقدمي منافع أكرب و اليت تربر األسعار 

  )3( .األعلى

زة التنافسية إال أ�ا تبقى تعرب عن قدرة املؤسسة على خلق القيمة رغم تعدد تعاريف املي  

  .لزبائنها متيزها عن غريها و حتافظ �ا على مكانتها السوقية

وألن أهم ما متنحه امليزة التنافسية للمؤسسة هو قدر�ا على التنافس و احتالل مواقع   

م أكثر حول كيفية احلفاظ على امليزة الصدارة و حتقيق السبق  مقارنة باملنافسني، انصب االهتما

التنافسية و استدامتها ألنه أمر يصعب حتقيقه إال بادراك املصدر احلقيقي هلا، هلذا سنحاول 

  .التعرف على أهم نظريات امليزة التنافسية

  ":النظرية الكالسيكية للميزة التنافسية" M.PORTER نظرية  -1-1

عندما ارتبط تطور املؤسسة و متيزها مبحيطها اخلارجي اعتربت األصول املادية هي   

اليت أكدت على أن  M.PORTERاملسؤولة عن خلق امليزة و تطويرها و ظهرت نظرية 

مصادر امليزة التنافسية هي مصادر إنشاء القيمة من طرف املؤسسة ممثلة يف األنشطة املختلفة هلا، 

يسية و املتعلقة باإلنتاج مثال أو أنشطة داعمة اليت تساهم يف األداء اجليد سواء كانت أنشطة رئ

 )4( .لألنشطة الرئيسية كأنشطة تسيري املوارد البشرية اليت تعد من العناصر القاعدية للميزة التنافسية

اليت تنشأ أساسا من القيمة اليت باستطاعة مؤسسة  ما أن ختلقها لزبائنها حيث ميكن أن تأخذ 

كل أسعار أقل بالنسبة ألسعار املنافسني و مبنافع متساوية أو بتقدمي منافع متفردة يف املنتج ش

     )5( .بشكل واسع مع الزيادة يف السعر

حققت مزايا تنافسية للمؤسسات و دعمت قدرا�ا  PORTERرغم أن مقاربة 

التنافسية، ليتواصل البحث التنافسية إال أ�ا جتاهلت موارد أخرى للمؤسسة تساهم يف حتقيق امليزة 

  .عن مصادر امليزة التنافسية األخرى لتظهر نظرية أخرى للميزة التنافسية
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  :نظرية الموارد و المهارات -1-2

أدت موجة التحوالت الواسعة و التغريات اليت مست حميط املؤسسات االقتصادية إىل 

من قبل، ليتبني أن متيز خلق توجهات جديدة و غريت الكثري من املفاهيم و املعطيات السائدة 

املؤسسة و تطورها ال يرتبط مبحيطها اخلارجي بقدر ما يرتبط مبحيطها الداخلي من منطلق أن 

املؤسسة ما هي إال جمموعة موارد مادية و غري مادية أو كحافظة للمهارات املتميزة اليت تساهم 

   )6( .بشكل أساسي يف متييز املنتجات

أو (لرأس املال الفكري و بالتايل انطالقا من تسعينات القرن املاضي أصبح ينظر 

كممثل حقيقي لقدرة املنظمة على املنافسة وحتقيق النجاح بعد أن كان الرتكيز منصبا ) املعريف

  .على املوارد املادية للمؤسسة االقتصادية

الذي  Aprilإضافة إىل ما تقدم أعاله فإنه ميكن أن نستعني بوجهة نظر الباحث   

، فقد أشار إىل أن املوارد املادية )الفكرية(وضع حدودًا فاصلة بني املوارد املادية واملوارد املعرفية 

زات و تشمل كل تلك املوارد اليت تظهر يف ميزانية املنشأة منها على سبيل املثال العقارات والتجهي

تمثل يف ثقافة املنظمة واملعرفة التكنولوجية تاآلالت و الربجميات وغريها، يف حني أن املوارد املعرفية 

واملعارف العملية اليت يتقامسها ) للعمليات والتصاميم(والعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

   )7( .العاملون يف املنظمة، وكذلك التعليم املرتاكم واخلربة

انطالقا من هذا الطرح فإن امليزة التنافسية يف األساس تنبع من داخل املؤسسة من  و عليه

فتزايد الضغوطات التنافسية تطلب بناء اسرتاتيجيات تنافسية خالل املوارد الداخلية اليت متلكها، 

راحبة تقوم على ميزة تنافسية ديناميكية و مستمرة متنح للمؤسسة القدرة على التنافس و حتت أي 

ظرف، و بالتايل  توجه الفكر النظمي حنو األصول غري املادية اليت تعترب مصدرا للتميز التنافسي 

: خاصة مع ظهور مقاربة املوارد و املهارات اليت أرسى دعائمها جمموعة من الباحثني أمثال

RUMELT;BARNEY;WERNERFELT  و تبلورت أفكارهم يف أن املوارد الداخلية

ا يف املهارات هي املصدر األساسي للميزة التنافسية، و لقد أكد على هذا للمؤسسة ممثلة أساس

من خالل مقال هلما بينا فيه أن املهارات  PRAHALADو  HAMELالطرح كل من 

  .األساسية هي املورد املسئول عن خلق امليزة التنافسية و حتقيق السبق التنافسي
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بة تكمن يف امتالك املؤسسة ملوارد مما سبق نستنتج أن الفكرة األساسية هلذه املقار 

ومهارات متميزة تكون مبثابة عوائق أمام املنافسني حيث ال ميكنهم تقليدها أو مواجهتها ومن مث 

و  HAMELميكن إستمرار امليزة التنافسية، و من أهم املبادئ األساسية هلذه املقاربة حسب 

PRAHALAD 8( :ما يلي(  

مانعا بالضرورة ألن تنفرد يف السوق كما أن وفرة املوارد ال يضمن قلة املوارد يف املؤسسة ليس  -

  .هلا النجاح األكيد

ويف نفس الوقت كحافظة ...) تقنية، مالية، بشرية(ميكن إعتبار املؤسسة كحافظة موارد  -

  .منتوجات أو أجزاء إسرتاتيجية مركزة على سوق معينة

فقط بدرجة اخرتاق األسواق، ولكن أيضا إختالف وتباين املؤسسات فيما بينها ال يتعلق  -

  .بكيفية مزج الكميات والنوعيات املتاحة من املوارد

  .يؤدي إىل زيادة احلصص املنتجة) االستغالل الذكي(االستغالل األمثل للموارد  -

و حسب هذه النظرية فاملؤسسة متلك موارد و مهارات متميزة تضع هلا الفارق و   

هة و التحدي خاصة إذا ما متيزت بالندرة، صعوبة النقل أو التقليد، تعطيها القدرة على املواج

االستمرارية و الدوام إضافة إىل صعوبة حصول املنافسني عليها، لذا فمن الضروري تنمية املوارد 

احلالية اليت متلكها املؤسسة و االستثمار يف عنصر املوارد و املهارات مستقبال  و تسيريه تسيريا 

  .فعاال

  :هوم المهاراتمف -2

رغم استحواذ مصطلح املهارات على حيز كبري من الدراسات واألحباث، إال أن جهود   

  .الباحثني أمثرت على تعاريف خمتلفة له وذلك حسب التخصص وحمور االهتمام

بداية جيب وضع حدود فاصلة بني مفهومي املعارف و املهارات، فمصطلح املعرفة يدل   

القيم و املعلومات السياقية و بصرية اخلبري اليت تزود بإطار عام لتقييم و مزيج من اخلربة و " على 

دمج اخلربات و املعلومات اجلديدة، فهي متأصلة و مطبقة يف عقل العارف �ا، و هي متضمنة 

يف املنظمة و ا�تمع ليس يف الوثائق و مستودعات املعرفة فحسب و لكنها أيضا يف الروتني 

  )9("كيف-ات و املعايري و بعبارة صرحية أكثر إ�ا معرفةالتنظيمي و املمارس

خمتلف األنشطة املنظمة واملخططة واملوجهة إىل احلصول "أما إدارة املعرفة فتشري إىل   

على املعرفة عن طريق اإلنتاج أو اقتنائها جاهزة من مصادر خارجية مث االستفادة منها، ومن هذا 
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نشطة، وهي البحث عن مصادر املعرفة، واحلصول عليها أو فإدارة املعرفة تتضمن جمموعة من األ

تنمية القدرات واملهارات املعرفية ودفعها إلنتاج املعرفة، مث استعماهلا يف العمليات اإلنتاجية 

واالستفادة القصوى منها، كما جيب أن تكون هذه األنشطة خمططة ومنظمة، وفق اسرتاتيجيات 

         )10( ."ساسية للمنظمةوخطط، �دف إىل تدعيم األنشطة األ

إذا انتقلنا اآلن إىل املهارات فريى البعض أ�ا تعرب عن جمموع املعارف، املمارسات 

، يف  )SAVOIR,SAVOIR-FAIRE ,SAVOIR –ETRE( )11(والتحلي 

جمموع "حني يؤكد آخرون على ضرورة ارتباط هذه األبعاد باهلدف واملوارد لتعرف على أ�ا 

  )12(. "املعارف، القدرات والسلوكيات املوجهة لتحقيق هدف معني ووفقا لوضعية معينة

غري أن املهارات �ذا املفهوم تبقى ناقصة أل�ا حقيقة ديناميكية تتجسد من خالل 

عملية مزج وبناء ديناميكي للمعارف، "بني كل املوارد،  بصيغة أخرى املهارات هي  املزج والتنسيق

  )Le Medef. )13وذلك حسب " املمارسات، اخلربات والسلوكيات يف إطار حمدد

فيعرف املهارات على أ�ا القدرة على املزج وحتريك املوارد الشخصية  G. Le Boterfأما 

  .     هدف معني للفرد وموارد املؤسسة للوصول إىل

وكما الحظنا مما سبق أن هناك إشارة ضمنية أو صرحية إىل أن املهارة هي توليفـة من 

   )14( :املعارف أو املـوارد املتمثلة فـي

وتوافق جمموعة مهيكلة من املعلومات املتقاربة واملتكاملة يف إطار مرجعي : المعارف النظرية - أ

  .  شطته يف سياق خاصتسمح للمؤسسة أو الفرد بالقيام بأن

هي القدرة على تسيري عمل بطريقة ملموسة وفق عملية : )الممارسات(المعارف العملية  - ب

أو أهداف معروفة مسبقا، واملعارف العملية ال تقصي املعارف النظرية، لكن ال حتتاج إليها 

 . بالضرورة، وتتكون املعارف العملية بالتجربة

ومتثل جمموع القدرات الضرورية ملعرفة التعامل أو التحرك يف : )السلوكية(معارف التحلي  - ج

وتتجمع األبعاد الثالثة السابقة ... وسط مهين معني وتشمل السلوك، اهلوية، اإلدارة، التحفيز،

للمهارة يف تنسيق ديناميكي مكيف ضمن متطلبات وضعية حمددة للوصول إىل أداء متميز ميكن 

  . متتلك مهارة يف ذلك ا�المن القول أن الفرد أو املؤسسة 
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رغم تعدد تعار يف املهارات إال أن الشرطني الواجب توافرمها مها املزج والتعبئة مبعىن 

مع ) معارف، ممارسات، سلوكيات(آخر أن املهارات هي القدرة على تعبئة ومزج خمتلف املوارد 

  .موارد املؤسسة يف وضعية معينة للوصول إىل أداء معني

  :مفهوم المهاراتتطور  -2-1

يعد مصطلح املهارات من املصطلحات القدمية احلديثة ذلك أنه سبق االهتمام به منذ 

مخسينيات القرن املاضي مع تطور الفكر الكالسيكي، لكنه مل يكن باملفهوم واملضمون احلايل 

لشغل ) معارف، ممارسات و سلوكيات(حيث كان يتطلب يف الفرد أن ميتلك جمموعة موارد 

   )15( .نصب واليت يكتسبها بالتكوين وممارسة األنشطة الوظيفية وهو ما يعين املؤهالتامل

وألن الواقع يفرض جتسيد هذه املتطلبات يف وضعية عمل معينة مبعىن آخر طريقة 

وهو ما يعين  )16(اليت ميتلكها الفرد )  la boite à outils(االستخدام الفعلي لعلبة األدوات 

 .املهارات، ليتضح االختالف بني املصطلحني وحلول مصطلح املهارات حمل مصطلح املؤهالت

)17(   
إن التطور الذي حصل كان على مستوى املفهوم واملضمون ذاك أن التغريات 

االقتصادية احلاصلة يف احمليط وحدوث األزمة النفطية يف سنوات السبعينات أثرت على 

ول وتسببت يف تسرحيات مذهلة للعمال فقدت على إثرها املؤسسات الكثري من اقتصاديات الد

املعارف واملهارات لتبدأ هذه األخرية يف اكتساب أمهيتها تدرجييا، غري أن سنوات الثمانينات و 

التسعينات كانت مبثابة االزدهار الفعلي هلذا املصطلح حيث كثرت استعماالته وجتلى تطور 

تعقد الوضعيات ) اإلبداع، اجلودة و رد الفعل (طلبات اجلديدة للتنافسية مفهومه بظهور املت

الوظيفية، تطور أنظمة العمل وتالشي االستقرار والثبات وبروز تنظيمات مرنة أقل سلمية حيث مل 

تعد املؤسسة قادرة على مواكبة كل هذا إال مبوارد بشرية ماهرة قادرة على التماشي والتكيف مع 

تطورات احمليطية، لتبلغ املهارات أوج االهتمام �ا وتأخذ البعد االسرتاتيجي خلصائصها التغريات وال

  .املتميزة ودورها املتنامي يف املؤسسة

  :خصائص المهارات -2-2

راهنت املؤسسات على املهارات يف حصوهلا على املزايا التنافسية وحتقيق التميز 

الصدارة ضمن موارد املؤسسة وأكسبتها األمهية  التنافسي لتمتعها بعدة مميزات مكنتها من تبؤ

اإلسرتاتيجية، خاصة مع اإل�ام والغموض الذي يلفها باعتبارها موارد غري منظورة ميكن مالحظة 
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نتائجها وآثارها فقط مما يعطيها ميزة عدم اإلحالل، الندرة، عدم التقليد وصعوبة احلصول عليها 

  .يزة التنافسيةمن طرف املنافسني و هو ما ميثل لب امل

  :و عليه فإن أهم خصائص املهارات هي 

  .املهارات عملية مزج وتوفيق بني خمتلف املوارد -

  ).(Finaliséمتلك املهارات ميزة الغائية  -

  .ترتبط بوضعيات عمل معينة مما جيعلها ظرفية تتغري بتغري وضعيات العمل -

  . منظمة ومهيكلة -

  .مني فهي عملية بناء مستمرةتتغذى بالتكوين والتعلم الدائ -

  .إن هذه اخلصائص و املميزات هي اليت ميزت املهارات عن باقي املوارد األخرى

  :مستويات المهارات -2-3

  :)18(أن املهارات حتدد حسب ثالثة مستويات A.D'irbarneيرى 

أو احملاكاة، وهي املهارات : (Compétences d'imitation)مهارات التقليد  - أ

تسمح للعامل بإجناز النشاط بتقليد كيفيات العمل أو التكرار، حبيث يكون العمل اليت 

  .أوتوماتيكيا يتم حسب إجراءات خاصة معروفة

هذا ال يستوجب معارف  يف هذا املستوى يكتفي الفرد بإعادة الفعل، و  

  .واسعة

تسمى أيضا و: (Compétences de transposition)مهارات اإلسقاط  - ب

الّتحويل حسب هذا املستوى فإن الفرد يواجه وضعيات عملية غري متوّقعة ولكنها تشبه مهارات 

  .نوعا ما وضعيات سابقة أو معروفة فيقوم بعمليات اإلسقاط باللجوء إىل القياس

يواجه الفرد مشاكل أو : (Compétences d'innovation)مهارات اإلبداع  - ج

اإلسقاط بل جيب عليه  احلالة ال ميكنه الّتقليد أووضعيات جديدة مل يعرفها من قبل، يف هذه 

البحث عن حلول مناسبة هلذه التطورات أي عليه أن يبدع، استنادا إىل رصيده املعريف ومؤهالته 

حيث تسمح له بتحديد العناصر أو النقاط األساسية للوضعية، وهذا املستوى من املهارات الذي 

  .يق مزايا تنافسية طويلة املدىتبحث عنه املؤسسات ألنه يسمح هلا بتحق

  "أحد األساليب الحديثة في تسيير الموارد البشرية: "تسيير المهارات -2-4
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عرفت مكانة املورد البشري داخل املؤسسة تغريات كثرية و متنوعة بتنوع نظرة املؤسسة   

تنفيذ العمل، أصبح إليه، فبعد أن كان ينظر إليه أحد عناصر اإلنتاج مقيد باللوائح و األوامر يف 

موردا اسرتاتيجيا مينح الريادة و التفوق للمؤسسة لتتغري معه أساليب تسيريه خاصة يف ظل اإلدارة 

  .املعاصرة اليت عرفت حركة فكرية سريعة و تطورا حادا يتجه كله حنو االهتمام باملورد البشري

لقادر على اإلبداع، من منطلق أن االقتصاد التنافسي يستمد قوته من العنصر البشري ا  

االبتكار و جماراة حتديات التغيري، هلذا أخذت وظيفة املوارد البشرية بعدا اسرتاتيجيا احتلت 

املهارات فيها مكانة هامة لتميزها بالليونة، سرعة رد الفعل و سبق التغريات إضافة إىل خصائصها 

) Les vrais richesse(قيقيةاملتفردة اليت تشكل لب امليزة التنافسية، و اعتربت الثروة احل

للمؤسسة مما حتم ضرورة حياز�ا، احلفاظ عليها و تنميتها، مبعىن آخر العمل على تسيريها تسيريا 

  .فعاال يسمح بإنشاء القيمة للمؤسسة

ويشري مفهوم تسيري املهارات إىل تلك األنشطة واجلهود اليت �تم بتوفري تلك الكفاءات   

وتوفري هلا الظروف املناسبة للعمل واحملفزات الضرورية لبقائها ودفعها حنو  واحملافظة عليها وتنميتها

   )19( .بذل أقصى جهد ممكن بشكل يدعم تنافسية املؤسسة

صحيح أن تسيري املهارات مقاربة حديثة يف تسيري املوارد البشرية إال أنه كنموذج يعد 

عمل من خالل احلركية بني الوظائف من أهم األساليب اليت تساعد على ضمان ليونة كبرية يف ال

اليت ترفع من روح اإلبداع و االبتكار لتزيد من تنافسية املؤسسة، فتسيري املهارات هو األسلوب 

الذي يسمح للمسريين و يف كل األوقات بعرض وسائل تقييم االحنرافات بني املهارات املكتسبة و 

ضافة إىل االلتزام بأنشطة التكوين، احلركية و املهارات املطلوبة لألعمال احلالية و املستقبلية إ

  )20( .التوظيف الضروري و يف الوقت املناسب

معىن ذلك أن تسيري املهارات هو جمموعة األساليب اليت �دف إىل االستغالل األمثل   

للمهارات من خالل اكتسا�ا، تنميتها و احلفاظ عليها مبكافأ�ا لتحقيق األهداف املتوخاة، و 

مع بني حاضر املؤسسة و مستقبلها فهو يقوم على مبدأ التسيري التوقعي للشغل و ألنه جي

كطريقة هلندسة املوارد البشرية تتمثل يف تصور ووضع يف العمل و مراقبة ) GPEC(املهارات

السياسات و التطبيقات لتقليل االحنرافات بني االحتياجات و موارد املؤسسة ضمن خمطط كمي 

أي أنه يسمح بتقدير أفضل املهارات الالزمة للوظائف بتزويد املؤسسة  )21( .و خمطط نوعي

  .باحلجم و النوعية املناسبة منها
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إن االعتماد على منطق املهارات يف تسيري أنشطة املوارد البشرية يسمح بتمكني األفراد   

صبح رجل من تطوير مهارا�م و حتسني قدرا�م املهنية و تكريس مبدأ االحرتافية أين الفرد ي

من خالل أخذ املبادرات، إعادة البناء، أخذ ) l’homme de la situation(الوضعية

يف الوضعية ) navigateur(املسؤوليات و تسيري املخاطر، مبعىن أن هذا املنطق يعطيه صفة

  .الوظيفية املعقدة

كما أن االعتماد على منطق املهارات يسمح بظهور ما يسمى بالتشغيل اخلاص        

)emploi type ( و هو عبارة عن جتميع للمناصب و لوضعيات عمل ذات خصائص متقاربة

مما يؤدي إىل تنامي قابلية الشغل ليعطي ليونة كبرية للمؤسسة و  )22( .ميكن أن يشغلها نفس الفرد

  . قدرة أكرب على اإلبداع و التعلم

صحيح أتت احلاجة و على قدر أمهية املهارات يف املؤسسة إذا ما استغلت بشكل   

  :امللحة لتسيريها من خالل جمموعة جماالت تربز أمهيتها، و هي

تقوم املؤسسة باكتساب املهارات و حياز�ا باالعتماد على التسيري : اكتساب المهارات - أ

الذي يوفر هلا احلجم و النوعية الالزمة من املهارات، ) GPEC(التوقعي للشغل و املهارات

جعية املهارات و غريها من األدوات اليت تلجأ إليها املؤسسة للحصول على إضافة إىل بطاقة مر 

  .املهارات و استعماهلا و تثبيتها يف وضعيات العمل

حىت حتافظ املؤسسة على دميومة مهارا�ا و ضمان عدم انتقاهلا تقوم  :تطوير المهارات - ب

املعريف و تزيد يف اكتسا�ا  بتطويرها بتوفري كل الربامج و األساليب اليت ترفع من مستواها

من خالل التكوين، التدريب، مبدأ احلركية الداخلية للمهارات  )23(للمهارات و القدرات اجلديدة

 .و �يئة مواقع العمل لتكون حقوال خصبة للتعلم و التواصل

�دف املؤسسة من تقييم املهارات إىل حتديد املهارات النادرة و  :تقييم المهارات - ج

اتيجية لتحديد طرق احملافظة عليها إضافة إىل معرفة النقص يف املهارات لدى األفراد اليت اإلسرت 

 .حتتاج إىل تطوير

 :و تعتمد املؤسسة يف تقييم املهارات على جمموعة من الطرق من أمهها

  .طريقة مرجعية املهارات اليت تربز املهارات املطلوبة لكل عمل من خالل قائمة ملختلف الوظائف*
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طريقة مراكز التقييم و يتم فيها وضع طاليب الوظائف يف وضعيات أكثر قربا من احلقيقة العملية *

  . للتأكد من فاعليتها

حىت حتافظ املؤسسة على هذا املورد و تضمن عدم انتقاله للغري البد من  :مكافأة المهارات -د

و غريها من ... تفويض السلطاتاالعرتاف به و مكافأته بتعبئته، ترقيته، تنمية مساره الوظيفي، 

  .الكيفيات اليت حتافظ على استمراريته

  :األهمية المتنامية للمهارات و دورها في تحقيق الميزة التنافسية -3

تتزايد أمهية املهارات يف املؤسسة يوما بعد يوم لتميزها بالليونة، اإلبداع، سرعة رد الفعل   

ؤسسة أل�ا مورد اسرتاتيجي مسئول عن خلق و سبق التغريات، فهي عامل أساسي لنجاح امل

و يتضح دورها املتنامي و األساسي يف تفوق املؤسسة و متيزها أكثر من املوارد . القيمة و إضافتها

األخرى نظرا خلصائصها املنفردة كالندرة، صعوبة التقليد و النسخ و كلها من اخلصائص اليت 

  .تشكل لب امليزة التنافسية

هي مصدر لتحقيق امليزة التنافسية على املؤسسة االهتمام �ا أكثر و  و ألن املهارات  

توفري كل السبل و اإلمكانيات اليت تسمح باستغالهلا االستغالل األمثل و العمل على تسيريها 

تسيريا يسمح خبلق مهارات إسرتاتيجية أو أساسية و اليت تعد مفتاح النمو التنافسي، و ذلك من 

  :خالل

  .األمناط التنظيمية لتحقيق التعاون و التناسق بني املهاراتاختيار أفضل  - 

التشجيع على البناء اجلماعي للمهارات ألن املهارات اجلماعية هي النواة األساسية  - 

 )24( .لتميز املؤسسة

 .العمل على تطوير املهارات بتكثيف عمليات التكوين و التعلم - 

غاء االهتمام واالعرتاف باملهارات ضرورة الرتكيز على املهارات اجلماعية مع عدم إل - 

 .الفردية أل�ا أساس املهارات اجلماعية

إن االهتمام باملهارات و تسيريها يساعد على خلق املهارات اإلسرتاتيجية أو األساسية 

القادرة على اإلبداع، االبتكار و السبق و هو ما يعزز امليزة التنافسية للمؤسسة و يدعم قدرا�ا 

تبط بالسبق التنافسية، و بالتايل فبإمكان املؤسسة االقتصادية الرتكيز على اجتاهني، االجتاه األول ير 
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يف حيازة املوارد النادرة من خالل البحث احلثيث عنها من مصادرها و سبق باقي املؤسسات يف 

اإلنتاج الذايت استقطا�ا، أما االجتاه الثاين فيكون من خالل تركيز بعض املؤسسات على 

(Autoproduction)للمهارات  إنشاء مهارات إسرتاتيجية جديدة  أي حماولة املؤسسة 

.قا من تلك اليت تتوفر عليها باالعتماد خاصة على األفراد الذين ميتلكون مهارات عاليةانطال  

 :الخاتمة

إن اشتداد املنافسة بني املؤسسات و اتساع األسواق وتنامي الطلب على النوعيات 

اجليدة فرض على املؤسسة حتقيق التميز ملواجهة اهلجمات التنافسية واحلفاظ على العالقات مع 

  .الء وصيانتها، و كانت املهارات احلل األمثل لتحقيق ذلكالعم

حيث مل يعد خافيا الدور الكبري الذي تلعبه كعامل حاسم ومهم يف تعزيز القدرة 

التنافسية للمؤسسة خلصائصها املنفردة اليت اكتسبتها الصدارة ضمن املوارد غري املادية للمؤسسة 

لتنافسية اليت تفرض قيودا للبقاء من جهة وتنمية فهي قادرة على التماشي ومتطلبات الساحة ا

القدرات االبتكارية واإلبداعية باستمرار من جهة أخرى، والتميز يف األداء حلماية املواقع السوقية 

  .لضمان البقاء واالستمرارية يف سوق شعاره البقاء لألطول نفسا

ت احلالية إذا ما استغلت و بالتايل فاملهارات هي الورقة الراحبة للمؤسسة ضمن املتغريا

  . بشكل صحيح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

         شنافي نوال.د   قطاف فيروز.د                        ميزة تنافسية للمؤسسة االقتصادي دور المهارات في تحقيق 

  

  2015سبتمبر -04:العدد المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                               
46 

  :الهوامش

، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، "إدارة املوارد البشرية، رؤية مستقبلية"راوية حسن،  - )1( 

  .8:، ص2002/2003

، الدار اجلامعية، "املوارد البشرية، مدخل لتحقيق امليزة التنافسية"مصطفى حممد أبو بكر،  - )2(

 .13،14: ، ص،ص2003/2004اإلسكندرية، مصر، 

، دار املريخ للنشر، الرياض، اململكة "أساسيات التسويق" فيليب كوتلر، جاري ارمستنرونج،  - )3(

  . 434:، ص2007العربية السعودية، 

)4( - Michael Porter; "l'avantage concurrentiel; Inber édition; 

Paris; 1982; p: 55.  

حنو تسيري اسرتاتيجي للمعرفة و امليزة التنافسية للمؤسسة " مساليل حيضيه، سعيدي وصاف،  - )5(

مؤسسات و ، مداخلة يف امللتقى الدويل حول املعرفة الركيزة اجلديدة و التحدي التنافسي لل"االقتصادية

، 2005نوفمرب  12/13االقتصاديات، كلية العلوم االقتصادية و التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، 

 .   43: ص

 )6(  -Marc Ingham; "management stratégique et compétitivité"; édition 

Deboeck; université Bruxelles; 1995; p:53.  

امليزة التنافسية اجلديدة : رأس املال املعريف " ن الغاليب، صاحل مهدي العامري، طاهر حمس - )7(

مداخلة يف املؤمتر العلمي الدويل السنوي الرابع إلدارة املعرفة ، "ملنظمات األعمال يف ظل االقتصاد الرقمي

 .2004نيسان  28-26يف العامل العريب، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الزيتونة األردنية، 

دور املهارات يف حتقيق ميزة تنافسية للمؤسسة الصناعية دراسة حالة مؤسسة "بوروبة فهيمة،  - )8(

مذكرة ماجستري يف علوم التسيري غري منشورة، ختصص ، "(EN.I.CA.B)صناعات الكوابل لبسكرة 

حممد  تسيري املؤسسات الصناعية، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، قسم علوم التسيري، جامعة

  . 60،61: ، ص، ص2005/2006، -بسكرة–خيضر 

، دار "املدخل إىل إدارة املعرفة" عبد الستار العلي، عامر إبراهيم قنديلجي، غسان العمري،  - )9( 

  . 25: ، ص2006املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة، عمان، األردن، 

لسنة مقالة يف جملة العلوم اإلنسانية، ا، "اجتاهات حديثة يف الفكر اإلداري"قلش عبد اهللا،  - )10(

   .http:www.ulum.nl: ، متاح على املوقع2007خريف : 35العدد : اخلامسة



 

         شنافي نوال.د   قطاف فيروز.د                        ميزة تنافسية للمؤسسة االقتصادي دور المهارات في تحقيق 

  

  2015سبتمبر -04:العدد المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                               
47 

 )11(  -Guy Le Boterf; "construire les compétences individuelles et 
collectives"; édition d'Organisation; Paris; 2000; p:35.  

)12( - Cécile Déjoux; " les compétences au cœur de l'entreprise"; édition 
d'Organisation; Paris; 2001; p:141.   

)13(  - Philippe Zarifian;" Le modèle de la compétence"; éditions Liaisons; 
Paris; 2001; p:9.    

دور تسيري الكفاءات يف بناء امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية، دراسة حالة " صوحل مساح،  -  )14(

، مذكرة ماجستري يف العلوم "بأوماش بسكرة   GM Sudمؤسسة املطاحن الكربى للجنوب 

االقتصادية غري منشورة، ختصص اقتصاد و تسيري املؤسسة، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، قسم 

   .40،39: ، ص، ص2007/2008، -بسكرة–قتصادية، جامعة حممد خيضر العلوم اال

 
)15( - Philippe Zarifian; op.cit; p:9.  

 )16( - Ibidem.  
)17(  - Guy Le Boterf; op.cit; p:13.  

 . 16: مرجع سابق، صبوروبة فهيمة،  - )18(

  . قلش عبد اهللا، مرجع سابق - )19(

)20(  - Alain Meignant; " ressources; deployer la strategie "; édition d' 
Organisation; Paris; 1999; p:207.  

)21( -Dimitri Weiss; " les ressources himaines "; les éditions d'Organisation; 
Paris; 2001; p:388.   

)22( - Guy Le Boterf; " ingenerie et évaluation des compétences "; 4 ème 
édition; édition d'Organisation; Paris; 2002; p:29. 

)23( - Loi Cadin; Francis Guérin; Frédérique Pigeyre; " gestion des 
ressources humaines: pratique et éléments de théories; édition Dunod; Paris; 
2002; p:129.  

)24( - Guy Le Boterf; " ingenerie et évaluation des compétences ";op.cit; 
p:123. 

  



 

         مرابطي عبد الغاني/أ            البيئة التسويقية التوجه نحو االبتكار وحتمية تجاوب ضرورة بين:تموقع المنظمات 

  

  2015سبتمبر -04:العدد المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                               
48 

  

 البيئة التسويقية     التوجه نحو االبتكار وحتمية تجاوب ضرورة بين:تموقع المنظمات

  جامعة البويرة - مرابطي عبد الغاني.أ

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

  

  :الملخص         

بالبيئة التسويقية حماولة اخلوض يف املفاهيم املتعلقة  إىل هذه الورقة البحثية �دف

والتموقع، والتعرف أيضا على خيارات التموقع اإلسرتاجتية يف ظل جلوء منظمات  واالبتكار

األعمال للتوجه حنو النشاط االبتكاري إلحداث امليزة التنافسية وتفاعل البيئة التسويقية مع هذه 

ي يعتمد على تطوير املزيج التسويقي الذي يتناسب مع املنظمات، حيث أن النجاح التسويق

االجتاهات والتطورات اليت حتدث يف البيئة التسويقية واليت تشمل على جمموعة القوى الغري 

املسيطر عليها اليت جتعل املؤسسة مضطرة لتكييف مزجيها التسويقي، كما أن مديري التسويق 

بتكارية وحياولون التموقع سوى على مستوى ملنظمات األعمال يقومون بتحفيز األنشطة اال

السوق أو العالمة أو املنتج، وقد خيتارون إما قبول قوى البيئة كعوامل غري مسيطر عليها تؤثر 

وقد ملسنا من خالل ما استقيناه . وتشكل سلوك مؤسسا�م أو حياولون االستعداد للتأثري عليها

من حبثنا هذا هو أنه ال ميكن ألي مؤسسة أن تتموقع مهما مارست نشاطها االبتكاري من غري 

مديري دراسة البيئة التسويقية اليت عادة ما تكون معقدة ومتغرية ، وهلذا فانه ليس من مهمة 

جمربين على تكييف  التسويق يف مثل هذه املؤسسات تنمية اسرتاجتيا�م فقط، بل هم

  .هلذه التغريات البيئيةإسرتاتيجيتهم التسويقية وتكثيف العمليات االبتكارية وفقا 

 . ، التموقع، اإلسرتاجتيةالبيئة التسويقية، االبتكار:الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

            
The study aims to attempt to delve into the concepts related to the 
environment, innovation and marketing positioning, and try to identify the 
strategic positioning options in light of the resort business organizations to 
move towards innovative activity to create competitive advantage and 
marketing environment interaction with these organizations , Where the 
success of marketing depends on the marketing mix that fits with the trends 
and developments that occur in the marketing environment, which includes 
the non-controlled power group that makes compelled to adapt mix 
marketing enterprise development, and marketing managers of business 
organizations are stimulating innovative activities and trying to positioning 
only on market or brand or product level, and choose to either accept the 
forces of environmental factors uncontrollably affect and shape the behavior 
of their institutions or trying to prepare for the impact on them.We have seen 
through what looked  from our research is that it can not be any organization 
that positioning  whatever exercised its innovative is the study of the 
marketing environment which is usually complex and variable, and that it is 
not the task of marketing managers in such development institutions strategy 
only, but they are forced to adapt their marketing strategy and the 
intensification of innovative  processes in accordance with these 
environmental changes. 
Keywords: innovation, marketing environment, positioning, strategic. 

