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 أ 
 

عدة مشاكل وإختالالت معقدة ومتتالية، ولمحاولـة   االستقاللقتصادية الجزائرية منذ التواجه المؤسسات ا    
الخروج من هاته األزمة كان عليها إيجاد منفذ يتماشى مع إمكانياتها وظروفها، والمتمثل في زيادة وتحسـين  

قتصادي الالركيزة األساسية للنمو ا باعتبارهاإنتاجها، الشيء الذي جعلها تهتم بالمؤسسات اإلنتاجية وإداراتها 
  .نتاج سلع وخدمات شتىومنبعا إل

  
 اقتصادقتصاد الموجه إلى المن ا االنتقالقتصادها هي افالجزائر في طريقها للدخول في مرحلة جديدة في    

السوق، الشيء الذي جعل مؤسساتها اإلنتاجية مرغمة على التأقلم مع الشروط التي تمليها طبيعة هذه المرحلة 
عي لتلبية حاجات الزبائن من كمية، وسعر، وجودة، وآجـال للتسـليم،   كالمنافسة مثال، وهذا ما يؤدي بها للس

  .على حد سواء لمواردها المادية والبشرية فعالةباإلدارة العقالنية وال الوهذا طبعا ال يتحقق إ
 

قتصادية على المتغيرات الكلية المتعلقة باإلنتاج والنـاتج المحلـي   اوللصناعات الغذائية في الجزائر آثار     
والتوظيف واإلنتاجية والتأثير على ميزان المدفوعات، باإلضافة إلى اآلثار البيئية المتبادلة بـين   واالستهالك

هـذه  جل العملية البيعية جوهر العملية اإلدارية في الصناعات الغذائية والبيئية التي تنمو في رحابها، وتعتبر 
نه وبدون هذا لن تتمكن المؤسسة من الوصول إلى يجب أن تقوم على خطة محكمة وفعالة، أللذا ، المؤسسات

أن تخطيط المبيعات كوظيفة إدارية ينطوي على تحديد أهداف بيعية وكيفية الوصول  وباعتبارهدفها النهائي، 
موارد محددة، حيث إنه يغطي فترة مستقبلية غير مؤكدة، لذا ال يمكن أن يتم بـدون التنبـؤ،    باستخدامإليها 
ومنه فإن التنبؤ بالمبيعات هو تقدير لحجم المبيعات المتوقعة والتي يمكن تكون دقة التخطيط،  ر دقة التنبؤوبقد

   .معين في سوق معين خالل فترة معينة في ضوء خطة تسويقية محددة منتجتحقيقها من 
 

الهائل فـي كافـة    يالتكنولوجواإلدارية وغيرها في ظل التقدم  واالجتماعيةقتصادية اللم تعد البحوث ا     
القرارات  واتخاذالنتائج  واستخالصالميادين تكتفي بمجرد عرض المشاكل ودراسة الظواهر وتحديد األسباب 

طـرق القيـاس الكمـي     استخدامالعام في كل هذه البحوث والدراسات هي  االتجاهبطريقة سطحية، بل إن 
لطرق واألساليب الالزمة للقيـام بالدراسـات   ووسائل اإلقناع اإلحصائية، وعلم اإلحصاء يعطي العديد من ا

 .والبحوث بشكل أفضل
 

التي تتسم بالموضوعية وضـآلة تـأثير العوامـل     ،دير حديثا على األساليب النظاميةتعتمد عمليات التق     
الذاتية، بحيث تعطي نفس المعلومات المستخدمة لتفسير أية ظاهرة من قبل أشخاص مختلفين نتائج متماثلـة  

ونمـاذج السالسـل   ...) تعـدد خطي بسيط وم ارتباط(قتصاد القياسي التماما، وتتضمن هذه األخيرة نماذج ا
تعتبر منهجية بوكس جينكينز للتنبؤ أداة و، االستخدامساليب دقة وشيوعا في عتبر أحد أكثر األتي ت، الالزمنية

 .  بها مؤخرا بشكل ملحوظ االهتمامزاد قتصادية الاألدوات الفعالة للتخطيط والتسيير في المؤسسة ا بين من
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  :التاليةوبناءا على ما سبق يمكن طرح اإلشكالية 
كأداة للتنبؤ بمنتوج السميد باعتبـاره عينـة علـى     كيف يمكن بناء نموذج وفق منهجية بوكس جينكينز،

فعالية التسيير داخل منتجات الصناعات الغذائية الجزائرية، يتم توظيفه ضمن العملية التخطيطية للرفع من 
  المؤسسة االقتصادية؟

  :ن طرح التساؤالت الفرعية التاليةوعلى ضوء هذه اإلشكالية يمك
v  قتصادية التي تتطلبها منهجية بوكس جينكينزالهي مراحل المعالجة اإلحصائية والرياضية للمعطيات اما 

 ؟في إعداد نموذج تنبؤي
v من اتخاذ قرارات رشيدة على المديين القريب والمتوسط  هل النموذج المتوصل إليه يمكن صاحب القرار

 للمؤسسة؟
  

   :الفرضيات
  :  صياغة الفرضية الرئيسية التالية ولإلجابة على هذه التساؤالت يمكن   
، يتم عبر سلسلة مرتبة من المراحل وتوظيف عديـد  منهجية بوكس جينكينز بناء النموذج التنبؤي وفق  

المسـتقبل  ب إنتاج السميد قتصادية في تخطيطالا ةيضمن الدقة ويساعد المؤسس ة، مااإلحصائي االختبارات
 .يزيد من رشادة القرارات وفعاليتهابشكل أفضل 

  :من الفرضية األساسية السابقة يمكن طرح الفرضيات الفرعية التالية وانطالقا   
v  بوكس جينكينز، مـع ثبـات   قتصادية تتكيف طريقة الحاالت الدراسة والمعالجة للمعطيات ا اختالفمع

  .المراحل
v قتصاديةالالتنبؤات تنعكس إيجابا على نوعية القرارات وتخطيط المستقبل لدى المؤسسة ا. 
  

  :أهمية الدراسة
  :أهمية الدراسة في النقاط التاليةتكمن  
v   األساليب يعتمد في قيامه بالتنبؤات على مستوى مؤسساتنا االقتصادية في الجزائر  متخذ القرار علىإن

 كميأسلوب  أو الحدس والخبرة الشخصية وعليه فإن هذه الدراسة هي محاولة للفت االنتباه نحو ةالتقليدي
في الحصول على تقديرات مقبولة تمثل الواقع إلى حد  كفاءتهالذي أثبت  ،أال وهو منهجية بوكس جينكينز

  .كبير
v  االقتصـادية، مـازال فـرع     والقطاعات الميادينرغم األشواط الطويلة التي قطعتها الجزائر في بعض

هـذه  فـإن  حد ركائز األمن الغذائي، وعليه أالصناعات الغذائية لم يحضى باالهتمام الالزم على اعتباره 
 ه من أجـل االنتباه نحوولفت  في الجزائر نوع من الصناعات التحويليةالدراسة تحاول تتبع تطور هذا ال

 .النهوض به مستقبال
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  :الدراسةأهداف 

   :يتمثل في فيما يلي الغرض من البحث 
v  من التنبـؤ، والـذي    انطالقاالنماذج واألساليب الكمية الفعالة في تسيير المبيعات  وتفسيرمحاولة إيضاح

  .يعتبر أول خطوة ألية وظيفة إدارية
v  الـبالد خـالل   التعرف على واقع مؤسسات فرع الصناعات الغذائية ضمن الخطط التنموية التي عرفتها

  .المراحل المختلفة
v  تطبيق مراحل منهجية بوكس جينكينز على معطيات اقتصادية في خطوة  للمساعدة على رفع أداء وكفاءة

  .التسيير في المؤسسة االقتصادية
  

  :الموضوع اختيارأسباب 
  :الموضوع من أبرزها اختيارهناك عدة أسباب ودوافع أدت إلى 

v  قتصادي وقلة األبحاث والدراسات في الوا االجتماعيأهمية الصناعات الغذائية ودورها المميز في النشاط
  .هذا الفرع

v محاولة الربط بين ما يحدث في واقع المؤسسات الجزائرية والجانب النظري للموضوع.  
v  الخبرة الشخصية أو  مسيريها على واعتمادوجود شئ من اإلهمال لعملية التنبؤ في الكثير من المؤسسات

  .اإلحصائيةمن الجهل بالوسائل  شيءالحنكة في التخمين عند عملية التنبؤ مع 
v  المشاكل التي تواجه الكثير ممن يديرون المبيعات من صعوبات في التنبؤ نظرا لكثرة عدد المتغيرات أو

  .لية نمذجتهانظرا لصعوبة التحديد بدقة لمدى تأثير هاته المتغيرات على الطلب مما يصعب عم
  

  :المستخدمالمنهج 
على  االعتمادم تمدى صحة الفرضيات التي تقوم عليها الدراسة  اختبارلإلجابة على إشكالية البحث ومحاولة 

فيما يتعلق بالجانب النظري للموضوع، نظرا ألنهما يتوافقان مع مقام  واالستقرائي المنهجين الوصفي التحليلي
تقرير الحقائق وفهم مكونات الموضوع وإخضاعه للدراسة الدقيقة وتحليل جل أبعاده بشكل مـن التوضـيح   

  .والتفسير
خطوات وظيف على منهج دراسة الحالة بت االعتمادمن الدراسة تم ) الميداني( أما فيما يتعلق بالجانب التطبيقي

مؤسسـة   اختيار، من أجل إسقاط الدراسة على الواقع العملي للمؤسسات الجزائرية، حيث تم المنهجية المعنية
  .تم تناوله في الجانب النظري للموضوع على أرض الواقع مسيلة كنموذج لتطبيق مابال الحضنة مطاحن
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  : لمحدد الزماني والمكاني للبحثا
يقصد بالمحدد الزماني الفترة الزمنية التي يغطيها البحث، حيث نجد أنه بالنسبة للفصل األول من  الجانـب  

وإلى  االستقاللأي غداة  1962النظري وبالضبط ما تعلق بالجزائر فإن الفترة التي حاولنا تغطيتها تمتد من 
وإلى غاية  2008تمتد من  يعات الشهريةمن المب سنوات 05، بينما يغطي الجانب التطبيقي فترة 2010غاية 

2012.  
 . أما المحدد المكاني فيقصد به مؤسسة دراسة الحالة وهي مؤسسة مطاحن الحضنة بالمسيلة

  
  :هيكل البحــث

  .لقد تم تقسيم البحث إلى جزئين هما الجزء النظري والجزء التطبيقي  
 :الجزء النظري يحتوي على فصلين 

التحوالت التي شهدها هـذا الفـرع مـن    حيث نتناول  الصناعات الغذائية في الجزائر،واقع  :األولالفصـل  
مـع  مختلف المراحل والبرامج وإلى غاية وقتنا الحاضر، في إشارة إلى  االستقاللالصناعات التحويلية منذ 

  .التي مرت بها الوقوف عند أهم المحطاتالتحليل والنقاش في حدود المعطيات المتوفرة و
، ويتم فيه تناول عرض مفاهيم أساسية حول التنبـؤ،  مـن   أساليب التنبؤ اإلحصائي بالطلب :الثاني الفصل

ثم أسلوب السالسل الزمنية في إشارة لطريقة بوكس جينكينـز   واالنحدار  االرتباطخالل التطرق إلى طرق 
  .بعض الشروط في الطريقة المعنية اختاللفي حالة  ARCHوتوضيح خطواتها، إضافة إلى نماذج 

يحتوى على فصـل   ، إذمنهجية بوكس جينكينز باستخدامدراسة تنبؤية للطلب على السميد : الجزء التطبيقي
الذي يمثل حوصلة ما تعرضنا له سابقا في شكل تطبيقي حيث يتم التعريف بالمؤسسة محل الدراسـة  واحد و

)  منهجية بوكس جينكينز( سلوب الكمي المختارألنتناول إسقاط ا من حيث الهيكل اإلداري وورشات اإلنتاج ثم
على حالة المؤسسة محل الدراسة لنصل في النهاية إلى نموذج إحصائي كمي  يساعد مسير المؤسسة علـى  

 .ورسم إستراتيجية المؤسسة في المستقبل من خالل نتائج التنبؤات التي يصل إليها ،السليم القرار اتخاذ

 
 :السابقةالدراسات 

v المفاضلة بين نموذج السالسـل الزمنيـة ونمـوذج    :  عاشور بدار ، تحت عنوان : مذكرة ماجستير لـ
دراسـة حالـة مطـاحن الحضـنة     (البسيط في التنبؤ بحجم المبيعات في المؤسسة االقتصادية  االنحدار
  :ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها  ،2006 ،)بالمسيلة

ü  الخطي البسيط االنحدارعلى نموذج  التنبؤهناك أفضلية لنموذج السالسل الزمنية في.  
ü  نموذج السالسل الزمنية للمبيعـات كونـه    استخداموفقا لمعايير المفاضلة بين النموذجين فإنه من األنجع

  يتمتع بمجموعة من المؤهالت تجعله أكثر كفاءة في التنبؤ
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ü اإلحصـائية ال   االعتباراتنبؤ بحجم المبيعات تتوقف على مجموعة من أفضلية النموذج المستخدم في الت
  .على طبيعة النموذج في حد ذاته

v السالسـل   امدباسـتخ بالمبيعات  للتنبؤتقدير نموذج : عبلة مخرمش، تحت عنوان : مذكرة ماجستير لـ
  : ومن أهم النتائج التي توصلت إليها ، 2006 ،)نماذج بوكس جينكينز(الزمنية 

ü التنبؤ بالمبيعات دورا بارزا في توجيه الخطط والبرامج والسياسات داخل المؤسسة ، مما يساعد في  يلعب
  بناء سياسة رشيدة فيما يتعلق باإلنتاج والمخزون والعمالة

ü   أسلوب السالسل الزمنية أكثر دقة من غيرة حينما يتعلق األمر بالتنبؤ بالمبيعات خاصة في ضل غيـاب
  ن المتغيراتالعالقات السببية بي

v دراسة تخطيطية وتنبؤية لمبيعـات الوقـود للشـركة    : جالل أمحمد، تحت عنوان : مذكرة ماجستير لـ
  :والذي توصل إلى ، 2005 ،(NAFTAL)الوطنية لتوزيع وتسويق المواد البترولية 

ü يرهن دور هذا األخير في عملية التقدير فقط، ويلغي بـاقي األدوار   ؤالمتابعة المستمرة لعملية التنب غياب
  من تخطيط وتنسيق ورقابة

ü  وتفسـيرها وتحديـد    االنحرافات استخراجالعملية الرقابية داخل المؤسسة ال تتم بشكل جدي عن طريق
  القرار وينقص من رشادته اتخاذالمسؤوليات ، األمر الذي يصعب من عملية 

v  للصـناعات   واالجتماعيـة األهمية االقتصادية : فوزي عبد الرزاق، تحت عنوان : لـ هدكتوراأطروحة
 :ومما توصل إليه نذكر، 2007 ،)دراسة حالة الجزائر(اع الفالحي الغذائية وعالقتها بالقط

ü  الذي يشهده القطاع الفالحي ينعكس مباشرة على قطـاع الصـناعات    االستقرارالتدهور المستمر وعدم
  .الخام دبالمواالمورد الرئيسي لتمويله  باعتبارهالغذائية 

ü م بكل تأكيد في إيجاد حلول للمشاكل اهزيادة التنسيق مابين القطاعين الزراعي والصناعي الغذائي سيس
من حيث السيما تلك المتعلقة بالمواد الخام الفالحية تعيشها مؤسسات فرع الصناعات الغذائية، التي 

  .أخرىنقصها من جهة وندرتها لبعض النشاطات من جهة 
ü  تحضير الجزائر لالنضمام لمنظمة التجارة العالمية يعتبر تحديا للمؤسسات الناشطة بفرع الصناعات

في عدم قدرتها على مواجهة الكم الهائل من  تتمثلسلبية  انعكاسات من ذلك عننجر يقد ما و ،الغذائية
  .السلع المستوردة

v  واقع الصناعات الغذائية وآفاق تطورها فـي  : عبد الوهاب عبدات، تحت عنوان : لـ هكتورادأطروحة
 :ومما توصل إليه نذكر، 2011، )2007-1997( الجزائر خالل الفترة 

ü    تعاني الصناعات الغذائية في الجزائر من عدة معوقات حالت دون تطورها كما يجب، إذ كـان بوسـعها
السكان بالغذاء وتحسين وضعيتهم خاصـة فـي    دالفالحي إضافة إلى تزويالمساهمة في تطوير القطاع 

  .زولةعالمناطق البعيدة والم
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ü  الغذائية في الجزائر يتطلب توافر مجموعة من الشروط على غرار تبنـي   الصناعاتإن النهوض بقطاع
وكذا شـروط  احة، مراعات التطور التكنولوجي للموارد المت األمثلإستراتيجية تنموية سليمة، االستغالل 

  .المنافسة الخارجية
ü ل لتطوير فـرع الصـناعات   ومنذ االستقال الجزائرية هناك إهمال للسياسة االقتصادية أن الباحث يالحظ

 يت بنوع من االهتمام مؤخرا خاصة في ظل التوجهات الجديدة لسياسة التنميـة ظح األخيرةالغذائية، هذه 
   .الوطنية

  



 واقع الصناعات الغذائية في الجزائر
ü ماهية الصناعات الغذائية ونشأتها.  

ü الصناعات الغذائية ومشكلة الغذاء. 