 

 

  مقدمة 

رغم أن املؤسسات الرائـدة  وعدم االستقرارأن البيئة التسويقية تتسم بالتغري باستمرار الشك فيه   

حتاول التأقلم مع البيئة اخلارجية وحتاول أيضـا أن تكـون هـي املـؤثرة يف ذلـك، إال أنـه أحيانـا تواجـه 

املؤسسات سيطرة كبرية �موعة من العوامل اخلـارج عـن نطاقهـا وهلـذا تصـبح هـذه األخـرية مسـيطر 

هــذه التغــريات الــيت قــد تــؤثر علــى إســرتاجتية عليهـا ممــا جيــرب إدارة التســويق كــي حتــاول دائمــا ملواجهــة 

 .فيسعون إىل مالئمـة مزجيهـا التسـويقي مـع التطـورات البيئيـة املختلفـة املؤسسة وعمليات التطوير،

ومــن املالحــظ أن شــركات األعمــال الــيت تعمــل يف بيئــة متغــرية باســتمرار ســوف تواجــه جمموعــة مــن 

علـــى أن التســويق مفتـــاح النجــاح ألي منظمـــة  املخــاطر والتهديــدات، وتؤكـــد الدراســات احلديثـــة

سياسـتها مـع املتغـريات البيئيـة احمليطـة �ـا، وال يـتم ذلـك  أعمال ترتبط بدرجات كبرية مبدى موائمـة
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 .إال إذا اســــــــــــــــــــتطاعت إدارة التســــــــــــــــــــويق أن حتلــــــــــــــــــــل الفــــــــــــــــــــرص واملخــــــــــــــــــــاطر احملاطــــــــــــــــــــة �ــــــــــــــــــــا

  .     احملاور التاليةو لإلجابة عن هذه التساؤالت ارتأينا يف عملنا هذا التطرق لذلك يف

  محاور البحث 

 أساسيات البيئة التسويقية-1

 االبتكار يف ظل بيئة تسويقية معقدة-2

 خيارات التموقع ومداخل التعامل مع البيئة التسويقية-3

 البيئة التسويقية كعنصر أساسي بالنظام املعلومات التسويقي-4

  : تستمد هذه الدراسة أمهيتها من جمموعة من العناصر نذكر منها: أهمية الدراسة

الــدور الــذي يلعبــه النشــاط االبتكــاري يف حتقيــق األهــداف التســويقية للمؤسســة وحماولــة متوقــع _ 1

  .منظمات األعمال على مجيع املستويات

ســويق احلــديث الثــورة الــيت عرفتهــا خمتلــف املســتويات اإلداريــة يف املنظمــة بعــد تبــين مفهــوم الت_ 2

 .واشتعال املنافسة احملتدمة بني منظمات األعمال من خالل التوجه حنو العمليات االبتكارية

الــدور الــذي تلعبــه صــورة املنظمــة يف اســتقطاب اهتمــام خمتلــف املتعــاملني واهليئــات الضــرورية _ 3

 .للسري احلسن لنشاط املؤسسة وتوجهها حنو العملية التسويقية يف بيئة متشعبة

نوعيــة البيانــات الــيت ميكــن احلصــول عليهــا مــن البيئــة التســويقية ومــدى أمهيــة دورهــا يف جنــاح  _ 4

 . نظام املعلومات التسويقي فضال عن أمهيتها يف ختطيط ومراقبة العمليات التسويقية يف املنظمة

املفهوم �دف هذه الدراسة إلبراز األمهية القصوى لدراسة البيئة التسويقية يف ظل :أهداف البحث

احلـــديث للتســـويق وخيـــارات التموقـــع، ويف ظـــل تنـــافس املؤسســـات الكتســـاب امليـــزة التنافســـية مـــن 

  :خالل التقنيات االبتكارية اخذين بعني االعتبار ما يلي

تعداد وتصنيف خمتلف العناصر اجلديدة ومكونات البيئة التسويقية والوصول إىل تقييم وحتليل _ 1

 .الفرص والتهديدات

العمل على تكريس اإلسرتاجتية االبتكارية وحتديد آليـات التموقـع وكيفيـة ختطـيط والتعامـل مـع _ 2

 . هذه العناصر من أجل بلوغ األهداف املسطرة

  :وعليه نقوم بطرح اإلشكالية التالية: إشكالية البحث
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ي ظـل ما هي البيئة التسويقية ؟ وهل هنـاك إمكانيـة للتموقـع مـن خـالل النشـاط االبتكـاري فـ

  بيئة تسويقية مضطربة؟

لقـد قمنــا بطــرح جمموعـة مــن اإلشــكاليات الفرعيــة مبـا خيــدم اإلشــكالية السـابقة، وهــي تتمثــل فيمــا  

  : يلي

 ما هي أساسيات البيئة التسويقية ؟ ويف ماذا تتجلى مداخلها ومكونا�ا؟ -1

ئة تسويقية ما هو املقصود باالبتكار ؟ وهل هناك ضرورات لتجسيد خيارات التموقع يف بي  -2

 متغرية ؟

  :من بني الدراسات اليت عاجلت هذا املوضوع هو:الدراسات السابقة

حبـث تطبيقـي يف الشـركة العامـة ( أثر البيئة التسويقية فـي التخطـيط االسـتراتيجي للتسـويق -1

" معهد اإلدارة" هيئة التعليم التقين"مدرس مساعد :للباحث سناء حسن حلو) للصناعات اجللدية

هــذه الدراســة مل تتنــاول مكونــات البيئــة التســويقية بالتحديــد والتــدقيق، وإمنــا تطرقــت إليهــا .الرصــافة

بصـــــفة خمتصـــــرة، ويف املقابـــــل، تعرضـــــت هـــــذه الدراســـــة إىل خمتلـــــف اجلوانـــــب املتعلقـــــة بـــــالتخطيط 

  .االسرتاتيجي للتسويق

بكليــة االقتصــاد، ماجســتري إدارة األعمــال ( إدارة اإلبــداع واالبتكــار فــي الميــدان التســويقي-2

، حيــث عاجلــت 2008/2009جامعــة دمشــق، ســوريا مــن إعــداد الباحــث عبــد الــرمحن دحــروج 

ـــــداع واالبتكـــــار يف ا�ـــــال التســـــويقي ومهـــــارات املبتكـــــرين  هـــــذه الدراســـــة املفـــــاهيم األساســـــية لإلب

ق أو التسويقيني، حيث تطرق الباحث إىل املناخ املساعد لإلبداع واالبتكار سوى يف حبوث التسوي

يف املزيج التسويقي، وقد توصلت نتائجها إىل أنه ليس بالضرورة أن تطبق األفكار اليت مت التوصـل 

فمــــا يصــــلح يف جمتمــــع مـــــا قــــد ال يصــــلح يف جمتمــــع آخـــــر، لــــذلك جيــــب دراســــة األفكـــــار , إليهــــا

احمليطــة  واالقرتاحــات الــيت يتقــدم �ــا املبــدعون واختيــار منهــا مــا يناســب البيئــة الثقافيــة واالجتماعيــة

فنســبة كبــرية مــن األفكــار االبتكاريــة تتعــرض للفشــل مــا مل , باملنظمــة حــىت ال تكــون عرضــًة للفشــل

  .تتم دراستها بشكل دقيق ومنظم

دراسة حالة لمؤسسة ملبنـة الحضـنة بواليـة : االبتكار التسويقي وأثره على أداء المؤسسة-3

دراســة تنــدرج ضــمن مــذكرة  وهــي 2007-2006ســليماين حممــد :للباحــثالجزائــر  -المســيلة

 االقتصــادية ماجسـتار يف علــوم التســيري، ختصــص تســويق، حيــث تطرقــت إىل أنــه علــى املؤسســة
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 منطلـق مـن منتجـات جديـدة ابتكـار علـى تعمـل كنمـوذج احلضـنة ملبنـة خـالل ومـن اجلزائريـة،

الوضـعية  حلمايـة بيئتهـا مييـز أصـبح الـذي التنافسـي الـزخم يف البقـاء مـن متكنهـا كوسـيلة تسـويقي

  .حتتلها اليت السوقية

تطرقت هذه الدراسة إىل  : لألستاذ الدكتور امحد إبراهيم عبد اهلادي: النظام التسويقي والبيئة-4

  .كل من العناصر األساسية للنظام التسويقي وكذلك مواجهة التهديدات البيئية

من اإلطـار النظـري مت اعتمـاد املـنهج الوصـفي التحليلـي ضـ:المـنهج المسـتخدم وأدوات الدراسـة

  .للدراسة، وقد مت مسح مكتيب ألهم ما يدور حول البيئة التسويقية واالبتكار والتموقع

  .أساسيات البيئة التسويقية:المحور األول

يف الواقـــع ال يوجـــد اتفـــاق عـــام حـــول تعريـــف حمـــدد للبيئـــة، وهـــذا  :مفهـــوم البيئـــة التســـويقية:أوال

حليل أو الدراسة، ووفقا لألهداف اليت يسعى لتحقيقها من يعكس يف الواقع وجهة نظر القائم بالت

كورتـــل، (خـــالل البحـــث، وهلـــذا سنســـتعرض بعـــض التعـــاريف الـــيت تناولـــت دراســـة البيئـــة وتعريفهـــا

فالبيئـــة التســـويقية هـــي تلـــك العناصـــر واملتغـــريات السياســـية والثقافيـــة واالقتصـــادية ).07: 2010

الداخليــة الــيت تــؤثر بشــكل مباشــر علــى مســتوى كفــاءة والتنافســية وكــذا ظــروف وإمكانيــات العمــل 

  .العمليات التسويقية ملنظمات األعمال

احملـيط  ويف املنظمـة داخـل املوجـودة القـوى كافـة" علـى أ�ـا  التسـويقية البيئـة تعريـف كمـا ميكـن  

 يف اإلدارة فاعليـة ومـدى للمنظمـة التسـويقية القـدرة علـى وتـؤثر أعماهلـا تـزاول فيـه الـذي اخلـارجي

 دفع عناصر تتضمن أ�ا كما السوق مع ناجحة عالقات وتطوير بناء بشأن ناجحة اختاذ قرارات

 Kotlerو تعـرف حسـب   ).31: 2003معـال،( "ملسـري�ا وإعاقـة تعطيل عناصر للمنظمة أو

 علـى واحلفـاظ التطـوير يف التسـويقية اإلدارة قـدرة يف تـؤثر الـيت اخلارجيـة القـوى جمموعـة" علـى أ�ـا

حيـث يركـز التعريـف علـى ،)Kotler, 2000:08(املسـتهدفني  عمالئهـا مـع التبادل عمليات

العناصــر واملتغــريات البيئيــة املختلفــة الــيت تــؤثر مباشــرة علــى األنشــطة التســويقية للمؤسســة وفعاليتهــا 

والـــيت تكـــون هلـــا عالقـــة مباشـــرة علـــى نشـــاطات املؤسســـة والـــيت تـــؤثر علـــى فعاليـــة اإلدارة يف اختـــاذ 

  .لقراراتا

فمن خالل التعريفني السابقني يتبني لنا بأن البيئة ما هي إال عبارة عن جمموعة مـن العوامـل الغـري  

متحكم فيها واليت هلا تـأثري علـى نشـاطات املؤسسـة، ومـن الضـروري التعامـل واالسـتجابة مـع هـذه 
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ر حبيــب اهللا ومــن وجهــة نظــر الربوفســو .املتغــريات أو التعامــل حبــذر ووضــع خطــط و بــرامج لــذلك

تعتــرب أي شــركة أو مؤسســة نظامــا مفتوحــا يــؤثر ويتــأثر :"الرتكســتاين مــن جامعــة امللــك عبــدا لعزيــز

بالبيئــة الــيت تعمــل فيهــا الشــركة وحتقــق أهــدافها علــى ضــوء مــدى التــأثري الــذي حيدثــه التفاعــل بــني 

بان البيئة التسويقية  ونظرا ألمهية البيئة التسويقية ميكن القول) 02:2013،التركستانى ("اجلانبني

هي تلك العناصر والقوى اليت تقع داخل أو خارج الشركة وهلا تأثري على ضمان قدر�ا يف املنافسة 

  .وعلى رسم وتنفيذ سياسا�ا وإسرتاتيجيتها التسويقية

هنـــاك العديـــد مـــن اخلصـــائص الـــيت تتســـم �ـــا البيئـــة التســـويقية :خصـــائص البيئـــة التســـويقية:ثانيـــا

ـــة هـــذه اخلصـــائص مـــن جمتمـــع آلخـــر حســـب ظروفـــه وميكـــن اســـتعراض تلـــك ويتفـــاوت تـــأث ري وأمهي

 ).1995محمود وحسين، (اخلصائص على النحو التايل 

يتمتع املستهلك حبرية اختيار الطريقة اليت ينفق �ا دخله مـن :االختيار حرية المستهلك في -1

  .حيث نوع السلع واخلدمات اليت يشرتيها، ووقت ومكان شرائها

تتفــــاوت درجــــة املنافســــة الــــيت تتعــــرض هلــــا مشــــروعات األعمــــال مــــن جمتمــــع آلخــــر :لمنافســــةا-2

ــــا عديــــدة منهــــا ــــرويج :فاملنافســــة هلــــا مزاي حتســــني الكفــــاءة، حمــــو اإلســــراف، عــــدم رفــــع األســــعار وت

  .االبتكارات وتقدمي منتجات جديدة، وتقدمي خدمات أفضل للمستهلك

اسـي ملشـروعات األعمــال اخلاصـة، أمـا املشــروعات ميثـل الـربح الــدافع األس:وجـود دافـع الــربح-3

العامــة فتســعى لتحقيــق أهــداف قوميــة هلــا أولويــة ولكــن هــذا ال يعــين إســقاط دافــع الــربح مــن بــني 

  .أهداف املشروع العام ويعين وجود دافع الربح مع درجة من املنافسة

الرأمسالية ويأخذ هذا أصبح التدخل احلكومي حقيقة واقعة حىت يف الدول :التدخل الحكومي-4

التدخل صورا خمتلفة مثل حتديد جماالت االستثمار، وتنظيم االسـترياد والتصـدير، ومتـارس احلكومـة 

هــذا التــدخل بواســطة طــرق خمتلفــة مثــل القــوانني والتشــريعات والسياســة الضــريبية والسياســة النقديــة 

  .اخل...

  تصنيف البيئة التسويقية وأهميتها:ثالثا

أمـــا خبصـــوص وجهـــة نظـــر الربوفســـور حبيـــب اهللا الرتكســـتاين يف  :يئـــة التســـويقيةتصـــنيف الب -1

  )02:2013،التركستانى:(تصنيف البيئة التسويقية فإ�ا تصنف كاأليت
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 وتشكل ثالثة مصادر البيئة الداخلية، اخلارجية، البيئة العامـة:البيئة التسويقية من حيث المصدر

 قسم إىل ثالثة عوامل ميكن السيطرة عليها بدرجة كبـرية،وتن:البيئة التسويقية من حيث السيطرة 

  .عوامل ميكن السيطرة عليها بدرجة قليلة وبطريقة غري مباشرة، عوامل ال ميكن السيطرة عليها

مثل املوردين الوسطاء : عوامل جزئية:ميكن تقسيمها إىل نوعني:البيئة التسويقية من حيث التأثير 

تشــمل العوامــل االقتصــادية والسياســية والتنافســية والتكنولوجيــة : كليــةواملنافســني والعمــالء وعوامــل  

  .والطبيعية

  مكونات البيئة التسويقية:رابعا

 :تتكون البيئة التسويقية من عنصرين أساسيني:البيئة التسويقية الجزئية -1

لني يف أو قــد تســمى البيئــة املباشــرة للشــركة وهــي تتمثــل يف العــام :البيئــة التســويقية الصــغيرة1-1

وقـد تسـمى كـذلك يف بعـض الشركة وقنوات التوزيع للشركة وأسواق العمالء واملنافسـني واجلمهـور، 

  .املراجع بالبيئة اخلاصة

  .هي القوى القريبة للمنشأة واملؤثرة على قدرة املنشأة يف خدمة عمالءها:البيئة اخلاصة

.الوسطاء –املوردون  –املنافسون  –العمالء  -اجلمهور –املنشأة : مكونات البيئة اخلاصة  

أمــا بالنســـبة للبيئـــة الداخليـــة للمنشـــأة فهـــي ا�ــاالت الوظيفيـــة مثـــل اإلدارة العليـــا، املاليـــة، التصـــنيع 

  .اخل....

تتكـــون مـــن قـــوى ا�تمـــع الكبـــرية الـــيت تـــؤثر يف أعمـــال الشـــركة  :البيئـــة التســـويقية الكبيـــرة 1-2

: 2008هـــاني، (صـــادية والطبيعيـــة والتكنولوجيـــة والسياســـية وتتكـــون مـــن البيئـــة الدميغرافيـــة واالقت

110(.  

ـــر أمهيـــة يف جنـــاح خطـــة التســـويق هـــو املواقـــف ):المؤسســـة(الشـــركة أو:أ رمبـــا يكـــون العامـــل األكث

واملصـــداقية يف الشـــركة، ويعـــين ذلـــك اهتمـــام ومشـــاركة كـــل موظـــف يف الشـــركة، حيـــث جيـــب علـــى 

يجية لتحقيـــق أهـــداف وغايــــات الشـــركة، وتضـــمني هــــذه اإلدارة العليـــا أن تأخـــذ التســـويق كإســــرتات

وتعتــرب مفـــاهيم التوجــه حنــو التغــري والرتكيــز علــى خدمـــة . الفكــرة يف صــياغة رســالة الشــركة ونشــرها

الزبون مهمة للغاية خاصة بالنسبة للموظفني الذين يتعاملون مباشرة مع الزبائن، حيث تؤدي هذه 

 Arab British)  ة يف مواجهــة املنافســةالتفــاعالت الشخصــية إىل تقويــة وضــع الشــرك

Academy.2012;01)  
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هم األفراد واملؤسسات الذين يقومون بتزويد املؤسسة مبستلزمات أعماهلا من موارد  :الموردون:ب

وجتهيــزات وغــري ذلــك ممــا يلــزم إنتــاج وجتهيــز الســلع أو اخلــدمات املنتجــة وعلــى املؤسســة أن تقــوم 

يشـــكلون الشـــركات واألشـــخاص حيـــث يـــزودون املؤسســـة باملنتجـــات وأيـــة بدراســـة املـــوردين الـــذين 

وبصـيغة أخـرى فـاملوردين هـم عبـارة  ).8: 2011لحمـر، كورتـل،(. خـدمات مرافقـة للمنتجـات

عـــــن خمتلـــــف مصـــــادر مـــــدخالت املنظمـــــة مـــــن مـــــواد أوليـــــة ومعـــــدات طاقويـــــة وخمتلـــــف اخلـــــدمات 

نظمــة مرهــون علــى مــدى حســن عالقتهــا مــع والتجهيــزات ومســتلزمات العمليــة اإلنتاجيــة، وجنــاح امل

فمــن املهــم حتليــل املــزودون وحتليــل نوعيــة العقــود بــني الشــركة وبينهم،فاملؤسســات الكبــرية . املــوردين

متتلك قوة تفاوضية نظرا حلجم املشـرتيات، ويسـمى هـذا املوضـوع اقتصـاديات التـدرج ، كمـا ميكـن 

  .أن يكون حافزا قويا للتعاون اإلقليمي

تفرض األسواق احلالية على مؤسسة األعمال منافسة شديدة يف جمال أو أكثر من :سونالمناف:ج

جمـــاالت النشـــاط الـــيت تزاوهلـــا، واملؤسســـات الناجحـــة هـــي الـــيت تكـــون اقـــدر مـــن غريهـــا علـــى تلبيـــة 

حاجـــات املســـتهلكني ورغبـــا�م، وتبـــين اســـرتاتيجيات تســـويقية أكثـــر فعاليـــة مـــن تلـــك الـــيت يتبناهـــا 

  .التعامل مع نفس مجهور املستهلكنياملنافسون يف 

  الجمهور والوسطاء والعمالء-د

اجلمهـــور العـــام للمؤسســـة هـــو جمموعـــة األفـــراد واملؤسســـات الـــذين تكـــون هلـــم :الجمهـــور العـــام -

مصــلحة حقيقيــة أو حمتملــة يف جنــاح املؤسســة وقــدر�ا علــى حتقيــق أهــدافها ويضــم اجلمهــور العــام 

، )البنــوك، ومؤسســات اإلقــراض واملســامهون(اجلمهــور املــايل :جمموعــات متعــددة مــن الفئــات تشــمل

، اجلمهـور احلكـومي، منظمـات محايـة املسـتهلك ومجاعـات )الصحف، ا�ـالت(اجلمهور اإلعالمي

  ).املوظفون( محاية البيئة وهم عامة اجلمهور واجلمهور الداخلي 

  .النهائي مساعدة املنشأة على ترويج، بيع، وتوزيع سلعها للمشرتي: الوسطاء -

 .هم الذين يشرتون سلع وخدمات املنشأة: العمالء -

  البيئة التسويقية الكلية -2

تضــم البيئــة اخلارجيــة غــري املباشــرة جمموعــة مــن : دراســة البيئــة الخارجيــة غيــر المباشــرة -2-1

، ولذلك العوامل املؤثرة على املنظمة بصورة غري مباشرة ويف املقابل ال تستطيع املنظمة التأثري عليها

فعلــى املنظمــات أن حتتــاط ملتغــريات هــذه البيئــة والتكيــف معهــا، وتقــع عوامــل البيئــة اخلارجيــة غــري 
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املباشــرة خــارج حــدود املنظمــة ونطــاق رقابتهــا، كمـــا أ�ــا ال تقتصــر علــى العوامــل احملليــة فقــط بـــل 

تطور اهلائل يف جمال تتعداها إىل العوامل الدولية خاصة وأن العامل اليوم أصبح قرية صغرية بفضل ال

، وتتمثـــــل هـــــذه العوامـــــل يف العوامـــــل االقتصـــــادية، السياســـــية، القانونيـــــة، )اإلنرتنـــــت(االتصـــــاالت 

  .التكنولوجية، االجتماعية والثقافية، وأخريا العوامل الدولية

تتشكل من الفرص والتهديدات على املؤسسة، وما عليها إال أن تراقب :إن عناصر البيئة اخلارجية 

 :ية وحذر لالستجابة لتلك القوى واليت تتمثل يفبعنا

تعتـــرب املنافســـة مـــن أهـــم عناصـــر البيئـــة الكليـــة وتعـــرف املنافســـة بأ�ـــا :القـــوى التنافســـية2-1-1

العملية املتفاعلة اليت حتدث يف السوق بني املؤسسات املختلفة املتنافسة للوصول إىل نفـس الزبـائن 

ة احلصــة الســوقية، وبالتــايل حتقيــق ربــح أكــرب لــذا فــان القــرارات يف حمــاوال�م لزيــادة املبيعــات، وزيــاد

التسويقية اليت تتخذها مؤسسة ما تسعى من خالهلا للتأثري على استجابات املستهلك يف السوق، 

فهـــي إذن تــــؤثر علــــى اســـرتاتيجيات التســــويق للمنافســــني، وجيــــب علـــى رجــــال التســــويق أن يراقبــــوا 

مثل منتجا�م وذلك بشراء منتجات بعض املنافسني ودراسـتها  وباستمرار أنشطة تسويق املنافسني

  .جيدا، قنوات توزيعهم، أسعارهم وجهودهم الرتوجيية

البـد علـى املؤسسـة أن تأخـذ بعـني االعتبـار تلـك العوامـل الـيت :المكونات األساسية للمنافسـة-أ

ىل هـذه العوامـل أل�ـا تدفع الشركات للمنافسة، فعمليـة املسـح البيئـي تسـتلزم مـن الشـركات النظـر إ

ذات صلة بالقرارات اخلاصة بعناصر املزيج التسـويقي للشـركة، كمـا ميكـن اسـتخدامها السـتحداث 

الـداخلون اجلـدد :وتتمثـل هـذه العوامـل يف العناصـر التاليـة.حواجز ومعوقات لدخول منافسني جدد

  . افسون للمنتجات البديلة والقوى التفاوضية للمشرتين واملوردين وكذلك املنافسون احلاليون واملن

  العوامل السياسية القانونية والديموغرافية-2-1-2

السياســـية والقانونيـــة جمموعـــة القواعـــد والـــنظم  بالبيئــةويقصـــد  :العوامـــل السياســـية والقانونيـــة  -أ

تــرتبط هــذه العوامــل بالنظــام . والتشــريعات الــيت تــؤثر عــل ســلوك األفــراد واملنظمــات يف جمتمــع معــني

السياســي للدولــة، والــيت تتمثــل يف القــوانني والتشــريعات واألنظمــة الــيت تســنها الدولــة، ممــا يتطلــب 

يت تـتم يف نطـاق حـدودها، وملـا كـان التسـويق هـو أحـد هـذه تنظيم األنشطة والفعاليات املختلفة الـ

وتــؤثر .األنشــطة فانــه ســيتأثر بالتأكيــد بــالقوانني والتشــريعات الــيت حيــددها النظــام السياســي القــائم

http://www.bee2ah.com/%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d8%a9
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كات وتنظيمها وإدار�ا باإلضافة إىل السياسية والقانونية السائدة يف دولة ما على تكوين الشر  البيئة

  .طبيعة املنافسة بينها

ويقصــد �ــا خصــائص الســكان مــن ناحيــة العمــر، اجلــنس، الــدخل، : العوامــل الديموغرافيــة -ب

ومن أهم االجتاهات الدميوغرافية هي النمو السكاين، الرتكيبة العمرية . اخل...التعليم، املهنة،  املوقع

التعلـــيم، تركيبـــة األســـرة، التحـــوالت اجلغرافيـــة للســـكان، التحـــول مـــن الســـوق للســـكان، مســـتويات 

الشامل إىل األسواق ا�زئـة، فعلـى سـبيل املثـال تـؤثر الرتكيبـة العمريـة للسـكان خبلـق فـرص تسـويقية 

لــبعض املنتجــات دون غريهــا، فــا�تمع الفــيت كــا�تمع الســعودي يزيــد فيــه الطلــب علــى املنتجــات 

" جمتمـع هـرم"ليد واألطفـال يف املقابـل جنـد جمتمـع كـا�تمع األملـاين والـذي يوصـف ب اخلاصة باملوا

كما انه ينبغـي علـى البنـك مـثال كمؤسسـة جتاريـة كـذلك أن   .حيث غالبية السكان من كبار السن

يأخــذ يف احلســبان عنــد رســم االســرتاتيجيات والسياســات التســويقية االجتاهــات والتغيــريات املتوقعــة 

. ف الدميغرافيــة فيمـا يتعلــق مبعــدالت املواليـد، حجــم الســكان وكافـة اخلصــائص الدميغرافيــةيف الظـرو 

وال شــك أن دراســة هــذه العوامـــل لــه دالالت تســويقية بالنســبة لنشـــاط البنــك حيــث تظهــر أمهيـــة 

  اجتاهات العمالء حنو االدخار والصرف واالقرتاض يف التأثري على النشاط التسويقي للبنك

  ).20:1988بازرعة،( 

  العوامل االقتصادية والثقافية واالجتماعية-2-1-3

دورا ) كساد، رواج، تضـخم( تلعب احلالة االقتصادية اليت تسود السوق :العوامل االقتصادية -أ

يف حتديد كثري من القرارات التسويقية، فمثال يعد التدخل القومي حمـل عوامـل اقتصـادية الـيت جيـب 

ر السياســة الســعرية يف املؤسســة وأيضــا ميكــن إمجــال هــذه العوامــل أن تأخــذ يف احلســبان عنــد تقريــ

االقتصادية واملتغريات الـيت تـؤثر علـى املؤسسـات وأدائهـا التسـويقي يف الـدخل ومسـتويات األسـعار 

  ).105 :2009حلو، حسن( اخل.والتضخم، االدخار، االقرتاض والبطالة

من خالل ما سبق يتبني لنا مدى أمهية دراسة البيئة احمليطة باملؤسسة سواء كانت بيئة كلية واليت   

تتعلق باإلطار الكلي الذي جيمع االجتاهات الكربى أو بعبارة أخرى تتعلق بالعوامل اليت تكون هلا 

فالعوامــــل . عالقــــة غــــري مباشــــرة باملؤسســــة، أو كانــــت جزئيــــة والــــيت هلــــا عالقــــة مباشــــرة باملؤسســــة

االقتصادية هي مؤشرات تتصل خبطط التنمية الوطنية وباألخص تطوير البىن االرتكازية لالقتصاد، 

معــدل النمــو االقتصــادي، معــدل الــدخل القــومي، النــاتج القــومي اإلمجــايل، متوســط دخــل الفــرد، 

http://www.bee2ah.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d8%a9
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ضا أسعار املواد امليزان التجاري، ميزان املدفوعات، هيكل االستثمارات احمللية واألجنبية، نضيف أي

  .األولية املصدرة، والطاقة بالنسبة للدول النفطية

ومــن أهــم العوامــل االقتصــادية الــيت هلــا تــأثري علــى األداء التســويقي للمنظمــة هــي الــدخل وكــذلك 

مستويات األسعار والتضخم، وخبصوص هـذا العنصـر فـان نظـام املعلومـات بصـفة عامـة يركـز علـى 

لبيئتـني، وهـذا لتزويـد إدارة التسـويق باملعلومـات الكافيـة الختـاذ قـرارات البيانات اليت يسـتمدها مـن ا

   تسويقية مناسبة ورشيدة

تتكــون البيئــة الثقافيــة مــن كافــة املؤسســات والقــوى الــيت تــؤثر علــى القــيم :العوامــل الثقافيــة  -ب

ون يف األساســـية للمجتمـــع، وادراكـــات أفـــراده، تفضـــيال�م وســـلوكهم، واملعـــروف أن األفـــراد ينشـــئ

  ).43: 2003معال، (جمتمعات تؤثر يف تشكيل وصياغة معتقدا�م وقيمهم وطرق تفكريهم

 علـى تـأثري هلـا والـيت االجتمـاعي الطـابع ذات البيئيـة القـوى تلـك هـي: العوامـل االجتماعيـة -ج

 ,Pitts)وتقاليــد قــيم هلــم األفــراد جمموعــة مــن االجتماعيــة البيئــة وتتكــون املنظمــات

David,1996:17) . تلك القيم االجتماعية :" وميكن تعريف العوامل االجتماعية على أ�ا

السائدة، التقاليد واألعراف االجتماعية، القيم املؤثرة يف املدينة والريف واملعطيات الناجتة عن حتليل 

ودوافــع وحــوافز الســلوك  البيئــة االجتماعيــة وعناصــرها الثابتــة واملتغــرية ومشــاكل املتغــري االجتمــاعي،

  ".االجتماعي 

  العوامل السياسية والقانونية -2-1-4

تعتـــرب البيئـــة السياســـية مـــن العناصـــر اهلامـــة ذات التـــأثري الكبـــري يف تصـــميم : العوامـــل السياســـية-أ

اإلسرتاتيجية، وتتكون هذه البيئة من مؤسسات النظام احلكـومي وسياسـات الـدول املاليـة والنقديـة 

وسياسات الـدول املتعلقـة باالسـتثمار اخلـارجي، كمـا تشـمل أيضـا التشـريعات والقـدرات واخلارجية 

  اإلداريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وآراء احلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم واللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوائح واإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات 

إن املنظمات ال تعمل يف معزل عن تأثريات خمتلف القوى السياسـية القانونيـة للدولـة واملنظمـات    

وامــل السياســية فنجــد مــثال قــرارات سياســية  كبــرية احلجــم معنيــة أكثــر �ــذا األمــر، وفيمــا خيــص الع

كحضر اسـترياد بعـض املنتجـات األجنبيـة والـيت ينـتج عنهـا توسـيع يف الطاقـة اإلنتاجيـة للمنظمـات 

احمللية وبالتايل زيادة منتجا�ا لعدم وجود منافسة أجنبية، لكن ال ختلو هذه القرارات من السلبيات  

املعاملـة باملثـل مـن (تاجيـة املتـوفرة يف بلـدان أجنبيـة كصعوبة احلصول على مدخالت العمليات اإلن
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كمـا جنــد القــدرات املتعلقـة بزيــادة نســبة الضـرائب والرســوم املفروضــة علــى ). طـرف الــدول األجنبيــة

بعض الواردات وبالتايل ارتفاع تكاليف العملية اإلنتاجية للمنظمة،فضال عن عوامل سياسية تتعلق 

ال علــى إنشــاء منظمــات جديــدة وذلــك باإلعفــاء مــن الضــرائب بتشـجيع املســتثمرين ورجــال األعمــ

ملـــدة معينـــة، وتســـهيل احلصـــول علـــى مـــوارد اإلنتـــاج وغريهـــا مـــن االمتيـــازات، ولعـــل العامـــل األهـــم 

واألكثر تأثريا ضمن البيئة السياسية هو عامل عدم االسـتقرار السياسـي، وتتمثـل يف االخـتالف يف 

مــن حيــث عــدم قــدرة النظــام السياســي علــى حتقيــق التحــوالت عناصــر البيئــة السياســية والقانونيــة 

بانتظام وبصفة عادية وسـليمة، وهـذا بسـبب التغـري السـريع يف احلكومـات وفشـلها يف حتقيـق نتـائج 

مرضية للمجتمع، هـذا األخـري جيـب علـى احلكومـة امتصـاص غضـبه، هـذه املؤشـرات وغريهـا جتعـل 

وف بالنســبة للمســتثمرين، وبالتــايل �ــبط مــن عــزائمهم بيئـة األعمــال بيئــة خمــاطر وعــدم التأكــد واخلــ

وقــرارا�م حــول االســتثمار يف ظــل هــذه الظــروف، كمــا أن التخطــيط احلكــومي يكــون قصــري املــدى 

وغــري مســتدمي ممـــا جيعــل املســـتقبل جمهــوال أمـــام رجــال األعمــال هـــذا مــن جهـــة، والتمــرد والعصـــيان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ا�تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   .والتخريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب والســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطو مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف فئ

أما فيما خيص العوامل القانونيـة فتتعلـق بتلـك القـوانني املـؤثرة بصـفة مباشـرة :امل القانونيةالعو -ب

علــى عمــل املنظمــة، حيــث جنــد القــوانني املتعلقــة بالبيئــة مــن حيــث احلفــاظ علــى نظافتهــا واحملافظــة 

املتعلقــة  عليهــا مــن التلــوث واالســتغالل الالعقــالين للمــوارد ا�لوبــة مــن الطبيعــة، كمــا جنــد القــوانني

بتنظـــيم العالقـــات بـــني مـــالك املنظمـــات والعـــاملني فيهـــا بـــني املنظمـــة وأفـــراد ا�تمـــع، وبـــني املنظمـــة 

  .والدولة

فأمــا فيمــا خيــص عالقــات مــالك املنظمــات بالعــاملني فيهــا، فهنــاك القــوانني والتشــريعات الــيت تــوفر 

م، كمـا توضـح وحتـدد وصـايات احلماية القانونية هلؤالء العاملني من تعسف املالك وضمان حقوقه

العـاملني اجتــاه املنظمــة، وفيمــا خيــص عالقــات املنظمــة بــأفراد ا�تمــع فنجــد القــوانني اخلاصــة حبمايــة 

املستهلك من خمتلف التصرفات اخلاطئة لـبعض املنظمـات كـالغش التجـاري وتقـدمي منتجـات تضـر 

بالدولــة فهــي تلــك املرتبطــة بالنظــام بصــحة املســتهلك، أمــا القــوانني املتعلقــة بتنظــيم عالقــة املنظمــة 

االقتصادي ككل مثـل قـوانني إنشـاء املنظمـات، القـوانني املرتبطـة بتنظـيم العمليـات التجاريـة داخـل 

 .اخل...الدولة، القوانني اخلاصة مبنع األداء اإلداري الفاسد يف املنظمات

 تبقـى أن ضـرورة إىل يـؤدي التكنولوجيـا يف السـريع التغـري إن:العوامـل التكنولوجيـة-2-1-5

 على اإلبقاء لتستطيع اجلديدة التكنولوجيا على احلصول حيث املطلوب من املستوى على املنظمة



 

         مرابطي عبد الغاني/أ            البيئة التسويقية التوجه نحو االبتكار وحتمية تجاوب ضرورة بين:تموقع المنظمات 

  

  2015سبتمبر -04:العدد المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                               
60 

إن التقـدم التكنولـوجي ميثـل إحـدى القـوى الرئيسـية  ). 1996:63القطامي، (التنافسي  وضعها

علميــة وهــذا ملــا تنطــوي احملــددة لــنمط حياتنــا، ويعــد التســويق مــن أكثــر ا�ــاالت تــأثرا باإلجنــازات ال

عليـــه هـــذه االجنـــازات واالبتكـــارات والتطـــورات، فتـــؤثر بشـــكل مباشـــر علـــى حتســـني وتطـــوير الســـلع 

 2010كورتـل ،(واخلدمات احلالية وابتكار منتجات جديدة، وما توفره من فـرص تسـويقية كثـرية 

:14.(  

وأخــريا ميكــن القــول بــأن بقــاء املنظمــة مرهــون مبــدى قــدر�ا علــى اســتعمال التكنولوجيــا املتطــورة    

فالتكنولوجيــــا تعتــــرب مــــن أهــــم العوامــــل احملــــددة للكفــــاءة " بــــورتر" واالبتكــــار والتجديــــد وحســــب 

ل إذن العوامــ.التنافسـية، وذلــك ملــا هلــا مـن آثــار علــى التكــاليف وعلــى السـعر وعلــى صــورة املؤسســة

التكنولوجيــة ميكــن هلــا أن تــؤثر علــى الوضــعية التنافســية للمؤسســة، تركيبــة قطــاع النشــاط، الرصــيد 

  .التكنولوجي، التكنولوجيا املتطورة احلديثة

: 1998، محمــد(كمــا يــؤثر التغــري التكنولـوجي يف عــدة جوانــب أمههــا  :العوامــل التقنيــة  1-7

التغـريات التكنولوجيـة علـى العمليـات اإلنتاجيـة، تأثري التغري التكنولوجي على الطلـب، تـأثري :)98

  . تأثري التغري السريع يف التكنولوجيا

  )البيئة الطبيعية:(الطبيعيةالعوامل الدولية و -2-1-6 

من أبـرز العوامـل املـؤثرة علـى البيئـة الطبيعيـة هـو تغـري دور احلكومـات يف  :البيئة الطبيعيةعوامل :أ

  .، ارتفاع تكاليف الطاقة وارتفاع مستويات التلوثمحاية البيئة، نقص املادة اخلام

نعين بالعوامل الدولية تلك القوى واملـؤثرات الناجتـة عـن العالقـات والتصـرفات :العوامل الدولية:ب

اليت تقوم �ا الدول كالرتكيز على محاية الصناعات احمللية ومنع االستثمارات األجنبية من الدخول، 

فســـي دويل جيـــد وكـــذا حصـــة ســـوقية كبـــرية وهـــذا مـــن خـــالل زيـــادة حماولـــة احلصـــول علـــى مركـــز تنا

التمويل للصناعات احمللية، وهناك عوامل كثرية وخمتلفة واليت تتمحور أساسا على ثالث عوامل هي 

 .االختالفات احلضارية بني الدول، والعالقات على مستوى الدول فضال التجمعات االقتصادية

  ئة تسويقية معقدةاالبتكار في ظل بي:المحور الثاني

  النشاط االبتكاري:أوال

 اجلديـدة وتطبيـق األفكـار تنميـة هـو ":االبتكار بأن ترى حسن راوية حسب:االبتكار مفهوم-1

 الفكـرة إىل إدراك اجلديـدة الفكرة من شيء كل تغطي فهي شاملة تنمية كلمة وهنا املؤسسة، يف
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 "بأن يرى اجلواد عبد أمحد حممد ما،أ) 393،2001:حسن("مث تطبيقها املنظمة إىل جلبها إىل

 علـى الشـركة قـدرة :"وهو أيضا). 12:2000الجواد، عبد( "االخرتاع على القدرة هو االبتكار

 نجـم( "السـوق يف املنافسـني مـن وأسـرع أكـرب قيمـة جديـد يضـيف هـو مـا إىل التوصـل

 مـع باملقارنـة األوىل هـي املؤسسـة االبتكاريـة تكـون أن التعريـف هـذا ويعـين).22: 2003عبـود،

 اجلديـد املنـتج إىل التوصـل يف اجلديـد،واألوىل املفهـوم أو اجلديـدة الفكـرة إىل التوصـل يف املنافسـني

 :هو االبتكار أن على أيضا يؤكد حيث.السوق إىل الوصول يف واألوىل

 .كفريق أفرادها تداؤب أو املؤسسة يف العامل املبتكر الفرد حاليت يف الشركة قدرة -

 جديـدا كشـفا أو موجـود هـو ملـا جديدة توليفة بوصفه االبتكار جوهر هو وهذا اجلديد هو ما -

 .غري مسبوق

أو  اآلن حـىت حتـل مل املشـكلة معاجلة على قدرة أكثر يكون جديد هو ما أن أي قيمة، يضيف -

 .سابقة معاجلة من أفضل معاجلة تقدمي

 .املنافسني يقدمه مما أفضل االبتكار هذا يكون أن -

حيـاة  دورة يقلـص مـا وهـذا السـوق إيل املنافسـني من األسرع بالوصول الزمن على قائم االبتكار -

  .املنتج

 بـني ومـن مضـى وقـت أي مـن أكثـر خاصـة أمهيـة ذو االبتكـار مـن جعلت ومن بني العوامل اليت 

 منظمـات حجـم كـرب املؤسسـات و بـني املنافسـة ازديـاد ):33:2007سليماني،(: العوامل هذه

 األفكـار علـى الطلـب تزايـد املـوارد مـع  نقـص املسـتهلكني و توقعـات ارتفـاع األعمـال فضـال عـن 

  .اجلديدة

 أو طبيعة أو خصائص حسب وذلك لالبتكار، عديدة تصنيفات قدمت لقد:االبتكار أنواع-2

 هـذه بـني ومـن األبعـاد، وواسـعة املضـامني معقـدة ظـاهرة بوصـفه داللتـه املختلفـة أو االبتكـار جمال

  :أنواع ثالثة إىل االبتكار يصنف حنيث)ستيوارت(تصنيف التصنيفات،

 إحـداث شـأ�ا مـن الـيت والتكنولوجيـة التقنيـة أو اجلديـدة بالسـلع وتتعلـق:كبيـرة ابتكـارات -أ

 .كبرية تغيريات
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 صـناعة يف ودجمهـا توحيـدها يـتم الـيت اجلزئيـة االبتكـارات تطبيـق يف تتمثل:أساسية ابتكارات-ب

 )اإللكرتونيات صناعة يف الدارات املتكاملة ( معينة

 للمنـتج املختلفـة والتحسـينات معـني جمال يف التكنولوجي بالتطور ترتبط:التحسين ابتكارات-ج

  .مكوناته أو

 احلاضر وقتنا يف كثريا تغريت قد االبتكار إىل النظرة إن:االبتكار، البيئة التسويقية والتنمية -3

 ضـوئه على حيدد معيارا االبتكار أصبح فقد الدول، على مستوى وأيضا املؤسسات مستوى على

 لتحقيـق مصـدر أنـه علـى إليـه ينظـر أصـبح ذلـك مـن بـل أكثـر ورقيهـا، واألمـم الـدول تقـدم درجـة

 التنمية يف بيئة تسـويقية معقـدة علـى مجيـع األصـعدة االجتماعيـة عجلة دفع يف مهم وعامل الثروة

 جديـدة طريقـة ابتكـار املثـال سـبيل فعلـى القريـة أو يف املدينـة،واالقتصادية،سـوى يف الريـف أو يف 

 تسـاهم قـد املائة، يف واحد من أقل بنسبة النامية الدول يف عوامل اإلنتاج إنتاجية زيادة من متكن

 100 مقـداره إضـايف رأمسـال فيـه يسـهم ممـا أكـرب بقدر الدول هلذه احمللي اإلمجايل الناتج زيادة يف

 ومـن. املـوارد حتويـل جمـرد مـن أفضـل اجليـد التنفيـذ مـع املبتكـرة اجليدة سرتاتيجيةفاإل دوالر ، بليون

االسـتدالل  يف كبـري حـد إىل تسـاعد الـيت اهلامـة املؤشـرات أحـد أصـبح االبتكـار فـإن أخـرى جهـة

 تبذلـه مـا علـى اليـوم يالحـظ مـا فـإن عامـة وبصـفة املنظمـات واإلدارات احملليـة، تقـدم مـدى علـى

 وقـد كبـرية مبـالغ تكلفهـا قـد والـيت والتطـوير البحـث أنشطة على جمهودات املعاصرة من الشركات

 االبتكـار فشـل معـدالت ارتفـاع بسـبب عاليـة خماطرة من يكتنفها ما طويلة بالرغم للسنوات تدوم

 أمهية إدراك على لدليل السوق يف بيئة تسويقية شديدة التنافس، داخل الناحية التجارية من خاصة

  .املؤسسات هذه طرف من االبتكار

  )260:2002أحمد سيد،( :أنه يف االبتكار أمهية نلخص أن وميكن

 .الذهين العصف فرق خالل من اجلماعي والتفاعل التفكري يف الشخصية املهارات ويراكم ينمي -

مسـتوى  علـى أو املنظمـة مسـتوى علـى املشـكالت ملعاجلـة تصـنع الـيت القـرارات جـودة مـن يزيـد -

العمـل  ببيئـة اخلاصـة وتلـك والتسـويقية واملاليـة الفنيـة املختلفـة ا�ـاالت يف وإدارا�ـا، قطاعا�ـا

 .االجتماعية

 .املنتجات جودة من حيسن -
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حيـث  مـن املنظمـة متيـز يف يسـهم ممـا وآخـر جديـد منـتج تقـدمي بـني الفـرتة تقليـل علـى يسـاعد -

 .بالوقت التنافس

 .للمنظمة التنافسية القدرة وتعزيز خلق على يساعد -

 .املبيعات حجم وزيادة لتفعيل سبل إجياد على يساعد -

 .عمالئها لدى املؤسسة عن طيبة ذهنية صورة وتعزيز خلق على يساعد -

 هلـا يسـمح قـد قبـل مـن أحـد إليـه يسـبقها مل لالبتكـار املؤسسـة تقـدمي فـإن ذلـك إىل باإلضـافة

 باحتكار

  .االبتكار كثافة درجة حسب وذلك للسوق ومؤقت جزئي

ــــا ــــد فــــي المؤسســــة:ثاني مــــن املالحــــظ أن مفهــــوم االبتكــــار  :االبتكــــار التســــويقي كتوجــــه جدي

Innovation Concept   الــذي ســبق ذكــره هــو مفهــوم واســع وشــامل ال يقتصــر علــى

االبتكار املادي املرتبط بالسلعة أو اخلصائص واملكونات املاديـة أو اجلانـب التكنولـوجي بـل يتعـداه 

عدة أشكال مـن االبتكـار ،  (Deven,1985)ويذكر الباحث . ل ما هو جديد ومتفرد إىل ك

والـذي يركـز علـى اجلانـب التكنولـوجي   Technical Innovationمنهـا، االبتكـار التقـين 

والـذي يهـدف إىل   Product Innovationواالخرتاعات، وهناك االبتكار يف جمـال املنـتج 

  Process Innovationذلك االبتكـار يف العمليـات  التجديـد والتطـوير للمنتجـات ، كـ

 Administativeوطـرق املعاجلــة الــيت تعتمــدها املنشـآت ، ويضــيف أيضــاً االبتكــار اإلداري 

Innovation    الــذي يشــمل كافــة أعمــال اإلدارة وأوجــه العمليــة اإلداريــة والوظيفيــة للمنظمــة

 . كاملالية والتسويق واألفراد وغريها

التسويقي يركـز علـى النشـاط التسـويقي وأسـاليب العمـل التسـويقي وال سـيما مـا إن االبتكار 

يتصــل بعناصــر املــزيج التســويقي ومــا تقــوم بــه املنظمــة مــن أســاليب وطــرق وإجــراءات او اســتخدام 

معدات واآلالت تساهم يف خلق حالة جديدة تسـويقياً سـواء يف جمـال املنـتج أم التوزيـع أم الـرتويج 

اث طريقـة جديـدة يف تقـدمي اخلدمـة هـو ابتكـار تسـويقي ، توزيـع املنـتج بطريقـة إن استحد. وهكذا

آليـة هــو ابتكـار تســويقي ، ابتـداع طريقــة تسـعري تعــزز القيمـة هــو ابتكـار تســويقي ، كـذلك ابتكــار 

طريقـــة لالتصـــال الرتوجيـــي مـــن خـــالل احلفـــالت اخلاصـــة لعينـــة مـــن الزبـــائن هـــو ابتكـــار تســـويقي ، 

يــز ومتفــرد يف جمــال التســويق جيعــل املنظمــة خمتلفــة عــن اآلخــرين يف الســوق وهكــذا فــأن أي فعــل مم

 .يدخل يف جمال االبتكار التسويقي
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  مداخل التعامل مع البيئة التسويقيةو   التموقع :المحور الثالث

 البيئة التسويقية قلب في استراتيجي كخيار التموقع:أوال

 بالتسـويق املتعلقـة اخلطـوات أهــم مـن السـوقية التجزئـة عمليــة تعتـرب:السـوقية التجزئـة-1

 يف التسويقية الفرص اكتشاف وراء الكامنة التنافسية املزايا عن البحث أداة أ�ا االسرتاتيجي،كما

 القطاعـات استهداف أو قطاع كل مردودية تقييم و اختبار لعملية بعد فيما متهد اليت و السوق

 املؤسسة حتدد أساسه على الذي و املؤسسة فيه ترغب الذي التموقع بذلك رحبية،ليختار األكثر

( املسـتهلكني  أذهـان يف عالمتهـا أو السـوقية عروضـها متيـز خالهلـا مـن الـيت األبعـاد خمتلـف

 )04:2011موفق،

 مـن صـغرية جمموعـات إىل السـوق تقسـيم "هـي السـوق جتزئـة عمليـة أن كـوتلر فيليـب يـرى و

 أن املمكـن مـن مميزة، والـذين سلوكيات اخلصائص،أو أو احلاجات لديهم نفس لذيناو  املشرتين

 إىل السوق تقسيم هي السوق جتزئة" أيضا تعريفها مت كما، "مستقلة منتجات إىل أمرهم يتطلب

 السـلع مـن واملتشـا�ة الواضـحة الرغبـات نفـس هلـم الـذين الزبـائن مـن خمتلفـة جمموعـات

  )Paul et autres, 2008 ; 207"(واخلدمات

 جيب العنصر هذا يف اخلوض قبل:في ظل بيئة تسويقية معقدة التوجه نحو التموقعضرورة  -2

 االستهداف وهي مرحلة أال الثانية املرحلة تأيت السوقية التجزئة عملية من االنتهاء بعد أن توضيح

مراحل  بعدة متر التسويقية فان العمليات املدخل هذا من وانطالقا.املؤسسة تتموقع خالهلا من اليت

 Kotler et) :2006(299, السـوقية بالتجزئـة اخلاصـة والعمليـات باخلطوات أيضا ومسيت

autres بالقطاعات هي التعريفو  

 حتضـري- التموقـع اختيـار-اهلـدف اختيـار  -القطاعـات خمتلف تقييم-القطاعات خمتلف دراسة-

 .التسويقي املزيج

 استراتيجي كخيار التموقع-3
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 ذات وضعية (مؤشر أو عالمة-منتج) عرض إلعطاء يبحث الذي اسرتاتيجي خيار "التموقع هو

 :2006 " (677,املسـتهلكني أذهـان يف و السـوق مسـتوى علـى وجذابـة مصـداقية،مميزة

(Lendrevie et autresيراه كما" Durafour"يشغله الذي املكان" هو التموقع أن 

 مـن و احلقيقيـة جود�ـا عـن النظـر بغـض املستهلك ذهن يف املؤسسة أو العالمة’اخلدمة أو املنتج

 تقـوم الـذي االختيار طريق عن حيدد األحيان من الكثري يف ،ولكن إرباك دائما فهو املنطلق هذا

  Daniel, 2000 ) : (27تقوم ببناءه  أن أيضا ميكن واليت املؤسسة  به

 بعض إىل مييل و (سوق-عرض)جنريك زوج على خاصة العمل هو هنا الفكرة:كخيار التموقع

 .تسويقي مزيج إىل الوصول خالل من التموقع يتحدد املستهدفة و التجزءات

 أسـس خدمـة يف تسـاهم اليت و املميزة املواصفات الختيار:وأبعاده للتموقع الذهبي المثلث-4

 رئيسـية عوامـل ثالثـة االعتبـار بعـني األخـذ التسـويق رجـال على السوقي بالعرض اخلاص التموقع

 احلـايل املقـدم،التموقع املنـتج أو اخلدمـة االعتبار بعني ألخذ معا املستهلكني مجهور توقعات:هي

 الثالثـة العوامـل هـذه.للخدمة واملمكنة احملتملة الفرص وأخريا التوقعات هذه مع مقارنة للمنافس

  األسئلة على باإلجابة تسمح ناجحة أداة وهو (للتموقع احملدد الذهيب املثلث)اسم عليها يطلق

 اخلاصـة التوقعـات إىل يسـتجيب املختـار التموقـع هـل - :)46:2011موفـق،( التاليـة

 ؟ املستهدفني باملستهلكني

 ؟ املقدم بالعرض املرتبطة الفرص مع التموقع هذا يتناسب هل -  

 ؟منافسيها عن بالتميز للمؤسسة سيسمح املختار التموقع هل -  

 التموقع جبوانب املراجع بعض يف أيضا وتسمى:التموقع أنواع بين للتمييز الممكنة المحاور-5

  :(mohaream, 2006 ; 49) عديدة وهي

 العاليـة والتقنيـات السـعر خـالل مـن للشـهرة الوصـول حتـاول املؤسسة:)الخدمة(المنتج تموقع-أ

 الزبائن، فئات جلميع املقدمة خدما�ا كل جربت قد تكون املؤسسة وهنا.العروض جودة وكذلك
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 واجلـودة السـعر وكـذلك التكنولوجيـة اخلصـائص خـالل مـن خـدما�ا متييـز حتـاول فاملؤسسـة إذن

 .والغرض التوزيع وقنوات

 للخدمة داركا السوق يكون هنا السوقي، حيث بالتموقع يسمى ما أو:السوق في التموقع-ب

 .قيمة أكثر بأ�ا

 متوقـع بـل خـدما�ا متوقـع ال املؤسسـة حيـث العالمـة متوقـع أو:المؤسسـة صـورة تموقـع-ج

 .خدما�ا جودة على يبىن املؤسسة متوقع أن كما.نفسها

 :(14اإللزاميــة بالعناصــر تســمى مــا أو:النـــاجح للتموقــع الســبعة القواعــد-6

Cécille,2012( 

 3- حملـه يف و جـذابا2-   )الزبـون ذهـن يف املؤسسـة صورة(:بسيطا 1- التموقع يكون أن جيب

 وصادقا خملصا   7- مرحبا و مثمرا - 6    مميزا 5-   مستداما4-    للمنافسة بالنسبة موثوق

  مداخل التعامل مع البيئة التسويقية: ثانيا

  ):7:2011كورتل، ( هناك مدخالن أساسيان للتعامل واالستجابة مع البيئة التسويقية 

العوامــل البيئيــة ال ســيطرة "يقتنــع رجــل التســويق بوجهــة النظــر القائلــة بــأن :التفاعــل التســويقي-1

ومــا عليــه إال االســتجابة لتلــك القــوى ويقــوم علــى ضــوء ذلــك بتعــديل خططــه وبراجمــه تبعــا " عليهــا

  .لذلك، أي أن فلسفة التسويق هنا هو انتظار ما سيحدث يف البيئة مث التصرف تبعا لذلك

منط الفلسفة التسويقية هنا استباق التغريات البيئية، بل إن رجل التسويق :االستباق التسويقي-2

إن اختيــار أي مــن النمطــني يف التعامــل مــع البيئــة .هم بإحــداث التغــريات البيئيــة لــتالءم خططــهيســا

وتأسيسـا علـى مـا تقـدم فـان . يعتمد بشكل أساسي على أهداف املؤسسة والظروف اليت تواجهها

  .ةأوال البيئة اجلزئية أو البيئة الداخلية وثانيا البيئة الكلي: البيئة التسويقية تتكون من نوعني

 البيئة التسويقية كعنصر أساسي بالنظام المعلومات التسويقي:المحور الرابع

يرتكـــز نظـــام املعلومـــات التســـويقية علـــى جمموعـــة متنوعـــة مـــن البيانـــات الـــيت يســـتمدها مـــن البيئـــة 

التسويقية احمليطة به، حيث تعـد هـذه البيئـة مصـدرا هامـا وأساسـيا لتلـك البيانـات مـن جمموعـة مـن 

  )1985:07 شهيب، ( العناصر

  :تتضمن الفئات التالية:العناصر المكونة للبيئة الخارجية المحيطة بالمنظمة:أوال
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  .املؤسسات املالية، احمللية والدولية3-املوردون 2- املستهلكون احلاليون أو املرتقبون  1-

ملنظمـة ألعمـال احلكومـة ممثلـة يف األجهـزة التخطيطيـة والرقابيـة والقـوانني ا5- نقابات العمال  4-

  .املؤسسات التعليمية املختلفة6-منظمات األعمال 

  العناصر المكونة للبيئة التنافسية التي تعمل في ظلها المنظمة: ثانيا

تتمثــل هـــذه العناصـــر يف الشـــركات املنافســـة الـــيت تعمــل يف نفـــس جمـــال عمـــل املنظمـــة، يلعـــب هـــذا 

نـــات اخلاصـــة بـــاألداء التـــارخيي واحلـــايل، والـــربامج املصـــدر دورا بـــالغ األمهيـــة يف إمـــداد املنظمـــة بالبيا

املرتقبة للمنظمات املنافسة، وكذا الفرص والتهديدات املتعلقة �ـؤالء املنافسـني، وتعـد هـذه النوعيـة 

مــن البيانــات علــى درجــة عاليــة مــن األمهيــة فمــن خالهلــا يــتم حتديــد األســاليب الــيت ســيتم إتباعهــا 

إضافة منتجات جديدة، وتنويع وتبسـيط خطـوط املنتجـات، ومـا لتمييز وتطوير منتجات املنظمة و 

إىل ذلـــك مـــن األمـــور املـــؤثرة علـــى تكـــوين مـــزيج املنتجـــات والـــيت تـــؤدي إىل التغلـــب علـــى املواقـــف 

  )2001:09 عبد العزيز حسن، (التنافسية احلادة يف األسواق املختلفة للمنظمة

  العناصر المكونة للبيئة الداخلية للمنظمة:ثالثا

ونشـــري هنـــا إىل جمموعـــة مـــن املصـــادر الـــيت تصـــف العمليـــات املختلفـــة الـــيت تـــؤدي داخـــل الـــنظم   

واإلمكانيات املادية والبشرية املتاحة لتلك النظم سواء ما يتعلق بطاقـة اآلالت واملعـدات  الوظيفية،

  .املنظمةيال�ا، واملوارد املالية وأهداف ضاملتاحة، وكفاءة العاملني، وقدرة اإلدارة وتف

و يــتم احلصــول علــى تلــك البيانــات مــن خــالل قواعــد البيانــات املتصــلة بــنظم املعلومــات الوظيفيــة 

  .باملنظمة، واليت هلا عالقة بنظام املعلومات التسويقية

  الخاتمة

ال ميكــن ألي مؤسســة أن تتخلــى عــن نشــاطها االبتكــاري وان فعلــت ذلــك فمصــريها الــزوال،     

ة هــــي الفضــــاء الشاســــع ملنظمــــات األعمــــال الــــيت يــــتم فيهــــا توظيــــف مجيــــع وتبقــــى البيئــــة التســــويقي

االســرتاجتيات التنافســية مــن خــالل دراســة مســتوفية للســوق احمللــي معتمــدة يف ذلــك علــى عناصــر 

النظام املعلومايت التسويقي الذي يبقى دائما هو الوحيد الذي يكشف لنا تلك امليزة التنافسية اليت 

األعمـال أهـدافها اإلسـرتاجتية واملتمثلـة عمومـا يف حتقيـق األربـاح والبقـاء  من خالهلا حتقـق منظمـات

كمـا أن دراسـة البيئـة التسـويقية وحتليلهـا سيسـمح لكـل مؤسسـة .يف األسواق والتموقـع لفـرتة أطـول
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تنشط يف جماهلا بان حتفظ تلك املعلومات من اجل اصطياد الفرص وتفادي التهديدات فضال عن 

  .يانات تستخدمها وقت احلاجة أو عند اختاذ قرارات تسويقيةأ�ا تؤسس قاعدة ب

ولذلك يتوجب على مديري التسويق مبنظمات اإلعمال  أن يراعوا أكثر عند تصميم اسرتاجتيات  

املزيج التسويقي مجيع املتغريات بالبيئـة التسـويقية الن املؤسسـة الصـناعية أو التجربـة أو اخلدميـة إمـا 

  .علة مع البيئة التسويقية أو بصيغة أخرى أ�ا تؤثر أو تتأثرأن تكون فعالة أو متفا
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  التأمين المصرفي كنموذج لالبتكار في الخدمات

  جامعة المدية - شراطي نسيمة.أ

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

  

  :الملخص         

التحديات اليت يهدف البحث إىل تقدمي مفهوم االبتكار يف اخلدمات املصرفية باعتباره من أهم 

السريعة اليت تشهدها الصناعة املصرفية، األمر  تواجه العمل املصريف خاصة يف ضوء التحوالت

لتقدمي بعض املنتجات  فيما بينها الذي أوجب على املصارف وشركات التأمني التكامل واالشرتاك

 . واخلدمات التأمينية، وهنا برز مفهوم التأمني املصريف

البحث مفهوم االبتكار ونركز على االبتكار يف اخلدمات املصرفية، كما  هذا يف نتناول وسوف

 .  سنتطرق إىل نشاط التأمني املصريف، وأخريا نسلط الضوء على واقع هذا األخري يف اجلزائر

التأمني املصريف، بنك  ،اإلبداع، االبتكار، االبتكار يف اخلدمات املصرفية: الكلمات المفتاحية

  .التأمني

Abstract: 
            

The research aims to introduce the concept of innovation in banking services 
as one of the most important challenges facing the banking business, 
especially in light of the rapid changes taking place in the banking industry, 
which is obligatory for banks, insurance companies, integration and 
participation among themselves to provide some insurance products and 
services, and here emerged the concept of bancassurance.                                
                   
We will address in this paper the concept of innovation and focus on 
innovation in banking services, and we will look into banking activity 
insurance, and finally shed light on the reality of the latter in Algeria.            
                                                                                               
Key words: Creativity, Innovation, Innovation in banking services 
،Bancassurance, Insurance Bank. 
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  مقدمة 

 التكنولوجي، عوملة كالتسارع املتغريات من جمموعة تفرضها اليت السريعة التحوالت ظل يف 

 ....املعرفة حجم يف اهلائلة الزيادة املستهلكني، أذواق تغري سرعة املنافسة، اشتداد األسواق،

أصبح التحدي الرئيس الذي يواجه املنظمات هو كيفية زيادة قدرا�ا التنافسية واحملافظة عليها 

 مكانة اإلبداع واالبتكار، هذا األخري أخذ إىل حاجة فأصبحت يف أكثرملواكبة تلك التغريات، 

مورد  اإلبداع أضحى املنطلق هذا ومن تنافسية هلا، ميزة ميثل وأصبح املنظمة سياسات يف معتربة

  .وإدارته تنظيمه حسن إىل املنظمات تسعى

 الودائع على أساسا القائمة التقليدية أنشطتها يف املصارف تضرر إىل التطورات هذه أدت وقد  

 البنوك بدأت هلذا ونتيجة املباشر، التمويل سبل وانتشار ومنو التنافسي الضغط بسبب والقروض

إسرتاتيجية تنمية جديدة للتكيف مع التغريات اليت تشهدها البيئة املالية العاملية، حيث  تنفيذ يف

 توزيع يف تحاولت هي األخرى الدخول يف أنشطة مالية أخرى لضمان البقاء يف السوق، فوجد

 نوعني تقدم املصارف أصبحت حيث االسرتاتيجيات هذه إحدى شبابيكها عرب التأمني منتجات

 الودائع قبول يف أساسا املتمثلة املصرفية املنتجات تقدم فهي واحد، آن يف املالية املنتجات من

 أصبح إذ أخرى، جهة من تأمينية خدمات وتقدمي جهة، من االئتمان وبطاقات القروض وتقدمي

 هذا عرف وقد الشباك نفس من ومصرفية تأمينية منتجات على احلصول املصرف زبائن بإمكان

  ".املصريف التأمني "ب األنشطة من النوع

وحىت تستطيع االرتقاء إىل مستوى التحديات املتباينة اليت تواجه العمل املصريف، سعت البنوك   

اجلزائرية خبطوات متسارعة حنو ابتكار وتطوير جودة اخلدمات املصرفية املقدمة، وذلك بغرض 

  .  زيادة قدر�ا التنافسية

بتكار يف اخلدمات املصرفية وعلى ضوء ما سبق، جاء هذا البحث كمحاولة لتوضيح أمهية اال  

باعتباره أحد أهم السبل اليت تساهم يف الرفع من تنافسية املصارف، مع إلقاء الضوء على صناعة 

مل تدرجها املصارف ضمن نشاطا�ا التقليدية وهي التأمني املصريف، باإلضافة إىل إبراز واقع 