ü     تشخيص المحيط  االقتصـادي للصـناعات الغذائيـة
 ).2014-1962(الجزائرية خالل الفترة 

ü         أثر الصناعات الغذائيـة علـى ا القتصـاد الـوطني
 .تطورهاالجزائري وآفاق 
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 تمھیــــــــــد

  
، فهـي  قتصاديات معظم دول العـالم احيث تعتبر قطاعا مهما في  تحتل الصناعات الغذائية أهمية خاصة،    
كما أنها تعتبر  ،نمو مستمرة في جل الدول ، وكذا تحقق معدالتفرص عمل لشريحة واسعة من السكان توفر

لى سلع إنتاج الزراعي بما تقدم من خدمات ترتكز أساسا على تحويل المنتجات الزراعية إلمكملة لدور قطاع ا
، وبالتالي لى األسواق الخارجيةإ، ومن جهة أخرى محاولة التصدير نوعة تلبي حاجات المستهلك من جهةمت

نتـاج الزراعـي وأعـداد    إلقة البسيطة بـين كميـات ا  فهي ترتبط باألمن الغذائي الذي يتعدى مفهومه العال
، ليشمل قدرة المجتمعات على توفير السلع الغذائية لجميع أفرادها على مدار ليهإالمستهلكين الذين هم بحاجة 

  .السنة
 

حاطـة  إلتحليل واقع الصناعات الغذائية في الجزائر ومدى تطورها ولوفي هذا الفصل سنحاول دراسة و    
  :مباحث وهي  أربعةلى إقوم بتقسيمه بالموضوع ن

v  ؛نشأتهاات الغذائية واهية الصناعالمبحث األول يتناول م 

v  ؛مشكلة الغذاءلصناعات الغذائية وايتناول المبحث الثاني 

v  ة الجزائرية خـالل  قتصادي للصناعات الغذائيالتشخيص المحيط ا من خالله حاولنأما المبحث الثالث ف
 ؛)2014-1962(الفترة 

v آفـاق  الجزائـري و  قتصاد الـوطني الاألخير يتناول المبحث الرابع أثر الصناعات الغذائية على ا وفي
 .تطورها
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  نشأتهاماهية الصناعات الغذائية و :األولالمبحث 
 

، مـع  وتطورهـا التـاريخي   خصائصها ،الصناعة الغذائية على مفهوم فتعرالفي هذا المبحث  حاولنس    
   :يليكما  اتساعهااإلشارة إلى أهميتها االقتصادية وأهم معوقات 

 
  

 تطورها ومزاياهاماهية الصناعات الغذائية،  :ولألاالمطلب 

 

 الجتهـادات أيضـا خاضـع    وكما هو الحال في جل العلوم اإلنسانية فإن مفهوم الصناعات الغذائية هو    
   :كما سنحاول التطرق إليه فيما يليالمختصين، تطور هذا األخير بتطورها عبر الزمن المنظرين و

  
 ماهية الصناعات الغذائية -1

الوسائل مـن  نتاجية المتاحة بأفضل الطرق وإلنتاجي يستخدم العناصر اإن الصناعات الغذائية هي نشاط إ    
لى منتجات تشبع الحاجات إقتصادية من حالتها الطبيعية النتاجي في عالقات تشابكية لتحويل المواد اإلالفن ا

  .نتاجية تحكمها التطورات الفنيةإويتم ذلك في وحدات  نسانية،إلا
مـن خـالل    نتاجي،إليمكنه أن يخرج عن هذا النشاط ا والصناعة الغذائية كفرع من القطاع الصناعي ال     

نسـانية ويمكـن أن   إلشباع الحاجات اإلشبه جاهزة جاهزة ولى سلع إتحويلها للمواد الخام للزراعة الغذائية 
  :  قتصاديين المهتمين بهذا المجال كما يلياليد من المفكرين ادنعرف الصناعة الغذائية كما تناولها الع

v  "سـتهالك االالحيوانية الزائـدة عـن   يقوم بتصنيع الخامات النباتية و الصناعة الغذائية هي القطاع الذي 
 مكانية حفظها من الفساد أطول مدة ممكنـة، إلى صورة أخرى من المنتجات الغذائية وإتحويلها الطازج و
تبقى صـالحة  و نتاجها،إفي أماكن غير أماكن  استهالكهافي مواسم غير مواسم ظهورها أو  الستخدامها

  . 1" الحيويةالصحية و الوجهةمن  ستعماللال
v  "   كالكيميـاء والهندسـة   هي الصناعات التي تستخدم النظريات والحقائق التي تضمنتها العلـوم الدقيقـة

  .2"لى سلع جديدة تعود على البشرية بالنفعإالبيكترولوجيا، لتحويل المواد الخام أو المنتجات و
v  "   لمواصـفات  كما تعرف كذلك على أنها الفرع الصناعي الذي يقوم بتحويل الخامات الزراعيـة وفقـا

ول مدة ممكنة بفضل أط لالستعماللهذا تعمل هذه الصناعات على بقاء المنتجات الغذائية صالحة  محددة،
تماشيا مع الشروط الجديـدة للمسـتهلك والتـي     واالستعمالالحفظ والتصبير والتكييف طرق التحويل و

 .3"يفرضها التطور الحضاري

                                                           
 .3، ص1997، دار الفكر العربي، دمشق،الصناعات الغذائیةعز الدین فراج،  1-
 .102، ص1985، مطبعة القاھرة،الصناعات الغذائیةمحمد مختار الجندي،  2-
علوم غیر منشورة، كلیة  هأطروحة دكتورا ، )2007-1997(واقع الصناعات الغذائیة وآفاق تطورھا في الجزائر خالل الفترة الوھاب عبدات،  دعب 3-

 .79،80، ص ص 2011، الجزائر،3العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر
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  :أنهاوعليه يمكن تعريفها على  
إلى الشـكل الـذي    يالفرع الصناعي الذي يهتم بتحويل الخامات النباتية والحيوانية من شكلها األصلذلك " 

لى العديد من المواصفات الصحية والحيويـة  الطازج، مع الحفاظ ع استهالكهاخارج موسم  باستخدامهايسمح 
  ".التقنيات الحديثة على العلوم و باالعتماد

  
 الصناعات الغذائيةاتطور - 2

  : نتاجها والتي سنتناولها فيما يليإساليب ألقد عرف تطور الصناعات الغذائية مسارات مهمة مست تطور     
 التطور التاريخي للصناعات الغذائية1.2 - 

ية عمليات متعلقة بصناعة األغذية، كعملية تجفيف ليه بعض الدالئل التاريخإنسان كما تشير إللقد مارس ا    
، ثـم أدخـل   وسائل طحن الحبـوب  ستخدماالملح لحفظها، وقد كان قدماء مصر أول من  استعمالواللحوم 

 .لى يومنا هذاإلى ظهور الرحى التي ال تزال تستعمل إالرومان تحسينات عليها أدت 

فره عدم تـو ل ونتيجة ، للثلج الطبيعي في حفظ الغذاء امهكاستخدطويلة  إلنسان الطبيعة  لمدةا استغلولقد     
  .نظمة التبريد الميكانيكيأ اكتشافلى إ باإلنسانية أدىفي الكثير من مناطق العالم 

يـتمكن   والمخصصة لـمن م1809بيرت من الحصول على جائزة عام أنيكوالس  تمكن الخباز الفرنسيو   
بعدما تمكن من حفظ أنواع كثيرة من  لفسادطريقة تستعمل في تهيئة غذاء ال يتسرب إليه التلف وا ابتكارمن 

  .1حكام فتبقى دون تلف لمدة طويلةإ، ثم يغلقها بعلب زجاجية كان يطبخ الغذاء فيهااألغذية في 
لى األمام، فكان التنافس إنتاج الغذاء كان له األثر الكبير في دفع هذه الصناعة إكما أن التنافس الشديد في     
يـة كالزبـدة   النباتية تقارب في صفتها قرينتها المستخرجة مـن مصـادر نبات  نتاج أغذية من المصادر إفي 

وسائل حفظ الغذاء مما  ابتكار، وكذا التنافس في اروالمارغرين المستخرجة من الخض المستخرجة من الحليب
ر لى أن التغيإضافة إل، باسطتها أفضل من المحفوظ بطرق أخرىلى تحسينها ليكون الغذاء المحفوظ بواإأدى 

  .2في نمط الغذاء لدى المواطنين أثر بشكل كبير في دفع هذه الصناعة نحو التقدم
  
  
  
  
  

                                                           
علوم غیر  ه، أطروحة دكتورا)حالة الجزائر(األھمیة االقتصادیة واالجتماعیة للصناعات الغذائیة وعالقتھا بالقطاع الفالحي عبد الرزاق فوزي،  -1

 .32، ص2007لعلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، الجزائر،منشورة، كلیة ا
 .33نفس المرجع، ص -2
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 أساليب الصناعات الغذائية  -   2.2

  : تتنوع الطرق واألساليب المستعملة في الصناعات الغذائية بتنوع الوسائل المستخدمة كما يلي    
 :األساليب التقليدية   - 2.2.1

 اجتماعيم في صناعة المنتجات الصناعية المختلفة كموروث دالتقليدية هي تلك الطرق التي تستخاألساليب "  
، بل تعتمد في الصناعة علـى الخبـرات المكتسـبة عبـر     يقوم بتطبيقها أي أسس علمية لها ال يعرف من

 .1"العصور

مـن   انتقلـت ، وكما ظهر من العرض السابق أنها على الصناعات الغذائية التقليديةوهذا التعريف ينطبق     
القائمون عليها ال يعرفون األسس التكنولوجية أو العلمية لصناعة المنتجات الغذائيـة فلـيس   لى جيل وإجيل 

، بل يتم تنفيـذ كـل هـذه    عة الزبدو صناأو ميكانيكية التجبن أو أسس فصل القشدة ألديهم فكرة عن التخمر 
  .ارثة عبر مر العصورالصناعات بالخبرة المتو

  : 2 عيوب و مشاكل األساليب التقليدية - 2.2.2
األساليب التقليدية في مجال الصناعات الغذائية ينجر عنه جملة من العيوب والمشـاكل نـذكر    استخدامإن   

  :بعضها فيما يلي 
Ø استعمالمن كمية الدهن الكلية عند  %10لى إ، حيث تصل زيادة نسبة الفقد وخاصة في المنتجات اللبنية 

 .األواني العميقة

Ø بدائية غير متطورةأدوات ومعدات بسيطة و ستخداما. 

Ø القواعد العلميـة السـليمة لصـناعة    الخبرة وال يتوافر فيها األسس و تباع أساليب تكنولوجية تعتمد علىإ
 .المنتجات الغذائية

Ø أغلب العاملين غير مؤهلين صناعيا أو علميا بل يعتمدون على الخبرة. 

Ø مـن حيـث شـروط النظافـة     أللبانصنيع في أماكن غير مجهزة لصناعة المنتجات الحساسة كايتم الت ،
 .الشؤون الصحيةو

Ø التركيبية للمنتجات المتحصل عليهاالجودة الميكروبيولوجية و نخفاضا. 

Ø  منخفضة مما يعرضها لظهور الكثير من العيوب أثناء عملية  إمكانيات حفظالحصول على منتجات ذات
 .التداول ما يقلل من فترة صالحيتها

Ø تباع أسـاليب  إالجودة وعدم  النخفاضنظرا  عن هذه األساليب القدرة التنافسية للمنتجات الناتجة انخفاض
 .التغليفالتعبئة و

  
  
 

                                                           
 .82عبد الوھاب عبدات، مرجع سبق ذكره، ص -1
 .83عبد الوھاب عبدات، مرجع سبق ذكره ، ص -2
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 الصناعات الغذائية الحديثة  - 3.2

التطور الحالية في مجال األبحاث التكنولوجية قد سمحت للصناعات الغذائيـة بنقـل أحـدث    ن عمليات إ    
من الـزمن أو  مكانية حفظه لفترة طويلة إ، سواء من حيث نوعية الغذاء أو ميع أنحاء العالمجنجازات في إلا

  .1تهدجوعلى سالمته و ظلى قارة مع الحفاإالبحار من قارة نقله عبر المحيطات و
، فقـد أثبـت   أساسيا من عناصر الرعاية الصـحية  السالمة الغذائية يمثل عنصراصبح مفهوم الجودة وأو    

الباحثين في مجال الصحة البشرية أن األمراض الناجمة عن تلوث الغذاء هـي المشـكلة الصـحية    العلماء و
جـراءات  إلا اتخاذما تطلب  ، وهذارة بما ينتج في المصانع الغذائية، ولها عالقة كبيفي العالم نتشاراااألكثر 

  .2المراقبة الغذائيةالضرورية من قوانين وتدابير في المجال الصحي و
لغذائية للمواطنين من يكفي من المواد ا اتوفير مأخرى تضاف إلى مشكلة مشكلة  الدول تواجه نإف هكذاو    

األمـر الـذي   ، تساعد في تحسين مستويات المعيشة توفير المواد الغذائية التي يمكن لها أن وهي ،أجل البقاء
 هاتزويـد مصـانع  السوق إلى تشريع قوانين تلزم مؤسسات الصناعات الغذائيـة ب  اقتصاديدفع بها في ظل 

التشـريعات  يثة للتأكد من تنفيذ المواصفات والمعايير التي تقرها القـوانين و أجهزة حدبمختبرات ومعدات و
تلك  اكتسابفي  االستمراروكما يتطلب كوادر عالية التأهيل والتدريب ، فيما يخص السالمة الغذائية العالمية

 الناميـة وخاصة  ، األمر الذي يستدعي من الدولالمعرفة الفنية لسالمة الغذاءو الكفاءات آلخر معطيات العلم
لميـة، وفـق   صول إلى األسـواق العا يمكنها الو حتىالتركيز على العلوم في تطوير أنظمتهم الرقابية منها ب

في قطاع الصناعات الغذائية في هـذه   االستثمارقوانين المواصفات العالمية مما ينعكس إيجابا على شروط و
  .3الدول

  
 للصناعات الغذائية وأهم معوقاتها  قتصاديةالاألهمية ا: المطلب الثاني 

 

 ض، ومعوقاتها ومقومات النهوالدوليات دقتصاالى أهمية صناعة الغذاء داخل إسنتطرق في هذا المطلب     
  .بهذا القطاع

  
 أهمية الصناعات الغذائية -1

هي دائما تأتي في التي عرفتها البشرية، فالصناعات الغذائية من أقدم الصناعات التحويلية  أن اعتبارعلى     
من أجل مسايرة قتصادي ليس فقط السرعة النمو االمقدمة من حيث مساهمتها بشكل محسوس في الرفع من 

، األساسـية مـن الغـذاء    االحتياجاتتوفير فرص العمل فحسب بل في العمل على توفير النمو في السكان و

                                                           
 .86نفس المرجع ، ص -1
 .86نفس المرجع ، ص -2
 .87عبد الوھاب عبدات، مرجع سبق ذكره، ص -3
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، كذلك فهي تعمل على توفير عائد مجزي نـاتج  األفراد احتياجاتعلى الخارج في سد  االعتمادالتقليل من و
  .1المختلفة التي تساهم في زيادة الرخاء الوطني االستثماراتي ف استغاللهمن الصادرات يمكن 

  : 2قتصادية للصناعات الغذائية من تحقيقها لجملة من األهداف كما يليالوتتضح األهمية ا    
Ø  القـوات   احتياجـات لى جانب تـوفير  إ، ستهالكيةاالالمواد الشعب من السلع التموينية و اجاتاحتيتوفير

 .المسلحة لألغراض الدفاعية

Ø نتـاج فـي التغذيـة    إلمن مخلفـات ا  االستفادةوالزراعية من خالل تصنيعها األمثل للخامات  االستغالل
 .نسانيةإلا لالستفادةو في منتجات أخرى أالحيوانية 

Ø  منها في غير موسمها لالستفادةنتاجها إالحفاظ على الخامات الزراعية في فترة ذروة. 

Ø األسعار في السوق بطرح مصنوعاتها المخزنة وقت عدم تـوفر   استقرارالصناعات الغذائية على  تعمل
 .نتاج الطازجإلا

Ø  قليمـي  إل، كما تدعم النمو اقتصادي للبالدالالتي تساعد على النمو ا األنشطةتعد الصناعات الغذائية من
 .المتوازن للمناطق المختلفة للدولة

Ø لى خفـض  إ، وكذا في مدخالت هذه الصناعة مما يؤدي عمل جديدة في الصناعات الغذائية توفير فرص
 .قتصاديالبالتالي زيادة معدل النمو امستوى المعيشة، و رتفاعاومعدالت البطالة 

Ø د بتوفير السلع الضرورية للمواطنتعتبر الصناعات الغذائية صمام األمن الغذائي في أي بل. 

Ø مكانية تصدير الفائض من المنتجات الزراعية التي يصعب تصديرها على صورتها الطازجة أو التـي  إ
 . قتصاديات تصديرها وهي مصنعة مقارنة بتصديرها وهي طازجةاتتحسن 

Ø  امات الزراعية بعد عملية التصنيع، وبالتالي مـن  وزن الخنقاص حجم وإخفض نفقات الشحن من خالل
 .عملية التصدير

Ø الزراعة في البلد بما لها من عالقة وثيقة معها ازدهارلى إلصناعات الغذائية تؤدي ا. 

Ø ما يغطي العجـز فـي تـوفير    ا الدولة من مخرجات هذه الصناعاتتحل محل الواردات التي تستورده ،
 .مورد كسب للعملة الصعبة بخفض الواردات أو زيادة الصادرات اعتبارهالى إضافة إالمواد الغذائية 

Ø  مسـاحات   تصالحاسعم فكرة ظهور المجمعات الزراعية الصناعية بهدف دالصناعات الغذائية وتتساعد
الزمة لعمليـات التصـنيع   لالفواكه لضمان توفير المواد الخام اجديدة من األراضي وزراعتها بالخضر و

قتصادية سليمة من خـالل  ا، وبصورة نتاجيةإلبالتالي ضمان أن تعمل المصانع بكامل طاقتها االغذائي، و
 .3لى أماكن تصنيعهاإخفض تكلفة نقل الخامات الزراعية من أماكن زراعتها 

  

                                                           
 .41عبد الرزاق فوزي، مرجع سبق ذكره، ص -1
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم االقتصاد، كلیة التجارة، دور جھاز مشروعات الخدمة الوطنیة في الصناعات الغذائیةأمل جمیل عبد الفتاح سالم،  -2

 .17،18، ص ص 2000جامعة عین شمس، مصر، 
 .92عبد الوھاب عبدات، مرجع سبق ذكره، ص -3
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 معوقات الصناعات الغذائية  -2

  :يمكن توضيح أهم المشاكل التي تواجهها مشاريع الصناعات الغذائية فيما يلي     
 نقص المواد الخام    - 1.2

كـل مـاال    استخدامالسائد قديما هو  االعتقاد، وكان الخامات الزراعيةت الغذائية على تعتمد جل الصناعا    
  .واضح في جودة المنتجات الغذائية، مما أثر بشكل لطازج في عمليات التصنيع الغذائييصلح للتسويق ا

 ةولكن المفهوم المعاصر للتصنيع الغذائي يفرض توافر صفات معينة في الخامـات الزراعيـة الصـالح       
  .غلب الصناعات الغذائية تعتمد على المواد الخام المستوردة من الخارجأ، حيث يالحظ أن للتصنيع

  :1ويمكن التغلب على هذه المشكلة عن طريق    
Ø الثروة الحيوانية بما يضمن حصول القطـاع  بين أدوار كل من قطاع الصناعة وقطاع الزراعة و التنسيق

 .بالكميات الكافية للتشغيلمن المستلزمات المطلوبة و ياجاتهاحتالصناعي على 

Ø العمل على تطوير وسائل التخزين ورفع مستوى التقنية المستخدمة فيه. 