  .املصريف باجلزائر التأمني

  : ةومنه ميكن طرح اإلشكالية التالي

  ماهو نشاط التأمين المصرفي، وما واقع هذا األخير في الجزائر؟    

 :وملعاجلة هذه اإلشكالية يتم تقسيم البحث إىل احملاور التالية



 

  شراطي نسيمة       /أ       ت                                               مصرفي كنموذج لالبتكار في الخدماالتأمين ال 

  

  2015سبتمبر -04:العدد المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                               
72 

 .في الخدمات المصرفية واإلبداع االبتكار:المحور األول

  .اإلطار المفاهيمي للتأمين المصرفي :المحور الثاني

 .المصرفي في الجزائرواقع التأمين : المحور الثالث

  

 واإلبداع في الخدمات المصرفية  االبتكار:المحور األول                                     

  :مدخل لالبتكار والمفاهيم المتعلقة به:أوال

 عن الناتج الغموض بعض إزالة من البد االبتكار، مبفهوم يتعلق ما كل عرض يف الشروع قبل  

   .والتغيري واالبتكار اإلبداع بني منيز سوف وهكذا ذا املوضوع،به املتعلقة املصطلحات كثرة

 :اإلبداع و االبتكار -1

 هلم(créativité) واإلبداع  (innovation)االبتكار مصطلح أن على األدبيات تدل  

 بني التفريق إىل مييلون املتخصصني الكتاب بعض أن إال األحيان، غالبية يف املعىن نفس

 هذه بوضع اإلبداع فيتعلق أما مميزة، جديدة فكرة باستكشاف يتعلق فاالبتكار املصطلحني،

 إذا ،وعليه.لزبائنها املنظمة تقدمها خدمة أو سلعة أو عملية شكل على التنفيذ موضع الفكرة

والتسويقي،  اإلنتاجي وبنشاطها باملنظمة يتعلق اإلبداع فإن متعلق باألشخاص عام االبتكار كان

 ويقف اإلبداع يسبق عامة بصفة وهو عليه والتدريب اإلبتكاري ميكن تعلمه كما أن التفكري

  .1جناحه شروط كأحد

ومن هذا املنطلق ميكن القول أن االبتكار هو عملية خلق أو تقدمي فكرة جديدة لغرض تطوير 

ع فيشري إىل أما اإلبدا . سلعة أو خدمة أو طريقة عمل معينة بغض النظر عن تطبيق هذه الفكرة

العملية اليت يتم فيها نقل الفكرة اجلديدة إىل الواقع العملي حبيث يؤدي ذلك إىل إنتاج سلعة أو 

   .2تقدمي خدمة أو أي نشاط وبشكل فعلي، أي اإلبداع هو املرحلة الالحقة لالبتكار

 انه ونعترب متالزمان مانهأ نعتقد فإننا اخلاص، مدلوله مصطلح لكل كان مما سبق، حىت ولو    

  .فصلهما اخلطأ من

 :3والتغيير اإلبداع-2

 من كشكل التنظيمي التغيري خاصة التغيري، يظهر اإلبداع، تتناول اليت الكتب من كثري يف

 اإلدارية التغيريات به نقصد التنظيمي فالتغيري بينهما، من التمييز البد لكن اإلبداع، أشكال
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 عكس على التغيري أقسامها، فاملالحظ أن بعض أو ككل املنظمة ومتس رمسي بشكل املخططة

 .العمل جمموعة أو بالفرد يهتم ال اإلبداع

 :اإلبداع تعريف -3

 ومن احلدود هذه يتجاوز اإلبداع مفهوم أن إال التكنولوجي، جانبه من اإلبداع تناول يتم ما غالًبا

 .لإلبداع خمتلفة تعاريف يلي فيما نورد خمتلف املفاهيم على التعرف أجل

 سواء املنظمة خارج من اتهاستعار متت أو املنظمة داخل طورت فكرة تطبيق هو اإلبداع" -

 وهذه اخلدمة، أو الربنامج أو السياسة أو العملية النظام أو أو الوسيلة أو باملنتوج تتعلق كانت

 . "4طبقتها حينما للمنظمة بالنسبة جديدة الفكرة

 عملية يف التجديد أو خدمة أو سلعة شكل على جديد منتج تقدمي هو املنظمة يف اإلبداع " -

 املنظمة وظائف خالل من متنوعة أشكاال اإلبداع اخلدمة، ويأخذ أو السلعة هذه أو توزيع اإلنتاج

 املستهلكني، حباجة تفي أكثر خدمة أو سلعة تطوير أو إنتاج يتم فقد ،وأفراد وتسويق إنتاج من

 أو احملتوى، أو احلجم أو اخلدمة أو السلعة شكل يف اإلبداع يكون أقل، وقد بتكلفة تنتج أو

 يكون أو أدائها، كفاءة حتسني أو عمرها، إطالة أو ا،تهاستخداما تنويع أو وموعد تقدميها، طريقة

 أو املنافسني أو املوردين مع للتعامل جديدة أجياد طرق أو والتوزيع النقل أو اإلنتاج طرق يف التغيري

  5.فيها األفراد إدارة أو املنظمة تنظيم طرق تطوير

 جديدة وعالقات مبنظور واملشكالت واألشياء الظواهر إىل النظر تتضمن عملية هو اإلبداع" -

 أو اجلماعة أو الفرد ويقود العامة والبيئة املنظمة والعمل وبيئة الفرد فيها يتفاعل مألوفة، غري

 جديدة أداة جديد أو شيء إنتاج إىل يؤدي مبا األشياء بني والربط واالستقصاء بالبحث املنظمة

 جديدة طرق أو القرارات واختاذ واالسرتاتيجيات واإلشراف القيادة يف جديدة أفكار مثل عملية أو

   "6.وغريها التنظيمي اهليكل أو تصميم العمل تصميم يف

 :اإلبداع خصائص-4

 من موعةلمج االحتكام الضروري من يصبح والتعاريف، املصطلحات من اهلائل احلجم هذا أمام

  :، وتتمثل يفدونه من ومتييزه اإلبداع على على التعرف تساعد اخلصائص

 .املنظمة داخل إجراء أو عملية أو ملموس، منتوج عن عبارة اإلبداع -
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 أو معينة إدارة عمل، مجاعة( تطبيقه حمل للمجتمع بالنسبة جديًدا شًيئا اإلبداع ميثل أن بد ال -

 .باجنازه يقومون الذين لألفراد جديًدا بالنسبة يكن ومل حىت )ككل املنظمة

  .7روتيين يكون ال أن االبتكار صفات من-

 .عارًضا وليس مقصوًدا يكون أن اإلبداع على جيب-

 .ككل للمجتمع حىت أو فروعها بعض أو للمنظمة، فائدة حتقيق إىل حتًما االبتكار يهدف -

 طريقة يف تغيري بعمل األشخاص احد قام فإذا .فوائده و آثاره بعمومية يتسم أن لالبتكار بد ال -

 قبيل من ذلك يعترب فال املنظمة، يف األفراد باقي ملحوظا على أثرًا له يكن ومل عمله، أداء

  .8االبتكار

 :اإلبداع أنواع-5

املعايري، ويتم تقسيم  تعدد بسبب خمتلفة تصنيفات يف اإلبداع أنواع حلصر حماوالت عدة توجد

  :9أنواع اإلبداع يف الفئات التالية

 اإلبداع بني التمييز يتم وهكذا ،لطبيعته اعتبارًا اإلبداع تصنيفات على حتتوي األوىل الفئة -

 التصنيف اعتماد ميكن كما املؤسسايت، واإلبداع اإلبداع التكنولوجي التنظيمي، اإلبداع التجاري،

 يف تغيريات على اإلداري اإلبداع التكنولوجي، حبيث حيتوي واإلبداع اإلداري اإلبداع :التايل

 يشمل اإلبداع بينما ...جديدة واسرتاتيجيات سياسات الوظائف، وتصميم التنظيمي، اهليكل

 تستخدمها اليت التقنيات يف تغيريات أو جديدة خدمات أو منتجات تطوير الفين أو التكنولوجي

 .اإلنتاج فنون وأساليب يف وتغيريات املنظمة،

 خاص إبداع إىل اإلبداع يقسم الذي ذلك هو الفئة هذه يف استعماال األكثر التصنيف أما

 .بالعمليات خاص وإبداع )املنتجات كلي يف أو جزئي سواء وتطوير حبث( باملنتوج

 التمييز يتم وهكذا ،لإلبداع التخطيط معيار على القائمة التصنيفات فيها جتمع الثانية الفئة -

 تكون ما وغالًبا املنظمة طرف من وختطيطها هلا اإلعداد اليت مت تلك أي املربجمة، اإلبداعات بني

 .الضرورة فقط وعند آخر إىل حني من حتدث واليت مربجمة غري وأخرى مستمرة،

 درجة االعتبار يف فتأخذ اإلبداع نتائج معيار على تعتمد اليت التصنيفات ختص الثالثة الفئة -

 وملموسة مهمة تغريات حتدث اإلبداعات فبعض يف املنظمة، اإلبداع حيدثها اليت التغريات وعمق
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 على(innovations routinières) باجلذرية، فتدعى للمؤسسة التنظيمية املمارسات يف

 . (innovations radicales)بالروتينية  تسمى اليت السطحية اإلبداعات عكس

 .المصرفية والعوامل المؤثرة فيه الخدمات في واالبتكار اإلبداع :ثانيا

مل يعد اإلبداع املؤسسي ترفاً بل أصبح عنصراً رئيساً لالستمرار، ألن احلاجة باتت ملحة للتغيري    

وإلعادة صياغة أدوات العمل لضمان حتقيق أفضل نتيجة، كما أصبح اإلبداع مدخًال رئيسياً 

  .10على جناح املصارف وبقائها واستمرارها  للمنافسة وأحد املقاييس للحكم

   :مفهوم االبتكار المصرفي -1

وهو تقدمي خدمات مصرفية , إن مفهوم االبتكار املصريف ال خيتلف عن املفهوم العام لالبتكار 

وميكن لإلبداع املصريف أن يتجسد يف , والتألق يف تقدمي اخلدمات احلالية, مبتكرة وجديدة

مزيج مناسب من اخلدمات املصرفية تليب احتياجات العمالء وجتعلهم أكثر والءا للبنك،   تكوين

و يعين بل ويتطلب البحث املتواصل عن تطوير املنتجات املصرفية بشكل حيقق فوائد كبرية وه

  11.للعمالء وجيعل املؤسسة املصرفية متميزة لدى هؤالء العمالء

 و منتجات جديدة ابتكار على املصرف قدرة يف يتمثل املصرفية املنتجات يف واالبتكار اإلبداع-

باستخدام  وذلك الزبائن حاجات إشباع �دفأصال  موجودة تطوير منتجات تقدميها، أو

 تقليد إىل اجلديد باملنتج املقصود يعود أو واالتصال، املعلومات وتكنولوجيا احلديثة التكنولوجيا

 .12للمصرف بالنسبة جديدة السوق ولكنها يف منتوجات موجودة

 المصرفية الخدمات ابتكار خطوات-2

  :13كاآليت إجيازها ميكن اجلديدة اخلدمات بابتكار تقرتن إجراءات أو خطوات هناك

 خارجية؛ أو داخلية مصادر من هذه كانت سواء اجلديدة، األفكار توليد -

 البنك؛ إمكانيات ضوء يف أفضلها واستخالص األفكار غربلة -

 والتوزيعية اإلنتاجية والقدرات املتوقع والطلب كلفتها نواحي من لألفكار االقتصادي التقييم -

 واخلدمات املنافسة؛

 وحماولة حمدود نطاق يف جتربته اجل من السوق يف طرحه خالل من ذلك ويتم :اخلدمة اختيار -

 إزاءه؛ املستهلكني أفعال ردود احلصول على
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 تنافسية كبرية بكميات ويطرح االختبار يف اجلديدة اخلدمة جناح بعد ذلك يتم : النهائي التقييم -

 يف السوق؛

 بينها فيما تتفاعل العوامل من جمموعة يتطلب أمرا جديدة خدمة طرح يف البنك جناح ويعترب

 :أمهها

 الكفاءة؛ حتقيق -

 التنافسية؛ األسبقيات حيقق مبا التصميم عن التبسيط و االجناز وسرعة الدقة حتري -

 اجلودة؛ مستوى رفع -

 المصرفية الخدمات في واالبتكار اإلبداع أهداف-3

 حيث ، وتوسعها اخلدمات هذه تطوير إىل املصرفية اخلدمات يف واإلبداع االبتكار عملية�دف 

 الضروريات وهي من املصرف، لدى والتطوير البحث بنشاط ترتبط ومتكاملة شاملة عملية�ا أ

 تزايد حدة ظل يف واالستمرار خاصة التنافسية امليزة حتقق للمنظمة اإلسرتاتيجية واحليوية اليت

 حاجات إشباع أجل من املصرفية وتطويرها خدماته يف االبتكار إىل املصرف تدفع اليت املنافسة

 تعزيز وبالتايل احلاليني، الزبائن على احملافظة مع اجلدد، الزبائن من مزيد وجذب الزبائن اجلديدة،

 .14الطويل املدى على رحبيته زيادة شأنه من الذي التنافسي املصرف التجاري وضع

البنوك  عن لتمييزها احلاجة تربز لذلك البنوك، أ�ا متشا�ة بني هي املصرفية اخلدمات مييز ما إن 

 مصرفية مؤسسة بأنه زبائنه إقناع املصرف يستطيع عندما حتقيقه يتم التمييز وهذا األخرى، املنافسة

  .15املقدمة وكميتها خدماته بنوعية متميزة، لتميزها

 المصرفية الخدمات في واالبتكار اإلبداع على المؤثرة العوامل :4

 من للعديد خيضع جيعله مما واضحة خبصوصية املصرفية املؤسسات يف واالبتكار اإلبداع ميتاز  

 .املصرفية للمؤسسة املالئم االبتكار حتديد عملية يف العوامل املؤثرة

 والكيف، الكم ناحية االبتكار من على املؤثرة العوامل هذه جماميع يف التباين من الرغم وعلى  

 : هي عوامل بثالثة حتديدها أنه باإلمكان إال

 املؤسسة تتمتع �ا اليت والبشرية املادية بالقدرات تتعلق العوامل هذه إن :الداخلية العوامل .أ

 عدد من البنك وحجم السائد، اإلداري التنظيمية، والنمط والثقافة التنظيمي، ،واهليكل املصرفية
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 القوة نقاط متثل نقاط وهي واالبتكار، لإلبداع العليا اإلدارة ودعم املصرفية وتنوع األنشطة الفروع

 . 16املصرفية املؤسسة يف االبتكارية العملية بناء يتم على أساسها اليت والضعف

 كاملنافسة املهمة، والبيئية اخلارجية البيئية واملؤثرات العوامل جممل وهي :الخارجية العوامل .ب

  .والسياسية والتشريعية والثقافية االجتماعية واملالية، االقتصادية البنوك، والظروف بني

 الشخصية العوامل مثل االبتكار يف تؤثر اليت العوامل من جمموعة وهي : الخاصة العوامل .ج

 متثل واليت واالبتكار، اإلبداع حنو اجتاه لديهم الذين واملوظفني باملدراء اخلاصة واإلدارية والسلوكية

 و اإلبداع عملية يف للمؤسسة التنظيمية الثقافة دور يربز وهنا االبتكار حنو عوامل االجتاه حمددات

 . 17التنظيمية املخرجات على مباشر غري أو تأثري مباشر له يكون الذي االبتكار

 :المصرفية الخدمات في واالبتكار اإلبداع لدفع الرئيسية المداخل-5

 :18وهي املصرفية اخلدمات يف واالبتكار اإلبداع أجل من أساسية مداخل ثالثة هناك

 القرارات اختاذ يكون أن بالضرورة ليس أنه أي اهلرمية تكسري يف يتمثل الذي :األول المدخل .أ

 جيب واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تطور ضوء ففي املنفذين، املوظفني إىل اإلدارة العليا من

 خاصة املصرفية اخلدمات تطوير أجل من أفقية البنكية اإلدارة مستويات العالقات بني تكون أن

 يف الرئيسية الداخلية املصادر بني من الزبائن مع مباشرة له عالقة الذي "البنكي" أن علمنا إذا

 . جديدة مصرفية خدمات إبداع وابتكار بإمكانه الذي املصرفية اخلدمات تطوير

 خدمة بتقدمي البنك يقوم حيث جديدة مصرفية خدمة إضافة يف يتمثل :الثاني المدخل .ب

 إسرتاتيجية اعتماد يتم أي اجلديدة، لألسواق أم احلالية لألسواق كانت جديدة سواء مصرفية

 .اخلدمات يف اطار ما يسمى بالبنوك الشاملة تنويع

 حاليا القائمة البنكية للخدمة الضمنية اخلصائص يف تعديالت إجراء وهو :الثالث المدخل .ج

 واملنافع عناصرها، خصائصها حيث من اخلدمة من للمستفيدين اخلدمة خالل إعادة تصميم من

 التعديل جديدة مبتكرة خدمة وتعترب اخلدمة، مكان يدرك املستفيد وجعل حيصل عليها سوف اليت

  .عليها واضح والتحسني
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  للتأمين المصرفي ألمفاهيمي اإلطار: المحور الثاني

عرفت املعامالت املالية واملصرفية عدة مستجدات وتطورات متسارعة، حتمت على املصارف 

وشركات التأمني التكامل واالشرتاك يف تقدمي بعض املنتجات واخلدمات التأمينية، أي اشرتاك 

وهي هذين القطاعني يف صناعة خدمة مل تكن موجود من قبل ضمن اخلدمات التقليدية، أال 

  .صريفة التأمني أو خدمة التأمني املصريف

   (bancassurance) :المصرفي التأمين مفهوم-1

 يف ذلك وانتشر بعد األوىل العاملية احلرب بعد أملانيا يف املصريف للتأمني الظهور بداية كانت  

يف فرنسا  ستعملاونشري إىل أن مصطلح التأمني املصريف , العريب العامل مث ومن أوروبا دول خمتلف

للتعبري عن بيع منتجات تأمينية عن طريق وساطة شبكة بنكية، واقتصر هذا املفهوم  1980عام 

على التوزيع فقط، أي قيام املصارف بدور املوزع واملسوق للخدمات التأمينية لصاحل شركات 

 نظر وجهات وبتعدد اإلسرتاتيجية مناذجه بتعدد املصريف التأمني تعاريف تعددت وقد .التأمني

 .19االقتصاديني له

 واجنازها يتم تصميمها تأمينية منتجات وتسويق ببيع البنوك قيام عن املصريف التأمني يعرب-

 بأي أو جبميع شركة التأمني نيابة عن البنك يقوم حبيث التأمني، وشركة البنك قبل من وتطويرها

 التأمني شركات أعمال وفروع بنوعيتعلق  فيما وذلك التعليمات عليها تنص اليت األعمال من

  20..االتفاقية حدود وضمن مبمارستها له املرخص

التأمني  وشركات البنوك بني املربمة االتفاقيات من كبرية جمموعة يغطي مصطلح التأمني املصريف -

 املصدر نفس من والتأمينية املصرفية واخلدمات املنتجات توفري تضمن احلاالت مجيع يف واليت

  .التأمني سوق الخرتاق البنوك اليت تبذهلا اجلهود إىل يشري كما العميل، لنفس

 The Life Insurance Marketing and)(للتأمني LIMRAقاموس  أن كما-

Research Assocition  من احلياة على التأمني وخدمات منتجات تقدمي "أنه يعرفه على 

  .21االجياري االئتمان ووكاالت البنوك قبل

ويوجد تعريف آخر للتأمني املصريف، حيث يعرف هذا األخري على أنه درجة التكامل ما بني   -

و شركة التأمني، فيطرح ويسوق منتجات تأمينية بصورة مشرتكة، هذا النوع من األنشطة   املصرف

بدأ يف شكل تعاون ما بني املصارف وشركات التأمني من خالل تقدمي منتجات التأمني على 
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 تطورت لتشمل تأمني احلوادث و عممت على كافة ا�تمعات خاصة بعد حدوث احلياة، مث

مع اإلشارة إىل أن هذه األنشطة ما كانت  ،موجة من التكامالت بني املصارف وشركات التأمني

لتحدث لو مل يسبقها عملية تكامل ما بني املصرف وشركة التأمني، وما سهل للمصارف ممارسة 

ج ما بني عمل كل من املصارف وشركات التأمني هو استحداث ترسانة هامة أعمال التأمني بالتزاو 

الذي أصدر يف الواليات )  glass steagall act(من التشريعات والتنظيمات مثل قانون 

، والذي أتاح للبنوك األمريكية هامشا من احلرية ومكنها من 2001املتحدة األمريكية يف عام 

زاولتها من طرف البنوك من قبل، ويندرج ذلك يف إطار التحرر اقتحام أنشطة مل يكن مسموحا مب

  .22املايل واملصريف الذي أصبح مسة معظم األنظمة املصرفية يف خمتلف دول العامل

التأمني املصريف يف أبسط : وكتعريف شامل ومبسط للتأمني املصريف ميكن تقدمي التعريف التايل-

خالل قنوات التوزيع املتوفرة لدى البنك، والذي يصف أشكاله هو توزيع منتجات التأمني من 

باقة من اخلدمات املالية اليت تغطي احتياجات العمالء من املنتجات واخلدمات املصرفية 

  .والتأمينية، ويف هذه احلالة يسمى البنك ببنك التأمني

  :المصرفي التأمين مزايا-2

 :ق القنوات التاليةالتأمني يتحقق عن طري وشركات البنوك بني إن التعاون

 .جديدة تابعة شركات إنشاء-

 .املشرتكة املشاريع-

 .تأمني لشركات البنوك متلك-

 .التوزيع اتفاقيات-

 باجلهات املعنية، تتعلق خمتلفة بعوامل مرتبط أخرى دون طريقة أية اختيار أن بالذكر واجلدير  

التعاون يعود بالفائدة على كليهما ، كما أن هذا 23وميزاته خصوصياته له تعاون نوع كل أن ذلك

  :وعلى العمالء كذلك، ونورد هذه االجيابيات يف النقاط التالية

 :التأمين لشركات بالنسبة -أ

 التأمني شركات على بالنفع يعود التأمينية للمنتجات جديد توزيع مصدر توفري. 

 يف تسويق جديدة قنوات إتباع خالل من التأمينية اخلدمات تكلفة ويف الوقت يف التوفري 

 .املنتجات
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  ختفيض تكلفة اخلدمات التأمينية مما ينعكس على أسعار التأمني اليت تصبح أسعار

  .تنافسية

 التأمني ممكن  يف حالة تكوين املشروعات املشرتكة واالندماج بني املصارف وشركات

 . لشركات التأمني احلصول على مساندة املصرف ملركزها املايل

  لشركات التأمني يف شبكة نقاط البيع من خالل شبكة فروع املصرف وقر�ا توسع فوري

  .24الوسطاء من واسعة لشبكة احلاجة من العمالء دون

  دخول شركات التأمني يف صناعة صريفة التأمني يعترب مصدر جديد لألعمال، فمعظم

ستقطا�م العمالء الذين يتم استقطا�م من خالل املصرف قد ال ميكن لشركة التأمني ا

من دون املصرف، ضف إىل ذلك أن شركات التأمني عادة ما تسعى الستقطاب 

  .امليسورين وال تقوم بالرتكيز على الطبقات الوسطى

  ،تعود ثقة العميل باملصرف الذي يتعامل معه إجيابيا على مسعة شركة التأمني وانتشارها

  .هورمما يسمح لشركة التأمني الوصول إىل شرحية جديدة من اجلم

  ،ميكن لشركات التأمني بيع منتجات مل يكن من ا�دي تسويقها لوال صريفة التأمني

  ).تكلفة البيع، إعادة التأمني( وهذا راجع العتبارات التكلفة اإلنتاجية للوحدة 

 25.حتديث التغطية التأمينية مبا يتوافق مع احتياجات العمالء  

إن دخول املصرف إىل جانب شركات التأمني لتقدمي بعض اخلدمات  :للمصرف بالنسبة -ب

  :التأمينية هلا مزايا بالنسبة له، تتمثل يف

 للعمالء املمنوحة القروض على املخاطر حجم من التقليل. 

 البنوك خاصة يف ظل تدين عوائد العمل  تقدمها اليت املالية اخلدمات نطاق توسيع

  .الرحبيةاملصريف التقليدي و تقلص هوامش 

 بيع  نشاط من حتصيلها يتم اليت واألجور العموالت خالل من البنك دخل زيادة

 .التأمينية املنتجات

 ثقتهم بالبنك تعزيز وبالتايل والوقت اجلهد وتوفري البنك لعمالء شاملة خدمة توفري. 

 القرض، مثال يقوم  إلعطاء التأمني ملنتجات الرتويج عند أكثر قروض منح على القدرة

  .26املصرف بتسويق التأمني على املسكن مع منح التسليفات العقارية
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  استخدام أفضل وأكثر فاعلية لشبكات الفروع وزيادة اإلنتاجية، حيث يقوم املصرف

بتقدمي خدمات جديدة للعميل دون زيادة كبرية يف املصارف القائمة، وبالتايل يتم توزيع 

  .ت اليت يستخدمها العميلالتكلفة الثابتة على عدد أكرب من املنتجا

  زيادة حصة املصرف من السوق واستقطاب العمالء، واحلفاظ عليهم من خالل عرض

منتجات أكثر تنوعا، وبالتايل زيادة والء العمالء للبنك من خالل زيادة عدد املنتجات 

  .اليت يستخدمها العميل

 ا�ا مهارات حتسني القدرات التنافسية للمصارف يف سوق اخلدمات املالية واكتس

  .27جديدة

  عرض منتجات متنوعة وحلول أكثر تكامال على العميل بالنسبة الستثماراته املتوسطة

وطويلة األجل، حيث يتجه العمالء إىل االبتعاد عن الودائع لصاحل منتجات التأمني 

وصناديق االستثمار ذات املردود األعلى، مما يؤدي إىل احلفاظ على هذه الشرحية من 

 .ءالعمال

  تعترب شكل إلدارة املخاطر، إذ أن الزيادة يف الرسوم احملصلة من بيع التأمني ممكن

  .28استخدامها لتعويض اخلسارة النامجة عن القروض املعدومة

  :29يعود التأمني املصريف على العمالء باملزايا التالية:بالنسبة للعمالء -

 اخنفاض التكلفة التأمينية واخنفاض أسعار التأمني.  

 تطوير املنتجات التأمينية مبا يتناسب مع احتياجات العمالء.  

 االستفادة من حزمة متكاملة من اخلدمات املالية، التأمينية واملصرفية.  

  إتاحة فرص التسوق للعمالء من خالل ختفيف العناء وإمكانية االستفادة من اخلدمات

  .البنكية والتأمينية يف أن واحد

  :التأمين المصرفي حمتطلبات نجا أسباب ظهور و -3

من أهم األسباب اليت دفعت البنوك إىل االستثمار يف :التأمين المصرفي أسباب ظهور-3-1

          :30السوق التأميين ميكن تلخيصها يف النقاط التالية

 الطبيعة التكاملية للمنتجات املالية للبنك والشركة التأمينية.  
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  تكاليف التوزيع، التكاليف ( أشكاهلا البحث عن التخفيض يف التكاليف مبختلف

        ).التقنية، بنك املعطيات

   عن طريق إدخال وتوسيع حجم املنتجات : االستفادة من اقتصاديات احلجم

املعروضة، وهنا تستطيع البنوك وشركات التأمني جمتمعة إنتاج منتجات بسعر تنافسي 

  .مقارنة مبنتج مقدم من طرف عدة عارضني

  يف هو إطار مساعد للتقارب بني البنوك والشركات التأمينية وتطور مفهوم التأمني املصر

  .ما يعرف بالبنوك الشاملة

 أن درجة التطور التكنولوجي للبنوك أكرب منها يف الشركات التأمينية.  

 متكني البنوك من زيادة والء عمالئها عن طريق تقدمي خدمة كاملة هلم.  

  :التأمين المصرفي متطلبات نجاح -3-2

دولة ألخرى،  من الدرجة بنفس التأمين المصرفي ويتطور ينمو ال ملاذا معرفة السهل من ليس  

جناح البنك التأميين لعوامل خارجية متعلقة ببيئة البلد الذي يعمل إال أن اخلرباء واحملللني يرجعون 

 .فيه بنك التأمني، وعوامل داخلية متعلقة بنموذج البنك التأميين يف حد ذاته

  :العوامل الخارجية - أ

 التأمني بعملية املتعلقة التنظيمية اللوائح وكذا والتشريعات القوانني إن :.اإلطار التشريعي للبلد -

 من حتد ال مالئمة قانونية بيئة مع وجود النشاط، هذا تنمية من السلطات وموقف املصريف

 أهم العوامل تعترب منحصص واملشاركة يف شركات التأمني اخلاصة �ا،  شراء يف البنك إمكانيات

 قانون لصدور فمثال كان .أكرب وبسرعة أكرب بسهولة بالتوسع املصريف التأمني لنشاط تسمح اليت

AMATO التأمني، بينما كان  شركات يف لالستثمار حافزا للبنوك 1990ايطاليا عام يف

 صريفة تطور عائقا أمام 1933عام   LE GLASS STREAGALL ACTقانون 

  . األمريكية املتحدة الواليات يف التأمني

 التأمني منتج يف االستثمار على املستهلكني تشجيع الضريبية للمزايا ميكن :المزايا الضريبية -

 يف املصريف التأمني خدمة عرب املوزعة على احلياة التأمني أو التقاعد، فمثال بوليصات احلياة على

  .31الضريبية الكبرية املزايا خالل من تفسريه ميكن والذي كبريا منوا عرفت واسبانيا وايطاليا فرنسا
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وصورة طيبة ويكون  فاملصارف اليت تتمتع بسمعة: العمالء لدى للمصارف الجيدة الصورة-

 املالية املشاكل مع التعامل على قدرة مسرييها، تكون أكثر مع وجيدة خاصة لعمالئها عالقات

 لقاءات طريق عن أي مباشرة بطريقة يكون وعمالئها البنوك االتصال بني هذه للمؤمن، كون أن

وبلجيكا واليت عرفت منوا هائال يف التأمني  واسبانيا ايطاليا، شخصية، وهذا ما لوحظ يف فرنسا،

 . املصريف

 أن البيع ميكن نقاط من كبري عدد ن وجودإ :الشبكة التوزيعية الكبيرة والمتقاربة للبنك -

 املصرفيني بني اللقاءات تسهيل شأنه من والذي وبشريا جغرافيا تقاربا والزبائن للعمالء يقدم

  .منتجات بنك التأمني وتسويق بيع زيادة حظوظ وبالتايل واملستهلكني،

 اخنفاض استغالل إىل الكربى الدولية البنوك لقد سعت بعض: التأمين انتشار معدل انخفاض -

 التأمني شركات مع شراكات أو حتالفات بعقد وقامت بعض الدول، يف التأمني انتشار معدل

 التأمني يف نشاط كبري املستهلكني للتأمني،مما أدى لنجاح باحتياجات أكثر وهذا لدرايتها احمللية

   .32الالتينية أمريكا دول بعض وحىت إسبانيا يف حدث ما ذلك على مثال املصريف، وأفضل

  :وتتمثل فيما يلي: العوامل الداخلية المرتبطة بنموذج البنك التأميني - ب

فاملنتج جيب أن يكون معّرف من طرف البنك الذي ميّيز جيدا : تعريف المنتج وطرق توزيعه -

 بسهولة وتقدميهاحاجات عمالئه، كما جيب أن تكون هذه املنتجات بسيطة لتسهيل فهمها 

 املطروحة اخليارات تكون أن جيب ،كماة توزيعية مكونة من عمال غري متخّصصنيبالنسبة لشبك

  .حمددة فيها

 العمالء، يقدمها اليت والرغبات باالهتمامات الرقي أجل من:للبائعين الموجه الحوافز نظام-

 املعقدة املنتجات بيع حالة البائعني، خاصة يف لتحفيز تعويضات نظام وضع الضروري من

 كبريا تأمني األضرار مثال، واليت تتطلب جهدا ومنتجات املالية، الطبيعة ذات االدخاركمنتجات 

 كأن أشكال، عدة للبائعني املوجهة احلوافز هذه تأخذ أن وميكن التأهيل، من عال ومستوى للبيع

 على توزع هدايا شكل على أو جديدة، تأمني بوليصة كل على تدفع عموالت على شكل تكون

  .33...)نقاله، حواسيب هواتف رحالت،(البائعني  أحسن

 جمال يف تدريب املوظفني إن :األهمية الالزمة لتكوين شبكة البيع للمنتجات التأمينية إعطاء -

 جيدة خدمة تقدمي على قادرين يكونوا حىت التأمني أساسيات إتقان من لتمكينهم ضروري التأمني
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 على سلبية انعكاسات له تكون أن كفء غري موظف اليت يرتكبها لألخطاء ميكن إذ للعمالء،

 وجود جيعل ما وهذا والزبون، البنك بني املوجودة الثقة على يؤثر قد ما عمالئه، البنك مع صورة

، كما أنه من منه البد أمرا التأمني بنك إطالق عملية قبل البنك ملوظفي وتقنيا زمنيا تام تكوين

التأميين وإدراجهم يف خمتلف املستويات واهلياكل وهذا لدعم املهم العودة للمتخصصني يف امليدان 

  .نشاط البنك

 تصرف حتت فعال ومرن موضوع آيل معلومات نظام إن توفري:متكامل إداري نموذج توفر-

 تعترب الشباك مستوى على الزبون على الرد سرعة التأمني، ألن بنك البيع يساعد على جناح قوى