Ø  وذلك عن طريق توفيرها محليا من خالل توظيـف  المواد الخام ستيراداعلى الخارج في  االعتمادتقليل ،
 .نتاج الحيوانيإلكذلك في اعدادها للزراعة وإاألراضي و ستصالحاالتقنيات الحديثة في عمليات 

 الماهرة العمـــــــــالةنقص  – 2.2
 ، وذلك نظرا لعدم توافر األيدي العاملـة الفنيـة  شاكل األساسية في القطاع الصناعيتعتبر العمالة من الم    
ال أن إ، فعلى الرغم من تحميل المشروعات العامة كعمالة زائدة عن حاجاتها دارية المدربة بالقدر الكافيإلاو

  .هناك نقص شديد في العمالة الماهرة المدربة
لذلك يجب حل هذه المشـكلة مـن   ، وحد من عملية التنمية الصناعيةو نتاجية العملإولقد أثر ذلك على      

  :  2خالل
Ø الخبرة  كتساباللى شتى بقاع العالم إرسال البعثات إالمدربة، وم المهني لتخريج الكوادر التوسع في التعلي

 .نقل التكنولوجياو

Ø كثيف في رأس طريق في التنمية الصناعية  انتهاجودارة وتشغيل هذه المصانع إالتكنولوجيا في  استخدام
 .المال قليل العمالة

Ø  الحل الجذري لمشـكلة   المصانع هودارة وتشغيل هذه إالتكنولوجيا في  استخدامعلى  االعتمادوقد يكون
لـي بتشـغيل العديـد مـن     نسان اآلإلنقص األيدي العاملة المدربة كما هو الحال في اليابان حيث يقوم ا

ن المصانع بدون عمال حتى أصبح الحديث ع فةلى أيدي عاملة كثيإخاصة تلك التي تحتاج الصناعات و

                                                           
، القاھرة، 1، دار الكتب العلمیة للنشر والتوزیع، طتكنولوجیا التصنیع الغذائي والمشروعات الصغیرةیحي علي الدین حماد، یاسر فكري محمد كشك،  -1

 .173، ص2007مصر،
 .94عبد الوھاب عبدات، مرجع سبق ذكره، ص -2
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شخص في أقصى ظروف العمل بال مشـاكل   100ل نسان آلي يستطيع أن يقوم بعمإذ أن إ، حقيقة اليوم
 .عمالية

 نتاجيةإلقصور الطاقة ا -3.2
نتـاج   إلتكاليف ا ارتفاعلى إ، مما يؤدي الغذائية ال تعمل بطاقتها القصوىالمؤسسات ن أغلب المنشآت وإ    

، حيث الصناعية المختلفةلنسبة لألنشطة حيث تمثل الطاقة العاطلة في مجال الصناعات الغذائية نسبة كبيرة با
  .1جمالي الطاقة العاطلة في الصناعات المختلفةإمن  %32.8لى حوالي إوصلت 

األسـعار النسـبية    عتمـاد ا، وكذا في مجال الصناعات الغذائية تثماراالسولذا يتطلب تدعيم البحث العلمي 
ن سياسـة أمـان الغـذاء مـن     إف لى ذلكإضافة إل، باالجديدة منها حتياجاتاالوالمتاحة، رأس المال المتوفر 

 .المتغيرات الهامة ذات الصلة الوثيقة بالتغير التقني الذي يطرأ على الصناعات الغذائية
 ضبط الجـــودةعدم  – 4.2

ة دلية ضبط جوتعاني المنتجات الغذائية من عدم ضبط الجودة في ظل عصر يتميز بأنظمة جيدة تهتم بعم    
  .اهتماماتهاألمان الغذائي في أولى  اعتباراتتضع المنتجات الغذائية و

 عتبـاره انه ليس من المقبول أن يبدأ أي مشروع للتصنيع الغذائي دون أن يضع في إوعلى أساس ذلك ف     
ن الصناعات القائمة بالفعل تواجه مشكلة توفيق أوضاعها مـع  إ، ومن ناحية أخرى فهذه المتغيرات الجديدة

 .المتغيرات الجديدة
  ضعف السياسة التسويقية – 5.2

هار في مجال الصناعات الغذائيـة وكـذا   شإلابالدعاية و االهتمامقتصادية الحالية تتطلب الن التحوالت اإ    
للوقوف على حجم السوق الداخلي والخارجي الذي سيتاح لهـا، والعوامـل    ذلك بوضع خطةدراسة السوق و

ذلك في ظل سـيادة  المصنوعات الغذائية والفعلي على ، ويسهل في الوقت الحاضر تقدير الطلب المؤثرة فيه
  .قتصاد السوق وآلياته من عرض وطلب ومنافسة وأسعار تنافسيةا

لعالج هذه المشكلة البد من ور مشكلة تسويق المنتجات المحلية، وسياسة تسويقية تؤدي إلى ظه انعدامإن       
سعار متدنية أة تسويقية تقوم على جودة عالية وسياس اتبعتمن تجارب الدول األخرى فاليابان مثال  االستفادة

لتعرف ااألسواق الخارجية و سوق المحلي أوباإلضافة إلى أهمية دراسة المتغيرات المختلفة سواء في ال ،نسبيا
ـ ن سياسة بعاالعمل على ضمالمستهلكين وتطلعاتهم و احتياجاتعلى  ، االحتياجـات دى لتلبيـة هـذه   يدة الم

سـواق  تجعلها قادرة علـى غـزو األ  ن المنتجات ولى األبحاث التي تطور مإ االتجاهلى ضرورة إضافة إلبا
  .2الخارجية المختلفة

 التطويرق مابين البحث العلمي وغياب التنسي - 6.2

بين قطاع البحثية المتخصصة في الجامعات و التفاعل التقني بين المراكزيلعب البحث العلمي والتطوير و    
  .الصناعات الغذائية دورا هاما في تقدمها

                                                           
 .95نفس المرجع، ص -1
 .55عبد الرزاق فوزي، مرجع سبق ذكره، ص -2
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أ أو تقوم له قائمـة  ، فالثاني ال ينشبداع التكنولوجيإلأو ا االبتكاروجد تالزمية كل من البحث العلمي ذ نإ    
 .تغذيته بالبحث العلميدون تدعيمه و
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  الغذاء توفير  مشكلةالصناعات الغذائية و: الثاني حث المب
 

ختلـف القطاعـات   مالصـناعات الغذائيـة و  سنحاول في هذا المبحث تناول العالقة التبادلية التي تربط     
، إضافة إلى األهمية اإلستراتيجية التي يلعبها هذا الفرع من الصناعة في تحقيق األمـن  قتصادية األخرىالا

  .الشغل الشاغل للدول مؤخرا ي يعدالغذائي الذ
  

 قتصاديةالعالقتها بالقطاعات اصناعة الغذاء و :األولالمطلب 

 

    قتصادية كمـا سـنبينه  اللتقي بها جل القطاعات االواعدة التي يالميادين  يعد فرع الصناعات الغذائية أحد    
   :يلي  فيما

  
 1القطاع الفالحي - 1

، حيث يساهم ما توفره المحاصيل الصناعات الغذائية على اإلطالقت يعد اإلنتاج الفالحي من أهم مدخال    
 االهتمامالزراعية في الرفع من حجم اإلنتاج الصناعي الغذائي، لذا كان لزاما على صناع القرار في أي بلد 

قتصاد الـوطني  ال، لما يلعبه من دور في توفير قواعد متينة لبناء اطاع الفالحي خاصة في شقه الزراعيبالق
   :ن خالل م

 الزراعة مصدر أساسي لتوفير المواد الخام - 1.1

تطلب قتصادية تال، فالتنمية اتجود به الزراعة من مواد خاميعد من البديهي قيام الصناعة الغذائية على ما     
 ،المدخول ارتفاععند  ةالغذائيمواد تؤدي إلى زيادة الطلب على ال" ، هذه األخيرة توفير الغذاء الكافي للسكان

، و يزداد الطلب على المـواد الغذائيـة   ب على المواد الغذائية الرديئة والنشويات والبروتين النباتيفيقل الطل
يعتبـر القطـاع   البروتين الحيواني والفواكه والخضـروات، و ائية العالية كمنتجات األلبان، ولغذذات القيمة ا

  ".فير المواد الغذائية الضرورية الزراعي المصدر الرئيسي لتو
 الزراعة سوق كبير للسلع الصناعية -2.1

المنتجات الصناعية من المكائن  تساهم الزراعة بشكل كبير في خلق سوق للسلع الصناعية حيث يتم تسويق    
 في الوقت نفسه تحتاج الصناعة للمنتجاتلمبيدات لمكافحة اآلفات الزراعية، واو الكيماويةواآلالت واألسمدة 

قتصـاديات  اب تبادليـا  ارتباطاصاديات الزراعة مرتبطة قتاهذا يعني أن األولية التي تتطلب عملية تصنيع، و
امات األوليـة مـن   ون الحصول على الخديمكن أن تشتغل  بالخصوص الصناعة الغذائية التي الالتصنيع و

   .القطاع الزراعي
  
 

                                                           
 .45الرزاق فوزي، مرجع سبق ذكره، ص عبد -1
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  القطاع الخدمي -2

، فهـو أيضـا يحتـاج    أولية خام تعد أساس هذه الصناعة يتطلب مواد فكما أن قطاع الصناعات الغذائية    
يد عاملة مؤهلة في ، كميدان الزراعة التي تتطلب في كل الميادينمدخالت أخرى على غرار الفنيين المهرة 

يتطلـب  كذلك الميدان الصناعي الذي ، وزراعة الخضر والفواكه وعمليات الجني والحصاد والنقل والتخزين
  .ي آليات التصنيع والتحويل والحفظمختصين ف

نتاج الصناعي من السلع الغذائية فهو أيضا يشكل جـزءا  إلوكما أن للقطاع الخدمي دور مهم في تحسين ا    
يشكل حلقة من الطلـب   ما ،يشكله على هذه السلع الغذائية قتصادي من حيث الطلب الذيالمهما في القطاع ا

 .قتصاديالا النمونتاج تساهم في تحسين إلاو
 القطاع الصناعي -3

م يقدم كمـدخالت للصـناعة   كجزء مه الكيماويةالمواد الصناعات الغذائية على المكائن والمعدات و تعتمد    
ومن ناحية أخرى ، 1يمكن إقامة مصانع غذائية دون اللجوء إلى فروع الصناعة األخرى ،  حيث الالغذائية

هذه السوق تأتي من الزراعة خاصة فـي مراحـل   و، تحتاج إلى سوق للمنتجات الصناعيةفالصناعة 
  .2التنمية األولى

ذلـك أن أي   ،مختلف الفروع الصناعية األخرى والصناعات الغذائية ن هناك عالقة تشابكية بينإوهكذا ف    
يكون له أثر ملموس في تطـور هـذه   ال وإتطور يحصل في أي مدخل صناعي تعتمد عليه صناعة األغذية 

  . األخيرة
  

  األمن الغذائي مشكلةوصناعة الغذاء : المطلب الثاني 
 

ظلت إشكالية توفير الغذاء ولعقود عديدة إحدى المشكالت الرئيسية التي تحتل الصدارة في أجندة الكثيـر      
كبير من  اهتمامصناعة الغذاء بشكل خاص على زت التنمية الزراعية بصفة عامة والدول أين حا ليومسئمن 

  .الغذائية المتزايدة للسكان اجاتاالحتيأجل التغلب على 
  
 مفهوم األمن الغذائي  -1

 وامتـداد اصة بعد بروز أزمة غذاء عالمية ، خاألمن الغذائي مشكلة كل الدوللطالما كان هاجس تحقيق     
الغذائي يحمل أكثر مـن  غير أن مصطلح األمن ، قتصادالآثارها السلبية على جل القطاعات الحساسة في ا

، بينما يعتبره آخرون مؤشـر  قدر الكافي لتلبية حاجات اإلنسانمعنى، فالبعض يشير به إلى توفير الغذاء بال

                                                           
 .43مرجع سبق ذكره، ص عبد الرزاق فوزي، 1
 .24، ص1999، مؤسسة شباب الجامعة، مصر،دور الزراعة في تحریك التنمیة الصناعیةخلف بن سلمان بن صالح النمري،  2
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، كما يدل أيضا علـى تحقيـق   الناتجة من زيادة عدد السكان االحتياجاتللرفع من مستويات اإلنتاج لمقابلة 
  .1الذاتي من الغذاء االكتفاء

   : 2حالتين أو مفهومينبين تمييز الألمن الغذائي يجب التطرق لوعند    

ü األمن الغذائي حسب الحاجة : 

اليوم إالّ أن الشائع لـدينا  /حريرة 2500متوازنة تؤمن الفرد على وجبة غذائية متكاملة ويقتضي حصول     
  ....)، شاي، حمص، فولخبز(حول األمن الغذائي كمفهوم هو 

ü  الطلباألمن الغذائي حسب : 

تتغير هذه القدرة الشرائية ائية نؤمن له الحريرات الالزمة ويرتبط بالقدرة الشرائية للحصول على وجبة غذ    
  .حسب قيمة سلة متكاملة من المواد الغذائية الالزمة لتحقيق مقولة األمن الغذائي

ريف األمـن  والمنظمات الدولية حول تع االختصاصوتباينت وجهات نظر األفراد من ذوي  اختلفتلقد      
  : الغذائي نذكر من بينها

  :األولالمفهوم   - أ

يعرف األمن الغذائي على أنه قدرة المجتمع على توفير الغذاء المناسب للمواطنين في المدى البعيد والقريب  "
 .3 "كما ونوعا وباألسعار التي تتناسب مع دخولهم 

 :الثانيالمفهوم   -  ب

وم التغذية مـن المـواد   حددها علتغذائية  احتياجاتمين حصول أفراد المجتمع على ما يلزم لغذائهم من أت" 
الكيـف الضـروريين   بـالكم و  االحتياجـات الحيوانية أو كليهما مع ضمان توفير حد أدنى من تلك النباتية و
  .4"حياة هؤالء األفراد في حدود دخولهم  الستمرار

 :الثالثالمفهوم  -ج

 حتياجاتالاضمان حد أدنى من تلك تغذية األساسية ألفراد المجتمع وال حتياجاتاقدرة المجتمع على توفير  "
ما بإنتاج السلع الغذائية محليا أو بتـوفير حصـيلة كافيـة مـن عائـد      إالغذاء  حتياجاتايتم توفير و انتظامب

   .5" حتياجاتالاالمحلي من هذه ما يلزم لسد النقص في اإلنتاج  ستيرادافي  ستخدامهاالصادرات يمكن 
  
  
  

                                                           
 .44، صفوزي عبد الرزاق، مرجع سبق ذكره -1
 يحي بكور وآخرون، أزمة األمن الغذائي في سورية في مواجهة الجفاف، ندوة حول بعض تداعيات األزمة االقتصادية العالمية الراهنة، دمشق، -2

 .02، ص2009
 .16، ص1999، دار وائل للنشر، عمان، األردن، األمن الغذائي نظرية ونظام وتطبيقمحمد رفيق، أمين حمدان،  -3
 .195، ص2007،الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  اقتصاديات الموارد والبيئةالسيد إبراهيم مصطفى وآخرون،  -4
 .192، صنفس المرجع -5
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  :الرابعالمفهوم  -د
عمومـا،   (ONU)مم المتحـدة  ألوهيئة ا ،(FAO)المتتبع للتقارير الصادرة عن منظمة التغذية والزراعة      

األمن الغذائي هو القدرة على تمـوين العـالم    " :كالتاليوعرف  1975يالحظ أن هذا المفهوم ظهر في سنة 
  ".الغذائي والتحكم في تضخم األسعار ستهالكالاساسية من أجل حماية نمو ألبالمواد ا

قدرة النظام الغذائي على ضمان التموين المتساوي والعادل على "  :فيبأنه يتمثل  1990كما عرف سنة       
  ". المدى البعيد

المواد الغذائية الالزمة لتغذية  نمقدرة البلد أو البلدان على تأمي وعليه يمكن تعريف األمن الغذائي على أنه    
زد على ذلك أنـه   ،صحة جيدة فيالضرورية واألساسية لنمو اإلنسان وبقائه  حتياجاتالاالسكان بشكل يلبى 

حال حدوث كوارث طبيعية  فياللجوء إليه  دولةستطيع التر مخزون من المواد الغذائية األساسية يالبد من توف
عـن طريـق    اتنقصـه  التيعلى المواد الغذائية  تلك الدولةل تعذر حصول حا فيأو  ،تقلل من إنتاج الغذاء

  .من الخارج ستيرادهاا
  : 1يمكن التمييز بين مستويين لألمن الغذائي مطلق ونسبي كما    
ü األمن الغذائي المطلق :  
 لالكتفاءمرادف يعني إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة بما يعادل أو يفوق الطلب المحلي، و هذا المستوى      

  .يعرف أيضا باألمن الغذائي الذاتيالذاتي الكامل و
كثيرة إضافة إلـى أنـه    انتقاداتمن الواضح أن مثل هذا التحديد المطلق الواسع لألمن الغذائي توجه له و    

لـى  من التجارة الدولية القائمـة ع  االستفادةغير واقعي، كما أنه يفوت على الدولة أو القطر المعني إمكانية 
  .المزايا النسبية واستغاللالتخصص وتقسيم العمل 

ü  النسبياألمن الغذائي:  
يعرف أيضا ، وغذائية كليا أو جزئياالمواد الموعة من الدول على توفير السلع ويعني قدرة دولة ما أو مج    

ذائية األساسية مجتمعهم أو مجتمعاتهم من السلع الغ احتياجاتبأنه قدرة قطر ما أو مجموعة أقطار على توفير 
  .بانتظام االحتياجاتضمان الحد األدنى من تلك كليا أو جزئيا و

الغذائية  االحتياجاتبناء على هذا التعريف فإن مفهوم األمن الغذائي النسبي ال يعني بالضرورة إنتاج كل و    
من خالل منتجات أخرى يتمتـع   االحتياجاتاألساسية، بل يقصد به أساسا توفير المواد الالزمة لتوفير هذه 

بالتالي فإن المفهوم النسبي لألمن ألخرى، ويزة نسبية على األقطار افيها القطر المعني أو األقطار المعنية بم
 : 2، وهو يرتكز علىمين الغذاء بالتعاون مع اآلخرينالغذائي يعني تأ

  .في السوق بشكل دائم هاوجودو وفرة السلع الغذائية/ 1
  .المواطنينأن تكون أسعار السلع في متناول / 2 

                                                           
، تاريخ  www.ar.wikipedia.orgwikiاهللا محمد بن باز، األمن الغذائي مفاهيم ومصطلحات، مادة إعالمية عن األمن الغذائي على الرابط  سعد عبد -1

  .16/02/2013اإلطالع 
 .16محمد رفيق، أمين حمدان، مرجع سبق ذكره، ص -2

http://www.ar.wikipedia.orgwiki
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 الصناعات الغذائية وعالقتها باألمن الغذائي   -2

 مسـئولي  اهتماماتمجابهة مشكلة الغذاء التي أرقت وال زالت في صدارة بلوغ األمن الغذائي ومن أجل     
السبيل الوحيد الذي يضمن تلبية  باعتبارهابالتنمية الزراعية  االهتمام، زاد الفقيرة والنامية منهاالدول خاصة 

  .الغذائية حاجياتلا
ت صغار المزارعين والقائمين على إنتـاج  إشراك رابطاكما البد من بذل المزيد من الجهد نحو  محاولة     

مزارعي الوقت الذي يعملون فيه مع مالك وتنفيذ السياسات الزراعية في ذات األغذية وتجهيزها في وضع و
 .الحيازات الكبيرة من أجل تكثيف اإلنتاج الزراعي المستدام بيئيا

 مـوالي ظهر الجـدول ال يواألمن الغذائي في الجزائر عموما باإلنتاج ووفرة المواد الغذائية،  يقدر مستوى    
 :يليكما )  2012-2005 (للفترة تطور هذين المؤشرين 

 
  قنطار 610 :الوحدة   ) 2012-2005(تطور إنتاج المواد الغذائية خالل الفترة  ):1- 1(الجدول رقم 

  المعدل المتوسط للسنوات  
)2005-2008(  

2009  2010  2011  2012  
  اإلنجازات  األهداف  اإلنجازات  األهداف  اإلنجازات  األهداف  اإلنجازات  األهداف

  55  46.8  42.5  43.7  45.6  40.6  61.2  38.1  31.7  الحبوب
  /  6  7.1  5.5  7.6  5.1  3.8  4.8  3.8  الطماطم
  /  765.3  788.17  720.08  723.45  658.14  642.89  609.2  453.6  البقوليات
  38.2  29.3  37.8  27.2  33  25  26.4  23  20  البطاطس
  97  83.5  95.7  77.4  86.4  72  72.9  66.6  58.6  الخضروات
  9.6  10.2  11.1  9.4  7.9  8.6  8.4  8  6.7  الحمضيات
  10.36  5.18.6  4  4.7  5.6  4.4  4.9  4.1  3.4  الكروم
  15.50  13.50  13.82  12.30  12.33  10.20  10.20  10.36  8.6  الفاكهة

  3.9  4.6  6.1  4.3  3.1  3.9  4.8  3.5  2.6  زراعة الزيتون
  7.9  7.7  7.2  7.1  6.4  6.5  6  6  5.2  التمور

  4.4  3.8  4.2  3.7  3.8  3.5  3.5  3.4  3.1  اللحوم الحمراء
  3000  2880.5  2927  2733.3  2632.9  2601  2394.2  2495.3  2185.1  )لتر 610( الحليب

  3.4  3  3.4  2.9  2.8  2.8  2.1  2.7  2.1  اللحوم البيضاء
 610(البيض
  5000  4333.1  4822.5  4220.6  4379.7  4108.4  3838.3  3997.9  3604.6  )وحدة

 .80ص ،2012ماي  ،التنمية الريفيةوزارة الفالحة و تقرير: المصدر 

  
 يالحظ من خالل الجدول أن اإلنجازات أو النتائج المحققة تفوق في كثير من األحيان األهداف المسـطرة     

، وفي جل المواد الغذائية الموضحة بالجدول أعاله، ورغم ذلـك  2012، 2011خاصة في السنوات األخيرة 
تبقى هذه الجهود غير كافية بدليل فاتورة الواردات التي تثقل كاهل الميزان التجاري الجزائري، إضافة إلـى  

     .يبعض المنتجات على المستوى المحلي والوطن) إن لم نقل ندرة(عدم كفاية 
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، إذ تم تسجيل مـا مقـداره   )2011-2001(ة نوعية خالل الفترة سجل اإلنتاج الفالحي في الجزائر قفزلقد   
وفي السنوات األخيرة من هـذه الفتـرة تـم     2001مليار دج سنة  500مقابل  2011مليار دج سنة  1600

  تسجيل 
  :كما يلي  1نسبة نمو بالحجم في مجمل اإلنتاج الفالحي

Ø 2009  :31.5%. 

Ø 2010  :8.5 % . 

Ø 2011  :10.6%. 

الجـدول  و ، %30وبقيت الحصة المتعلقة بالواردات الخاصة بتوفير المواد الغذائية نسبيا ثابتة حول نسـبة  
المستمر في اإلنتاج الفالحي على حصة الفرد الجزائري وبالتالي القيمة الغذائية  النمو انعكاسالموالي يوضح 

  :اليومية 
  ) 2011- 1963(خالل الفترة  تطور كمية الحريرات المخصصة للفرد الجزائري) :  2- 1(الجدول رقم 

  حريرة: الوحدة                                                                                   
  2011  2004-2000  1999-1990  1980-1980  1979-1970  1969-1963  الفترات

  3500  3100  2944  2732  2160  1758  كمية الحريرات للفرد

 .32ص ،2012ماي  ،ةيالتنمية الريفة وتقرير وزارة الفالح: المصدر 
 

غرافي في الجزائر الذي يعد عامال يتماشى عادة مع تزايد الحاجيـات  ومن المهم اإلشارة إلى النمو الديم    
  ضـغط  " )1980 –1970(فـي سـنوات    %3.5الغذائية، فنجد أن نسبة التطور الطبيعـي تغيـرت مـن    

 %2.03منذ ذلك الحين ليبلغ  لالرتفاعيعود تدريجيا و 2006سنة  %1.78لينخفض إلى  "غرافي قوي وديم
   . 2وهي نسبة توافق تماما تجديد السكان 2012سنة 
    
 
 
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .32، ص2012تقریر صادر عن وزارة الفالحة والتنمیة الریفیة، ماي  -1
 .24، ص2012تقریر صادر عن الدیوان الوطني لإلحصاء،  -2
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  قتصادي للصناعات الغذائية بالجزائر خالل الفترة التشخيص المحيط ا :الثالثالمبحث 
)1962-2014(  

  
العديد من اإلصالحات والبـرامج لترقيهـا    االستقالللقد شهدت مختلف فروع الصناعات الجزائرية منذ     

نحاول تتبع تطورها عبر السنوات بما أننا بصدد الحديث عن فرع الصناعات الغذائية فإننا سوالنهوض بها، و
  : التسلسل الزمني الموالي حسب و
  

 )1979-1962(مكانة الصناعات الغذائية بالجزائر خالل الفترة  :األولالمطلب 

  
، التـي فرضـتها الظـروف    )1979-1962(مرحلة التسيير الذاتي والثورة الزراعية هذه الفترة و تتواءم    

قتصادية، سنحاول التطرق إلى مختلف المحطات المهمة والمتعلقة بصناعة الغـذاء  االسائدة أنذاك  كضرورة 
  : كما يلي 

 

  االستقاللالصناعات الغذائية بعد   -1

يتسـم  (القطاعات صعبا على مختلف األصعدة و واجتماعياقتصاديا اضعا و االستقاللورثت الجزائر بعد     
كـل   الحتـواء أمام هذا الوضع المتدهور تبنت الجزائر فـي محاولـة   و )قتصاد الفرنسيالبالتبعية المطلقة ل

ولم تنجز ، ا طموحا يعتمد على إصالح زراعي وتصنيع ضرورياإلشكاالت المطروحة أنذاك مشروعا تنموي
كـذلك  مثل بناء شركة الحديـد والصـلب و   االستقاللال بعضا منها غداة إالمشروعات التي تضمنتها الخطة 

 .1ت الغذائيةمشروعات بالصناعا

، فقد ناشطة في الصناعات الغذائيةمن مشروعات  االستعماريةورثته الجزائر عن الحقبة  وزيادة على ما    
بشـقيه العـام    سـتثمار االقامت ببناء مشروعات جديدة لتدعيم هذا النوع من الصناعات من خالل توجيـه  

المخصصـة   االسـتثمارات مجمـل  مـن   %25في هذه الصناعة  االستثمارات ، حيث شكلت نسبةوالخاص
  .2في القطاع الخاص %09، وقد بلغت نسبة الل هذه المرحلة من القطاع العامللصناعة خ

 
 )1967-1962(واقع الصناعات الغذائیة خالل الفترة  -2

نية تبادالت خارجية هشة تتماشـى وإسـتراتيجية رأس المـال    الفرنسي ب االستعمارورثت الجزائر عن     
، كما تكونت لدى رأس المال نزعة طبيعية تمثلت في تغذية السـوق  حيال السوق الجزائرية الفرنسي ورؤيته

 .3واألجور المتدنية لقوة العمل اليةالمالشروط الضريبية و االعتباربعين الجزائرية بوحدات إنتاجية آخذتا 

                                                           
 .60فوزي عبد الرزاق، مرجع سبق ذكره، ص -1
 .114، ص1985لمؤسسة الوطنیة للكتاب، ا، الغذاء في الجزائرجغرافیة  عیون، عبد الكریم -2
 .62فوزي عبد الرزاق، مرجع سبق ذكره، ص -3
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 1المتمثل فيالمزدوجة وادة ناجمة عن الصعوبة من الجزائر ترك أزمة ح خروج المستعمر الفرنسي دبعو     
:     
ü شغور معظم المؤسسات الزراعية والصناعية والخدمية، دون أن يترك أصحابها من يتولى أمرها.  
ü     وجود جهاز إداري يكاد يخلو من اإلطارات واألشخاص القادرة على إدارة المؤسسـات نظـرا لحداثـة

 .االستقالل

، تسيير هذه المؤسسات فيمن أن يأخذوا بزمام المبادرة  - بطريقة تلقائية - هذا الواقع السيئ ترك العمال    
أملته مجموعة من العوامل أهمها بروز ظاهرة األمالك الشاغرة، األمر الذي أدى بالدولـة   وكان أمرا واقعيا

جيـة،  إلى إصدار جملة من النصوص القانونية المتضمنة كيفية تسيير هذه األمالك في جميع الفـروع اإلنتا 
المتعلق بلجان التسيير في  23/11/1962الصادر بتاريخ  38-62وبالخصوص الصناعة، مثل المرسوم رقم 

  .2 المؤسسات الصناعية الشاغرة
 

 ) 1979-1967( قتصادي الذي میز المرحلة الالوضع ا - 3

قتصـاد مفككـا   الخالل هذه المرحلة بحالة من التخلف وكان ا واالجتماعيةقتصادية التميزت الوضعية ا    
ومتفاوتا، وغير متوازن، سواء بين فروع إنتاج القطاع الواحد أو بـين القطاعـات، ممـا     ،داخلياا ومتناقض
   :3أكثر تجسيدا للتخلف يمكن حصره في نقطتين رئيستين اجتماعيعنه وضع  انعكس
Ø بالتفكيـك بـين   ستخراجية، ويتميـز  إلفي إنتاجيه على الزراعة والصناعة ا %80قتصاد يعتمد بنسبة ا

  .قتصاد الفرنسيالقطاعاته وفروعه القطاعية، وبتبعيته ل
Ø  بين  نزوح داخلية، البطالة، المرض وقد تولدت عنها حركة ر، الفقصعبة متمثلة في الجهل اجتماعيةحالة

قتصادية للدولة، األمر الـذي أدى بالدولـة   الالريف والمدينة، صعبت من خلق توازنات بين القطاعات ا
قتصادية متمثلة في تعبئة الموارد البشرية والمالية والطبيعية وتوجيهها فـي  ا سياسة الجزائرية إلى رسم

 .خدمة أهداف التنمية الشاملة

قتصاد الفالحـي  الالمطبوع على ا االشتراكيلتؤكد التوجه ) 1979-1971(ت الثورة الزراعية لقد جاء    
وتبني نمط تسيير جماعي فرض على  ،وأراضي غير مستغلة للمواطنينبتأميم أكبر الملكيات الخاصة التابعة 

اإلنتـاج   وكذا تنظيم الدولة لدوائر التموين بالمدخالت وتحويـل  ، المستثمرين المستفيدين من إعادة التوزيع
 .وتسويقه

،  الفالحـي جديدة للبحث واإلعالم واإلرشـاد  الهيئات الكما تميزت هذه الفترة أيضا بإنشاء عدد كبير من     
 .والتجهيزات القاعدية في الوسط الريفي المنشآتتطوير و

                                                           
  .10ص ،1992، رالجزائ ،الجامعیة، دیوان المطبوعات )استقاللیة المؤسسات(تنظیم القطاع العام في الجزائرلصغیر بعلي، امحمد  -1
 .11ص مرجع سبق ذكره، ،)استقاللیة المؤسسات(الجزائرلصغیر بعلي، تنظیم القطاع العام في امحمد  -2
ص ،1999دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر، الجزء األول، ،سیاسة تخطیط التنمیة وإعادة تنظیم مسارھا في الجزائر ،محمد بلقاسم حسن بھلول -3

38.   
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قتصادية خالل هذه المرحلـة فـي النقـاط    القتصادية لمختلف القطاعات االيمكن تلخيص أهم األهداف ا    
  :1التالية
Ø  حملـت  طارات المحلية الكفئةإلغياب او ستعماريةاالنتيجة التخلف الذي خرجت به الجزائر بعد الحقبة ،

تـوفير الشـروط الماديـة    من خـالل   قتصاديالدارة النشاط اإالدولة الجزائرية على عاتقها مسؤولية 
هـداف  تحقيق األوتوجيه الموارد لصالح المجتمع و قتصادية حقيقيةاالضرورية للشروع في إحداث تنمية 

 .واالجتماعيةقتصادية الا

Ø قتصادية تتضمن باإلضافة إلى إنشاء الصناعات األساسية، الإنشاء عالقة تكاملية بين مختلف النشاطات ا
بناء شبكة من العالقات الصناعية الكثيفة والمتنوعة والمستمرة، والتي تشكل في نفس الوقت هدفا رئيسيا 

  .بتكثيف الترابطات الموجودة بين الفروع الصناعية التزاملعملية التصنيع التي هي 
  

 ) 1989-1980(بالجزائر خالل الفترة المنجزة في قطاع الصناعات الغذائية  االستثمارات :الثانيالمطلب 

 

،  حيث تمتـد المرحلـة   والبرامج االقتصادية المسطرة أنذاكتماشيا  مرحلتينلى إيمكن تقسيم هذه الفترة     
والتـي توافـق    ، أما الفترة الثانيـة وهي توافق البرنامج الخماسي األول 1984لى غاية إ 1980 األولى بين

  :كما يلي  1989لى غاية إ 1985فهي تمتد األخرى بين  البرنامج الخماسي الثاني
  
  ) 1984-1980( خالل المخطط الخماسي األول المنجزة في قطاع الصناعات الغذائية االستثمارات - 1

إلى تلبيـة حاجـات   الرامية و 1980ا الجزائر إبتداءا من سنة في إطار اإلستراتيجية التنموية التي تبنته    
 واسـتدراك أنـذاك   لالسـتثمارات جيه المقصود ، خاصة الغذائية منها وذلك من خالل التوالسكان األساسية

ية مقد أولت الدولة الجزائرية أه، ف2التهميش الذي طال بعض القطاعات في البرامج التنموية السابقةاإلهمال و
ينـار  دمليار  8.7يتجلى ذلك في تخصيص ما يقارب سي األول، وعات الغذائية خالل الخمابالغة لفرع الصنا

مليـار   2.5كذا تخصيص مبلغ قـدره  من البرامج السابقة، و م المشاريع المتأخرةاغ إلعادة إتمجزائري كمبل
الصـناعات   احتلـت هكـذا  ، 3جديدة لتدعيم هذا الفرع من الصناعات التحويلية كاستثماراتدينار جزائري 

الغذائية المرتبة الثانية من حيث عدد المشاريع التي تسلمها القطاع الخاص مما رفـع مـن وتيـرة التنميـة     
غطية جزء ، إلى جانب توفيرها لعدد من السلع الغذائية في السوق األمر الذي ساعد في تاكقتصادية حين ذالا

  .من الطلب المحلي عليها
نسبة تغطيتها ت الغذائية خالل الخماسي األول وكميات اإلنتاج ألهم المنتجاهنا يمكن إدراج جدول يبين و    

   :المحليللطلب 

                                                           
 .67، صمرجع سبق ذكرهفوزي عبد الرزاق،  -1
 .127، ص2001الجزائر،  ، دیوان المطبوعات الجامعیة،والتصحیحات الھیكلیة الخوصصة، الموسويضیاء مجید   -2
 .80، صمرجع سبق ذكره عبد الرزاق، فوزي -3
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  )1984- 1980( الخماسي األولاإلنتاج الصناعي الغذائي خالل ): 3-1(الجدول رقم 

  طن 310 :الوحدة                                                                                     

Sources : ONS, revue statistiques, no31, p20. 
       