 البنكية يف الشبكة البيانات ملعاجلة الكامل اإلدماج فإن ولذلك البيع، عملية يف حامسا عنصرا

 الدول كما أن بعض مباشرة، العقد وإصدار التأمني قسط املكان عني يف احلساب من متكنهم

 نظام عرب التأمني عقود اكتتاب إطالق منذ أنشطته جمموع يف كبريا التأمني فيها جناحا بنك عرف

   .البنكية للوكاالت اآليل املعلومات

إضافة إىل ذلك ال بد من وجود فريق عمل لديه الصالحيات والقدرة على اختاذ القرارات   

وتنفيذها، ألن صناعة التأمني تستدعي ختطيطا متزامنا بني أقسام املصرف وشركة التأمني لضمان 

  .جناحه

 شركة التأمني، وكل تكلمنا سابقا عن طرق تعاون البنك مع: المتبع التأمين بنك نموذج -

 البيئة إىل باإلضافة ألوضاعه، مالئمة األكثر والنموذج الصيغة عن يبحث بنك وكل تأمني شركة

 منوذج بينهما،وعليه فوجود التكامل قدرة وعلى منهما، واحد بكل اخلاصة والتنظيمية الثقافية

 الوصول خالل من الكفاءة من مزيد بتحقيق سيسمح قوية هياكل يتضمن كليا أو جزئيا متكامل

   .34اإلنتاج لتكاليف مثلى نقطة إىل

تقتضي صريفة التأمني : ضرورة تفهم واحترام االختالف بين ثقافتي البيع المصرفية والتأمينية-

تفهم واحرتام االختالف بني ثقافيت البيع املصرفية والتأمينية، وحتديد نظام عموالت ومكافآت 

بالوضوح والشفافية، تفاديا ألي تعارض واحتكاك بني موظفي املصرف عادل ومدروس، يتمتع 

وبائعي شركة التأمني وهذا يف ما خيص رواتب موظفي املصرف وعموالت البائعني للخدمات 

التأمينية، وكذلك خمافة البنك من أن يأيت االكتتاب يف التأمينات االستثمارية على حساب الودائع 

  .35األخرى املصرفية أو منتجات املصرف
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  واقع التأمين المصرفي في الجزائر: المحور الثالث
  

يعد قطاع التأمني من أهم القطاعات املالية يف اجلزائر بعد املصارف، لكن التشريع اجلزائري كان   

املصريف القيام باخلدمات واألعمال املصرفية، أو منح االئتمان إال  حيضر على غري وحدات القطاع

املادتني  كما حيضر على البنوك التجارية ممارسة أنشطة التأمني كما هو حمدد يفيف حدود ضيقة،  

من قانون النقد والقرض، حبيث هناك فصل واضح يف التشريع اجلزائري بني مهام  114و  110

  .ووظائف البنوك التجارية ومهام ووظائف املؤسسات املالية األخرى وعلى رأسها شركات التأمني

  :التأمينات الجديد وتدعيمه للعالقة بين قطاع التأمين والبنوكقانون -1

لدعم تطوير التأمني ليكون أداة للتنمية االجتماعية واالقتصادية يف البالد، باعتبار أن التأمني   

يسمح بتعبئة موارد التمويل الالزمة لتحقيق الّنمو على املدى الطّويل، وبالنظر إىل الوضع احلايل 

وملة والتكّتالت واالندماج الّسريع يف السوق العاملية، وجب تقييم جيد لألخطار لتقوية املّتسم بالع

الوضعية املالية لشركات التأمني، األمر الذي يدعم ثقة املؤّمنني، ويف هذا اإلطار ولتدارك النقائص 

ركات واإلختالالت اليت عرفها القطاع وسعيا من السلطات اجلزائرية لتثمني وتنظيم موارد الش

 2006فيفري  20املؤرخ يف 04/06التأمينية، ّمتت مراجعة قانون التأمينات من خالل القانون 

والذي يتمحور حول النقاط التالية  1995 جانفي 25 يف املؤرخ 07/95املعدل واملتمم لألمر 

  :لتطوير سوق التأمني يف اجلزائر

ستجابة لتطّلعات املتعاملني وضمان عن طريق تنويع املنتجات التأمينية واال: حتفيز النشاط - أ

  .محاية أكرب حلقوق املؤّمنني وشفافية أكرب يف التسيري

من خالل وجوب توفّر هذه األخرية على صالبة مالية : تدعيم األمن املايل لشركات التأمني -ب

  .جيدة ومسّريين أكفاء

مستقّلة لإلشراف على من خالل إنشاء جلنة  :إعادة تنظيم اجلهاز الرقايب على التأمينات - ج

  ).وزارة املالية –مديرية التأمينات (التأمينات حتل حمّل الّدولة 

من خالل عقود األداء للمسريين، ووضع آليات قانونية  :دعم احلكم الراشد لشركات التأمني -د

  .من شأ�ا ضمان تسيري فّعال �الس إدارة شركات التأمني

  .ركات التأمني األجنبيةتسريع عملية حترير السوق أمام ش -هـ
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لضمان التنويع يف القنوات التوزيع ميكن أن تباع املنتجات التأمينية من : تنويع قنوات التوزيع -و

  .36خالل قنوات أخرى غري شركات التأمني خاصة عن طريق الشبكة البنكية

 من 53 املادة مبوجب ممكنا ممارسته يف اجلزائر مما سبق جند أن نشاط التأمني املصريف أصبح   

 ميكن" : على أنه تنص واليت بالتأمني املتعلق 2006 فيفري 20 يف املؤرخ  04-06 القانون

وشبه املالية،  املالية واملؤسسات البنوك خالل من التأمني منتجات توزيع التأمني لشركات

  ."للتوزيع األخرى والشبكات

 153-07 باألمر األمر ويتعلق النشاط هذا لتنظيم تنفيذيان أمران القانون هذا بعد صدر وقد -

 من التأمني منتجات لتوزيع الالزمة والظروف الشروط والذي وضع 2007 ماي 22 يف الصادر 

 06 يف الصادر 60 واألمر .األخرى التوزيع وشبكات املالية وشبه املالية واملؤسسات البنوك قبل

 اجلديدة الرتتيبات هذه وتسمح توزيعها، ميكن اليت التأمني منتجات حيدد والذي 2007 أوت

 عمالء إىل الوصول وكذا التأمني سوق تغطية معدل وحتسني التأمني، توزيع بتكثيف شبكة

  .37البنك

  :اتفاقيات بنك التأمين المبرمة بين البنوك الجزائرية وشركات التأمين-2

دعم االتفاق متثل نقلة نوعية لقطاع التأمني يف اجلزائر، يف  2008البد من القول أن سنة 

الفرنسي يف قطاع التأمني والذي مسح لشركات التأمني الفرنسية بالدخول إىل السوق -اجلزائري

اجلزائري، فاهلدف وراء إصالح قطاع التأمني من خالل الرتويج  للتأمني املصريف هو الوصول إىل 

وفيما  ،ات التأمنيأفضل مردودية لشبكة الوكاالت وكذلك حتفيز النشاط وتقوية األمن املايل لشرك

  : يلي أهم االتفاقيات املوقعة بني البنوك الناشطة يف السوق اجلزائري وشركات التأمني

) CNEP-banque(اتفاقية الشراكة بين الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط   -  أ

  ):CARDIF-el djaziar(وشركة كارديف الجزائر 

سا لتنمية هذا القطاع مبا يف ذلك اخلدمات إن فتح سوق التأمني للشركات األجنبية، أظهر محا   

. األخرى مثل التأمني على احلياة والتأمني ضد الكوارث الطبيعية الذي ال يزال يف مراحله األوىل

 cardif-elويف هذا السياق وقع الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط مع شركة التأمني 

djazair   فرع جممعBNP paribas  اجلزائر العاصمة على يف 2008مارس  25يوم 

اتفاقية شراكة تدخل حتت إطار التأمني املصريف، يسمح مبوجبها ببيع منتجات التأمني اخلاصة 
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ويسعى الطرفان إىل متديد . بشركة كارديف عرب شبكات الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط

ف التزمت ولكن كمرحلة أوىل، فإن شركة كاردي. شراكتهما من خالل إنشاء مشروع مشرتك

بتطوير منتجات مصممة خصيصا لعمالء الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط، واملتمثلة أساسا يف 

منتجات التقاعد ومنتجات االدخار و التأمني على احلياة، فقد مت حتديد العديد من املنتجات اليت 

ضد العجز عن تغطي تأمني القروض اخلاصة بالصندوق الوطين للتوفري واالحتياط على احلياة و 

العمل أو البطالة، وسوف يتم التوسع إىل منتجات االحتياط والتوفري واليت تشمل خدمات التأمني 

على احلياة، محاية احلسابات، تأمني األضرار والتأمني ضد الكوارث الطبيعية واألخطار املتعددة 

وكالة، وعمالءه  206للسكن، كما وضع الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط شبكة متكونة من 

ماليني عميل  حتت تصرف شركة كارديف اجلزائر، مقابل استفادته من  3الذين يقارب عددهم 

تكوين ملوظفيه وكذا من خربات الشركة الفرنسية مع احلصول على تعويض مزدوج من شريكها، 

متمثل يف عموالت حتسب على أساس نسب مئوية من عمليات حتصيل أقساط التأمني من 

وبالفعل فقد أطلق الصندوق . املشاركة يف األرباح احملققة من قبل الشركة من جهة أخرىجهة، و 

 CNEP total"منتج يسمى  2009جويلية  01الوطين للتوفري واالحتياط يف

prévoyance " الكلي أو اجلزئي"الذي يستهدف عمالء البنك يف حالة الوفاة أو العجز" ،

ساعة كحد أقصى، كما يضمن إضافة  72يف غضون يضمن للمستفيدين تلقي مبلغ الضمان 

  .38إىل ذلك يف حالة العجز املطلق الدائم أو املؤقت دفع رأس مال للمكتتب معفى من الضرائب

  :BDLوبنك التنمية المحليةSAA اتفاقية الشركة الوطنية للتأمين    -  ب

بني الشركة  2008أفريل  19لقد مت توقيع اتفاقية تدخل حتت إطار التأمني املصريف يوم     

الوطنية للتأمني وبنك التنمية احمللية، حيث كانت أول مرة تتمكن من خالهلا الشركة الوطنية 

للتأمني من توزيع منتجا�ا عرب شبابيك هذا البنك، وأنه حان الوقت للحاق �ا بتوقيع أكرب عدد 

وقد متحور االتفاق . طاعمكن من االتفاقيات بني البنوك وشركات التأمني من أجل النمو �ذا الق

   .39التأمني على األشخاص، تأمني السكن" حول توزيع املنتجات املعرفة جيدا 

  .BADRمع بنك الفالحة والتنمية الريفيةSAAاتفاقية الشركة الوطنية للتأمين -ج 

 20يوم  BADRمع بنك الفالحة والتنمية الريفية  SAAوقعت الشركة الوطنية للتأمني  

مبقر الشركة الوطنية للتأمني يف اجلزائر العاصمة على اتفاقية شراكة تسمح بتوفري  2008أفريل 
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املنتجات املقرتحة من قبل الشركة الوطنية للتأمني عرب شبابيك بنك الفالحة والتنمية الريفية، 

رتاق احملاصيل والربد وتشمل هذه االتفاقية توزيع منتجات التأمني املتعلقة باملخاطر الزراعية كاح

والزراعات الفتية، واألخطار املتعلقة جبين احملاصيل، كما تشمل أيضا توزيع منتجات التأمني على 

األشخاص ومنتجات التأمني املتعلقة بالسكن، من خالل عقود تأمني تباع على مستوى شبابيك 

يث يستفيد من خالل هذه بنك الفالحة والتنمية الريفية، املوزعة عرب كامل الرتاب الوطين، ح

االتفاقية بنك الفالحة والتنمية الريفية من مبالغ تقدمها الشركة الوطنية للتأمني كتعويض عن 

استعمال شبكته املصرفية يف توزيع منتجا�ا، وتدفع على شكل عموالت حمسوبة بنسب مئوية 

أعوان اكتتاب عقود ومن أجل ضمان أحسن تسويق ملنتجات التأمني فإن . على األقساط احملصلة

التأمني على مستوى بنك الفالحة والتنمية الريفية خضعوا لدورات تكوينية تنقسم إىل قسم نظري 

يتم على مستوى مراكز التكوين التابعة للشركة الوطنية للتأمني، وقسم تطبيقي يتم على مستوى 

  .40وكاال�ا

مع البنك الوطني  CAARاتفاقية الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين   - د

  BNA:41الجزائري

والبنك الوطين اجلزائري  CAARلقد وقع كل من الشركة اجلزائرية للتأمني وإعادة التأمني

BNA  ،على مشروع شراكة يسمح بتوزيع منتجات التأمني التابعة هلذه الشركة عرب شبابيكه

أكتوبر  04جية يوم حيث عرف جتسيد هذه الفكرة تأخرا كبريا، لكن أطلقت أول جتربة منوذ

2010 .  

مع القرض الشعبي الجزائري  CAARاتفاقية الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين -ه

CPA  

 CPAوالقرض الشعيب اجلزائري  CAARقامت الشركة اجلزائرية للتأمني وإعادة التأمني 

، يسمح بإدخال وتسويق منتجات تأمني جديدة  2008باإلمضاء على اتفاق شراكة يف ماي 

إذ اتفق الطرفان على أن يكون . إىل السوق وذلك يف إطار تنمية وتطوير التأمني املصريف يف اجلزائر

يف اجلزائر العاصمة تاريخ إطالق هذه املنتجات على مستوى ثالث وكاالت  2009جويلية  01

وكاالت حيدرة، ديدوش مراد، ووكالة : ية تابعة للقرض الشعيب اجلزائري واملتمثلة يف وكاالتمنوذج

التأمني :" ومبوجب هذه االتفاقية سيتم تسويق أربع منتجات كخطوة أوىل واملتمثلة يف. باب الزوار
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ملؤقت، ضد األخطار املتعددة للسكن، والتأمني ضد الكوارث الطبيعية، والتأمني ضد خطر الوفاة ا

، ليتم توسيع جمموعة هذه املنتجات يف مرحلة ثانية بإضافة منتج تأمني السفر إىل "وتأمني القروض

ووفقا ملمثلي املؤسستني، فإنه ". اخلارج، تأمني اجلماعات، وتأمني احلوادث الفردية واجلماعية

ة، مما يتيح وكال 54سوف يتم توسيع نطاق العمل وفق جدول زمين إىل وكاالت أخرى ليصل إىل 

  42.تغطية أفضل يف أحناء الرتاب الوطين

والشركة الجزائرية للتأمين  CAARاتفاقية الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين  -و

  BEA : 43وبنك الجزائر الخارجي  CAATالشامل 

باجلزائر العاصمة على اتفاقية مع  2008ماي  11يف" BEA"لقد وقع بنك اجلزائر اخلارجي   

والشركة اجلزائرية للتأمني الشامل " CAAR"لشركة اجلزائرية للتأمني وإعادة التأمنيا

"CAAT" واليت تسمح بالوصول إىل جمموعة كبرية من املنتجات، وقد حدد كمرحلة أوىل  ،

التأمني ضد الكوارث :" تسويق منتجات التأمني الكالسيكية فقط عرب شبابيك البنك واملتمثلة يف

وكمرحلة ثانية سيتم تسويق منتجات التأمني على السيارات، ". اخل..مني القروضالطبيعية، وتأ

التأمني على احلريق وعلى األخطار املختلفة األخرى، كما ميكن للبنك تسويق منتجات التأمني 

على األشخاص وتسمح هذه االتفاقية لشركيت التأمني بتوزيع منتجا�ما عرب شبابيك البنك ما 

  . من األرباح الستخدامها يف تطوير مشاريع أخرى يوفر هلما مزيدا

أعلن مدير التسويق  2011أكتوبر  4بتاريخ : اتفاقية بنك البركة مع شركة السالمة للتأمين- ن

على مستوى بنك الربكة عن بداية تسويق بعض املنتجات التأمينية اخلاصة بشركة السالمة على 

وذجية كخطوة أوىل لتجسيد االتفاقية املوقعة مستوى شبابيك البنك على مستوى مخس وكاالت من

  . 2012وكالة مع �اية سنة  38بني الطرفني لتسويق منتجات تأمني إسالمية، ومت الوصول إىل 

  :الخاتمة

خلصنا من خالل معاجلة خمتلف النقاط املتضمنة يف ورقة البحث أن اإلبداع واالبتكار ضرورة    

التحوالت االقتصادية الراهنة، وعليه البد من توفري  حتمية ملنظمات األعمال خاصة يف ظل

الظروف املالئمة الستغالل الطاقات اإلبداعية املتاحة، كما أن املستجدات والتطورات اليت 

تشهدها األنشطة املالية واملصرفية، دفعت باملصارف واملؤسسات املالية إىل استحـداث خدمات 

التقليدية، �دف زيادة قدرا�ا التنافسية وجذب  جديدة مل تكن من صميم أنشطتها وخدما�ا
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عمالء جدد، وقد مسح ذلك بتطور ما يعرف بالتأمني املصريف، هذا األخري يتوقف جناحه على 

 .عدد من العوامل املرتابطة، ويتطلب تظافر اجلهود ما بني املصرف وشركة التأمني
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  -حالة الجزائر  -ميزانية الدولة كأداة لضبط االقتصاد الكلي 

  " VARدراسة قياسية باستخدام نماذج "
Budget de l'Etat comme un outil pour ajuster la macro-économie - 

le cas de l'Algérie - 
«Une étude empirique en utilisant des modèles de VAR" 

 

   جامعة سعيدة –مراس محمد .أ

 جامعة تلمسان –عيدوني حليمة . أ

  جامعة سعيدة-بن سماعين مراد.أ                

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

  

  :الملخص         

يف إطار امليزانيـة العامـة للدولـة علـى تأثري اإليرادات والنفقات العامة �دف هده الدراسة إىل قياس 

وذلـك باسـتعمال ،)2013-1970(مؤشرات التـوازن االقتصـادي الكلـي يف اجلزائـر خـالل الفـرتة 

و  « Eviews »،وباالعتمـــاد علـــى خمرجـــات برنـــامج  VARمنـــاذج متجهـــات االحنـــدار الـــذايت 

بالتـــايل �ـــدف الدراســـة إىل الوصـــول إىل نتيجـــة مهمـــة وهـــي هـــل ميكـــن اعتبـــار السياســـة اإلنفاقيـــة 

كـــأداة   2013اىل  1970واجلبائيـــة املعتمـــدة مـــن طـــرف احلكومـــة اجلزائريـــة يف الفـــرتة املمتـــدة مـــن 

  .لضبط االقتصاد الكلي 

ـــاح  التـــوازن االقتصـــادي , السياســـة النقديـــة , السياســـة املاليـــة , ميزانيـــة الدولـــة  :الكلمـــات المفت

 . VARمناذج  , االقتصاد اجلزائري , الكلي
Résumé: 
        Cette étude vise à mesurer les revenus et l'impact des dépenses 
publiques sur le budget de l'Etat sur l'équilibre macro-économique en 
Algérie durant le cadre des indicateurs de la période (1970-2013), en 
utilisant des modèles vecteurs auto- régression, et se appuyant sur «Eviews» 
sorties de programme et donc étudier objectifs l'accès à un résultat important 
que vous pouvez voir la politique comme pouvoir de dépenser et fiscale 
approuvée par le gouvernement algérien dans la période de 1970 à 2013 
comme un outil pour ajuster la 
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  : المقدمة 

من أبرز القضايا اليت تثري االهتمام واجلدل بني املاليني واالقتصاديني تدخل الدولة يف احلياة  

االقتصادية ،وميكن اعتبار أن السياسة املالية أحد احملاور األساسية لتدخل الدولة يف النشاط 

عامة والنفقات االقتصادي ،حيث تستخدم مكونات امليزانية العامة للدولة املتمثلة يف اإليرادات ال

غري أّن التنسيق والتكامل بني السياسة العامة للتأثري على مؤشرات التوازن االقتصادي الكلي ،

املالية والنقدية يعترب أمرا ضروريا ،وذلك ألّن لكل منهما تأثريات مشرتكة على النشاط االقتصادي 

افهما من شأنه أن يؤدي و�دفان إىل حتقيق االستقرار االقتصادي ،كما أّن تكامل كل من أهد

إىل حتقيق أهداف السياسة االقتصادية العامة للدولة وبالتايل حتقيق التوازن االقتصادي الكلي 

واجلزائر مثل بقية دول العامل الثالث قامت بالتوّسع يف استخدام أدوات السياسة املالية يف إطار ،

االنفاقية واإليرادية �دف حتقيق أهداف  ما تسمح به التشريعات املختلفة لوزارة املالية بسياسا�ا

وبالتايل يظهر تساؤل حول التأثريات هلذه الربامج االنفاقية و . السياسة االقتصادية للبالد

السياسات اجلبائية على التوازن االقتصادي الكلي ،وبدون إطالة نطرح اإلشكالية اجلوهرية التالية 

ي يد الدولة تستطيع من خاللها ضبط االقتصادي هل يمكن اعتبار الميزانية العامة كأداة ف:

 : وبالتايل لتحقيق هده الورقة ارتأينا أن نقسم البحث إىل  الكلي الجزائري؟

 .مسار السياسة المالية في الجزائر في ظل التحّول من اقتصاد موجه إلى اقتصاد حر .1

لى مؤشرات التوازن تأثير اإليرادات والنفقات العامة في إطار الميزانية العامة للدولة ع .2

  ).2013-1970(االقتصادي الكلي في الجزائر خالل الفترة 

  :مسار السياسة المالية في الجزائر في ظل التحول من اقتصاد موجه إلى اقتصاد حر  -1

  

 والتحوالت الظروف أملتها هامة وتغّريات حتوالت االستقالل مند اجلزائري االقتصاد عرف       

االقتصادية  األصعدة كافة على وهذا والدولية الوطنية الساحتني من كل شهد�ا اليت

 اشرتاكية نظرة وفق اسرتاتيجية تبنت قد االستقالل غداة اخل ،فنجدها...والسياسية ،اإليديولوجية

 السياسة هذه أن االقتصاد ،إال على العام القطاع وهيمنة املركزي التخطيط أساس على قائمة

 املستويني على كبرية هيكلية اختالالت من يعاين الوطين االقتصاد بالفشل ،وأصبح باءت
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 على السليب وتأثريها املعاكسة النفطية األزمة بفعل 1986 سنة من ابتداءا واخلارجي الداخلي

 كبديل السوق اقتصاد خيار تبين إىل باجلزائر دفعت حادة أزمة يف دخل الذي اجلزائري االقتصاد

  .املوجه لالقتصاد

 حتقيق يف البارز للسياسة املالية الدور اجلزائر ،كان يف االقتصادية التنمية مراحل كل خالل     

 أدوات تنفيذ من وأداة االقتصادي النشاط يف الدولة تدّخل صور من كصورة التنموية األهداف

  :احلكومية الربامج

بعد االستقالل عملت اجلزائر جاهدة على  :السياسة المالية في مرحلة االقتصاد المخّطط 

التخّلص من كل قيود التبعية االقتصادية لفرنسا ،ولكن هذا مل يكن باألمر السهل نتيجة عدم 

توفر القّوة االقتصادية للقطاع العام ،فإنه كان من غري املمكن الشروع يف تأسيس نظام مركزي 

  :اقية واجلبائية للجزائر خالل هذه الفرتةقوي ،هذا ما انعكس بشكل مباشر على السياسة االنف

ارتفاع اإلنفاق العمومي خالل هذه الفرتة ،إذ انتقل هذا األخري من  : السياسة االنفاقية

 من الناتج احمللي 25,98%

  .1986من هذا الناتج سنة  %43إىل حوايل  1967اخلام سنة 

ميكن تفسري ظاهرة تزايد حجم اإلنفاق العام بظاهرة التصنيع وما تتطلبه من ارتفاع يف حجم  

االستثمارات الصناعية ،وهذا إذا نظرنا إىل االجتاه العام لكل من اإلنفاق العام والناتج احمللي 

ة يف القطاع اإلمجايل ،حبيث أّن زيادة النمو االقتصادي خالل هذه الفرتة أدى إىل زيادة دور الدول

اإلنتاجي وغري اإلنتاجي ،كما أدى إىل منو الدخل الفردي الذي كان للنفقات العمومية الدور 

  : 01أنظر يف امللحق الشكل رقم . الكبري يف زيادته ،والذي جتلى يف زيادة القدرة الشرائية لألفراد

االقتصادية ،خاصة بعد اإلعالن متّيزت هذه املرحلة حبضور قطاع عمومي قوّي على الساحة       

م ،والذي اعتمد بدوره على التخطيط املركزي   1971الرمسي العتماد النظام االشرتاكي سنة 

كأسلوب من أساليب التنمية االقتصادية ،والذي استدعى تدخال قويّا للقطاع العام يف األمور 

نة العامة للدولة ليصل يف سنة االقتصادية ،برز واضحا من خالل ارتفاع اإلنفاق العام يف املواز 

م،وهذا   1967سنة  %25.98،بعدما كان ميثل  %47.65م مثال إىل حوايل  1986

كانعكاس مباشر لنموذج الصناعات املصّنعة املعتمد من طرف اجلزائر ،وتبنيه كمحّرك رئيسي 

ثمارات الصناعية إلسرتاتيجية التنمية االقتصادية يف البالد ،ومن مت الرتكيز كان واضحا على االست
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 نظرية على املبين للتنمية هذا النموذج تطلب وقدم ، 1971يف قطاع احملروقات بعد تأميمها سنة 

 بلغت إجيابية ،إذ جد اقتصادي منو معدالت حّققت ضخمة استثمارات الكربى الصناعات

 ،إذ العاطلة العاملة اليد من به بأس ال عددا امتصت ،كما 1978 سنة %9.21نسبة 

  .احلكومية البيانات حسب 1983 سنة %13.28 حوايل إىل البطالة نسبة فضتاخن

خالل هذه الفرتة ،نرى أن السياسة الضريبية باجلزائر اعتمدت بشكل كبري :  السياسة الجبائية

 على اجلباية البرتولية

من هذا ا�موع  %50إىل حوايل  1970من جمموع اإليرادات سنة  %24,7انتقلت من  اليت

نظرا الرتفاع أسعار  1974،1980،1981سنوات  %60،مع جتاوزها لنسبة 1985سنة 

باملقابل .على التوايل $ 46,04و$ 36,83،$35,93:النفط خالل هذه السنوات أين بلغت 

من جمموع اجلباية الكلية سنة  %75,3،عرفت اجلباية العادية نوعا من االخنفاض ،إذ انتقلت من 

،مع حتقيق أدىن مستوى هلا سنة  1985من هذا ا�موع سنة  %50ىل حوايل إ 1970

وهذا ما أدى إىل االحتفاظ بنفس هيكل اجلباية خارج قطاع احملروقات . %33,6بنسبة  1981

،و ITSوتعديل سلم حساب قيمة  TUGP،مع الرفع النسيب لنسب الضرائب املطبقة خاصة 

غري أن اخنفاض أسعار النفط يف ). BIC(ناعية و التجارية أيضا تعديل الضريبة على األرباح الص

) 1986سنة $ 14,4إىل  1985للربميل سنة $ 27,56من ( 1986األسواق العاملية سنة 

 %30إىل  1985سنة  %50من (  %20أدى إىل اخنفاض إيرادات اجلباية البرتولية حبوايل 

لدولة الكلية حبيث اخنفضت هي ،وهذا ما كان له انعكاس مباشر على إيرادات ا)1986سنة 

من  %28إىل  1985-1981من إمجايل الناتج احمللي اخلام خالل الفرتة  %38األخرى من 

  .1990-1986هذا اإلمجايل خالل الفرتة 

الوقع الكبري  1986لقد كان لألزمة البرتولية لسنة  :السياسة المالية في مرحلة اإلصالحات 

،حيث ظهرت بوادر اال�يار بعد اخنفاض أسعار احملروقات ،واليت أظهرت  على االقتصاد اجلزائري

ضعف النظام االقتصادي خاصة فيما يتعّلق باحلصول على املوارد املالية املوجهة لتمويل االقتصاد 

،فقد أنتجت سياسات اإلنعاش والتنمية املعتمدة يف خضم االقتصاد املوّجه فجوات عميقة 

ت أوصلته إىل حد العجز يف توفري السيولة الالزمة لدفع أعباء خدمة ،خلقت فيه عدة اختالال

ومن . املديونية اخلارجية واليت حتّولت مع مطلع التسعينات إىل بالوعة ضخمة تلتهم إيرادات البالد
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مت تأكد للسلطات العليا يف البالد أّن إخراج االقتصاد اجلزائري من فخ املديونية والركود املتواصل 

إال بإجراء تعديالت عميقة يف هيكله ،وهذا ما يستوجب كثريا من التمويل ،ونظرا  لن يكون

للضائقة املالية للجزائر يف تلك الفرتة مل يكن هناك العديد من اخليارات أمام اجلزائر إال التوّجه إىل 

بربامج  املؤسسات املالية الدولية للحصول على التمويل الالزم واملساعدة التقنية يف إطار ما عرف

  .)2(والتعديل اهليكلي )1(التثبيت

عند تفحصنا لنفقات التسيري خالل فرتة االصالحات ،الحظنا أّن هذه  :السياسة اإلنفاقية 

حادا وكان هلا الدور الرئيسي يف زيادة النفقات العامة إذ استحوذت على  النفقات عرفت تفاقما

كحد أقصى من إمجايل  %79و 1990كحّد أدىن سنة  %30,25نسبة ترتاوح ما بني 

،ويرجع التزايّد يف نفقات التسيري إىل اعتبارات سياسية واجتماعية  1998النفقات وهذا سنة 

أما فيما خيص تطّور نفقات التجهيز ،فقد عرفت تزايّدا مستمرا .باإلضافة إىل اعتبارات اقتصادية

الستثمار الذي نتيجة تنشيط النمو االقتصادي وتشجيع ا) 1995-1990(خالل الفرتة 

يتطلب توفري جتهيزات البنية التحتية ،مع إعطاء األولوية إىل إمتام الربامج اجلارية واملقدرة يف �اية 

عرفت نفقات التجهيز ) 1998-1996(؛أما خالل الفرتة  )3(مليار دج 330بـ  1994سنة 

إلنفاق نتيجة التدابري السياسية اليت اختذت خلفض ا 1996تذبذب حيث اخنفضت  سنة 

وذلك نتيجة تشجيع  1998و  1997وترشيده ،غري أ�ا عادت لالرتفاع مرة ثانية سنة 

إخل ،باإلضافة إىل االستمرار يف ...االستثمار وباألخص يف القطاعات احلساسة مثل الري ،الرتبية

ر ،ارتفاع تكاليف االستثما )4(مليار دج 449,4بـ  1997الربامج اجلارية واملقّدرة �اية سنة 

الذي تسبب فيه خفض قيمة الدينار اجلزائري واإلنفاق الالزم إلعادة إصالح البنية التحتية اليت 

  . 02أنظر امللحق الشكل رقم   :حلق �ا الضرر نتيجة للصراع املدين

لقد عرفت اإليرادات العمومية يف بداية هذه الفرتة نوعا من التحّسن نتيجة   :السياسة الجبائية

إىل  1988للربميل سنة $  14,92النفط يف األسواق العاملية ،حيث ارتفعت من ارتفاع أسعار 

بسبب حرب اخلليج العريب ،وكذلك نتيجة خفض قيمة الدينار  1990سنة $  23,73

من جمموع  %41,47،أما فيما خيص اجلباية العادية جند أ�ا انتقلت من  1991اجلزائري سنة 

وهذا راجع   1998من هذا ا�موع سنة  % 47,54 إىل حوايل 1993اجلباية الكلية سنة 

إىل  1997للربميل سنة $  19,09من (بالدرجة األوىل إىل اخنفاض أسعار النفط يف هذه السنة 
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مما كان له األثر البّني على اخنفاض حصيلة اجلباية البرتولية ،فإذا ) 1998سنة $  12,72

رائب غري املباشرة قد أخذت حصة األسد إذ تفحصنا هيكل هذه اجلباية العادية ،فسنجد أن الض

من هذا ا�موع سنة  %16,9إىل  1992من جمموع اإليرادات الكلية سنة  %2,8انتقلت من 

من نفس ا�موع نظرا لألسباب السالفة  %20بنسبة  1998،لتبلغ ذرو�ا سنة  1993

  .)5(الذكر

 تشهدها اليت االقتصادية لألوضاع املتتّبع إنّ  :السياسة المالية في مرحلة اإلنعاش االقتصادي 

جديدة  تنموية جتربة خوض بصدد البالد أنّ  يدرك احلايل القرن من األول العقد بداية منذ اجلزائر

 تلك عن ختتلف جديدة اقتصادية سياسة تنفيذ يف احلكومة شروع خالل من معاملها ،اتضحت

 التوّجه ذات االقتصادي اإلنعاش بسياسة تسميتها ميكن اليت السياسة سابقا ،هذه طبقت اليت

 احلكومي اإلنفاق حجم زيادة طريق عن االقتصادي النمو معدل رفع إىل أساسا �دف الكينزي

ممتدة خالل الفرتة تنموية  برامج ثالثة تنفيذ خالل من السياسة هذه جتسيد مت االستثماري ،وقد

  :وهي)2001-2014(

  برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي  « يسمى):2004- 2001(المخطط الثالثي

مليار دوالر أمريكي  7مليار دج أي حوايل  525خصص له غالف مايل مببلغ : »

مليار دوالر أمريكي بعد  16مليار دج أي ما يعادل  1.216،ليصبح يف �اية الفرتة 

 .إضافة مشاريع جديدة له وإجراء تقييمات ملشاريع سابقة

  الربنامج التكميلي لدعم  « يسمى):2009- 2005(المخطط الخماسي األول

مليار  114مليار دج أي  8.705خصصت له مبالغ مالية أولية مبقدار : »النمو 

مليار دوالر  130مليار دج أي حوايل  9.680دوالر أمريكي ،لتصبح يف �اية الفرتة 

أمريكي ،بعد إضافة عمليات إعادة التقييم للمشاريع اجلارية وخمتلف التمويالت 

 .ضافية األخرىاإل

  برنامج توطيد النمو  « يسمى):2014-2010(المخطط الخماسي الثاني

مليار دج أي ما  21.214مبالغ مالية إمجالية قدرها  خصصت له: » االقتصادي

مليار دوالر أمريكي ،ويدخل هذا الربنامج ضمن سياسة اإلقالع  286يعادل 
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،وتدارك التأّخر يف التنمية الذي االقتصادي وبعث حركية االستثمار والنمو من جديد 

 .)6(سببته األزمة األمنية خالل فرتة التسعينات اليت شهدت ركودا يف مجيع ا�االت

 1999إّن عودة ارتفاع أسعار احملروقات ابتداء من الثالثي األخري لسنة  :السياسة االنفاقية 

 أضفى نوعا من الراحة

املالية على هذه الفرتة مت استغالهلا يف بعث النشاط االقتصادي من خالل سياسة مالية متويلية 

تنموية ،عّرب عنها ارتفاع حجم اإلنفاق العام ضمن ما مسي مبخطط دعم اإلنعاش االقتصادي 

إىل  2000سنة  % 28.31،حبيث ارتفعت نسبة اإلنفاق العام من الناتج احمللي اإلمجايل من 

مليار دوالر الذي مت اعتماده خارج موازنة الدولة  155،فمبلغ  2003سنة  % 34.87 حوايل

لتمويل هذا الربنامج يعرب بوضوح عن رغبة الدولة يف انتهاج سياسة مالية تنموية ذات طابع كينزي 

  .�دف إىل تنشيط الطلب الكلي من خالل حتفيز  املشاريع االستثمارية العمومية الكربى

ويعود ذلك إىل زيادة كل من )%  ( 7,55ارتفع حجم اإلنفاق العام 2001يف سنة 

مقارنة مع  % 25,6نفقات التسيري ونفقات التجهيز فأما نفقات التسيري فقد ارتفعت بنسبة 

،كما أّن نسبة هذه النفقات من الناتج احمللي اإلمجايل شهدت ارتفاعا نسبيا وصل  2000سنة 

حبيث ارتفعت بنسبة  2001فته نفقات التجهيز خالل سنة ،ونفس املسار عر  % 22,8إىل 

،ويعود ذلك إىل بداية جتسيد برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي  2000مقارنة بسنة  % 45

فقد تواصل  2008كما نالحظ أنه يف سنة .2001الذي اعتمده قانون املالية التكميلي لسنة 

نسبة (،نتيجة ارتفاع كل من نفقات التسيري  مليار دج 414اإلنفاق العام يف االرتفاع ليصل إىل 

أما .) من النفقات العامة %47,08نسبة (ونفقات التجهيز ) من النفقات العامة  52,95%

،حيث بلغت نفقات  2010مقارنة مع سنة  %3, 28،ارتفع اإلنفاق العام بـ  2011يف سنة 

نفقات التجهيز فقد بلغت نسبتها  من الناتج احمللي اإلمجايل ،أما %26,4التسيري اجلارية حوايل 

  .مليار دج 1934.2من نفس الناتج بقيمة قدرها  13,4%

اإلنعاش االقتصادي  فرتة ملحوظا خالل تطّورا العادية اجلباية إيرادات شهدت :السياسة الجبائية 

 بلغت ،حيث

 منها نذكر عوامل لعدة راجع وهذا،%43,25 م 2002اإلمجالية سنة  يف اإليرادات مسامهتها

 املتخّذة اإلمجايل ،واإلجراءات الدخل على الضريبة خيص فيما من املصدر االقتطاع تقنية تطبيق
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 الضرائب حلصيلة اجلّيد األداء إىل الضرييب ،باإلضافة والتهّرب الغش حماربة يف الدولة طرف من

 واألرباح املداخيل على الضريبة يف املتمثلة اجلبائية اإليرادات بنود عرفت بالتجارة ،كما اخلاصة

ارتفاعا  والطوابع والتسجيالت اجلمركية احلقوق إىل ،باإلضافة واخلدمات السلع على والضرائب

عرفت  اليت واخلدمات السلع على الضرائب إىل االرتفاع يف الرئيسي السبب ملحوظا ،ويعود

 يف مسامهة كنسبة%13,9 و احملروقات خارج اإليرادات إمجايل يف مسامهة كنسبة  37,5%

م ،باإلضافة لتحّسن الوضعية املالية للمؤسسات  2002للدولة يف سنة  العامة امليزانية تاإيراد

التابعة للقطاع اخلاص بفضل التشجيعات اليت قدمتها الدولة للقطاع اخلاص ومن مث ارتفاع حصيلة 

لت مسامهتها من أما بالنسبة للجباية البرتولية ،حيث انتق .IBSالضريبة على أرباح الشركات 

م ،وهذا راجع بالطبع إىل ارتفاع أسعار  2006سنة  %67,95إىل  2004سنة  59,33%

كما ميكن مالحظة الرتاجع الطفيف يف نسبة اجلباية البرتولية .البرتول ومشتقاته خالل هذه الفرتة

،وذلك بالرغم من االرتفاع املستمر يف  %1,31،حيث تراجعت بــ 2007و  2006بني سنيت 

 %4,5أسعار احملروقات وبالتايل ميكن تفسري هذا الرتاجع الطفيف إىل حتسن قيمة الدينار بنسبة 

و  2006مقارنة بالدوالر ،و ذلك بفعل االخنفاض اخلفيف يف كمية احملروقات املصدرة بني 

  .م 2007

ويف اخلتام ميكن القول أن السياسة املالية سامهت خالل فرتة اإلنعاش االقتصادي 

،لعل من أمهها اخنفاض حجم  )7(ملحوظ يف حتسني بعض املؤشرات االقتصادية الكلية بشكل

من الناتج  % 1،وقد مثلت نسبة  2007مليار دوالر سنة  4.88املديونية اخلارجية إىل حدود 

مليون دوالر أمريكي ،وارتفاع نسب النمو  486حوايل  2009احمللي اإلمجايل يف سنة 

،نفس الشيء عرفته  2003سنة  % 6.8االقتصادي إىل مستويات مقبولة ،إذ بلغت نسبة 

مستويات التشغيل أين اخنفضت نسبة البطالة يف اجلزائر إىل أكثر من النصف خالل السنوات 

،أما معدالت التضخم  % 11.8نسبة  2007ة ،إذ سجلت األرقام الرمسية لسنة الستة املاضي

 2005سنة  % 1.64و 2002سنة  % 0.33فقد وصلت إىل أدىن مستويا�ا حيث بلغت 

  .)8( )2009مليار دوالر سنة  140(،احتياطي من العملة جد معترب 
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مة للدولة على مؤشرات التـوازن تأثير اإليرادات و النفقات العامة في إطار الميزانية العا -2

  ):2013-1970(االقتصادي الكلي في الجزائر خالل الفترة 

عند حبثنا يف الدراسات السابقة اليت تناولت املوضوع  :اإلطار النظري للدراسة القياسية -2-1

املنهجية البحثية األوىل تعتمد على تقدير مناذج :،الحظنا أن هذه الدراسات تنقسم إىل قسمني 

ياسية هيكلية ،ويتكون هذا النوع من النماذج على عدد كبري جدا من املعادالت ،اليت قد يصل ق

شكال مبسطا من النماذج اهليكلية ،وقد  « IS-LM »معادلة ،وتعد مناذج  900أحيانا إىل 

أما املنهجية البحثية .استخدم هذا النوع من النماذج بشكل كبري من قبل مؤيدي املدرسة الكينزية

ثانية فهي تعتمد على النماذج القياسية املختصرة اليت تربط بني الدخل والسياسة النقدية واملالية ال

م من قبل رائد املدرسة  1964بشكل مباشر ،وقد مت بناء أول منوذج قياسي خمتصر يف عام 

ويف عام . « David Meiselman »وزميله  « Milton Friedman »النقدية 

بتطوير  « Jerry Jordan »و  « Leonall Anderson »ان م قام االقتصادي 1968

منوذج قياسي خمتصر تفادى العديد من االنتقادات اليت وجهت للنموذج السابق ،وقد عرف هذا 

،ويتكون هذا النموذج من معادلة واحدة تأخذ الصيغة  »سانت لويس « النموذج الحقا بنموذج 

  :  التالية
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 :أنحيث 

Y:الناتج الداخلي اخلام.  

M: عرض النقود أو القاعدة النقدية أو التسهيالت (القيمة االمسية ملتغري السياسة النقدية

  ).االئتمانية املمنوحة من قبل البنوك التجارية أو الودائع حتت الطلب للقطاع اخلاص

G: اري و الرأمسايل ،أو اإليرادات اإلنفاق احلكومي بشقيه اجل(القيمة االمسية ملتغري السياسة املالية

  ).احلكومية ،أو رصيد املوازنة العامة

  .الفرق األول للسلسلة الزمنية:∆

a:الثابت يف املعادلة .  

b,c:معلمات النموذج ا�هولة.  

tµ:حد اخلطأ .  
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i (i=1,2,3……n):تشري إىل فرتات اإلبطاء أو التخلف الزمين.  

 st »كما أشرنا سابق نستخدم يف الدراسة منوذج سانت لويس :  الدراسة القياسية-2-2

Louis model »  حيث أخذ هذا النموذج اإلنفاق احلكومي،)G( كمتغري ميثل السياسة

كممثل عن السياسة النقدية ،وذلك لتبيان طريقة التمويل وأثرها على ) M(املالية ،عرض النقود 

لى الناتج ،وتقوم الدراسة بتكييف هذا النموذج مع الفعالية املرجوة لسياسة اإلنفاق احلكومي ع

 )9(كمتغري ثالث ميثل القطاع اخلارجي) R(معطيات االقتصاد اجلزائري بإضافة اإليرادات النفطية 

  :،و يأخذ النموذج الشكل التايل

PIB=f(G,R,M) 

PIB=α0+α1.G+α2.R+α3.M 

وبالرجوع إىل الدراسة القياسية فسنقوم بتقدير النموذج قيد الدراسة بطريقة املربعات الصغرى 

MCO  والنموذج اللوغاريتمي يأخذ الشكل التايل) 2011- 1970(،وذلك خالل الفرتة،:  

Log(PIB)=c(1)+c(2)*G+c(3)*R+c(4)*M  

أنظر امللحق  :Eviewsو نتائج التقدير مبينة كالتايل ،وذلك باالعتماد على خمرجات برنامج 

   01خمرجات الربنامج 

،وبفحص )2011- 1970(لقد مت تقدير معامل هذا النموذج يف اجلزائر خالل الفرتة 

املتوقعة  املعلمات املقّدرة تبني وجود معلمات غري معنوية إحصائيا ،وال تأخذ إشار�ا الصحيحة

 )10(اقتصاديا ،وهي معلمة عرض النقود وباستخدام أسلوب استبعاد املتغريات غري املعنوية إحصائيا

أنظر امللحق خمرجات :إىل املرحلة النهائية واليت كانت نتائجها كاآليت ،مت إعادة التقدير والتوّصل

  02الربنامج 

  وة العالقة االرتباطية بني الناتج احمللي يشري هذا النموذج إىل ق: الداللة اإلحصائية للنموذج

كمتغريات   (R)واإليرادات  (G)تابع وكل من اإلنفاق احلكومي  كمتغري  (PIB)اإلمجايل 

من التغريات يف الناتج راجعة إىل  %96,4مستقلة ،ومن خالل نتائج التقدير نالحظ أن 

ذا ما يوّضحه معامل التغريات يف اإلنفاق احلكومي والتغري يف اإليرادات النفطية ،وه

يبينّان معنوية  »فيشر « و»ستيودنت « كما أّن اختبار،« R-squared »  التحديد

 Durbin-Watson  « أما بالنسبة الختبارالداللة اإلحصائية هلذا النموذج ،
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والذي يسمح بالعثور على االرتباط الذايت لألخطاء فهو يؤكد عدم وجود هذا االرتباط  »

  .فالنموذج صاحل إحصائيا الختاذ القراروبالتايل 

  يبّني هذا النموذج أّن اإلنفاق احلكومي له أثر كبري على : التفسري االقتصادي هلذا النموذج

الناتج احمللي اإلمجايل باملقارنة مع بقية املتغريات ويتجلى لنا ذلك من خالل معامل االحندار 

اق احلكومي مبعدل دينار واحد فإّن الناتج ،وهذا يعين أنه إذا زاد اإلنف 1,043الذي بلغ 

،ونفس التفسري بالنسبة اإليرادات النفطية ،كما نالحظ  1,043القومي سيزداد مبقدار 

وجود تقارب بني معامل االحندار لكل من اإلنفاق احلكومي واإليرادات النفطية ،وهذا دليل 

عتمد بشكل كبري على اإليرادات واضح على وجود ارتباط وثيق بينهما ،مما يعين أن اجلزائر ت

 .النفطية يف متويل اإلنفاق احلكومي

مناذج  مبا أننا سنعاجل الظاهرة يف املدى الطويل فإننا سنعتمد يف الدراسة القياسية على

 Vector)،تعترب مناذج مّتجهات االحندار الذايت  (VAR)متجهات االحندار الذايت  

Auto regression Models)   املختصرة يف الرمزVAR   كحالة عامة لسريورة االحندار

مقرتحا إياها  ) Sims )1980الذايت مع تعدد املتغريات ،وقد مت تطوير هذه النماذج من قبل 

كنماذج بديلة للنماذج القياسية التجميعية املستوحاة من الفكر الكينزي اليت كانت تعاين نوعا من 

القتصاد الكلي على االقتصادي أن ينظر إىل هذا األخري القصور ،ومن أجل فهم طبيعة سري ا

على أنه منوذج ديناميكي احتمايل �موعة من املتغريات يأخذ بعني االعتبارات الصدمات 

اليت تعترب كأداة جتريبية مناسبة  VARالعشوائية احلالية و املاضية ،وهذا ما ترتمجه حقيقة مناذج 

  .جدا لفهم طبيعة تأثري هذه الصدمات

تقوم هذه الدراسة على قياس مدى تأثري كل من اإليرادات والنفقات العامة للجزائر          

ضمن املوازنة العامة على الناتج الوطين يف املدى الطويل ،وذلك باستعمال مناذج متجهات 

،مع العلم أّن  EVIEWS 06،وباالعتماد على خمرجات برنامج  VARاالحندار الذايت 

مستخرجة من معطيات البنك  2011إىل سنة  1970اسة هي ممتدة من سنة إحصائيات الدر 

  :العاملي باألسعار الثابتة ،ولتطبيق هذه الدراسة جيب تتبع اخلطوات التالية

  دراسة استقرارية السالسل الزمنية املستعملة يف الدراسة ،وسوف نعتمد على

 سلسلة اإليرادات
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 ؛ (PIB)وسلسلة الناتج الوطين  (G)وسلسلة اإلنفاق احلكومي  (R)العامة 

 دراسة العالقة السببية بني املتغريات؛ 

  حساب عدد التأخرات يف منوذجVAR والقيام بتقديره؛ 

 استخراج دوال االستجابة الدفعية؛  

ملعرفة ما مدى ) Unit Roots test(نستعمل اختبار جذر الوحدة :  المرحلة األولى

يف البحث و جتنب النتائج املزيفة نتيجة لعدم استقرارها، من استقرار السالسل الزمنية املستعملة 

-Phillipsاختبار ، Augmented Dickey-Fuller (ADF) خالل استعمال اختبار

Perron   (PP) اختبار ،)KPSS(.Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, 

Shin. وبالتايل سوف نعتمد على اختبار جذر الوحدة)Unit Root test ( لتحديد

للمتغريات السلستني الزمنيتني على حد سواء ) non-stationary(خلصائص الغري ساكنة ا

، أو ديكي فولر )DF(أو يف الفرق األول يستعمل اختيار ديكي فولر) levels(يف املستويات 

حيث يستعمل هذا االختبار باجتاه ) يف هذا البحث سنكتفي باالختبار األخري) (ADF(املطور 

أو بدونه، رغم االستعمال الواسع هلذا االختبار إال أنه يعاين مشكلة ) Time trend(الزمن 

 Test(عدم أخذه بعني االعتبار عدم وجود مشكلة اختالف التباين و اختبار توزيع الطبيعي 

de normalité ( املوجودة سلسلة زمنية ما، و لذا يستعمل اختبار آخر إضايف الختبار جذر

قدرة ،  ألن لديه )Phillip-Perron(PP)(يبس و بريسون الوحدة، و هو اختبار فيل

السيما عندما يكون حجم العينة صغرية،  ) ADF test(اختباريه أفضل و أدق من اختبار 

) عموماً (يف  اختبارات جذر الوحدة   ،DFويف حالة تضارب وعدم انسجام نتائج االختباري 

و هذا االختبار ) KPSS(ستقرار ، جبانب اختبار اال)PP(و) ADF(يستخدم االختبارين 

يف حال وجود ارتباط ذايت ) PP(و) ADF(يعاجل بعض أوجه الضعف يف فعالية االختبارين 

للتباين، ميكن القول بأن نتائج هذه االختبارات تكمل بعضها البعض، وبالتايل يف حال اتفاقها 

   02أنظر امللحق اجلدول رقم . على نتيجة واحدة تصبح النتيجة أكثر دقة

أن القيمة  (Level)يالحظ من اجلدول عند املستوى  ADFبالنسبة الختبار        

لكل املتغريات أصغر من القيمة املطلقة و احلرجة  Studentاليت ختضع لتوزيع   ����لقةاملط

 H0،ومنه عدم رفض الفرضية العدمية  )11( % 10 و % 5و  % 1اجلدولية عند مستوى 
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،وبالتايل عدم استقرار السالسل الزمنية ،بعد ذلك  (Unit Root)،أي وجود جذور وحدية 

ننتقل إىل اختبار التفاضالت األوىل للمتغريات ،حيث نالحظ من اجلدول أعاله أنه عند 

لكل املتغريات أكرب من القيم املطلقة واحلرجة  ����التفاضل األول أصبحت القيمة املطلقة 

يل فإّن السالسل الزمنية مستقرة من ،وبالتا % 10و  % 5و  % 1اجلدولية عند مستوى 

نالحظ أن السالسل  PPونفس الشيء بالنسبة الختبار . ADFالدرجة األوىل حسب اختبار 

  . KPSSالزمنية مستقرة من الدرجة األوىل والعكس بالنسبة الختبار 

 Granger):Test des relationsاختبار العالقات السببية لـ :المرحلة الثانية 

causales (، حيث إّن حتديد العالقات السببية ما بني املتغريات االقتصادية يسمح يف العديد

من األحيان بتحديد نوع العالقة ما بني هذه املتغريات يف املدى القصري ،و هذا ما يتيح لنا 

معلومات متكننا من الفهم النظري اجليد  للظواهر االقتصادية وبالتايل أصبحت املعرفة السببية  

  )12( .ري لتأسيس جيد للسياسة االقتصاديةكشرط ضرو 

الذي يعتمد  Yإذا كان توّقع  Yيتسبب يف املتغري  Xعموما ميكن القول أن املتغري         

الذي يعتمد فقط على  Yهو أحسن من توّقع  Yو Xبشكل كبري على معرفة ماضي املتغريين 

 :  و ميكن التعبري عن ذلك رياضيا كالتايل. Yماضي 

X يتسبب يفY  عند الفرتةt إذا كان          :         

   111 /,/   ttttt YYEXYYE  

X  يتسبب فوريا يفY  عند الفرتةt  إذا كان           :

   111 ,/,/   tttttt XYYEXYYE 

X  ال يتسبب يفY  عند الفرتةt إذا كان     :          

   111 /,/   ttttt YYVXYYV   

                                          .التباين املشرتك ألخطاء التوقعهي مصفوفة تباين  Vεحيث أّن 

وعليه سنحاول أن نظهر العالقات السببية ما بني متغريات الدراسة من أجل تفسري أثر      

والنتائج كانت  .متغريات السياسة املالية على الناتج الوطين ،وذلك من أجل تدعيم التحليل أكثر

  :  03مللحق خمرجات الربنامج أنظر ا: كاآليت
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واإليرادات  (G)من خالل النتائج املوضحة أعاله مت التأكد من أّن اإلنفاق احلكومي        

،و نالحظ ذلك جليا من خالل مقارنة قيمة  (PIB)هلما تأثري على الناتج الوطين  (R)العامة 

F  فيشر احملسوبة مع قيمةF  اجلدولية ،أما قيمF  احملسوبة فهي مبينة أعاله ،أو من خالل مقارنة

،فلو نظرنا مثال إىل السطر 0,05االحتمال املوجود يف العمود األخري من اجلدول مع القيمة 

فنالحظ أن قيمة  PIBو  (G)الثاين الذي يدرس العالقة السببية بني اإلنفاق احلكومي 

يؤثر  G،وبالتايل نقول أن  0,05يمة ،وهو احتمال أصغر من الق0,0301 االحتمال مساوية لــ

  .،ونفس التحليل بالنسبة للفرضيات األخرى PIBيف 

والقيام بتقديره وحتّدد درجة  VARسنقوم حساب عدد التأخرات يف منوذج :  المرحلة الثالثة

  :Schwarz و Akaike :  مبعيارين مها VARللنموذج  Pتأخري املسار 

من أجل درجة تتغري VARإّن طريقة اختيار درجة التأخري تعتمد على تقدير كل مناذج       

 تأخر مقبول من طرف النظرية االقتصادية ،أو من طرف هو أكرب: h(، حبيث "h"إىل " 0"من 

 :بالطريقة التالية حيسبان SC(P)و    AIC(P)،دوال    )املعطيات املوجودة

 

  

 

AIC :  هو معيارAkaike              وP :درجة تأخر النموذج.  

  SC : معيارSchwarz                  وN :عدد املشاهدات.  

K :عدد متغريات النموذج.  

Σe : مصفوفة التباينات والتباينات املشرتكة للبواقي وخنتار التأخرp  على أساس أصغر قيمة

  SCو  AICتعطي للمعيارين 

تشري إىل ضرورة أخد فجوة زمنية واحدة  04النتائج أعاله امللحق ملخرجات الربنامج 

  .من خالل مجيع املعايري املستخدمة ومنه نعتمد على فرتة إبطاء واحدة يف املرحلة القادمة

  : 05ق خمرجات الربنامج انظر امللح: هي كما يلي VAR(1)أما نتائج تقدير منوذج 

 : VAR(1)التفسري اإلحصائي لنموذج  -

  بالنسبة لمعادلة الناتج الوطني اإلجمالي)PIB: ( 
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 1,95ستودنت اجلدولية واليت تساوي  tلتفسري املعادلة أعاله إحصائيا نقوم مبقارنة قيمة       

احملسوبة ،فنالحظ أّن قيمة الناتج الوطين السابقة بفرتة إبطاء  tمع قيم  %5عند مستوى معنوية 

احملسوبة واليت  tاجلدولية أصغر من قيمة  tألن قيمة  PIBواحدة تساهم يف تفسري املتغري 

 R(-1)واإليرادات املبطأة  G(-1)،على عكس اإلنفاق احلكومي املبطئ  14,01تساوي 

-:احملسوبة على التوايل  t،فقد بلغت قيمة  PIB،حيث نالحظ عدم مسامهتهما يف تفسري 

  (PIB)كما تشري النتائج إىل قوة العالقة اإلرتباطية بني الناتج احمللي اإلمجايل . 0,18و  1,55

واإلنفاق احلكومي  PIB(-1)كمتغري تابع وكل من الناتج احمللي اإلمجايل املبطأ بفرتة واحدة 

كمتغريات مستقلة ،ومن خالل نتائج    R(-1)واإليرادات العامة السابقة G(-1)السابق 

من التغريات يف الناتج راجعة إىل التغريات يف املتغريات املستقلة  %99,15التقدير نالحظ أن 

    .السابقة الذكر

  بالنسبة لمعادلة اإلنفاق العام)G: ( 

 

  

ألّن  Gنالحظ أن قيمة الناتج الوطين السابق بفرتة إبطاء واحدة يساهم يف تفسري املتغري      

،كما نالحظ مسامهة اإلنفاق 2,62احملسوبة واليت تساوي  tاجلدولية أصغر من قيمة  tقيمة 

 احملسوبة له مساوية لـــــ tحيث كانت قيمة  Gيف تفسري املتغري   G(-1)احلكومي السابق 

ستودنت هلا بلغت  tألّن قيمة  Gيف تفسري  R(-1)،بينما مل تعمل اإليرادات السابقة 2,99

وهي قيمة أصغر من نظري�ا اجلدولية ،وتشري النتائج كذلك إىل قوة العالقة االرتباطية  0,06-

-)PIBكمتغري تابع وكل من الناتج احمللي اإلمجايل املبطأ بفرتة واحدة   (G)بني اإلنفاق العام 

كمتغريات مستقلة    R(-1)واإليرادات العامة السابقة G(-1)واإلنفاق احلكومي السابق  (1

من التغريات يف اإلنفاق العام راجعة إىل التغريات يف  %95,34،فنتائج التقدير تدل على أن 

    .سابقة الذكر املتغريات املستقلة ال

PIB = 1.03670616*PIB(-1) - 0.12425002*G(-1) + 0.002285458*R(-1) + 2.82242232 

G = 0.378235*PIB(-1) + 0.4665687*G(-1) - 0.001453850*R(-1) + 6.5574220 
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  بالنسبة لمعادلة اإليرادات العامةR: 

 

 Rنالحظ أن قيمة الناتج الوطين السابق بفرتة إبطاء واحدة ال يساهم يف تفسري املتغري        

،كما نالحظ عدم مسامهة 0,47-احملسوبة واليت تساوي  tاجلدولية أكرب من قيمة  tألن قيمة 

احملسوبة له مساوية  tحيث كانت قيمة  Rيف تفسري املتغري   G(-1)اإلنفاق احلكومي السابق 

ستودنت هلا بلغت  tألن قيمة  Rيف تفسري  R(-1)،بينما سامهت اإليرادات السابقة 0,56 لـ

تشري النتائج كذلك إىل قوة العالقة االرتباطية بني و .وهي قيمة أكرب من نظري�ا اجلدولية  8,27

 PIB(-1)كمتغري تابع وكل من الناتج احمللي اإلمجايل املبطأ بفرتة واحدة   (R)اإليرادات العامة 

كمتغريات مستقلة فنتائج    R(-1)واإليرادات العامة السابقة G(-1)واإلنفاق احلكومي السابق 

غريات يف اإليرادات العامة راجعة إىل التغريات يف من الت %79,79التقدير تدل على أن 

  .املتغريات املستقلة السابقة الذكر 

 :VAR(1)التفسري االقتصادي لنموذج  -

ميكن تفسري عدم مسامهة اإلنفاق احلكومي املبطأ بسنة واحدة وكذلك اإليرادات املبطأة يف       

تفسري الناتج الوطين اخلام اقتصاديا يف كون هذين املتغريين يظهر تأثريمها يف املدى املتوسط 

قتصاد والطويل ،ومبا أن اجلزائر تتبع سياسة مالية توّسعية فهي تقوم بضخ أموال ضخمة يف اال

لكن غالبيتها توجه للقطاع غري اإلنتاجي لذلك تأثري اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر على النمو 

االقتصادي يكون ضئيل نسبيا ،أما بالنسبة اإليرادات العامة ونظرا الرتباطها الوثيق باإلنفاق العام 

اجلزائر وبالتايل فإن ،حيث أن اجلباية البرتولية هي املصدر األساسي لتمويل النفقات العامة يف 

  .تأثريها هي األخرى يكون يف املدى املتوسط والطويل

 الزمين املسار تتبع على هذه الدوال تعملاستخراج دوال االستجابة الدفعية ،: الرابعة المرحلة

 مع VARمنوذج  يف املتضمنة املتغريات خمتلف هلا تتعرض اليت (Shocks)الصدمات ملختلف

 االستجابات دوال جمموع الصدمات ويظهر لتلك املتغريات هذه استجابة كيفية الزمن ،وتعكس

  .املتغريات وعدد الصدمات مرات عدد خالل من الفعل لردة

R =  - 0.3033985*PIB(-1) + 0.384370*G(-1) + 0.874910*R(-1) - 0.233377 
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  حسب تقديرات دوال االستجابة الدفعية املمتدة على : آثار صدمة في اإلنفاق الحكومي

 سنوات ،فإن 10

) أو بدينار جزائري( % 1حدوث صدمة هيكلية إجيابية واحدة يف اإلنفاق احلكومي مقدرة بـ 

سيكون هلا أثر معنوي إجيايب على الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي يف املدى القصري، غري أن هذا 

كحد أقصى يف السنة الثالثة اليت تلي  % 0,024156: املضاعف صغري جدا و يقدر حبوايل

كأدىن حد يف  أما يف املدى املتوسط و الطويل فسيتولد أثر ضعيف جدا حيث يقدر. الصدمة

 % 0,017956السنة العاشرة اليت تلي الصدمة بـ 

وميكن تفسري النتائج احملصل عليها بأن السياسات اإلنفاقية التوسعية املنتهجة باجلزائر         

متارس نوعا من اآلثار الالكينـزية ،إذ أن األثر اإلجيايب الضعيف على الناتج احمللي اإلمجايل يف 

يف املدى ) ارتفاع االستهالك(املدى القصري سيؤدي إىل ارتفاع طفيف يف حجم الطلب الكلي 

. املتوسط و البعيد ،مما سينتج عنه نوع من الضغوط التضخمية املصاحبة بارتفاع عام يف األسعار

ويف ظل تفاقم عجز املوازنة الناتج عن ارتفاع اإلنفاق و اخنفاض اإليرادات ،و أيضا ضرورة 

تفاع  التخفيض من عرض النقود للحد من الضغوط التضخمية ،البد ملعدالت الفائدة من االر 

كنتيجة حتمية لتطبيق هذه اإلجراءات ،مما سيؤدي إىل اخنفاض يف طلب القطاع اخلاص و بالتايل 

ظهور نوع من آثار املزامحة على االستثمار اخلاص ،اليت ستمارس تأثريا ضئيال جدا على منو الناتج 

فاض يف النشاط اإلمجايل احلقيقي خالل الفرتات املتبقية يف فرتة االستجابة ،ونتيجة هذا االخن

 . )13(االقتصادي ستنخفض اإليرادات العمومية خاصة منها اجلباية العادية

  حسب تقديرات دوال االستجابة الدفعية املمتدة : آثار صدمة في اإليرادات العمومية

سنوات ،فإن حدوث صدمة هيكلية إجيابية واحدة يف اإليرادات العمومية مقدرة  10على 

سيكون هلا أثر معنوي إجيايب على حجم اإلنفاق احلكومي ) أو بدينار جزائري( % 1بـ 

كحد أقصى يف الفرتة   % 0.1435على طول فرتة االستجابة ،إذ سيصل إىل حدود 

نفس هذا األثر متارسه هذه الصدمة على الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي، إذ يقدر . الرابعة

  . كحد أقصى يف السنة األخرية اليت تلي الصدمة  % 0.067636: هذا املضاعف حبوايل

ارتفاع أسعر (من خالل هذه النتائج ،يبدو بأن الصدمات اإلجيابية يف اإليرادات العمومية  

متارس نوعا من اآلثار الكينـزية ،إذ أن االرتباط الوثيق لإلنفاق احلكومي باإليرادات ) النفط مثال
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يستجيب بشكل مباشر لصدمات هذه األخرية ،غري أن الزيادة  جيعله) اجلباية البرتولية(العمومية 

يف اإلنفاق احلكومي سيكون هلا تأثري إجيايب على حجم االستهالك و النشاط االقتصادي يف 

املدى القصري كما رأينا سابقا ،وهذا ما سينعكس إجيابيا مرة أخرى يف املدى املتوسط على 

باية العادية خاصة ضرائب الدخل والضرائب على اإليرادات العمومية من خالل ارتفاع اجل

االستهالك ،ساحما بذلك بظهور فائض يف املوازنة العامة ،هذا الفائض من شأنه أن يؤدي إىل 

وأيضا تدين معدالت ) اخنفاض التمويل النقدي للعجز(التخفيف من حدة الضغوط التضخمية 

ن هذه الوضعية مالئمة ومشجعة ملناخ الفائدة من جراء ارتفاع االدخار العمومي ،وبذلك ستكو 

االستثمار بظهور نوع من آثار التكامل ،مما سينعكس إجيابيا مرة أخرى على منو الناتج اإلمجايل 

  .احلقيقي

  

اإليرادات (خالل قيامنا بالدراسة القياسية لقياس تأثري مكونات امليزانية العامة للدولة  :خالصة 

الناتج الوطين اخلام (وازن االقتصادي الكلي يف اجلزائر على مؤشرات الت) والنفقات العامة

استنتجنا أنه رغم األموال الضخمة املوجّهة لالقتصاد إال أّن اإلنفاق يف اجلزائر ال يؤثر إال بنسبة )

  :ضئيلة على الناتج الوطين يف املدى املتوسط والطويل ،وميكن إرجاع هذه النتائج إىل ما يلي 