، علـى  الواسع االستهالكع الغذائية ذات يتضح من خالل الجدول أن الجزائر تعاني العجز في إنتاج السل    
هذا راجع إلـى التطـورات   ، و% 58ـ السميد اللتين سجلتا نسبة عجز معتبرة تقدر بتي الدقيق ودغرار ما

نتيجة عوامل طبيعية ) اللينبنوعيه الصلب و(خالت األساسية من المواد الخام وهي مادة القمح المقلقة في المد
  .معدات وآالت كالحاصدات مثاللى المدخالت الصناعية من إضافة إ، 1تقنيةقتصادية واو

تي من هاتين المادتين الذالتمويل الداخلي والسكر عن التدهور الكبير في اويعبر العجز في إنتاج الزيت و     
 المؤسسات الناشطة في ميدان إنتاج هذا النوع من المنتجات الغذائية افتقارهذا راجع كذلك إلى األساسيتين، و

بشكل مباشر على مستوى تلبية الطلب الكلي  انعكس، مما للمدخالت الخام من عباد الشمس والشمندر السكري
   .للسكر %04نسبة للزيت و %03بنسبة 

ـ   نتاج الغذائي على تلبية الطلب الوطنيإلإذا كان عدم قدرة او     توى مرده إلى التدهور الحاصل علـى مس
تبعـا   كان االستهالكإن التصور الذي وضعه المخطط الخماسي األول لتطوير ، فإنتاج المواد الخام الزراعية

لكن المعدل السنوي لنمو  %05بمعدل سنوي قدره  االستهالك ارتفاعتشير اإلحصائيات إلى فلتطور الدخل، 
، إلى جانـب الـدعم   1984دج سنة  5350إلى  1980ج سنة د 3000من  وارتفع، %15.2بلغ  االستهالك

، كما أن الموارد المتاحة للعـائالت  ا أثر على الطلب الوطني بالزيادةهو مالدولة للسلع الغذائية و ي تقدمهالذ
من مجموع الموارد المتاحة عام  %93ية من نوستهالكات السإلا وارتفعت% 10.43ره دعرفت نموا سنويا ق

                                                           
 100 ×)تالصادرا+ الواردات  –اإلنتاج المحلي / اإلنتاج المحلي = (نسبة التغطیة للطلب الكلي  ∗
، رسالة ماجستیر في االقتصاد غیر منشورة، المعھد الوطني للتخطیط 2006-1980تحلیلیة وقیاسیة لسوق القمح في الجزائر  ةدراسمحمد طویطو،  -1

 .60،60، ص ص2008واإلحصاء، الجزائر، 

  السنوات              
 المواد

نسبة التغطیة للطلب  1984 1983 1982 1981 1980
 )%( ∗الكلي

 42 2487 2410 2320 2250 2232 والسميدالدقيق 
  80 111 108 105 101.5 98.5 العجائن والكسكس
 3 304 299 295 280 272.2 الزيت الصناعي

 4 205.2 200 219 217 214.5 السكر
 60 76.3 73 71 69 67.4 مصبرات الفواكه
 85 80 72 65.5 60 52.8 مصبرات للطماطم

 65 536 530 527 525 520 الحليب الطازج والجاف
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خـالل   %14.4لسنوي مو الدخول األسرية حيث بلغ النمو انيعود ذلك إلى ، و1984عام  %95إلى  1980
 .1نفس الفترة

  ) 1989-1985( خالل المخطط الخماسي الثاني المنجزة في قطاع الصناعات الغذائية االستثمارات - 2

تخطيط يتمثل في المخططات الدولة الجزائرية خالل المخطط الخماسي الثاني على نظام جديد لل اعتمدت    
 يتجـاوز مـداها   المتوسط األجل إلى مخططات قصيرة األجـل ال هي في الواقع تجزئة للمخطط السنوية، و

الصناعية مع األخـذ   االختياراتحيث حدد المخطط أهدافا تنموية ترتبط بالمحافظة على الزمني سنة واحدة، 
ذلك مـن  ة إلى تلبية الحاجيات السكانية ودفع الصناعات الوطنيو) إحالل الواردات(النمط السائد  االعتبارفي 

 :هداف التالية خالل األ

v المحفزة لإلدماج بين القطاعات وبـين الفـروع    توسيع األنشطةوكذا  تنمية وتنويع الصناعات التحويلية
   .تستهدف صناعة مواد التجهيز وتطوير الصناعات الصغيرة إنجاز المشاريع التيو
v فرص الدخول لألسواق الخارجية واستغاللفي تراكم وسائل الدفع الخارجي  مساهمة القطاع الصناعي.  

  :2أما بالنسبة لتوجيهات هذا المخطط فكانت    
v األمثل للموارد واالستغالليدة وتطوير الري أراضي جد استصالح. 

v   أنشطة مدمجة في المناطق الريفيةتطوير. 

v اخيل الفالحينتحسين مد. 

v لى إنتاج الزراعات اإلستراتيجيةة أسعار تحفز عسوضع سيا.  

  : قد كانت أولوية هذا المخطط ما يلي و
v قتصاد الوطنيالتنظيم ا. 

v تطوير القطاع الفالحي والري. 

v  على الخارج االعتمادتقليل. 

بكثيـر  فإن ما تم إنجازه من مشاريع أقل  1989سنة و 1985وخالل فترة الخماسي الثاني والممتدة بين     
نسـبة مـا    %60في الخماسي الثاني مقابل  %36نسبته ، حيث لم ينجز إال ما مما أنجز في الخماسي األول

التي برزت منذ  قتصادية العالمية السيئةالتأثير الظروف اوذلك تحت نجز في الخماسي األول من مشاريع، أ
  .1988 -1986 خالل الفترةأسعار المحروقات  انهياروكخطورة تقلبات أسعار الدوالر،  1985مارس 

األفراد من المواد الغذائية باإلنتاج المحلي كمـا   احتياجاتنسبة العجز الوطني في تغطية  ازدادتهكذا و    
  : يوضحه الجدول التالي 

  
  
 

                                                           
 .82، صمرجع سبق ذكره فوزي عبد الرزاق، -1
 .41محمد طويطو، مرجع سبق ذكره، ص -2
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  )1989-1985( الخماسي الثانياإلنتاج الصناعي الغذائي خالل :  )4-1(جدول رقم ال
   طن 310 :الوحدة

  السنوات            
 السلع

 )%( تغطية الطلب الكلي نسبة 1989 1988 1987 1986 1985

 41 2588 2545 2624 2510 2490 الدقيق والسميد
 50 107.7 109.8 120.4 108 109 العجائن والكسكسى
 02 338 330 324 320 324 الزيت الصناعي

 03 209 216 214 214 218 السكر
 65 68.7 64 56.2 54. 52 مصبرات الفواكه

 90 180 160 155 120 109 لطماطمامصبرات 
 65 802 790 780 620 630 الحليب الجاف والطازج

Source: ONS. Revue statistiques No31 .p20. 
 

، يف نسبيا فيما يخص مادة الـدقيق والسـميد  من خالل الجدول نالحظ أن األمور زادت سوءا بشكل طف    
هذا راجع باإلضافة في الخماسي الثاني، و %59خالل الخماسي األول إلى  %58حيث زادت نسبة العجز من 

التـي تمـول   قتصادية للبلدان األجنبية الإلى المشاكل التي تطرقنا إليها سابقا نجد أن هناك تأثير لألوضاع ا
 .مادة الرئيسية في إنتاج الدقيق والسميدهي الالجزائر بمادة القمح و

، فـي الجزائـر   االسـتعمال الواسعة  االستهالكيةالذي يعتبر من المواد أما بخصوص الزيت الصناعي و    
طية هذا العجز عـن  قد لجأت الدولة إلى تغذه المرحلة يعرف نوعا من التدهور، ومازال هذا اإلنتاج خالل ه

، وكان هذا من األسباب التي أدت إلى عدم التفكير في بناء قاعدة صـناعية لمـادة الزيـت    االستيرادطريق 
أصـبح اإلنتـاج   و، 1، حيث منيت زراعة عباد الشمس بالفشلدة الخام الزراعيةضعف إنتاج الماإضافة إلى 

 .في الجدول السابق دمن الطلب الكلي كما ور %02المحلي ال يغطي سوى 

م يتمكن الـديوان الـوطني للحليـب    ل، و%35لم يتجاوز ق بمادة الحليب ظل العجز مسجال وفيما يتعلو    
، رغم أن الدولة قامت بإعادة تنظـيم  هذه المادة خالل الفترة المعنية على دمشتقاته من تغطية الطلب المتزايو

يوان في الوسط وآخر في الشرق الجزائري د يوان من خالل عملية إعادة الهيكلة حيت تم تقسيمه إلىدهذا ال
 .وثالث في الغرب

  
  
  
  
 

                                                           
 .87عبد الرزاق فوزي، مرجع سبق ذكره، ص -1
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 ) 2014-1990(  قتصادي للصناعات الغذائية الجزائرية خالل الفترةالالوضع ا :الثالثالمطلب 

  
بها فـي   اتسمتتي قتصاد الوطني الجزائري خالل هذه المرحلة تطورات مغايرة تماما لتلك الالعرف ا    

، فكانـت تسـعى   العـالم  أت تأخذ في الحسبان ما يجري من تحوالت فـي دذلك بعد أن بالسنوات السابقة، و
نحـو   باالنفتاح ، ماليسياسة التوجه الرأستبني و االشتراكيط المركزي ذو التوجه للتخلص من منهج التخطي

ـ  الأصبح من الضروري التكيف مع األوضاع اف، وخوصصة الشركات قتصاد السوقا ن قتصادية السـائدة م
  .بالعملة الصعبة في تغطية الواردات وانخفاضحاد في أسعار البترول  انخفاض

  
 ∗الخوصصةسياسة و في الجزائر الصناعة الغذائية -1

يتميز االقتصاد الجزائري بقطاع اقتصادي عمومي معتبر جدا، وتهدف اإلصالحات االقتصادية الجاريـة      
، ومن 1تامة عن الدولة من جهة باستقالليةإلى تكريس اقتصاد السوق وتأهيل المؤسسة كعون اقتصادي يتمتع 

  .جهة ثانية وضع إجراءات تسمح للدولة بلعب دورها كقوة ومنظم إستراتيجي
ولتسريع مسار اإلصالحات والسماح لوحدات القطاع االقتصادي التابع للدولة بـالتكيف مـع الحقـائق        

الجديدة، تم إدراج تشريع جديد مصحوب بتنظيم حديث للقطاع العمومي وإلغاء وصاية الدولة التي أصـبحت  
حيات المساهمين وبعد ذلك إليها كل صال انتقلتالتي ) صناديق المساهمة( ائتمانيينتمارس من طرف أعوان 

مكلفة اليوم بتسيير رؤوس األموال التجارية للدولـة والمملوكـة    28إلى شركات تسيير المساهمات وعددها 
مؤسسة مالية مهيمنة علـى قطـاع    11مجمع شركات منها  18للمؤسسات العمومية االقتصادية إلى جانب 

  .البنوك و التأمين
  : 2مجموعات هي) 04(في الجزائر إلى أربعة  يتم تصنيف المؤسسات العمومية    
Ø مؤسسات إستراتيجية صالحة للبقاء واإلجراء المتخذ بشأنها هو اإلبقاء عليها. 

Ø  خطوات محددة واتخاذمؤسسات إستراتيجية غير صالحة للبقاء واإلجراء المتخذ بشأنها هو اإلبقاء عليها. 

Ø جزئيا أو كليا للقطاع الخاص لالستثمارتوجيه مؤسسات غير إستراتيجية صالحة لبقاء واإلجراء هو ال. 

Ø مؤسسات غير إستراتيجية وغير صالحة واإلجراء المتخذ هو التصفية.  
بنيتها، غالبية المؤسسات العمومية غير مؤهلة اليوم للخوصصة، والتي صدر  واختاللوبسبب مديونيتها     

لتوضيح المرتكزات القانونية و توسيع نطاق الخوصصة إلـى مجمـوع    2001األمر المتعلق بها في أوت 
 .القطاعات التنافسية

                                                           
هو تحويل كل نشاط عام إلى القطاع الخاص لتولي القيام به، أو نقل جزء أو كل ما يمتلكه القطاع العام إلى ) الخوصصة ( والقصد من مصطلح  -∗

الخواص جهات القطاع الخاص، بهدف التراجع عن سياسة ملكية الدولة لوسائل اإلنتاج لصالح الملكية الخاصة، بغض النظر عن ما إذا كان المالك 
 .أو جهات أجنبية) أفراد كانوا أو مؤسسات ( محلية 

  .24، ص2002، ، الدار الجامعية، اإلسكندريةدليل المدير إلى الخصخصةأحمد ماهر، -1
 .46، ص2004، ، ديوان المطبوعات الجامعيةالخصخصة خاصة التجارب العالميةإبراهيم منير،  -2
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 سياسة الخوصصة في الجزائر  -1.1

فعملية الخوصصة في الجزائـر ظهـرت   (لخوصصة الخطوات األولى ل انطالقبعد ستة أعوام فقط من     
، ومع 1)بوادرها في أواخر الثمانينات بعدة أشكال ومست قطاعات عديدة قبل أن تصل إلى المؤسسة العمومية

المتعلق بخوصصة الشركات العمومية، وضعت السـلطات   1995أوت  26الصادر في  22-95األمر رقم 
يتعلـق بتنظـيم تسـيير     2001أوت  20الصادر في  04-01م العمومية سياسة جريئة من خالل األمر رق
  .وخوصصة المؤسسات العمومية االقتصادية

أصبح المشروع ال يفرق بين المؤسسات اإلستراتيجية وغيرها من مؤسسات القطـاع التنافسـي، فكـال        
 النوعين من فضال عن المؤسسات التي تضمن مهمة الخدمة العمومية وكال( النوعين أصبح قابال للخوصصة 

المؤسسات تعتبر دعائم االقتصاد أو الصناعة ولهذا فإن عمال نوعيا يمكن أن تقوم به الدولة بشـكل مؤقـت   
على نشاطها الرئيسي تهدف السياسة  المحافظةحتى ال تكون هذه موجهة لخدمة المصالح األجنبية، ومن أجل 

لجديدة والقضاء على مديونية الخزينة تجاه بنـك  الجزائرية إلى تحسين التسيير والحصول على التكنولوجيا ا
 .الجزائر

من أجل هذه األسباب ومن خالل شركات تسيير مساهمات الدولة، تتفاوض الدولة بحزم وحرص شديدين     
حول أسعار التنازل عن الشركات بالصيغة التي تمكن وفقها عمليات الخوصصة من تحصيل مداخيل جديـدة  

 .للخزينة العمومية

ترمي سياسة السلطات العمومية على وجه الخصوص إلى تشجيع عمليات الخوصصة في إطـار سـليم       
عمليـات  " حيـث   2001أوت  20الصـادر فـي    04-01من األمر  17ونزيه، وهو ما تنص عليه المادة 

 أو الحفاظ علـى كـل أو  / الخوصصة التي يلتزم فيها المشتري أو المشترين بإصالح المؤسسة أو تحديثها و
خاصة يـتم التفـاوض    امتيازاتمن  االستفادةجزء من مناصب الشغل واإلبقاء على نشاط الشركة، يمكنها 

 .2"بشأنها حالة بحالة 

من  ةدباالستفاوبعبارة أخرى، الخوصصة المفيدة للمجموعة الوطنية هي التي تسمح للمؤسسات الموجودة     
لتمكينها من تطوير نشاطها، دعم قـدرتها اإلنتاجيـة، خلـق    ) تسييرية تكنولوجية، مالية،(مساهمة خارجية 

تجاه الهيئات المالية الدولية بصفة  التزاماتها احتراممن جهة، وحتى تتمكن الجزائر من  مناصب شغل جديدة
بصفة خاصة، فإن سياسة الخوصصة تمنع اإلبقاء على حياة الشركات المشلولة  ∗عامة وهيئات بريتون وودز

 .اج والشركات المهجورة وغير الفعالة والمكلفة أو المرهقة لدافع الضريبةفي مجال اإلنت

                                                           
1  - Bouhezza Mohamed, L'évaluation économique des entreprises industrielles publiques en Algérie, Étude de 
cas sur quatre entreprise, Thèse de Doctorat, Faculté de droit, Des sciences économiques et de gestion, 
CEMAFI, Université de Nice, 2000, Non publiée, P71. 

  .63، ص2006االستثمار في الجزائر،مصالح الوزیر األول، دلیل  -2
هو تحويل كل نشاط عام إلى القطاع الخاص لتولي القيام به، أو نقل جزء أو كل ما يمتلكه القطاع العام إلى ) الخوصصة ( والقصد من مصطلح  -∗

النظر عن ما إذا كان المالك الخواص جهات القطاع الخاص، بهدف التراجع عن سياسة ملكية الدولة لوسائل اإلنتاج لصالح الملكية الخاصة، بغض 
  .أو جهات أجنبية) أفراد كانوا أو مؤسسات ( محلية 
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  التحضير للخوصصة في الجزائر  -2.1
يجب أن تكون عناصر األصول والسندات المعروضة للخوصصة "  04-01من األمر  18حسب المادة     

، كما أن المادة "يها عموما قبل أية عملية خوصصة موضوع تقييم من قبل خبراء، يقوم على مناهج متفق عل
من عقد التنـازل   يتجزأتخضع شروط نقل الملكية إلى دفاتر شروط خاصة تكون جزءا ال " تنص على  19

، وتشكل طرق تقييم المؤسسات جانبا محوريا في "الذي يحدد حقوق وواجبات كل من المتنازل والمتنازل له 
 .ق للتقييم من طرف الخبرة المالية والمحاسبيةعملية التحضير للخوصصة ، وتستعمل حاليا ثالث طر

فهناك في البداية طريقة الذمة التي تقوم على األصول المحاسبية الصافية المعدلة، وهناك أيضا الطـرق      
من التدفقات النقدية المستقبلية المحينـة، وفـي األخيـر هنـاك طريقـة       انطالقاالمعتمدة على قيمة الشركة 

 .البورصة

تظهر أن طريقة الذمة تمثل الحد األدنى في حين أن  1998سنة إن تجربة تقييم المؤسسات العمومية منذ     
إلى الطريقة األولـى   %90طريقة التدفقات النقية المستقبلية المحينة هي المفضلة، إال أننا نجد اللجوء بنسبة 

 .1لتحديد قيمة الشركة

مشكل تقني في كل الحاالت، إذ يمكـن أن يـدخل فـي الحسـبان     تقييم الشركات العمومية ليس مجرد     
يكلف الـوزير المكلـف بالمسـاهمات    "  04-01من األمر  22سياسية واقتصادية، وحسب المادة  اعتبارات

  :بعنوان تنفيذ العمليات التي يحتويها برنامج الخوصصة الذي صادق عليه مجلس الوزراء بما يأتي 
Ø لمؤسسة أو األصول التي يعتزم التنازل عنهايكلف من يقوم بتقدير قيمة ا. 

Ø  ويعد تقريرا مفصال حول العرض الذي تم قبوله بانتقائهايدرس العروض ويقوم. 

Ø يحافظ على المعلومة ويؤسس إجراءات كفيلة بضمان سرية هذه المعلومة. 

Ø  سـعار  يرسل ملف التنازل إلى لجنة مراقبة عمليات الخوصصة الذي يحتوي بالخصوص على تقيـيم األ
 . "المشتري اقتراحوحديها األدنى واألعلى، وكذا كيفية نقل الملكية التي تم قبولها وكذا 

 طرق الخوصصة في الجزائر -3.1

  :من األمر المشار إليه أعاله أن عمليات الخوصصة يمكن أن تتم كاآلتي  26وتنص المادة     
Ø  البورصة، أو العرض العلني للبيع بسعر محددالعرض في (إما باللجوء إلى آليات السوق المالية.( 

Ø إما بالمناقصات. 

Ø  الخوصصة الجماهيرية(إما باللجوء إلى البيع بالتراضي، وإما عن طريق تشجيع المساهمة الشعبية.( 

من جهة أخرى تم تخصيص فصل كامل لألحكام الخاصة بالتنازل لصـالح األجـراء ونسـجل ثـالث         
  :ألجراء من مؤسساتهم ا الستفادةإجراءات موجهة 

Ø  على األكثر من رأسمال الشركة %10الحصول مجانا على نسبة. 

Ø  مؤسساتهم من حق الشفعة استعادةيستفيد األجراء اللذين يريدون. 

                                                           
  .64في الجزائر، سبق ذكره، ص ثماراالستمصالح الوزير األول، دليل  -1
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Ø  على األكثر من سعر التنازل %15تخفيض قدره. 

بسعر محـدد، وفـي   يمكن أن يترجم اللجوء إلى آليات السوق بالقيد في البورصة أو عرض علني للبيع     
أو  االسـتثمارية ولى يكون دخول السوق بطرح أوراق مسعرة من طرف مسـتثمرين مؤسسـين   الحالة األ

  .مستثمرين خواص
طريقـة تقيـيم    الستخدامإذا كانت الورقة مسعرة فإن لها إذن قيمة سوقية، وبالتالي يجب تحيد السعر وفقا   

سعرة و بالتالي طبقا لقانون البورصة يوضع ملف مرجعي معتمدة، وفي أغلب األحيان تكون األوراق غير م
  .  حول المؤسسة القابلة للخوصصة تحت تصرف السوق

    خوصصة مؤسسات الصناعات الغذائية في الجزائر - 4.1
وفيما يخص فرع الصناعات الغذائية فقد عرضت وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة عـدة حصـص لبيـع        

طرحـت  ،  19981ديسمبر  06مؤسسات القطاع العام على مختلف أنشطتها، وخالل الحصة الثالثة بتاريخ 
ثالث أنواع من المؤسسات إلنتاج المشروبات الكحولية والغازية إلى جانب المياه المعدنيـة التابعـة لفـرع    

 17قدمت عـروض عـددها   دفترا و 115الصناعات الغذائية، وفي هذا اإلطار سحبت دفاتر شروط عددها 
مقبولة من حيث األسعار عرضا، لكن ما يسجل أن كافة العروض كانت مقبولة من حيث الشكل لكن لم تكن 

المطروحة من طرف المستثمرين، األمر الذي جعل العملية غير مقبولة من طرف الهيئـة المكلفـة بعمليـة    
  .الخوصصة

ما يمكن قوله من خالل الحصة رقم ثالثة المعروض فيها مجمل مؤسسات لقطاع العـام التابعـة لفـرع        
رجع إلى العروض المقدمة من طرف المسـتثمرين الخـواص   الصناعات الغذائية، أنها لم تكن مثمرة وهذا ي

سواء كانوا محليين أو أجانب، والتي لم ترق إلى المستوى المطلوب لبيع هذه المؤسسات إلـى جانـب هـذا    
إال ، 19982ديسمبر  20العرض هناك عرض آخر وهذا خالل الحصة الرابعة من عملية الخوصصة بتاريخ 

  .السابقة ولنفس األسباب والظروف أن النتائج كانت مماثلة للحصة
من رأس مال مؤسسة الرياض سطيف لعملية الخوصصة رفقة العديـد   %20تم عرض  2000في سنة     

  .قتصادية مختلفةامن المؤسسات التابعة لقطاعات 
للخوصصة وفتح  Enajucفقد تم عرض المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية  2001أما خالل سنة

  . 3دج للخواصمليون  147من رأس مالها أو ما يعادل  20%
  .لعملية الخوصصة 2003مؤسسة تنشط في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية سنة 21كما تم عرض     

  
  

                                                           
  .12، ص2002التقرير السنوي لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة  - 1
 .14ر، صدنفس المص -2
 -دراسة حالة بعض المؤسسات االقتصادية الجزائرية  -إستراتيجية الخوصصة على الوضعية المالية للمؤسسة االقتصادية  انعكاساتمحمد زرقون،  -3

 .155، ص2010-7،2009مجلة الباحث، جامعة ورقلة، العدد 
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 في الجزائر المشاكل التي واجهت عملية الخوصصة - 5.1

المتكـرر   االستنزاف، وكذا مواجهة الجزائريةالجديدة لتوجه الدولة من أجل عملية التأقلم مع المعطيات      
الدولة تبني فكـرة   تارتأ، سسات العمومية المفلسة في مجملهاللموارد المالية في شكل مخصصات دعم للمؤ

التـي قامـت هـذه     االجتماعية، مع تمسكها باألهداف القطاع الخاص ىإلخوصصة هذه الشركات وتحويلها 
تـوفير   ىإلضافة إ، فراد المجتمع في طليعة األولوياتحاجات ورغبات أ عإشبا، ويعد من أجلها المؤسسات

الصـادر   22-95، وهذا ما نصت عليه المادة الرابعة من األمر رقـم  لقوة العاملة الوطنيةمناصب الشغل ل
، حيث يحدد عمليات الخوصصة بتلك التي تكون الغاية منها إصـالح المؤسسـة أو   1995أوت  26بتاريخ 

هذه المادة ذات نص صريح ال يسـمح   ،1حفاظ على كل مناصب العمل المأجورة فيها أو بعضهاتحديثها وال
قتصادي في ظل تحقيـق  البإمكانية تسريح اليد العاملة في المؤسسة المخوصصة، وهذا يتنافى مع الحساب ا

طنية العامـة  المؤسسة لمردودية فعالة تمكنها من المنافسة في السوق، ضف إلى ذلك أن أغلب المؤسسات الو
 هـا رالفتقاقتصـادية الوطنيـة   الترتفع فيها تكلفة اليد العاملة، التي طالما شكلت عبئا ثقيال على المؤسسات ا

 .للمهارة الكافية وحوافز العمل

، تسعى لحيازتها لمـا  السادسة من القانون السالف الذكر باإلضافة إلى ذلك أن الدولة  حسب  نص المادة    
يسمى في نص القانون بالسهم النوعي، الذي يخول لها صالحيات عديدة مـن شـأنها أن  تلـزم أصـحاب     

بعدم حل الشركة، كما يحق للدولة التدخل في ، واالجتماعيالمؤسسات، أي المالكين الجدد بعدم تغيير الهدف 
ية السابقة الذكر، ال يمكـن تصـور إقبـال    تلك المؤسسات حفاظا على المصلحة الوطنية، ففي ظل الوضع

المستثمرين عن العملية، والتي تعتبر من عوائق الخوصصة، وهو محكوم عليها بالفشل إلى غايـة محاولـة   
البحث عن إجراءات تحفيزية أخرى تمكن من تسهيل عملية الخوصصة والتخلي عن مفهوم كرسته في ظـل  

الخاضعة لعملية الخوصصـة حـق    نون يمنح لعمال المؤسساتقتصاد المخطط، وما يؤكد ذلك هو أن القاالا
من إجمالي أسهم المؤسسة بدون  %10من رأس مال المؤسسة، ومنحهم القانون حق تملك  %20الشفعة في 

 .مقابل

، وهـو مـا يتنـافى مـع     القتصادين هذه اإلجراءات  تكرس بشكل صريح تدخل الدولة في النشاط اإ    
عمليـات   علـى ، تقتصر ود معينةالسوق من أي تدخل في حد دقتصااتحرير المية والقتصادية العالتحوالت ا

 .ضمان الشفافية والعدالة بين المتعامليناإلشراف من أجل 

، وكذلك تشـكل عـائق أمـام    بر معوقات لعملية الخوصصة من جهةأخرى تعتن جملة النقاط السابقة وإ    
عـداد  إلـى  إ، وهو ما دفع بالدولة الجزائريـة  السوق داقتصاعلى  فتاحناالقتصاد في توجهه نحو التحرير ا

، وبخصوص المؤسسات الصناعية بصفة عامة ومؤسسات الصناعات الغذائيـة  القتصاديبرنامج اإلنعاش ا

                                                           
 .4، ص1995، 48الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  -1



  واقع الصناعات الغذائیة في الجزائر: الفصل األول 

28 
 

المؤسسـات للتـأقلم مـع    عداد برنامج  ضمن البرنامج السابق أطلق عليه برنامج تأهيل إبصفة خاصة تم  
  .1تنوي الدولة القيام بها اإلصالحات التيالمستجدات و

  
 ) 1995-1990( األوضاع االقتصادية المميزة للفترة – 2

خـالل المراحـل    واالجتماعيةقتصادية الدتها مختلف الجوانب االنتائج السلبية التي شهنتيجة المشاكل و    
  : الخطط تسعى من خاللها إلى ، تبنت الجزائر مجموعة من السابقة وللحد من تفاقمها

v قتصاد وتنظيمه والمركزية األنشطة والمسؤوليات وتحسـين عمـل المؤسسـات    التحسين ظروف سير ا
 .العمومية والجهاز اإلنتاجي

v   التقليـل مـن   و االستثماراتف من أجل إنجاز سيما تخفيض التكاليقتصادي للبالد والالا االستقاللعم د
   .القدرات الخارجية في اإلنجاز والخدمات استعمالاللجوء إلى 

v   االحتياجـات إعطاء األولوية في الميدان الصناعي إلى تنمية األعمال ذات الحجم المتوسط قصد تلبيـة 
تنمية عات الثقيلة فتعلق األمر بترقية وان الصناد، أما ميالغذائي الستهالكاكذلك ة من التجهيزات والمحلي
 .الهيكلة وتقوية القدرات اإلنتاجيةالخاصة بإعادة  تثماراتاالس

وقد برزت هذه األهداف خاصة في آخر سنة للمخطط الخماسي الثاني حيث تم التأكيد عليها في المخطط     
  :   2الذي يعتمد على األهداف الرئيسية 1989
v  ،اكتسـاب ر مـن  خيكفيلة لتمكين هذه األالتي تعد إقامة عالقات جيدة بين البنوك والمؤسسات العمومية 

 .المسؤولية التجارية

v  المؤسسات استقالليةقتصادية وخصوصا التنفيذ اإلصالحات ا. 

سياسة التنمية إلى التركيـز علـى تنميـة     اتجهتتفاقم الوضع خالل هذه السنوات ونتيجة للصعوبات و    
الوطنية فـي إطـار    أن يكون تحسين المبيعات في السوقعامل جلب للعملة الصعبة، و باعتبارهاالصادرات 

هكذا فإن مـن  و) كيف ما كانت طبيعتها  (للمؤسسات  دأن يكون الهدف األساسي المنشوإحالل الواردات، و
 .كلة الحقيقية للصناعات المختلفةشأن هذه األعمال أن تشكل األساس في إعادة الهي

الصناعية  ستثماراتالافرع الصناعات الغذائية من  مخصصاتوفي ظل الظروف السابقة نحاول معرفة     
  : 3الفرع المدروس في هذا البحث من خالل الجدول التالي باعتبارهاالمنفذة 

  
  
 

                                                           
 .150عبد الرزاق فوزي، مرجع سبق ذكره، ص -1
 .5، ص1990تقرير المجلس الوطني للتخطيط ، إحصائيات مشروع المخطط الوطني،  -2
 .93عبد الرزاق فوزي، مرجع سبق ذكره، ص -3
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  )1995-1990(خالل الفترة  االستثماراتالصناعات الغذائية من  مخصصات : )5-2(رقم  الجدول
    مليار دج:  الوحدة                                                                                                 

 1995 1994 1993 1992 1991 1990 الفروع

 1475 1345 1125 990 2250 3250 الصناعات الغذائية

، أطروحة )حالة الجزائر(األھمیة االقتصادیة واالجتماعیة للصناعات الغذائیة وعالقتھا بالقطاع الفالحي عبد الرزاق فوزي،  :المصدر

  .94ص ،2007علوم غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، الجزائر، هدكتورا
  

 االستثماراتيالحظ من خالل الجدول أن المخصصات المالية الموجهة لفرع الصناعات الغذائية من مجمل    
مليار دج، وأدنى قيمة  3250بمبلغ  1990حيث تبلغ أعلى قيمة سنة  المعنية، الصناعية تتذبذب خالل الفترة 

، وهـذا  1995مليار دج سـنة   1475ن تبلغ أمليار دج  ثم ترتفع تدريجيا إلى  990بمبلغ  1992لها سنة 
بـين   والتمييـز  بـاالختالل الموجهة من طرف الدولة أنذاك كانت تتسـم   ةاالقتصاديالسياسة  أن راجع إلى
     .السائدة في تلك الفترة االجتماعية، إضافة إلى الظروف االقتصاديةالقطاعات 

، هذا األخير لتطورات الحاصلة في قطاع الفالحةلقد بقي اإلنتاج الصناعي الغذائي في الجزائر رهين او    
المعوقـات  الذي له عالقة تأثير تبادلية مع قطاع الصناعات الغذائية والذي واجه خالل هذه الفترة العديد من 

 : نذكر منها 

  حبوبلل بالنسبة - 1.2
غذائية بالمواد الزراعيـة الخـام وخاصـة    تعد السوق األجنبية الممول الرئيسي لمؤسسات الصناعات ال    

، ذلك المستورد على المنتوج المحلـي المستوردة للقمح تفضل  المؤسسات، حتى أن الحبوب خالل هذه الفترة
 .صول من هذه المادة اإلستراتيجيةالمح األمر الذي طرح مشكلة تسويق

قنطار من القمح اللين المنتج في الوطن  24500 استعمال ∗ERIAD*رفضت مؤسسة  1991خالل سنة     
فهـذه   ،"CCLS"األمر الذي أدى إلى نشوب أزمة بين المنتجين وتعاونية الحبوب ، 1في والية تيارت لوحدها

بسبب عدم توفرها لطاقات تخزين كبيرة وخاصة أن مخازنها  1992منتج القمح لسنة استالماألخيرة رفضت 
مع العلم أن طاقة التخـزين فـي    1991في سنة "  ERIAD"ممتلئة بالقمح الذي سبق وأن رفضته المؤسسة 

 .2مليون قنطار من الحبوب 50إلى 40الجزائر تتراوح ما بين 

مـح األمريكـي   الق استعمالتشكوا نقص الحبوب إال أنها تفضل رغم أن المطاحن عبر التراب الوطني و    
طن،  869.000بلغ حده األدنى ) 1997-1990(، كما أن إنتاج الحبوب خالل الفترة على غيره من األنواع

طن، وفي نفس الفترة بلغـت تغطيـة    2.400.000طن، بمتوسط سنوي قدره  4.900.000وحده األقصى 
                                                           

∗ ERIAD: استيرادكما أنها تحتكر ، هي مؤسسة وطنية مختصة في إنتاج الدقيق والسميد وحتى العجائن، موزعة بوحدات مختلفة عبر التراب الوطني 
  .1991القمح الصلب حتى تحرير التجارة الخارجية الجزائية سنة 

علوم غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية  هدكتوراإسماعيل شعباني، آثار التوجه نحو خوصصة القطاع الفالحي العمومي بالجزائر، أطروحة  -1
  .149، ص1997وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

 .149سبق ذكره، صإسماعيل شعباني، مرجع  -2
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، وبالمقابـل فـإن   %32، أي بمتوسـط قـدره   %64إلى  %15للحبوب بين معدل الطلب باإلنتاج الوطني 
 320 و مليون دوالر للقمح الصلب 476مليون دوالر منها  796لغت متوسطا قدره الصادرات من الحبوب ب

 . 1للقمح اللين والسميد سنويا مليون دوالر

األمطار الموسمية فـي عمليـة   كبير على بالرغم من أن اإلنتاج الفالحي خالل هذه الفترة يعتمد بشكل و    
لمؤسسات عديد ا التحاق، إضافة إلى عرف تحسن ملموس في الكم و النوع ، غير أن إنتاج الحبوب قدالسقي

يد والدقيق في الوطنية من مادتي السم االحتياجات، األمر الذي ساعد في تغطية الخاصة بمجال طحن الحبوب
 .هذه الفترة

  للعجائنبالنسبة   - 2.2
رجيـة أصـبحت   اأما بخصوص إنتاج العجائن فالمالحظ أن السوق الجزائرية بعد تحرير التجـارة الخ     

من طرف القطاع الخاص، وعلى الخصوص من فرنسا وإيطاليا  ةمغمورة بهذا النوع من المنتجات المستورد
إهمال اإلنتاج الوطني إلـى غايـة   لع إلى إقبال المستهلكين عليها والسوتركيا، ولقد أدى وجود هذه المواد و

ة وهذا بفضل دوهي السنة التي بدأت فيها بعض المركبات الوطنية بإنتاج المنتجات ذات النوعية الجي 1995
ا تنافس فعال المنتجـات  اللذان أصبحت منتجاتهم" ERIAD"لمؤسسة تاج مركبي سطيف وقسنطينة التابعين إن

ودة ان إنتاج هذا النوع من السلع الغذائية إال أن عدم جددخول مي من جهته حاول القطاع الخاصالمستوردة، و
المجال أمام  حةسمر الذي ترتب عنه خروج هذه المؤسسات من النشاط فا، األمنتجاته لم تسمح له بتصريفها

من الطلب الوطني خـالل سـنة    %45ال ما نسبته إبعض اإلنتاج المحلي الذي لم يغطي المستورد و المنتج
 .لة مبالغ ضخمة من العملة الصعبةيكلف خزينة الدو هو ماو االستيرادتتم تغطيته عن طريق  باقيالو 1996

  الزيت الصناعيللسكر و بالنسبة -3.2
ولة توقفت عن إنتـاج عبـاد   الزيت الصناعي فقد تجدر اإلشارة إلى أن الدأما بخصوص سلعتي السكر و    

نتاج إلتم التوقف عن ا 1985في سنة اللذان يستخدمان في إنتاج الزيت، و 1983ذلك سنة الشمس والكولز و
الدولة إلى جأت لبالطماطم الصناعية و األراضي المخصصة لزراعته استبدالتم الخاص بالشمندر السكري و