 الوضع مع تتناسب ال االقتصادي اإلنعاش سياسة وفقها أعدت اليت الكينزية النظرة إن 

 املسّجلة الزيادة أن اإلنتاجي ،إذ اجلهاز مرونة لعدم بالنظر اجلزائر تعيشه االقتصادي الذي

 العرض زيادة إىل تؤد مل لالستثمار املوجه احلكومي اإلنفاق زيادة بسبب الكلي الطلب يف

 اليت القطاع منها يعاين اليت واملالية اهليكلية للمشاكل بالنظر اإلنتاجي اجلهاز وتنشيط الكلي

 الواردات حجم ارتفاع إىل أدى مما الكلي الطلب يف املسجلة الزيادة مع جتاوبه دون حالت

  املتزايد الكلي للطلب االستجابة أجل من السياسة تطبيق فرتة خالل معتربة بنسب

  ّوغري ضعيف تأثري النمو االقتصادي معدل على االقتصادي اإلنعاش سياسة تأثري إن 

للمسامهة  بالنظر احملروقات قطاع أداء مبستوى أساسا يتحدد النمو أّن معدل إذ مستدام

  .اإلمجايل احمللي الناتج يف القطاع هلذا الكبرية

  :املستخلصة ما يلي النتائجومن 
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  معدال�ا من سنة ألخرى وهذا إن السياسة االتفاقية متيزت بنمو النفقات العامة وارتفاع

،وقد مثلت نفقات التسيري فيها أكرب نسبة حيث بلغت يف  راجع لتوسع نشاط الدولة

وهذا راجع لرتاكم  ،أما نفقات التجهيز هي األخرى عرفت منو متواصل ،  72املتوسط 

  وخلق استثمارات جديدة ) الباقية ( املشاريع غري املنجزة 

 ئية بشقيها اجلزائر تعتمد اعتماد شبه كلي على اإليرادات اجلبا إن السياسة االيرادية يف

تزايد مستمر ومبعدالت منو متذبذبة بتذبذب إيرادات اجلباية  وقد عرفت )العادية والبرتولية(

  .واليت ترتبط هي األخرى بالتغريات اخلارجية واملتمثلة خصيصا يف أسعار النفط،البرتولية 

  :التوصيات 

 املدى طويلة ضمن إسرتاجتية يتم أن جيب اجلزائر يف اقتصادية سياسة أي تنفيذ إن -

 والسياسات الربامج من جمموعة تنفيذ طريق عن شاملة تنمية اقتصادية حتقيق إىل �دف

 من يتطلب اإلسرتاجتية هذه جناح أن ضمان أهدافها ،كما تتعارض ال اليت االقتصادية

 اقتصاد مع يتعارض ال الذي االقتصادي التخطيط أسلوب تفعيل إعادة احلكومة

  .أسيا شرق جنوب كدول النامية الدول من كبري عدد يف جناحه أثبت والذي، السوق

 األهداف هذه وحجم على طبيعة يتوقف أهدافه حتقيق يف تنموي برنامج أي جناح إن -

 اجلزائر يف االقتصادية السياسات بإعداد املكّلفة اهليئات على املنطلق يتعّني  هذا ومن

 أقل إىل األهداف هذه عدد تقليل إىل باإلضافة للتحقيق وقابلة واقعية أهداف حتديد

 من هذه السياسات وفعالية كفاءة زيادة إىل سيؤدي ذلك أن ممكن ،باعتبار قدر

  .حمددة قطاعات ضمن والعمليات املشاريع خمتلف تركيز خالل

 هذا ،وعلى التمويل توفر مصادر مدى على تنموية سياسة أي تنفيذ استكمال يتوقف -

 أن باعتبار االقتصادي اإلنعاش سياسة متويل مصادر تنويع احلكومة يتعّني على األساس

 يف السياسة هذه تعطيل إىل سيؤدي البرتولية اجلباية إيرادات على املصادر هذه اقتصار

 .احملروقات أسعار ا�يار حالة
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  ملحق الجداول واألشكال البيانية

تطّور النفقات  ):02(الشكل   تطّور النفقات العامة للجزائر خالل مرحلة التخطيط ):01(الشكل 

   اإلصالحاتالعامة للجزائر خالل مرحلة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نفقات :GIنفقات التسيري و:Eviews )GGمن إعداد الباحثني باالعتماد على برنامج :المصدر 

  )التجهيز

  

       )                 1998-1993(تطّور هيكل اإليرادات العامة خالل الفترة :(01)الجدول

  دج) 109(               

ضرائب غير   ضرائب مباشرة  الجباية البترولية  السنوات

  مباشرة

حاصل التسجيل 

  والطابع

غير  إيرادات  حاصل الجمارك

  جبائية

1993 185  126,1  54,2  6,9  30,0  9,0  

1994 257,7  163,2  65,9  6,6  47,9  13,3  

1995 358,8  233,2  99,9  6,4 73,3  8,9  

1996 519,7  290,5  129,5  9,1  84,4  14,6  

1997 592,5  313.9  148,1  10,6  73,5  20,2  

1998 425,9  329.8  154,9  11,3  75,5  18,9  

         Source: Statistical appendix, IMF staff country report 1998. 
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  اختبار االستقرارية: (02)الجدول 

  المتغيرات

ADF PP  KPSS  

عند 

المستوى 

Level 

  الفروق األولى

Ferst 

differenc

e 

عند 

المستوى 

Level  

  الفروق األولى

Ferst 

Difference  

عند 

المستوى 

Level  

  الفروق األولى

Ferst 

Difference  

PIB  -2,065  -2,905  -1,977 -8,563  0,779 0,257  

G  
-

3,348 
-5,973  

-

3,510  
-6,158  0,750  0,146  

R  
-

1,950  
-6,184  

-

2,021  
-6,259  0,394  0,101  

 . Eviews 06من إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر 

  

   02مخرجات البرنامج                                                  01مخرجات البرنامج       
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   04مخرجات البرنامج                :                               03مخرجات البرنامج   

            

               

  

  

  

  

  

   

  

  :  05مخرجات البرنامج   
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  :الهوامش 

هدفها ضمان استمرارية األداء و الفعالية االقتصادية يف املدى الطويل و  برامج التعديل -)1

الناجتة عن برامج التثبيت من خالل رفع كفاءة ختصيص املوارد املتوفرة و زيادة معدالت االدخار و 

الرتاكم من أجل زيادة حجم اإلنتاج ،و من مت فهي تركز على جانب العرض من خالل حترير 

  .اخلوصصة و حترير التجارة اخلارجية و التوجه حنو زيادة الصادراتاألسعار و تشجيع 

 . 2ص – 1996جانفي  -1994تقرير عن تنفيذ املخطط الوطين لسنة  :)2

)3   Ministère des finances, Rapport Sur La Situation Economique Et 

Sociale En 1997(ONS), Edition Septembre, 1998, P 39.  
اآلثار االقتصادية شكوري سيدي حممد ،.بن بوزيان حممد و أ.د.عبد الرحيم و أشييب .أ-)3

جامعة أيب بكر بلقايد بتلمسان  - دراسة تطبيقية –الكلية لصدمات السياسة المالية بالجزائر 

  .08،اجلزائر ،بدون تاريخ ،ص 

ين اإلنفاق محاولة نمذجة العالقة بسيت محيد ،.سدي علي و أ.دربال عبد القادر و أ.د.أ-)4

تقييم آثار :،أحباث املؤمثر الدويل ) 2011-2004(الحكومي و تنافسية االقتصاد الجزائري 

برامح االستثمارات العامة و انعكاسا�ا على التشغيل و االستثمار و النمو االقتصادي خالل 

 1يف ،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري ،جامعة سط) 2014-2001(الفرتة 

  .11-10،ص  2013مارس  11/12،اجلزائر ،

يف اجتماع جملس   » عبد العزيز بوتفليقة « اجلمهورية اجلزائرية رئيس اقتباس من كلمة-)5

 اليومية الظروف بتحسني قمنا سنوات عشر امتداد على« : 2010ماي  24الوزراء يوم اإلثنني 

 واحلفاظ البطالة دحر من أساسا العمومي اإلنفاق بفضل البالد ومكنا امليادين مجيع يف للمواطنني

 احلال بطبيعة أخرى نوعية بوثبة القيام اآلن علينا ويتعني .احملروقات دون من معتربة منو نسبة على

 تثمري خالل من كذلك لكن القاعدية لكاهليا  وحتديث االجتماعية التنمية مواصلة خالل من

  . »وإمكاناتنا االقتصادية  اإلنتاجية لقدراتنا أوىف

اآلثار االقتصادية الكلية للسياسة المالية والقدرة على استدامة تحّمل شييب عبد الرحيم ،-)6

،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية  العجز الموازني والدين العام حالة الجزائر
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 2012/2013بتلمسان ،اجلزائر ،بن بوزيان حممد ،جامعة أبو بكر بلقايد .د.،حتت إشراف أ

  .240،ص 

،مكتبة اآلثار االقتصادية الكلية لسياسة اإلنفاق الحكومي وليد عبد احلميد عايب ،-)7

  .295،ص  2010احلسني العصرية للطباعة والنشر والتوزيع ،لبنان ،

تتضمن إدخال املتغريات واحد بعد اآلخر خبطوات متسلسلة إىل النموذج و استبعاد -)8

  .تغريات اليت تصبح غري مؤثرة بوجود باقي املتغريات امل

  : ADFالقيم الجدولية بالنسبة الختبار -)9

  عند املستوى(Level) : 5و عند مستوى  4,198503-: % 1عند مستوى % 

 3,192902- : % 10و عند مستوى  3,523623-:

  عند التفاضل األول(1st Difference) : و  2,625606- : % 1عند مستوى

 . 1,611593- : % 10و عند مستوى  1,949609-: % 5عند مستوى 

  : PPالقيم الجدولية بالنسبة الختبار 

  عند املستوى(Level) : 5و عند مستوى 4,198503-: % 1عند مستوى % 

 3,192902- : % 10و عند مستوى  3,523623-:

  عند التفاضل األول(1st Difference) : و 4,205004-: % 1عند مستوى

 .3,194611- : % 10و عند مستوى 3.526609-: % 5عند مستوى 

  : KPSSالقيم الجدولية بالنسبة الختبار 

  عند املستوى(Level) : 5و عند مستوى 0,739000: % 1عند مستوى % 

 0,347000 : % 10و عند مستوى 0,463000:

  عند التفاضل األول(1stDifference) : و عند 0,739000: % 1عند مستوى

  .0,347000 : % 10و عند مستوى 0,463000: % 5مستوى 
13)-Régis bourbonnais, Econométrie, édition DUNOD, Paris, 7éme édition, 
2009, P 273. 

 ،مرجع سبق ذكرهشكوري سيدي حممد .بن بوزيان حممد و أ.د.شييب عبد الرحيم و أ.أ-)11

  .19،ص 
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االقتصادية الكلية للسياسة المالية والقدرة على استدامة اآلثار شييب عبد الرحيم ،-)12

،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم  تحّمل العجز الموازني والدين العام حالة الجزائر

بن بوزيان حممد ،جامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان ،اجلزائر .د.االقتصادية ،حتت إشراف أ

 240،ص  2012/2013،

،مكتبة اآلثار االقتصادية الكلية لسياسة اإلنفاق الحكومي عايب ، وليد عبد احلميد-)13

 .2010احلسني العصرية للطباعة والنشر والتوزيع ،لبنان ،
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قياس العالقات السببية السائدة بين التضخم ، العرض النقدي واإلنفاق العام 

  ). 2012-1980(خالل الفترة 

  جامعة البويرة -طهراوي فريد.أ                                                            

  جامعة المسيلة - بن البار محمد.أ

  

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

  

  :الملخص         

�دف هذه الدراسة إيل معرفة أثر اإلنفاق احلكومي وعـرض النقـود بـاملفهوم الواسـع علـى التضـخم 

ــــر، وهلــــذا الغــــرض مت تقــــدير منــــوذج قياســــي يتضــــمن ثــــالث متغــــريات  متغــــريين : النقــــدي يف اجلزائ

اإلنفاق العام أو النفقات العامة للدولة باإلضافة إىل عرض النقود ، ومتغـري تـابع : ميثالنمستقلني 

، )2012-1980(وهو معدل التضخم مقاسا بالرقم القياسي ألسعار املستهلكني للفرتة الزمنية 

وكمــا هــو معلــوم فــأن بيانــات السالســل الزمنيــة غالبــا مــا تعــاين مــن مشــكلة االرتبــاط الــذايت لــذلك 

املتغـريات الـيت متثـل كـل مـن  ضـعت علـى التـوايل إيل اختبـار السـكون والـيت بينـت نتائجـه إيل أنأخ

اإلنفــــاق العــــام، معــــدل التضــــخم وعــــرض النقــــود غــــري ســــاكنة يف مســــتويا�ا وأن حالــــة الســـــكون 

ومـــن مث انتقلــــت الدراســـة إيل أجـــراء اختبــــار . للمتغـــريات حمـــل الدراســـة تتحقــــق عنـــد الفـــرق األول

ملشـــرتك بـــني املتغـــريات حمـــل الدراســـة والـــيت أشـــارت نتائجـــه إىل وجـــود عالقـــة توازنيـــة بـــني التكامـــل ا

)  ECM(املتغــريات يف املــدى الطويل،كمــا أظهــرت نتــائج تطبيــق اختبــار منــوذج تصــحيح اخلطــأ 

  .عدم وجود مشكلة ارتباط ذايت

  .ECMاإلنفاق العام ، عرض النقود، معدل التضخم، منوذج  :كلمات مفتاحية
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Abstract: 

            
          This study aims to investigate the effect of public spending and the 
money supply in the broad sense on inflation in Algeria, and for this purpose 
has been estimated standard model includes three variables: variables 
independents represent: public spending or public expenditures of the state 
in addition to the money supply, and the dependent variable which is the rate 
of inflation as measured by the number CPI for the time period (1980-2012), 
and as is well known, the time-series data often suffer from the problem of 
autocorrelation so subjected respectively to test dormancy, which showed 
the results to be variables that represent both public spending, inflation and 
money supply is static levels and sleep variables under study realized at first 
difference. And then moved the study to test co-integration between the 
variables under study, which indicated its results to a relation  equilibrium 
between the variables in the long term, and showed the results of the test 
Granger causality and a causal relation between variables, each relation one-
way, and others are correlated, as shown by the results of the application of 
the test the results of a test application error correction model (ECM) there 
is no problem link self. 
 
Keywords: public spending, money supply, inflation and ECM. 

  

 

 

  مقدمة

معــدل التضــخم «مــن املواضــيع ذات التــأثري املباشــر والقــوي علــى االقتصــاد الــوطين أال وهــو       

وال يكــاد خيتلــف اثنــان وخصوًصــا يف الوقــت احلــايل فكثــري مــن االقتصــاديني » والعوامــل املــؤثرة فيــه

يت مـن يعزو مشكلة ارتفاع معدل التضخم يف االقتصاد إىل زيادة اإلنفاق احلكـومي يف االقتصـاد الـ

إذ تتجـه هـذه  .شأ�ا أن ترفع من عرض النقود حيث أن هذين االخريين يعتربان من أهـم مسـبباته

التـــدفقات النقديـــة احلكوميـــة حنـــو مصـــارفها املختلفـــة لينتهـــي �ـــا احلـــال يف مكونـــات عـــرض النقـــود 

املتعــــددة مــــن الودائــــع أو النقــــد املتــــداول خــــارج املصــــارف، ومــــن أبــــرز أمثلــــة ذلــــك زيــــادة اإلنفــــاق 

املختلفــة الــيت  احلكـومي علــى بنــد الرواتـب واألجــور، وبالتــايل جيــدر بنـا قبــل التعــرض هلـذه األســباب
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تــــؤدي إىل زيــــادة النفقــــات العامــــة أن نفــــرق بــــني األســــباب الظاهريــــة واألســــباب احلقيقيــــة ويقصــــد 

باألســباب الظاهريــة تلـــك الــيت تــؤدي إىل تضـــخم الــرقم احلســايب للنفقـــات العامــة دون أن يقابلهـــا 

أمــا . ات العامـةزيـادة يف التكلفـة احلقيقـة أي يف كميــة السـلع واخلـدمات املسـتخدمة إلشــباع احلاجـ

األسباب احلقيقية فتعود لتلك العوامل اليت تؤدي إىل زيادة فعلية يف القيمة احلقيقية للنفقات العامة 

وبالتايل فإن خفض اإلنفاق العـام وخصوصـاً . يف إقليم معني إذا ظل سكانه ومساحته بدون تغيري

اف والتبذير يف القطاعات احلكومية اإلنفاق املتعلق بالسلع االستهالكية والكمالية واحلد من اإلسر 

ويف تنفيذ املشاريع اليت تقوم �ا احلكومة مع عدم املساس بأوجه اإلنفاق الذي يتعلق بزيادة الطاقة 

، وعنــد اإلنتاجيــة لالقتصــاد يعتــرب احــد أهــم السياســات املاليــة الــيت �ــدف إىل كــبح مجــاح التضــخم

ضخم ال نستطيع مقارنة أدائه بنموذج بديل يعتمـد استخدام متغريات السيولة يف منوذج لدراسة الت

إذ توجـــد . ولكـــن هـــذا ال يعـــين أن التضـــخم يقـــع يف النطـــاق ا�هـــول. متغـــريات االقتصـــاد احلقيقـــي

الكثــري مــن الــدالئل مــع إمكــان تنســيقها والتوصــل اىل الرتجــيح أو الــتحفظ علــى هــذه الفرضــية أو 

وحجم النفقـات العامـة مـن ) العرض النقدي(يولة تلك، إضافة على حتليل العالقة بني تغريات الس

  :جهة والتضخم من جهة أخرى، وهو ما يقوم به هذا البحث  من خالل جانبني

  .مفاهيم حول التضخم، االنفاق العام والعرض النقدي: المحور االول

  .الدراسة القياسية ألثر االنفاق العام والعرض النقدي على التضخم: المحور الثاني

  ة الدراسةمشكل -1

مما سبق ذكره، ومن خالل تزايد االهتمام بظاهرة التضخم ومع ازدياد حدة املنافسة بني الدول     

املتقدمـة والـدول الناميـة علـى حـد سـواء، مـن أجـل اجيـاد احللـول الكفيلـة ملعاجلـة هـذه الظـاهرة كـان 

  : الية البحث كما يليالبد ملعرفة أهم العوامل اليت تؤثر على التضخم وعليه ميكننا صياغة إشك

-1980(خالل الفترة التضخم في الجزائر  ما هو أثر اإلنفاق العام و عرض النقود على -

  ؟) 2012

 هدف الدراسة -2

�دف الدراسة إىل إلقاء الضوء على العالقة بني معدل التضخم و النفقات العامة، باإلضافة      

  . إىل عرض النقود يف اجلزائر 

   :األسئلة الفرعية -3 
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  .من خالل ما سبق ميكن طرح التساؤالت التالية

  ما املقصود بالتضخم ،االنفاق العام وعرض النقود؟ - 1

  كيف يتم التأثري على التضخم بواسطة حجم املعروض النقدي؟  -2

قصــرية وطويلــة : كيــف تتحــدد العالقــة بــني  التضــخم و حجــم االنفــاق العــام  خــالل الفرتتــني  -3

  ملدى يف اجلزائر؟ا

  فرضيات الدراسة -4

  .التضخم النقدي ظاهرة نقدية اكثر منها مالية وهذا حسب رأي اقتصاديي املدرسة النقدية -

يــتم اســتخدام اإلنفــاق العــام بغــرض التــأثري علــى االقتصــاد القــومي بزيــادة النمــو وجتنــب األزمــات -

علــى االســتهالك االدخــار واملســتوى العــام  ، ويكــون بالتــأثري املباشــر)التضــخم والركــود(االقتصــادية 

  .لألسعار

هناك عالقة إجيابية ذات داللـة إحصـائية بـني الزيـادة يف املعـروض النقـدي وحجـم االنفـاق العـام  -

  .من جهة والتضخم  يف اجلزائر 

  منهج الدراسة -5

قياسـي، استخدمنا يف هذه الدراسة  منهج  األسلوب الوصفي التحليلي، واألسـلوب اإلحصـائي ال

ــــة  ــــل السالســــل الزمني ، ومنــــوذج تصــــحيح Time Series Analysisمــــن خــــالل حتلي

كمـــا اســـُتخِدم املـــنهج اإلحصـــائي ). ECM) Error-Correction Modelاخلطـــأ

القياسي الكمـي حملاولـة قيـاس العالقـات السـببية السـائدة بـني التضـخم ، العـرض النقـدي واإلنفـاق 

  ). 2012-1980(العام خالل الفرتة 

  

 .مفاهيم حول التضخم، االنفاق العام و العرض النقدي: المحور األول

  جيدر بنا اعطاء مفهوم عام للتضخم ومدى ارتباطه بكل من االنفاق العام والعرض النقدي 

 .تعريف التضخم وأنواعه: الفرع األول

 تعــددت تعريفــات التضـــخم يف الفكــر االقتصــادي، وذلـــك مــن خــالل العديـــد مــن الكتابــات الـــيت

تناولت هذه الظاهرة فالبعض ركز على مظهر التضـخم والـبعض اآلخـر ركـز علـى األسـباب املنشـئة 

 .للتضخم
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 .التعاريف المبنية على األسباب المنشأة للتضخم: أوال

كــل زيــادة يف كميــة النقــد "مــن األمثلــة علــى ذلــك جنــد أنصــار النظريــة النقديــة عرفــوا التضــخم بأنــه

، مبعىن أنه كلما زادت كمية النقود املتداولة (1) "املستوى العام لألسعار املتداول تؤدي إىل زيادة يف

. يف السوق مبعدل أكرب من منو الناتج القومي احلقيقي كلما زادت األسعار بالتايل حدث التضخم

  :وهذا ما توضحه املعادلة التالية لفيشر

P= MV/T MV=P·T  

:حيث P تؤدي إىل زيادة يف   M أي الزيادة يف   

كمية النقود املتداولة؛ :  M 

سرعة التداول و هي ثابتة؛  :   V 

املستوى العام لألسعار؛ :   P 

. معدل التبادل وهو ثابت يف األمد القصري:   T 

االرتفاع يف مستوى العام لألسعار الذي ينـتج عنـه :"كما عرف أنصار نظرية الدخل واإلنفاق بأنه

، أمـا أنصـار نظريـة العـرض والطلـب  (2)"احة لإلنفاقفجوة بني السلع احلاضرة وحجم الدخول املت

أمـا بالنســبة .  (3)"زيـادة الطلـب الــيت ال يقابلهـا زيـادة يف حجـم اإلنتـاج" فعرفـوا التضـخم علـى أنـه 

زيـادة "أو هـو " زيادة املقدرة الشرائية اليت ال يقابلها زيـادة يف حجـم اإلنتـاج"فالتضخم هو: لكينز 

   (4) ."الطلب احلقيقي يف جو استخدام كامل

    التعاريف المبنية على مظاهر التضخم: ثانيا

" بأنه ارتفاع األسعار"شال و يعرفه مار " ارتفاع غري املنتظم لألسعار:"يعرف روبنسن التضخم بأنه 
  Gوعرف  (5)

-OLIVE  ارتفـاع (بأنه االرتفاع يف املستوى العام لألسعار وليس ارتفاع بعض السـلع"التضخم

 :و بصفة عامة يطلق مصطلح التضخم على الظواهر التالية. (6) )يولد ارتفاعات أخرى

 اإلفراط يف إصدار األرصدة النقدية وهي التضخم النقدي؛• 

 ة املداخيل النقدية بشكل غري عادي وهو التضخم باملداخيل؛زياد• 

 ارتفاع تكاليف اإلنتاج وهو التضخم بالتكاليف؛• 
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  .    االرتفاع يف املستوى العام لألسعار وهو التضخم باألسعار• 

ومن هنا فنقول أنه الشك أن عالقة النقود باملستوى العام لألسعار وكذلك التضخم من الناحيـة  

النظرية، وحىت من وجهة نظر النقوديني، ال توضحها معادلة كمية النقود لوحدها، على فرض أ�ـا 

فالعربة ليست بالطلب لوحده بـل يعـزى التضـخم مـن وجهـة نظـرهم اىل . معادلة طلب على النقود

  .العرض الزائد من النقود، والذي يصعب قياسه مباشرة

  أنواع التضخم: ثالثا

وهنـا جيـدر اإلشــارة ولـو سـريعا إىل أنــواع التضـخم السـائدة يف الــدول الناميـة حيـث أنــه يأخـذ أنــواع 

 :عديدة هي كما يلي

 :التضخم المتدرج أو الزاحف 1

يتمثل هذا النوع من التضخم يف االرتفاع البطيء لألسعار حيث ال يكون هذا االرتفـاع عنيـف إذ 

تشري األحباث والدراسات االقتصادية أن هذا النوع من التضخم هو ظاهرة عامة ختضع هلا خمتلف 

  دول العامل، قد ينجم هذا النوع 

 .(7)من التضخم بسبب الطلب أو التكاليف 

 :التضخم الماشي 2

سنويا، جيب احلد منه، ألنه يوجد %  10إىل  5عندما يكون االرتفاع مستمر لألسعار يف حدود 

  .شيء من اخلطورة، حبيث تدخل حركة تزايد األسعار يف حلقة مفرغة قد تصل إىل معدالت كبرية

 :التضخم الراكض 3

التضـخم كـاليت  يف هذا الصنف تكون نسبة االرتفاع األسـعار أكـرب بكثـري مـن سـابقه مثـل حـاالت

،  26% ، حيـث ارتفعـت األسـعار بنسـب 1993 1979، 1974: واجهتها اهلند يف سنوات

 .على الرتتيب%  19، %25

 ):المفرط(التضخم الجامح 4

حيدث هذا النوع من التضخم عندما تتزايد األسعار مبعدالت مرتفعة خالل فرتة قصرية من الزمن، 

وتتوقف فيه النقود كمستودع للقيم، %  200حىت %  60أو %  40قد تصل فيها إىل حدود 

فـــــإذا اســـــتمر هـــــذا الوضـــــع ســـــوف يـــــؤدي إىل ا�يـــــار النظـــــام النقـــــدي وتنهـــــار معـــــه قيمـــــة الوحـــــدة 

حيــث يقــرتن هــذا النــوع مــن التضــخم . (8)1923و  1921النقديــة،كما حــدث يف أملانيــا ســنة 
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كل املـــوايل يلخـــص األنـــواع والشـــ. بـــاحلروب وعـــدم االســـتقرار السياســـي واالقتصـــادي واالجتمـــاعي

  (9)يبين أنواع التضخم حسب حدته) 01

  
  .216: ضياء مجيد الموسوي، مرجع سابق، ص

  .اإلنفاق العام والعرض النقدي 

  نتناول مفاهيم نظرية لكل من  االنفاق العام والعرض النقدي

 .   مفهوم وأقسام العرض النقدي

يعرف ا لعرض النقد أو كما يسمى أيضا بالكتلة النقدية بأنه جمموع وسائل الدفع املتداولة يف 

ا�تمــع خــالل فــرتة زمنيــة معينــة، أي أنــه يضــم مجيــع وســائل الــدفع املتاحــة يف التــداول والــيت حبــوزة 

كميــة النقــود أو جممــوع الوحــدات " اد واملشــروعات واملؤسســات املختلفــة، ويعــرف أيضــا بأنــه 

وجتـدر اإلشـارة هنـا . (10)"خـالل فـرتة زمنيـة معينـة ) ا�تمـع(النقدية املتواجدة يف حوزة األشخاص 

اإلصـدار إذ انـه إىل أن عرض النقد يعد مبثابة دينا على اجلهـاز املصـريف أو اجلهـة الـيت تتـوىل عمليـة 

  .التزاما عليها وحقا حلائزيه على التصرف باملبالغ اليت حبوز�م 

 

قياس العالقات السببية السائدة بين التضخم ، العرض النقدي واإلنفاق العام

2012-1980(خالل الفترة                      

المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                               

بـــاحلروب وعـــدم االســـتقرار السياســـي واالقتصـــادي واالجتمـــاعي

  :املختلفة للتضخم

01(شكل رقم 

ضياء مجيد الموسوي، مرجع سابق، ص :المصدر         

اإلنفاق العام والعرض النقدي :الفرع الثاني

نتناول مفاهيم نظرية لكل من  االنفاق العام والعرض النقدي

مفهوم وأقسام العرض النقدي: المطلب األول 

 :مفهوم العرض النقدي  1-1

يعرف ا لعرض النقد أو كما يسمى أيضا بالكتلة النقدية بأنه جمموع وسائل الدفع املتداولة يف     

ا�تمــع خــالل فــرتة زمنيــة معينــة، أي أنــه يضــم مجيــع وســائل الــدفع املتاحــة يف التــداول والــيت حبــوزة 

اد واملشــروعات واملؤسســات املختلفــة، ويعــرف أيضــا بأنــه األفــر 

النقدية املتواجدة يف حوزة األشخاص 

إىل أن عرض النقد يعد مبثابة دينا على اجلهـاز املصـريف أو اجلهـة الـيت تتـوىل عمليـة 

التزاما عليها وحقا حلائزيه على التصرف باملبالغ اليت حبوز�م 
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 :تركيب عرض النقد في الجزائر 1-2

 والودائـع النقديـة األوراق تضـم الـيت M1 تتكـون الكتلـة النقديـة يف اجلزائـر مـن املتاحـات النقديـة

  . مضافا إليها أشباه النقودM1فهي عبارة عن  M2حتت الطلب، وأما الكتلة

  :1M النقدية ) المتاحات(الموجودات  -أ

  .تتكون من األوراق النقدية والقطع النقدية باإلضافة إىل الودائع اجلارية كاحلسابات الربيدية اجلارية

  :2M الكتلة النقدية -ب 

والنقديـة الدوليـة مثـل وتعين عرض النقود باملفهوم الواسع للنقود والذي تأخـذ بـه املؤسسـات املاليـة 

املوجودات شـبه النقديـة الـيت  M1 صندوق النقد الدويل، وتشمل باإلضافة إىل املوجودات النقدية

  .تتمثل يف الودائع ألجل يف اجلزائر

 : M3سيولة االقتصاد  -جـ

تتمثل يف السيولة اإلمجاليـة الـيت تـدخل يف عـني االعتبـار الودائـع ألجـل لـدى املؤسسـات املاليـة     

مثل مراكز الربيد، شركات التـأمني، صـناديق االدخـار، السـندات الصـادرة عـن اخلزينـة  غري املصرفية

  .2Mالعمومية والودائع ألجل لدى املؤسسات غري املصرفية باإلضافة إىل 

حيتـوي العـرض النقـدي علـى كـل أنـواع وسـائل الـدفع الفوريـة  : ت العرض النقـدي مكونا  1-3

اليت هي حبوزة األعوان االقتصاديني داخل الرتاب الوطين وتتكون أساسا من النقود الورقية والبنكية 

املاليــة واملصــرفية، وبالنســبة لدولــة اجلزائــر : ( واألنــواع األخــرى مــن النقــود والودائــع عنــد املؤسســات

 :(11)فالعرض النقدي يتكون من العناصر التالية

 :النقود الورقية * 

تتمثل يف تـداول النقـود الورقيـة مـن بنكـوت والقطـع النقديـة وتعتـرب مـن املكونـات األساسـية للكتلـة 

  .النقدية يف اجلزائر

 :النقود الكتابية * 

بنك أخر وتتكون أساسا تتمثل يف النقود املتداولة عن طريق الكتابة من حساب بنك إىل حساب 

  .من ودائع حتت الطلب لدى املصارف وودائع مراكز احلساب اجلاري وصناديق التوفري

 :أشباه النقود * 
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وتتكون من الودائع املودعة لغرض احلصول على فوائد وودائع ألجـل، والودائـع اخلاصـة املسـرية مـن 

صاديني وهذه العناصـر يطلـق عليهـا قبل مؤسسات القرض وهي متثل األموال املوظفة لألعوان االقت

  .اسم السيولة احمللية

  ).  النفقات العامة( االنفاق العام : المطلب الثاني 

تطورت النفقات العامة يف مفهومها الذي اختلف يف ظل الدولة املتدخلة عنها يف ظل الدولة      

لـة بواسـطة إدار�ـا ومؤسسـا�ا املنتجة فيعرف اإلنفاق العام بأنه مبلغ من املال ينفق من خزانـة الدو 

مبعىن أنه مبلغ من النقود يدفعه شخص من أشخاص . (12)وهيئا�ا املختلفة إلشباع حاجات عامة

ويتبني من هذا التعريف أن النفقة العامـة تتكـون مـن ثـالث  (13)القانون العام إلشباع حاجة عامة 

النفقة العامة مبلغ نقدي، العنصر الثـاين هـو صـدور النفقـة : عناصر، واليت متثل أركان النفقة وهي 

العامة من الدولة أو أحد األشخاص العامة، والعنصر الثالث هو أن النفقة العامة �دف إىل حتقيق 

  .نفع عام

وازن يف اقتصــاد مــا إذا ارتفــع الطلــب أو اإلنفــاق القــومي االســتهالكي واالســتثماري عنــد نقطــة التــ

واحلكومي وصايف املبادالت التجارية عن العرض فـإن ذلـك يعـرف بالتضـخم أو اعتقـد بأنـه يعـرف 

وكلما كان هذا التباعد أكرب بني نقطة التوازن والطلب فإنه تزيد حدة هذا التضخم وهنا . بالطفرة 

ر السياســة املاليــة حلفــظ التــوازن واالســتقرار يف االقتصــاد كــأداة مثلهــا مثــل السياســة النقديــة يــأيت دو 

  .وقد يكون االستخدام ألداة واحده أحيانـا مـن أدوات السياسـة املاليـة ومثلهـا يف السياسـة النقديـة