 .19952سنة  %100لتغطية حجم الطلب الوطني لمادة السكر  االستيرادبلغت نسبة هذه السلعة و استيراد

، وكذلك صيل تتطلب يدا عاملة كثيرة للجنيالفالحة إلى أن هذه المحا مسئولييعود سبب التوقف حسب و    
هذه المحاصيل أقل بكثير من سعر إنتاجها  استيراد، و بالتالي فإن سعر ة وكمية كبيرة من المياهالمتابعة الدائم

  .3محليا
  
  
 

                                                           
 .95عبد الرزاق فوزي، مرجع سبق ذكره، ص -1
 .96عبد الرزاق فوزي، مرجع سبق ذكره، ص -2
 .137محمد الصغير بعلي، مرجع سبق ذكره، ص -3
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 ) 2014-1996( األوضاع االقتصادية المميزة للفترة -3

ها مؤسسات فرع الصـناعات الغذائيـة،   تمت إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام بما في 1996بعد سنة     
التطورات والبرامج الحكومية المسطرة إلى أربع فترات زمنيـة   االعتبارويمكن تقسيم هذه الفترة أخذا بعين 

  :كما يلي 
ü  2000-1996(الفترة التي تلي إعادة الهيكلة(  
ü 2004-2001(االقتصادي  برنامج اإلنعاش(  
ü  2009-2005(برنامج دعم النمو(  
ü  2014-2010(البرنامج الخماسي(  

  ) :2000 – 1996(الفترة التي تلي إعادة الهيكلة   - 1.3
 )1995الذي يعود تاريخ إنشائه إلـى سـبتمبر   ( والمجمعات حيث قام المجلس الوطني لمساهمات الدولة    
" يتمثـل فـي   ، وزارة الصناعة وإعادة الهيكلةقة على مشروع قانون مقترح من طرف دبالمصا 1996سنة 

  .قتصادية الجزائريةالللرفع من مستويات األداء في المؤسسات ا "قانون إنعاش داخلي
  :همالقد نجم عن قانون إعادة الهيكلة نقطتين رئيسيتين 

Ø قتصادية الكبرى عن طريق إنشاء الفـروع، والتـي   الإمكانية تعديل الهيئة الداخلية للمؤسسات العمومية ا
شركة ذات أسـهم، شـركة   من األشكال على غرار  دحسب القانون التجاري الجزائري يمكنها أخذ العدي

 تتميز بنمط تسييري مشابه للشركات الكالسيكية المجهولة من طرف رئيس مديروة، دذات مسؤولية محدو
اإلجراء يتمثل في السماح بتمييز الفروع الصـالحة مـن غيـر    إن الهدف وراء هذا ، عام ومجلس إدارة

، والتي تعتبر خطوة تحضيرية لعملية خوصصـة  الصالحة، وتسهيل تقييم أصولها مع إمكانية بيع بعضها
   .قتصاديالمن أجل تحقيق اإلنعاش ا) التي سنتحدث عنها الحقا(الشركات العمومية 

Ø التركيز على المهنة القاعدية والتخلي عن كل النشاطات الثانوية، قتصادية نحو الإعادة توجيه المؤسسات ا
مما يسمح لهذه المؤسسات بالتقليل من عبئ أعداد العمال الزائدة بالتنازل للعمال عن األنشطة المحيطـة  

 ).مثال ذلك نقاط البيع للمستهلكين(

الفعلي إلنشاء الفروع في مؤسسـات   االنطالقتطبيق إعادة الهيكلة لم يسجل  إن البطء والتردد الذي ميز    
  .1997الصناعات الغذائية إال في سنة 

ولضمان التنفيذ السريع والفعال للقرارات من طرف المجلس الوطني لمساهمات الدولة، تم فـي جـوان       
قتصادية، وعليه فإن مؤسسات الصناعات الغذائية العمومية شـهدت  الإنشاء تنظيم جديد للمؤسسات ا 2000
، ومجمع )HAAB(مجمع الصناعات الغذائية : يظم كل من  )agroman(جديد عرف بمجمع أقرومان  تشكيل

 .1، ومجمع الصناعات المعملية)agrodiv(الصناعات الغذائية المختلفة 

                                                           
  .135عبد الوهاب عبدات، مرجع سبق ذكره، ص -1
 .لمنصب عم 235مليون دج، ويبلغ عدد المناصب المستحدثة  440تقدر تكلفة البرنامج  -*
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  ):2004-2001(قتصادي البرنامج اإلنعاش ا - 2.3
إلى غايـة   2001من سنة  امتدقتصادي الذي القطاع الصناعات الغذائية من برنامج اإلنعاش ا استفادلقد     

الصـيد البحـري   ات التي شملت القطاعين الفالحي واإلجراء انعكاسبصورة غير مباشرة من خالل  2004
  :على القطاع كما يلي 

 :بالنسبة لقطاع الصيد البحري  §

مـن   اسـتفاد ع من اإلنتاج الصيدي الوطني، فإن هذا القطا %80بما أن صيد السردين يمثل ما يقارب     
، 2004فيفري  25والذي صودق عليه بتاريخ  *برنامج وطني لتنمية نشاطات تحويل منتجات الصيد البحري

  :هذا البرنامج يهدف إلى 
v عصرنة وسائل اإلنتاج وإعادة تأهيلها.  
v  بفرع تربية المائيات واالهتمامتثمين المنتجات الصيدية وتطويرها. 

v األمثل للموارد الصيدية غير السمكية االستغالل. 

v تنويع تقنيات التحويل. 

v  الصـيدالنية أو  االستخداماتالمواد األولية ذات  باستخالصالتحويل الجديدة التي تسمح  اتكنولوجيإدخال 
  .الزراعية التجميلية أو

 :بالنسبة للقطاع الفالحي  §

زاد التركيز خالل هذا البرنامج على المخطط الوطني للتنمية الفالحية للتخفيض من الكميات المسـتوردة      
وقـد بلغـت حصـيلة     الغذائية، الصناعاتمن المواد الفالحية والزراعية كالحبوب والحليب التي تدخل في 

مليار دج وبلغ عدد المناصب المستحدثة فـي إطـار    52مقداره  المنجزة في قطاع الفالحة ما االستثمارات
جملـة  تحقيق ، ويسعى المخطط السابق إلى 1منصب عمل 166502المنجزة في قطاع الفالحة  االستثمارات

  :األهداف اآلتية 
v تطوير عمليات تجميع المواد الفالحية والزراعية. 

v إنشاء مراكز التخزين والتبريد. 

v  نشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة تهتم بتحويل المنتجات الفالحية، والرفع من عدد في إ االستثمارتشجيع
 :المؤسسات المتخصصة في الصناعات الغذائية كما يبينه الجدول الموالي 

  
  
  
  
 

                                                           
 .7،8، ص ص2008-1999مصالح الوزير األول، حصيلة اإلنجازات االقتصادية واالجتماعية للفترة  -1
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  قتصادي لدعم الصناعات الغذائية خالل الفترةالمخصصات برنامج اإلنعاش ا ) :6-1(الجدول رقم 
 )2001 -2004( 

غير  التنموي للصناعات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، مذكرة ماجستير الدور طرشي محمد،: المصدر 
  .161، ص2005، جامعة الشلف، منشورة

 151يوضح الجدول المبالغ المخصصة لتحسين إنتاجية المؤسسات التحويلية الغذائية والتي بلغ عـددها      
 اسـتمرار ننسى اإلشارة إلى الجهود المبذولة إلنشاء وحدات التخزين والتبريد وذلك لضمان  مؤسسة، كما ال

 5.7في هذا المجال  االستثمارعملية التموين وتقليص الواردات من المواد الزراعية األولية، حيث قدر حجم 
، وهو 1مليار دج 3.3ه مليار دج أما الدعم المقدم من طرف الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحية فقدر

  .الكبير بالصناعات الغذائية خالل هذه الفترة االهتمامما يعكس 
 

  ):2009-2005(دعم النمو  برنامج - 3.3
الدولة بالقطاع بطريقة مباشرة وغير مباشرة من خـالل البـرامج    اهتمام استمرخالل هذه الفترة كذلك     

، وتطوير المؤسسات االستثمارالموجهة لكل من الفالحة و التنمية الريفية، إضافة إلى الصيد البحري، ترقية 
 .الصغيرة والمتوسطة

للنهوض أكثر بهذا  مليار دج 300مقداره  فعلى صعيد الفالحة والتنمية الريفية نجد أن الدولة خصصت ما    
مـن خـالل    تمس القطاع الفالحي وذات العالقة بالصناعات الغذائية التيالقطاع، يمكن إدراج أهم الجوانب 

قتصادية الريفية وإنشـاء مسـتثمرات فالحيـة جديـدة،     التطوير المستثمرات الفالحية، وتطوير النشاطات ا
  :كما يلي والجدول الموالي يوضح حصيلة اإلنجازات في هذا القطاع 

  
  
  
 

                                                           
 .136عبد الوهاب عبدات، مرجع سبق ذكره، ص -1

عدد المؤسسات   النشاط
  المستفيدة

  االستثمارحجم 
  )دج يونمل(

دعم الصندوق الوطني للضبط 
  )دج ونملي(والتنمية الفالحية 

  254  696  68  صناعة الزيوت النباتية
  184  1500  51  صناعة الحليب
  2.7  3  11  تجفيف التبغ

  39  72  10  صناعة السكاكر
  29  56  11  نشاطات أخرى
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حصيلة اإلنجازات في قطاع الفالحة ذات العالقة بالصناعات الغذائية خالل الفترة ) : 7-1(الجدول رقم 
)2005 -2009(  

  2009  2008  2007  2006  2005  الوحدة  النشاط
  20621  10317  56443  40476  124574  هكتار  توسيع المساحة الصالحة للزراعة

  21441  13351  23841  31074  71440  هكتار  رس األشجار المثمرة والكرومغ
  -  7745  43950  38582  10276  عدد العمليات  تأهيل المستثمرات الفالحية
  1354  902  928  -  1504  كيلومتر  فك العزلة وفتح المسالك

  .6ص ،2008- 1999للفترة  واالجتماعيةقتصادية المصالح الوزير األول، اإلنجازات ا -  :المصدر
  .77ص ،2010أكتوبر األول، ملحق بيان السياسة العامة،مصالح الوزير  -

القيام بدعم األنشطة الرامية للنهوض بقطاع قطاع الصيد البحري فإن الدولة ركزت على فيما يخص أما     
  .تأهيل وحدات الصيد البحري، ورشات الصيانة، تربية المائياتالصيد البحري من خالل 

المؤسسات الصناعية، وإنجاز وتجهيز مركز لتطوير المؤسسات الصـغيرة  كما سعت إلى الرفع من تنافسية 
 .والمتوسطة

 ):2014-2010( الخماسي البرنامج - 4.3

-2010(فـي برنـامج ثـان     واالنطالق) 2009-2005(هذه المرحلة تقترن بنهاية البرنامج الخماسي     
 اآلفاق بالنسبة للبرنامج الثـاني  استعراض، وبما أننا حاولنا عرض حصيلة األول فسنركز هنا على ∗)2014
  : كما يلي

فيما يخص الفالحة وفي إطار برنـامج التنميـة   نجد  الغذائيةفبالنسبة للقطاعات ذات العالقة والصناعات     
ـ  2014إلى  2010برنامجا محليا سيتم إنجازه خالل الفترة  12000الريفية المتجدد فإن  يات د، في كـل البل

، وكذا مواصلة التجديـد الفالحـي   تحسين ظروف معيشة السكان وتثبيت وجودهم في قراهمالريفية من أجل 
  :وتحسين األمن الغذائي للبالد من خالل 

Ø  فيما يخص العقار الفالحينتأمين المستثمرين. 

Ø المالي للدولة من أجل التجديد الفالحي االلتزام . 

Ø ةالغذائيالعمومي لتطوير الفالحة والصناعات  االستثمار. 

Ø تعبئة القطاع الصناعي لمرافقة التجديد الفالحي. 

أما فيما يخص قطاع الصناعة فإنه خالل هذه الفترة تسعى الحكومة إلى تحقيق جملـة مـن األهـداف        
  : 1نوجزها فيما يلي

                                                           
 11000من قبل مجلس الوزراء، وخصص له مبلغ قدره  2010ماي  25صودق عليه يوم ) 2014-2010(الجدير بالذكر أن البرنامج الخماسي  -∗

 .مليار دوالر 155يعادل  ار دج أي ماملي
  .58، ص2010مصالح الوزير األول، بيان السياسة العامة  -1

 .، الجزء الخاص بتحسين الحصول على التمويل2010للمزيد من المعلومات يتم الرجوع إلى بيان السياسة العامة 
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Ø الناشطة على الساحة الوطنية تحسين المحيط المالي للمؤسسات. 

Ø  1500مليار دج وبوسعه تعبئة أزيد مـن   150الذي يبلغ رأس ماله  لالستثمارإنشاء الصندوق الوطني 
 .مليار دج من القروض

Ø مليار دج 1المحلي على مستوى كل والية بمبلغ  لالستثمارصندوق  استحداث. 

Ø  من قبل البنوك العمومية االستئجاروشركات  االستثمارإنشاء شركات رأس مال. 

الدولة خالل هذا الخماسي إلنعاش فرع الصناعات الغذائية،  أما فيما يتعلق بالوسائل المسخرة من طرف
كمـا  ) عموميـة (التمييز بين المؤسسات الخاصة وتلك المؤسسات التابعة للدولة فسنتناولها فيما يأتي مع 

  :يلي

Ø  الخاصةبالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: 

v  حصولها على التمويلتستفيد هذه المؤسسات من كل التسهيالت والضمانات الجديدة عند∗. 

v سبيل فيه للمقارنة مـع كـل    تستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من برنامج عمومي لدعم تأهيلها ال
 : 1والذي يعكس إرادة عمومية قوية تتمثل في اآلنالمزايا التي منحت لها إلى حد 

ü  ماليين دج، يتم التكفل بنسـبة  3بالنسبة لمرحلتي ما قبل التشخيص والتشخيص اللتين تقدر قيمتهما بمبلغ
 .الباقية %20من الكلفة وبمجمل الفوائد على القرض البنكي بما يسمح بتمويل  80%

ü  50ماليين دج، يتم التكفل بحصة تتراوح بين  3غير المادية المحددة بمبلغ  االستثماراتفيما يخص% 
النسبة ، وتمويل )سنويامليون دج  500الذي يجب أال يتجاوز (حسب رقم أعمال المؤسسة  %80و

حسب رقم أعمال المؤسسة  دتشمل كافة الفوائ %2قدرها  دنياالمتبقية بقرض بنكي تخفض فوائده بنسبة 
 .المعنية

ü  مـن   %20ماليين دج، يتم التكفل بنسـبة   5وبخصوص التصديق على المؤسسة التي ال تتجاوز كلفتها
 .النفقات وبمجموع الفوائد على القرض الموجه لتمويل النسبة المتبقية

ü  مليون دج، فيتم تخفيض الفوائد علـى   30المادية للتأهيل التي ال يتعدى مبلغها  لالستثماراتأما بالنسبة
 .نقاط 3القرض البنكي بمعدل 

Ø  بخصوص المؤسسات العمومية للصناعات الغذائية: 

مالكة لهذه األخيـرة، وتتـوخى    باعتبارهاات العمومية فإن الدولة تضطلع بمسؤوليات بالنسبة للمؤسس     
  :أهداف في إطار إنعاش الصناعة الوطنية وبهذا الصدد عكفت الحكومة على 

v عنها المسئولةبين المؤسسات الصناعية والهيئات التي تشرف عليها أو عوامل التكامل  استعادة. 

v  للمؤسسات التي توجد في وضعية صعبةإعادة التأهيل المالي. 

v مرافقة المؤسسات التي تتوفر على سوق محلية للحصول على قروض بنكية لتحديثها بشروط مواتية. 

                                                           
 .الجزء الخاص بتحسين الحصول على التمويل، 2010للمزيد من المعلومات يتم الرجوع إلى بيان السياسة العامة  -∗
 .59، مرجع سبق ذكره، ص2010مصالح الوزير األول، بيان السياسة العامة  -1
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v تجنيد شركاء أجانب من شأنهم المساهمة في عصرنتها. 