تني ومــن أكثـــر األدوات املســـتخدمة كسياســة ماليـــة هـــي اإلنفـــاق العــام احلكـــومي  والضـــرائب كـــأدا

  .فعالتني

هنـــاك أســـباب خمتلفـــة تـــؤدي إىل زيـــادة النفقـــات العامـــة، منهـــا األســـباب الظاهريـــة واألســـباب      

احلقيقيــة ويقصــد باألســباب الظاهريــة تلــك الــيت تــؤدي إىل تضــخم الــرقم احلســايب للنفقــات العامــة 

مة إلشـــــباع دون أن يقابلهــــا زيـــــادة يف التكلفـــــة احلقيقـــــة أي يف كميــــة الســـــلع واخلـــــدمات املســـــتخد

ويقصــد باألســباب احلقيقيــة تلــك العوامــل الــيت تــؤدي إىل زيــادة فعليــة يف القيمــة . احلاجــات العامــة

ومن هنا فإن أغلـب . احلقيقية للنفقات العامة يف إقليم معني إذا ظل سكانه ومساحته بدون تغيري

تؤدي إىل التحكم احلكومات تقوم بسياسة تسمى سياسة الرقابة على اإلنفاق العام هذه السياسة 

يف اإلنفــــاق احلكــــومي ســــواء كــــان اســــتهالكي أو اســــتثماري وهــــذا راجــــع لكــــون النفقــــات العامــــة 



 

    طهراوي فريد.أ                  قياس العالقات السببية السائدة بين التضخم ، العرض النقدي واإلنفاق العام

  بن البار محمد.أ                                                 ). 2012-1980(خالل الفترة                      

  

  2015سبتمبر -04:العدد المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                               
129 

تؤدي إىل زيادة القدرة اإلنتاجية لالقتصـاد القـومي مـن خـالل تنميـة وتطـوير عناصـر ) االستثمارية(

التعلــــيم، (عيــــة حــــال توجيههــــا إىل اجلوانــــب االجتما) االســــتهالكية(اإلنتــــاج أمــــا النفقــــات العامــــة 

فتــــؤدي إىل رفــــع مســــتوى العمالــــة وهــــو دور النفقــــات املخصصــــة لإلعانــــات ...) الصـــحة، الثقافــــة

  . والدعم وكذلك األمن والقضاء

ففي حالة التضخم تقوم احلكومة بتخفيض هذا اإلنفاق باسـتحداث فـائض يف امليزانيـة للتـأثري يف  

  .اإلنفاق االستثماري أو االستهالكي والعكس صحيح

  الدراسة القياسية ألثر االنفاق العام والعرض النقدي على التضخم :المحور الثاني

  ):التقدير،تحليل و تفسير النتائج(

  :العينة وفترة الدراسة 1

، وعليه فإن هـذه الدراسـة ) 2012-1980(النطاق املكاين للدراسة هو اجلزائر من خالل فرتة  

 .جراجنر أجنل باستخدام  طريقةاملشرتك وذلك  التكامل تتم بواسطة اختبار

  :النموذج المستخدم 2

من أجل اختبار أثر عرض النقود واإلنفاق العام على التضخم يف اجلزائر،  والنموذج املستخدم يف 

  :هذه الدراسة يأخذ الشكل التايل

  

tttt ugml  210 2inf   

  :حيث أن 

t:  م2012- م1985(ميثل الزمن.( 

tlinf: الرقم القياسي ألسعار اإلستهالكمعدل التضخم مثال ب.  

tm2: معَدل عرض النقود مبفهومه الواسع. 

tg: إمجايل اإلنفاق العام كنسبة من الناتج احمللي.  

tu: املعادلة تقدير بواقي.  
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نقوم بإدخال اللوغاريتم وهذا نتيجة لعدم جتانس بيانات السالسل الزمنية للمتغريات سوف 

  :نتعامل مع اللوغاريتم النيربي هلذه السالسل، فيصبح النموذج كاأليت

tttt ugml  ln2lninfln 210   

 :نتائج التقدير 3

يتناول يف هذه الورقة استخدام أساليب السالسل الزمنية، واختبـارات السـكون، وأسـلوب التكامـل 

 . املشرتك

 :نتائج اختبار سكون السالسل الزمنية: أوال

تعتــرب دراســة اإلســتقرارية أحــد الشــروط املهمــة عنــد دراســة التكامــل املتــزامن ألن غيا�ــا يســبب     

أمهيتهــا يف التحقــق مــن اســتقرار أو عــدم اســتقرار السلســلة الزمنيــة عــدة مشــاكل قياســية، وتكمــن 

ـــــــــة نوعيـــــــــة عـــــــــدم االســـــــــتقرار مـــــــــا إذا كـــــــــان مـــــــــن نـــــــــوع أو ) (TS  Trend Stationary ومعرف

Differency Stationary) DS(   وتعد اختبـارات جـذر الوحـدةThe unit root أحـد ،

، ونقوم �ذه العملية مـن test of Stationarityاألنواع الكفيلة بإجراء اختبارات اإلستقرارية 

أجل تفادي االحندار الزائف والنتائج املضللة، وجيب أن تكون السالسل الزمنية مستقرة مـن نفـس 

الدرجـة، ويعــد هـذا أحــد الشـروط الضــرورية إلجـراء اختبــار التكامـل املشــرتك وإال فلـن تكــون هنــاك 

 .عالقة بني املتغريات يف املدى الطويل

ديــد مــن الطــرق الــيت تســتخدم يف اختبــار ســكون السلســلة الزمنيــة وهــي إمــا كيفيــة أو  و هنــاك الع

 :كمية

  : (14)االختبارات الكيفية. 3-1

ومنها الرسم البياين الذي قد ال يعطي نتائج قاطعة بشأن طبيعة وخصائص السلسلة الزمنية، كما  

بفحــص دالــة " ميكــن االســتدالل علــى ســكون السلســلة الزمنيــة ألي متغــري حيــث تقــرتب الدالــة، 

مــن الواحــد إذا كانــت  Auto Corrélation Function " ACFاالرتبــاط الــذايت 

تنـــاقص بالتـــدريج مـــع زيـــادة الفجـــوة الزمنيـــة، وتعتمـــد هـــذه الطريقـــة علـــى السلســـلة غـــري ســـاكنة، وت

 .الفحص النظري ولكنها قد ال تؤدي إىل نتائج قاطعة
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وهي أكثر دقة يف حتديد اإلستقرارية للسلسلة الزمنية، ومن أهم هذه  :االختبارات الكمية. 3-2

 "فــولر املوســع  ديكــي(، )DF )Dickey-Fullerاالختبــارات جنــد اختبــار ديكــي فــولر  

ADF ،(Augmented Dickey-Fuller )  فيليـبس بـريون ،PP) Philips 

Perron ( حيـــث تثبـــت هـــذه االختبـــارات طبيعـــة وخصـــائص السالســـل الزمنيـــة للمتغـــريات حمـــل

 : (15)الدراسة، و ميكن تناول هذه االختبارات كما يلي

الدراسة، وذلـك بتطبيـق اختبـار ديكـي  متغريات جلميع السكون اختبار نتائج التايل اجلدول يوضح

   .على السالسل الزمنية  (pp)وفيليبس بريون (ADF)فوللر

 لمتغيـرات (Unit Root Test)الوحـدة  جـذر اختبـار نتـائج ):01( جـدول رقـم

  .الدراسة

pp ADF  املتغريات  

  المستوى  الفرق األول  المستوى  الفرق األول

7.9715 -  0.8768 -  7.9765 -  0.9073 -  lninfl 

23.674 -  0.8090 -  3.9478 -  0.0031  Lnm2  

-6.5423 -0.2717 -5.8705  -0.1870  lng  

* Significant at the 1% level (-2.63). ، ** Significant at the 5% 

level (-1.95).، *** Significant at the 10% level (-1.61). 

  .)Eviews 7( برنامج إعداد الباحثان باستخدام: المصـدر

 يف املسـتوى يف سـاكنة غـري الدراسـة متغـريات مجيـع أن (01 ) اجلـدول رقـم مـن لنـا يتضـح حيـث

 5%و1% معنويـة مسـتوى عنـد واالسـتقرار السـكون ملرحلـة وصـلت مجيـع املتغـريات أن حـني

 الدرجـة مـن متكاملة الزمنية السالسل أن ذلك من ونستنتج هلا، األول الفرق اخذ بعد ،%10و

  .CI~(1) األوىل

   :وطريقة جوهانسن جرانجر أنجل المشترك باستخدام  طريقة التكامل اختبار نتائج :ثانًيا

  : جرانجر أنجل المشترك باستخدام  طريقة التكامل اختبار*

 :قراجنر -نقوم باختبار اجنل

  :تقدير العالقة على المدى الطويل أعطى النتائج التالية
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 :نموذج المدى الطويل. 1

 القياسي النموذج كتابة وميكن اجلزائر، يف التضخم على النقود واإلنفاق العامعرض  تأثري سندرس

  :اآليت النحو على املعادلة تكون وبذلك قياسية، دالة بشكل

������
 :تقدير النموذج*

   .املدى الطويلحتصلنا على تقدير منوذج   EVIEWSباستخدام برنامج  

������

 .(16)التضخم في المدى الطويل دالة نموذج تقدير نتائج:  ( 02)رقم جدول

P.value t-statistics  S.EcoefficientVariable

0.0002  -4.2923  6.5200-27.986  Constant

0.3010  1.0524  0.22820.2402  Lnm2

0.0001  4.6621  1.38116.4391  lng 

F= 11.129،dw=0.86)  ، Adj R2= 0.38 ،    (R2=0.42  

 .)Eviews 7( برنامج إعداد الباحثان باستخدام: المصـدر

نقــوم باختبــار التكامــل املشــرتك انطالقــا مــن بــواقي التقــدير الســابق، وذلــك بتطبيــق اختبــار ديكــي 

نتائج اختبار ديكـي فـوللر علـى سلسـلة  وكانت.على البواقي (PP)وفيليبس بريون (ADF)فوللر

  :البواقي موضحة يف اجلدول التايل

 .وجرانجر أنجل بطريقة المشترك التكامل اختبار نتائج: (03)  رقم جدول

  سلسلة البواقي  PP ADF  فرض جذر الوحدة  القرار

CI~(0) 2.8762- 2.8762-  رفض  resid01  

* Significant at the 1% level (-2.63). ، ** Significant at the 5% 

level (-1.95).، *** Significant at the 10% level (-1.61). 

  .)Eviews 8( برنامج إعداد الباحثان باستخدام: المصـدر

 كانت  منوذج املدى الطويل تقدير عن الناجتة البواقي سلةسل أن  (03)رقم اجلدول من لنا يتضح

 جـذر وجـود علـى الـذي يـنص العـدم فـرض رفـض خـالل مـن ذلـك ويتضـح املسـتوى، يف سـاكنة
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 وهذا يعين CI~(0)   صفر الدرجة من متكاملة البواقي بأن واالستنتاج الزمنية للسالسل وحدة

  .الدراسة ملتغريات الدرجة نفس من مشرتك تكامل وجود

  ECM Estimation) (17) :(نموذج تصحيح الخطأ: نموذج المدى القصير

 وساكنة املستوى يف ساكنة غري أ�ا الدراسة منوذج ملتغريات الزمنية السالسل من التأكد بعد     

 عالقـة هنـاك أن يتضـح مشـرتكا، تكـامال متكاملـة مجيعـا أ�ـا من التحقق مث الفرق األول، ومن يف

وتعكـس  املشـرتك التكامـل حتقـق الـيت متغـريات الدراسـة، وبالتـايل فهـي بـني  األجـل طويلـة توازنيـة

، (ECM)اخلطـأ تصـحيح منـوذج بتمثيـل حتظـى أن ينبغـي وعليـه األجـل، طويلـة توازنيـة عالقـة

 متغـريات بـني والطويـل القصـري املـدى يف العالقـة وتقـدير اختبـار إمكانيـة ينطـوي علـى والـذي

 Spurious). الزائـف االرتبـاط عـن النامجـة القياسـية يتفـادى املشـكالت انـه كمـا النمـوذج،

correlation)  راجنر كاأليتجولتقدير منوذج تصحيح اخلطأ نستعمل طريقة أجنل و :  

  : تقدير العالقة في المدى الطويل وحساب البواقي: المرحلة األولى

 :العالقة في المدى الطويل*

������
�

  :��البواقي  *

�� = ������
  :تقدير العالقة في المدى القصير: المرحلة الثانية

  :العالقة في المدى القصير*

∆������

t               
R
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 ECM Estimation(1) (18))(تقدير نموذج تصحيح الخطأ نتائج: (04) رقم  جدول
(18).  

P.value t-statistics  S.E  coefficient  Variable  

0.0124  2.6738-  8.9500   23.930-  Constant  

0.0489  2.0592  0.1482  0.3051   lnm2 

0.0012  3.5929  1.8189  6.5354   lng 

0.0123 -2.6757  0.1598  -0.4276 resid01(-1) 

dw=1.95،F=6.0195، Prob=0.002) ، Adj R2= 0.32  ،    (R2=0.39  

إعداد الباحثان باستخدام : المصـدر                                                             

 .)Eviews 8(برنامج 

  ):نموذج تصحيح الخطأ(تقييم نموذج قصير المدى  -

  :من خالل منوذج تصحيح اخلطأ نالحـــظ ما يـلي 

ــــةومعنــــوي عنــــد مســــتوى املعنــــوســــالب )���e(أن معامــــل �) ي = ، وبالتــــايل فنمــــوذج (%�

 .تصحيح اخلطأ مقبول

 .اإلشارة السالبة ملعامل البواقي ومعنويته، ويفسر ذلك بقوة اإلرجاع حنو التوازن

معنويــــة عنــــد ذا ، و توافــــق منطــــوق النظريــــة االقتصــــادية  ملعامــــل عــــرض النقــــود املوجبــــةاإلشــــارة 

يـــــؤدي إىل ارتفـــــاع  التضـــــخم  %10ة يف عـــــرض النقـــــود ب ، ممـــــا يعـــــين أن الزيـــــاد%5مســـــتوى 

 .   %30.5ب 

ـــة لالنفـــاق العـــام ، وذا معنويـــة عنـــد مســـتوى  ، أي انـــه عنـــد زيـــادة %5كمـــا نقبـــل اإلشـــارة املوجب

ـــادة التضـــخم ب  %10اإلنفـــاق العـــام  ب ويرجـــع هـــذا يف الغالـــب إىل  .  %65.3يـــؤدي إىل زي

 مــن املبــالغ الــيت حتصــل عليهــا مــن اإليــرادات املاليــة ختصــيص احلكومــة مبــالغ للنفقــات العامــة أكــرب

العاديــة، أي الــيت حتصــل عليهــا مــن الضــرائب إذ تــؤدي النفقــات احلكوميــة اإلضــافية إىل توزيــع قــوة 

فيكـــون لــذلك زيـــادة . شــرائية إضــافية ترفـــع الطلــب الكلــي وتـــدفع االقتصــاد كلـــه يف حركــة توســعية

 .مباشرة للتضخم 
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يف املــدى  inf، أنــه عنــدما ينحــرف معــدل التضــخم )-0.42

 %42عن قيمته التوازنية يف املدى الطويل، فإنه يتم تصحيح ما يعـادل 

سنة للرجوع إىل التوازن يف حني   2.38كما انه يأخذ مايعادل 

 .اقتصادية تبعد النموذج عن التوازن 

وهـي قيمـة مقبولـة يف حالـة اختبـار تصـحيح  0.39، فبلغـت 

، والبـــاقي راجـــح إىل متغــريات أخـــرى مل تـــدرج يف هـــذا  39%

 . النموذج واليت هلا التأثري أكثر يف التضخم

 . إىل عدم وجود مشكلة االرتباط الذايت بني املتغريات املستقلة

 .، وبالتايل النموذج جيد ومعنوي كليا6.01

اختبـارات  عـدة اسـتخدام مت فقـد القياسـية، مـن املشـاكل اخلطـأ

 :مثل البواقي، فحص إحصائيات

 :الشكل البياين التايل خالل من باستخدام النموذج

  .النموذج وبواقي والمقدرة الحقيقة القيم ):

  إعداد الباحثان باستخدام  : المصـدر                                                       

 

قياس العالقات السببية السائدة بين التضخم ، العرض النقدي واإلنفاق العام
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0.42(حيح اخلطــأ يتضــح لنــا مــن معامــل تصــ

عن قيمته التوازنية يف املدى الطويل، فإنه يتم تصحيح ما يعـادل ) t-1(القصري يف الفرتة 

كما انه يأخذ مايعادل ). t(من هذا االحنراف يف الفرتة 

اقتصادية تبعد النموذج عن التوازن حصول أزمات أو صدمات 

، فبلغـت   R2التحديـد  معامـل قيمـة أمـا

39اخلطــأ، فـــاملتغريات املســـتقلة فســرت 

النموذج واليت هلا التأثري أكثر يف التضخم

إىل عدم وجود مشكلة االرتباط الذايت بني املتغريات املستقلة ، (DW)تظهر إحصائية 

6.01، بلغت قيمتها (F)قيمة إحصائية فيشر 

اخلطـأ تصـحيح منـوذج خلـو مـن وللتأكـد

إحصائيات جتاوز كافة قد النموذج أن جند ومنه

  

باستخدام النموذج املقدرة بالقيم احلقيقة القيم مقارنة 

):02(شكل رقم

  

                                                       

  

  

  

  

  

  

  

 ).Eviews 8(برنامج 
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 جلودة يشري مما احلقيقية القيم من املقدرة القيم تقارب )01(

  .النتائج وحتليل تفسري يف عليه

بني منوذج تصحيح اخلطأ ال يعاين من مشكلة ارتباط خطي لعدم وجود ارتباطات ذات قيم عالية 

 :املتغريات املستقلة يف النموذج كما موضح يف جدول مصفوفة االرتباطات البسيطة أدناه

  .مصفوفة االرتباطات البسيطة لمتغيرات النموذج قصير المدى

 DLNINFL DLNM2 
DLNINFL  1  0.101467 
DLNM2  0.101467   
DLNG 0.379717  -0.44847 

 ).Eviews 8(إعداد الباحثان باستخدام  برنامج 

 االختبـار نتيجـة أن وجـد:  (Jarque-Bera)باسـتخدام 

الطبيعـي، ومـن خـالل   النمـوذج التوزيـع بـواقي إتبـاع  فـرض صـحة

5.99=X2
 :ذلك يوضح أدناه املوضح والشكل ،  0.95

 .التوزيع الطبيعي للبواقي لنموذج قصير المدى

  
  ).Eviews 8(إعداد الباحثان باستخدام  برنامج 

 حتـدث ال لكـي الـبعض بعضـها عـن املسـتقلة املتغـريات اسـتقاللية

 هذه جدوى عدم من وللتحقق التقدير، نتائج على سليب تأثري

والذي عادة ما يشري للقيمة اليت تقل ) VIF(قمنا  باستخراج قيمة معامل تضخم التباين

هلـــذا املعامـــل علـــى ضـــعف التـــأثري الســـليب هلـــذه املشـــكلة علـــى النمـــوذج مبعـــىن تقـــرييب عـــن 

  :ج خايل  من املشكل، واجلدول التايل يوضح ذلك
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(الشكل رقم خالل من يالحظ حيث

عليه االعتماد ميكن لذا املقدر، النموذج

منوذج تصحيح اخلطأ ال يعاين من مشكلة ارتباط خطي لعدم وجود ارتباطات ذات قيم عالية 

املتغريات املستقلة يف النموذج كما موضح يف جدول مصفوفة االرتباطات البسيطة أدناه

مصفوفة االرتباطات البسيطة لمتغيرات النموذج قصير المدى:)05( جدول رقم

DLNM2 DLNG 
0.101467 0.379717 

1  -0.44847 
0.44847  1 

إعداد الباحثان باستخدام  برنامج : المصـدر         

باسـتخدام  للبـواقي الطبيعـي التوزيـع شـرط حتقـق

صـحة يـدعم وهـذا معنويـة غـري كانـت

5.99من  أقلJ-B=1.706 قيمة 

التوزيع الطبيعي للبواقي لنموذج قصير المدى ):03(شكل رقم 

إعداد الباحثان باستخدام  برنامج : المصـدر   

اسـتقاللية لشـرط هنـا اإلشـارة جيـب كمـا

تأثري هلا واليت اخلطي، االزدواجمشكلة 

قمنا  باستخراج قيمة معامل تضخم التباين املشكلة

هلـــذا املعامـــل علـــى ضـــعف التـــأثري الســـليب هلـــذه املشـــكلة علـــى النمـــوذج مبعـــىن تقـــرييب عـــن  10عـــن 

ج خايل  من املشكل، واجلدول التايل يوضح ذلكالنموذ 
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 الخطي االزدواج مشكلة وجود عدم من التحقق نتائج يوضح): 06(جدول رقم 

Variable Coefficient 

Variance 

Uncentered 

VIF 

Centered 

VIF 

DLNM2  0.021966  1.252553 1.251774 

DLNG  3.308707  1.281307 1.280461 

RESID01(-1)  0.025548  1.029737 1.28965 

C  0.013453  1.002878 NA 

 ).Eviews 8(إعداد الباحثان باستخدام  برنامج : المصـدر                         

جلميــع املتغــريات اقــل مــن القيمــة ) VIF(أن قيمــة تضــخم التبــاين ) 05(نالحــظ مــن خــالل رقــم 

ملشــكلة االزدواج اخلطــي وبــذلك يــتم االعتمــاد  وبالتــايل يعــرب ذلــك عــن غيــاب التــأثري الســليب 10

  .على نتائج النموذج املقدر

االرتباط الذايت  LMحىت يتم التأكد من عدم وجود مشاكل قياسية سوف يتم استخدام اختبار 

  :، كما مبني يف اجلدول أدناه ARCHواختبار 

نمـــوذج ( للنمـــوذج قصـــير المـــدى ARCH إختبـــارو  God Br-إختبـــار  ):07(جـــدول رقـــم      

  .(19) )تصحيح الخطأ

  ).Eviews 8(إعداد الباحثان باستخدام  برنامج : المصـدر

،   God Br -التسلسـلي، نسـتخدم اختبـار  االرتبـاط ، والختبـار مشـكلة)06(مـن اجلـدول  -

 :أي أن

2.397 32X0.0749==LM=nxR2أن ،  حيــثn : عـــدد املشــاهدات املســـتعملة يف

X2النمـوذج، ومقارنتهـا بإحصـائية 
K    اجلدوليـة بدرجـة حريـةK=2   5ومسـتوى معنويـة%، 

 

Probability  

Obs*R-squared  

0.3633  2.3979 Breussch- Godfrey Serial Correlation LM Test

0.0768  5.1324  ARCH Test  
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بــــأن  ، وبالتــــايل نقبــــل فرضــــية العــــدم القائلــــة 2.397 > 5.99

  .النموذج  ال يعاين من مشكلة ارتباط ذايت

فيمكن استخدام اختبار ) Heteroscedasticity( أما فيما خيص ثبات التباين أو عدمه 

اهلدف منه هو معرفة إذا كان هناك ارتباط بني مربعات البواقي وهو يعتمد على مضاعف الغرانج 

 :LM= nX R2=30X0.1710=5.132 و ،

وتســاوي  ،%5ومســتوى معنويــة   K=2اجلدوليــة بدرجــة حريــة 

، وبالتــايل نقبــل فرضــية العــدم القائلــة بثبــات التبــاين حلــد 5.132

ـــــــات النمـــــــوذج مت اســـــــتخدام اختبـــــــار و  TEST CUSUMTالختبـــــــار مـــــــدى ثب

CUSUMT OF   اختبــار وأتضــح أن النمــوذج يتصــف

بالثبــــات يف معظــــم فــــرتات الدراســــة حيــــث ان املنحــــىن كــــان ضــــمن جمــــال اخلطــــني الــــذين حيــــددان 

  :االستقرار اهليكلي للنموذج كما يوضح شكل االختبار املوضح بالشكل أدناه

  .اختبار ثبات النموذج قصير المدى): 

  

  

  ).Eviews 8(  إعداد الباحثان باستخدام برنامج
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5.99: ومنــــه لــــدينا  5.99وتســــاوي 

النموذج  ال يعاين من مشكلة ارتباط ذايت

أما فيما خيص ثبات التباين أو عدمه  -

ARCH : 

اهلدف منه هو معرفة إذا كان هناك ارتباط بني مربعات البواقي وهو يعتمد على مضاعف الغرانج 

: وهـــو يف هـــذه احلالـــة معطـــى كمـــايلي 

X2مقارنتهــا بإحصــائية 
K    اجلدوليــة بدرجــة حريــة

5.132 > 5.99: ومنــه لــدينا  5.99

  .اخلطأ

ـــــــات النمـــــــوذج مت اســـــــتخدام اختبـــــــار - الختبـــــــار مـــــــدى ثب

CUSUMT OF SQUARES TEST

بالثبــــات يف معظــــم فــــرتات الدراســــة حيــــث ان املنحــــىن كــــان ضــــمن جمــــال اخلطــــني الــــذين حيــــددان 

االستقرار اهليكلي للنموذج كما يوضح شكل االختبار املوضح بالشكل أدناه

): 04(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

إعداد الباحثان باستخدام برنامج: لمصـدرا
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  :النتائج والتوصيات

 :االستنتاجات -1

على التضخم يف اجلزائر خالل الفرتة  أثر عرض النقود واإلنفاق العامتقدير  الدراسة استهدفت هذه

 تصـحيح ومنـاذج املشـرتك التكامل حتليل يف حديثة تقنيات قياسية باستخدام) 1980-2012(

  :وتوصلت إىل النتائج التاليةاخلطأ، 

  .  لعرض النقود واإلنفاق العام على التضخم يف اجلزائر واضح تأثري وجود الدراسة أظهرت* 

 بأ�ـا كانـت غـري يالحـظ ، السالسل الزمنية املسـتخدمة يف الدراسـة الستقرارية الختبار بالنسبة* 

 .األول الفرق يف ومستقرة املستوى يف مستقرة

 اجلزائـر وجـود يف) عرض النقود، اإلنفاق العـام والتضـخم( بني املشرتك التكامل باراخت بني لقد* 

   .وجراجنر أجنل بطريقة املشرتك التكامل الختبار طبقا بينهما األجل طويلة توازنية عالقة

 سـالبة إشـارة حيمـل اخلطـأ تصـحيح معامـل حـد أن علـى اخلطـأ تصـحيح منـوذج اختبـارات دلـت* 

 ، ويأخـذ مـا)%42(مبقـدار يصـحح عـن التـوازن التضـخم الفعلـي االحنـراف أن ومعنـوي حيـث

  .سنة للعودة اىل التوازن يف حالة الصدمات االقتصادية  1.38مقداره 

  :خالصة وتوصيات -2

ســبب التضــخم اىل كتلــة نقديــة كبــرية تطــارد ســلع قليلــة أي زيــادة بالطلــب عــن العــرض، أو يرجــع 

دون الكتلــــة الســـلعية الـــذي يرافقــــه ارتفـــاع يف مســـتوى األســــعار مبعـــىن آخـــر زيــــادة الكتلـــة النقديـــة 

واخنفاض يف قيمة العملة، لذلك فإننا نعاجله عن طريق ختفيض الكتلة النقدية أو زيادة العرض هذا 

  :وختتلف سبل املعاجلة باختالف السبب الذي أدى إىل التضخم فقد تكون هذه األسباب

فتكون يف هذه احلالة سبل العالج على ) الطلب أي فرضية جذب(إرتفاع مستوى الطلب  -1

  :النحو التايل

تقوم الدولة بزيادة ضريبة الدخل على الشرائح العليا يف ا�تمع وذلك مـن أجـل ختفـيض الطلـب * 

واقتصاص جزء من السيولة النقدية وبالتايل حتقيق تـوازن أفضـل بـني الكتلـة النقديـة وحجـم اإلنتـاج 

فيــدة يف البلــدان املتقدمــة، أمــا يف البلــدان الناميــة فــإن هــذه العمليــة ال ولكــن هــذه العمليــة تكــون م

  .تفيد بسبب التهرب الضرييب والغش والتالعب باحلسابات
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تقوم تقلـيص اإلنفـاق احلكـومي بكافـة أشـكاله ورفـع معـدل الضـريبة علـى رحبيـة األنشـطة الـيت ال * 

ومي اإلداري مــع الرتكيــز علــى املشــاريع تعكــس آثــار اجيابيــة علــى االقتصــاد الــوطين كاإلنفــاق احلكــ

  .اإلمنائية اليت تزيد من طاقة القطاعات اإلنتاجية املختلفة وبالتايل يزيد العرض مبا يوافق الطلب

عدم الرفع من املعروض النقدي يف األسواق والبنوك إالّ مبا يتناسب مع الزيادة املتوقعة يف اإلنتاج، *

  .زيادة يف الكتلة النقدية واالرتفاع يف مستوى األسعارحيث هناك إرتباطاً وثيقاً بني ال

) فرضــية زيـــادة التكــاليف والنفقـــات(الســبب الثــاين  هـــو إرتفــاع كبــري يف مســـتوى األجــور أي  -2

فتكــون ســبل العــالج يف هــذه احلالــة بتجميــد الزيــادة يف األجــور إىل فــرتة زمنيــة معينــة قــد متتــد عــدة 

جيـة، فيجــب أالّ تتجـاوز الزيــادة يف األجـور الزيــادة يف إنتاجيــة شـهور أو ســنة أو أكثـر وربــط باإلنتا

  .العمال

باإلضافة اىل ضبط الزيـادة يف حجـم الكتلـة النقديـة ضـمن نسـب مئويـة معينـة تتناسـب مـع الزيـادة 

  .املرتقبة يف حجم الناتج الوطين

  :الهوامش 

   .32: ، ص 2003 غازي حسني عناية، التضخم املايل، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، .1

جمدي عبد الفتاح سليمان، عالج التضخم و الركود االقتصادي يف اإلسالم، دار غريب للطباعة و  .2

   31: ، ص 2003النشر و التوزيع، القاهرة، 

3. Bali Hamid، inflation et mal-développement en Algérie، OPU، 
Alger, 1993, p: 70. 

   .20: غازي حسني عناية، مرجع سابق، ص.4

   22: غازي حسني عناية، مرجع سابق، ص.5

قواعد، نظم، نظريات، سياسات مؤسسات نقدية، مطبعة : ضياء جميد املوسوي، االقتصاد النقدي.7

   .21: ، ص 1993النخلة، دار الفكر، اجلزائر، 

: ، ص 2002حسني بن هاين، اقتصاديات النقود و البنوك، دار الكندي للنشر و التوزيع، األردن، .8

167.   

: ، ص 2006حريب حممد موسى عريقات، مبادئ االقتصاد، دار وائل للنشر، الطبعة األوىل، .9

163.   

   216.1: ضياء جميد املوسوي، مرجع سابق، ص.10
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، ص 1990عوض فاضل الدليمي، النقود والبنوك، دار احلكمة للطباعة والنشر، املوصل، العراق، .11

106 .  

بلعزوز بن علي، حماضرات يف النظريات والسياسات النقدية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، .12

   . 167، ص  2004

   .122، ص 2009احلاج طارق، املالية العامة، دار الصفاء للنشر والتزيع، عمان، الطبعة االوىل  .13

   .43، ص1990صورة، مصر عبد الفتاح عبد ا�يد، اقتصاديات املالية العامة،جامعة املن 

14.GEORGE BRESSON - ALAIN PIROTTE : "Econométrie des séries 
temporelles ", 1ere édition, Presses universitaires de France, 1995.pp 221. 
15.ATSUSHI INOUE, " Tests of cointegrating rank with a trend break" , 
Journal of Econometrics, 90-1999, pp. 215-237 

  ).01(أنظر امللحق رقم.16

17.Régis bourbonnais, économétrie, 6e édition, 2005, p 291. 

  ).  02(أنظر امللحق رقم.18

   .)04(و )03:(أنظر امللحقني .19
  

  المراجع

  :الكتب باللغة العربية- أ

 .2009 األوىلزيع، عمان، الطبعة و احلاج طارق، املالية العامة، دار الصفاء للنشر والت -

بلعزوز بن علي، حماضرات يف النظريات والسياسات النقدية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  -

2004 . 

قواعد، نظم، نظريات، سياسات مؤسسات نقدية، مطبعة : ضياء جميد املوسوي، االقتصاد النقدي -

 .1993النخلة،  دار الفكر، اجلزائر،

   .1990الفتاح عبد ا�يد، اقتصاديات املالية العامة،جامعة املنصورة، مصر عبد  -

   .1990عوض فاضل الدليمي، النقود والبنوك، دار احلكمة للطباعة والنشر، املوصل، العراق،  -

 .2003مصر -غازي حسني عناية،  التضخم املايل،  مؤسسة شباب اجلامعة ،  اإلسكندرية -

ليمان، عالج التضخم و الركود االقتصادي يف اإلسالم،  دار غريب للطباعة و جمدي عبد الفتاح س -

 .  2003النشر و التوزيع، القاهرة، 

  .2006حريب حممد موسى عريقات، مبادئ االقتصاد، دار وائل للنشر، الطبعة األوىل،  -

  2002ردن، حسني بن هاين، اقتصاديات النقود و البنوك، دار الكندي للنشر و التوزيع، األ- 
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  .نتائج التقدير في المدى الطويل): 01

  
 .التقدير في المدى القصيرنتائج ): 02

  
  .لالرتباط الذاتي LMاختبار ): 03
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01(الملحق رقم

02(الملحق رقم

03(الملحق رقم
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