تـي  سياسة إنعاش الصناعة الوطنية بصفة عامة وصناعة الغذاء بصفة خاصة، الوفي كل األحوال فإن     
مقابل  2014في آفاق  %10الحكومة تتطلع إلى رفع حصة الصناعة في اإلنتاج الداخلي الخام إلى  انتهجتها

  .1حاليا %6نسبة تقل عن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .67، مرجع سبق ذكره، ص2010مصالح الوزير األول، بيان السياسة العامة  -1
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  آفاق تطورهاو الجزائريقتصاد الأثر الصناعات الغذائية على ا: المبحث الرابع 
 

اتها المالية الموجهة لهـذا  مخصص وارتفاع، من مشكلة توفير الغذاء للسكان لاالستقالتعاني الجزائر منذ     
، ومن أجـل تحقيـق   ذائي في تحقيق األمن اإلستراتيجياإلنتاج الغ يلعبه، ونظرا ألهمية الدور الذي الغرض
، يـة ئيسي في تمويل الصناعات الغذائالمورد الر باعتبارهقتصادية شاملة خاصة في المجال الزراعي اتنمية 

تبنت الجزائر مخططات تنموية لتطوير اإلنتاج الزراعي والنهوض بالقطاعات األخـرى وخاصـة قطـاع    
والتـي نحـاول    قتصاديةالر على مختلف المؤشرات ا، لما لها من آثاالصناعات التحويلية للمنتجات الغذائية

  :لى بعضها فيما يلي إاإلشارة 
  

  الجزائري الوطني قتصادالبعض مؤشرات اأثر الصناعات الغذائية على : المطلب األول 
  

القتصادية األخرى ، تعد الصناعات الغذائية كفرع من الصناعات التحويليـة أداة  كغيرها من األنشطة ا     
القيمة المضافة، يتجلى من خالل مؤشرات اقتصادية على غرار التشغيل، الذي و ،تأثير على االقتصاد الوطني

  :الضرائب غير المباشرة المرتبطة باإلنتاج ، الربح الوطني كما يلي 
  
  التشغيل -1

قتصاديات ام القضايا في ، يعد التشغيل من أهواالجتماعيةقتصادية الالجوانب انظرا لتأثيره على مختلف     
و لضمان تشغيل شريحة واسعة من األفراد سطرت الجزائر مجموعة من المخططات غير أنها لم  ،كل الدول

  .1وضعت من أجلها التيتكن في مستوى التطلعات 
وهذا يرجع ) 1974-1970(خالل الفترة  %17لقد سجل فرع الصناعات الغذائية معدل نمو سنوي قدره     
بنـاء   االستقالللى جانب أن الدولة حاولت بعد إ، في اليد العاملةاعة يتطلب كثافة أن هذا النوع من الصن إلى

  .قاعدة للصناعات الغذائية
، وهذا راجـع  %14سجل معدل النمو السابق تراجعا حيث قدر بنسبة ) 1979-1975(لكن خالل الفترة     

   .2، وخاصة قطاع المحروقاتذاك بقطاع الصناعات الثقيلةت أنالسلطا اهتماملى إ
فقد سجل فرع الصناعات الغذائية معدل نمـو التشـغيل فيهـا نسـبة     ) 1989-1980(أما خالل الفترة     

15,5%،  
تقهقر ) 1999-1990(، وسجل خالل الفترة الممتدة بين الثانية بعد فرع الحديد و الصلبالمرتبة  احتلتأين 

ـ   قتالمر بها ا التي، وهذا راجع للظروف تدريجي للقطاع الصناعي بصفة عامة ة صاد الـوطني بصـفة عام

                                                           
 .229عبد الوهاب عبدات ، مرجع سبق ذكره، ص -1
 .177عبد الرزاق فوزي، مرجع سبق ذكره، ص -2



  واقع الصناعات الغذائیة في الجزائر: الفصل األول 

38 
 

مناصـب  المزيد من  استحداثالصناعات الغذائية في  استمرت، ورغم هذا الصناعات الغذائية بصفة خاصةو
  .نسبة كبيرة من البطالة امتصاص، األمر الذي يؤكد دور هذا الفرع من الصناعات في العمل
األمني الذي طبع هذه سي والسيا االستقرارونتيجة ) 2010-2000(وفي المرحلة الموالية و الممتدة بين     
فرع  احتل، فقد البترول في أسعارالنسبي   االرتفاعمن ظرف مالي مناسب ميزه  االستفادةلى جانب إ، الفترة

، غير أن مناصب الشغل هذه ميزها تباين في رائدة من حيث معدل متوسط التشغيلالصناعات الغذائية مرتبة 
 مشتقاته المرتبة األولى من حيث الـوزن ، حيث يمثل قطاع الحليب وهذا الفرع وزيع بين مختلف قطاعاتالت

المرتبـة  ، و%22,7، إذ سجلت زيادة في عدد العمال خالل هذه الفترة الىالنسبي مقارنة بالقطاعات األخرى
 بنسـبة  قطاع المشروبات المرتبة الثالثة احتل، بينما %21الثانية عادت للمطاحن بمتوسط نسبة لنفس الفترة 

9%1. 

المنتسـبين لفـرع الصـناعات     2ول يوضح التطور الحاصل في قيمة تعويضات األجراءدوفيما يلي ج    
 :  كما يلي 3إضافة إلى األهمية النسبية )2010-2000(التحويلية خالل العشرية األخيرة الممتدة بين 

 
                                       المنتسبين لفرع الصناعات  جدول يمثل تطور قيمة تعويضات األجراء ) :8- 1(الجدول رقم 

                        مليون دج : الوحدة      )2010- 2000( للسنوات الغذائية

 البيان
  القطاع         
 السنوات

 القطاع العام
  النسبية األهمية
)%(  

 القطاع الخاص
  النسبية األهمية
)%(  

 المجموع
  النسبية األهمية
)%(  

راء
ألج
ت ا
ضا
عوي
ة ت
قيم

 

2000 16161.5 6.40  4993.5 2.20  21155 4.41  
2001  15996.8  6.80  5988.2  2.12  21985  4.25  
2002  14743.1  5.9  7792.9  2.51  22535.9  4.02  
2003  14625  5.48  8693.9  2.65  23318.8  3.92  
2004  13946.2  4.85  10930.7  2.78  24877  3.65  
2005  13148.1  4.45  12214.9  2.8  25363  3.47  
2006  11301.1  3.90  12862.1  2.58  24163.2  3.06  
2007  11501.5  2.96  14646.9  2.56  26148.4  2.87  
2008  11847.7  3.15  16388.5  2.55  28236.2  2.77  
2009  11510.7  2.87  20460.3  2.81  31971  2.83  
2010  12108  2.64  21548.1  2.60  33656.1  2.62  

Source  : ons.compte de production et compte d exploitation par secteur  d’activité et secteur 
juridique année 2000-2010 

                                                           
 .185عبد الرزاق فوزي، مرجع سبق ذكره، ص -1
المقدمة مباشرة للعمال مثل دور الحضانة في  االجتماعيةواإلعانات  االجتماعيالمدفوعة للضمان  االجتماعية واالشتراكاتوتشمل األجور والمرتبات  -2

  .المؤسسات والمخيمات الصيفية والمراكز الطبية داخل المؤسسات
 ).الخاص(الكلية للقطاع العام  VA) / الخاص( للصناعات الغذائية في القطاع العام VA= األهمية النسبية  -3
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من خالل الجدول نالحظ أن تعويضات األجراء في القطاع العام تتناقص سنتا بعد أخرى، بعد أن كانـت      
سنة  %2.64، أصبحت تشكل 2000قتصاد الوطني سنة المن مجموع الكتلة األجرية في ا %6.4تشكل نسبة 

2010.  
في الكتلة األجرية فهو ثابت تقريبـا عبـر   ) فيما يخص الصناعات الغذائية(أما مساهمة القطاع الخاص     

ية وخالل ، وبصفة عامة فإن قطاع الصناعات الغذائ%3إلى %2يتذبذب بين  )2010-2000(عشرية كاملة 
فإنما يدل  شيءسنويا وهذا إن دل على  المدة التي يغطيها الجدول أعاله، تتدهور مساهمتها في الكتلة األجرية

  .ى التدهور الذي يشهده هذا الفرع من الصناعةعل
   
  القيمة المضافة -2 

المرتبـة الثانيـة بعـد قطـاع      احتـل إن مساهمة فرع الصناعات الغذائية في تكوين القيمة المضافة قد     
وفرة المواد األولية الخام ما ساعد فـي  إلى ، ويعود السبب في ذلك )1989-1970(محروقات خالل الفترة ال

ات، وكذا صناعة ، صناعة المشروبالغذائية على غرار صناعة الطماطمتطور بعض الفروع من الصناعات 
الغذائية في القيمة المضافة علـى مسـتوى القطـاع     ، أين بلغت مساهمة فرع الصناعاتالعجائن، والدهون

  .1المرتبة الثانية بعد قطاع المحروقات الحتاللما أهلها  1977سنة  %5,9الصناعي 
متميزة عن بـاقي المراحـل السـابقة، كـون الظـروف       مرحلة) 1995-1990(المرحلة  اعتبرتلقد     

هذه الفترة مخططات تنمويـة   فقد عرفت، تحوال عميقاسية في الجزائر تشهد السياو واالجتماعيةقتصادية الا
للقطاع الخاص الذي ساهم بشكل فعال في إنشاء مؤسسـات تابعـة لفـرع     االستثمارلى جانب فتح إ، سنوية

  .الصناعات الغذائية
عرف فرع الصناعات الغذائية تطورا ملحوظا سواء من حيث ) 2010-1996(وخالل المرحلة الموالية     

ـ   إ، وهذا راجع خالل مساهمته في القيمة المضافة خام أو مناإلنتاج ال وير لى تبني الدولـة إلسـتراتيجية تط
القطـاع الخـاص فـي النتـائج     ، وال يمكن إهمال الدور الفعال الذي لعبه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

، ومـن  باشرتها الدولةم اإلصالحات التي ، على العكس من ذلك يبقى القطاع العام يراوح مكانه رغالمسجلة
-1996(خالل الفترة الممتدة بين  خالل الجدول الموالي نحاول توضيح التطور الذي عرفته القيمة المضافة

  :كما يلي  إضافة إلى األهمية النسبيةومساهمة القطاعين العام والخاص في ذلك ) 2010
  
  
  
  
  
 

                                                           
 .191ص مرجع سبق ذكره، عبد الرزاق فوزي، -1
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  الغذائية للسنواتلفرع الصناعات  )VA( جدول يمثل تطور القيمة المضافة ):9- 1(الجدول رقم 
  مليون دج : الوحدة                                  )2010- 1996(

 البيان
  القطاع           
 السنوات

 القطاع العام
  النسبية األهمية
)%(  

القطاع 
 الخاص

  النسبية األهمية
 المجموع  )%(

  النسبية األهمية
)%(  

افة
مض
ة ال
قيم
ال

 

1996 36065,1 3.24  24178,2 2.58  60243,3 2.94  
1997  36228,2  3.55  33418,0  3.30  69646,2  3.15  
1998  41515,4  4.00  45818  3.87  87334,4  3.94  
1999  42371,9  3.34  53736,8  4.03  96108,7  3.70  
2000  2351.9  0.12  7795.4  0.54  10147.3  0.3  
2001  34331.2  1.89  74567.1  4.54  108898.3  3.15  
2002  34571.6  1.87  80542.8  4.48  115114.4  3.16  
2003  28361.5  1.25  90024.3  4.41  118385.8  2.75  
2004  26364  9.65  100945  4.26  127309  2.50  
2005  24699.4  0.67  113691.6  4.13  138391  2.15  
2006  24723.8  0.60  121298.8  3.85  146022.7  2.00  
2007  23659.8  0.51  132423.4  3.85  156083.2  1.94  
2008  14240.1  0.44  139920  3.63  164160.1  1.76  
2009  25995.7  0.71  161550.8  3.65  187546.5  2.31  
2010  27586.1  0.59  169955.5  3.39  197541.6  2.04  

Source :  ons.compte de production et compte d exploitation par secteur  d’activité et secteur 

juridique année 2000-2010. 
 

فتـرة  الخالل  محسوس سجله القطاع العام فيما يخص القيمة المضافة  من خالل الجدول نالحظ انخفاض    
، 1999و 1998ملحوظا خالل السنتين بعد أن عرف تطورا  2010، وإلى غاية سنة 2005 الممتدة من سنة
لى تجديدها بآالت حديثة تتماشـى والتطـورات   اإلنتاجية المستعملة والتي تحتاج إقدم األدوات وذلك نتيجة ل
  . التكنولوجية

على العكس من ذلك نالحظ من خالل الجدول أن القطاع الخاص يسجل تحسن مستمر فيما يخـص القيمـة   
ـ  )9-1(المضافة خالل الفترة الموضحة في الجدول  ي أغلـب  ، إذ إن القطاع الخاص يعتبر حديث النشـأة ف

مؤسساته عند مقارنته مع القطاع العام، وهو ما يفسر حداثة وسائل اإلنتاج والتكنولوجيا العالية ما أدى إلـى  
 .تفوق القطاع الخاص في جل الميادين التي ينشط بها

   
    الضرائب -3

الضـريبة علـى   "النظام الجبائي الجزائري ضريبة سنوية على جل األفراد الطبيعيين تعرف بـ  يفرض    
الضـريبة علـى أربـاح    "يعـرف بــ    ، كما يفرض ضريبة على أرباح الشركات أو ما" الدخل اإلجمالي

قدرها ، كما أن هنالك نسبة مخفضة %30، والمعدل العام المطبق على أرباح الشركات محدد بنسبة "الشركات
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وبالرجوع إلى الصناعات الغذائية في الجزائر ومن أجل إبراز مساهمتها في الـدخل  ، 1لبعض األرباح 15%
الوطني نقدم الجدول الموضح أدناه، الذي نبين فيه التطور السنوي للضرائب المرتبطة بإنتـاج الصـناعات   

  :الغذائية كما يلي 
 

لفرع   ∗ )ضرائب غير مباشرة(الضرائب المرتبطة باإلنتاج جدول يمثل تطور قيمة  ):10- 1(الجدول رقم 
  )2010-2000( الصناعات الغذائية للسنوات

  مليون دج : الوحدة                                                                 

 البيان
  القطاع            
 السنوات

 القطاع العام
  النسبية األهمية
)%(  

القطاع 
 الخاص

  النسبية األهمية
 المجموع  )%(

  النسبية األهمية
)%(  

ئب
ضرا

ال
 

ير 
غ

ال
ة و
شر
مبا

طة 
رتب
الم

تاج
اإلن
ب

 

2000 4698.2 1.24  1926.5 2.08  6624.7 1.41  
2001  3927.1  1.14  2196.1  2.21  61.23.2  1.39  
2002  3977.4  1.16  2857.7  2.50  6835.1  1.50  
2003  2214.1  0.58  3204.4  2.44  5418.5  1.06  
2004  1919.3  0.40  3953  2.71  5872.3  0.95  
2005  1246.5  0.19  4081.6  2.35  5328  0.67  
2006  1041.2  0.15  4454.6  2.33  5495.8  0.61  
2007  985.3  0.13  4966.1  3.90  5951.4  4.66  
2008  882.3  0.09  5098  3.37  5980.3  0.54  
2009  892.7  0.14  6087.4  3.81  6880.1  0.88  
2010  905.3  0.11  6585.3  3.09  7490.6  0.75  

Source:  ons.compte de production et compte d exploitation par secteur  d’activité et secteur 
juridique année 2000-2010 

 
لهذا الفرع في تمويل الخزينة العمومية الوطنية، حيث نسجل  الضعيفةمن خالل الجدول نالحظ المساهمة     

ـ 2008سجلت سنة  %0.54، أما أدنى نسبة فهي 2007سنة  %4.66أعلى نسبة بـ  ا راجـع إلـى   ذ، وه
عم تواجـده  دا الفرع من الصناعة، وذ، في محاولة منها للنهوض بهالدولة للمستثمرينالتسهيالت التي تقدمها 

  .في الوطن
المـرتبطين  ( يعكس تباين مساهمة القطاعين الخاص والعـام ) 10-1(ومن جهة أخرى نالحظ أن الجدول   

، ففي حين نالحظ تطور تدريجي ومستمر في تدفقات القطاع الخاص من الضرائب )بفرع الصناعات الغذائية
 إلدخـال واضح  نعكاسامستمر في مساهمة القطاع العام، وهو يعد  انخفاضالغير مباشرة، نجد في المقابل 

اإلنتاج المستغلة بالقطـاع   وسائل وأدوات إنتاجية حديثة بالنسبة للقطاع الخاص في مقابل تهالك وقدم وسائل
  .العام

  
  

                                                           
 .للمزید من التفاصیل یتم الرجوع إلى دلیل االستثمار في الجزائر -1
 .نشاطھا اإلنتاجي مثل دفع الرسم على القیمة المضافة والرسم على النشاط التجاري والصناعيوھي الضرائب التي تدفعھا المؤسسة االقتصادیة عن  -∗
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 الوطني االستغاللفائض إجمالي  –4 

الوطني خالل العشرية  االستغاللفائض  إجمالي والجدول الموالي يوضح التغيرات التي طرأت على قيمة    
   : كما يلي  2010وسنة  2000األخيرة والممتدة بين سنة 

 
         لفرع الصناعات الغذائية   ∗الوطني االستغاللفائض إجمالي  جدول يمثل تطور قيمة ) :11- 1(الجدول رقم 

  مليون دج : الوحدة                             )2010- 2000( للسنوات

 البيان
  القطاع           
 السنوات

 القطاع العام
  النسبية األهمية
)%(  

القطاع 
 الخاص

  النسبية األهمية
 المجموع  )%(

  النسبية األهمية
)%(  

ني
وط
ل ال
غال
ست
 اال
ض
 فائ
الي
جم
إ

  

2000 12414.2 1.05  53961.5 5.16  66375.7 2.98  
2001  7345.2  0.71  62042.9  5.19  69388.1  3.12  
2002  9686.2  0.92  65110.6  5.03  74796.8  3.19  
2003  5474.6  0.40  72482.6  4.86  77957.2  2.72  
2004  4299.1  0.25  79291  4.61  83590.1  2.45  
2005  4932.3  0.20  89835  4.47  94767.3  2.13  
2006  7607.9  0.26  96016.3  4.17  103624.2  2.00  
2007  6474.1  0.20  103562.2  4.03  110036.3  1.94  
2008  7588.5  0.20  108100.7  3.77  115689.2  1.76  
2009  9801.6  0.45  122861.5  3.71  132663.2  2.43  
2010  10398  0.34  129161.6  3.48  139559.6  2.08  

Source:  ons.compte de production et compte d exploitation par secteur  d’activité et secteur 

juridique année 2000-2010. 
 

الناشطين فـي  (يالحظ أن هناك تباين بين مساهمة القطاعين الخاص والعام  )11-1( من خالل الجدول    
بدليل أن أعلى قيمة سجلها القطـاع  ، حيث نحد أن األول أكثر مردودية من الثاني، )فرع الصناعات الغذائية

أدنى قيمة سجلها  أنمليون دج، في حين نجد  12414.2 االستغاللحيث بلغ إجمالي فائض  2000العام سنة 
 53961.5بمبلغ قـدره   2000فيما يخص إجمالي فائض االستغالل كانت هي األخرى سنة القطاع الخاص 

  .مليون دج
، ورغم الجهود التي تبذلها الدولة نجـد أن  ة الصناعات الغذائية دون المستوىلكن في العموم تبقى مساهم   

من الطلـب المحلـي    %65مستمرا، بل أصبحت عبئا عليها كون  ارتفاعاء في الجزائر تعرف فاتورة الغذا
  .1تغطيه الواردات

  
  
  

                                                           
تعویضات  - إعانات االستغالل + القیمة المضافة = فائض االستغالل الخام : یعرف الفائض الخام لالستغالل للمؤسسات االقتصادیة بالعالقة التالیة  -∗

 .رتبطة باإلنتاجالضرائب غیر المباشرة الم -األجراء 
 .67، ص2،2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،طدراسة تحلیلیة تقییمیة: مدخل للسیاسات االقتصادیة الكلیة عبد المجید قدي،   -1
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  الصناعات الغذائية الجزائريةمؤسسات آفاق تطور  :الثانيالمطلب 
 

، ل الحـواجز التقليديـة  الدول على العالم الخارجي تتسم بزوا بانفتاحقتصادية جديدة تتميز افي ظل بيئة     
، والتركيـز علـى   حواجز الجمركية من رسوم وضرائب وغير جمركية كالتعليمات والمراسيم الدوليـة كال

حمايـة الحكوميـة   ، وتقلص سياسـات ال الفنية المتعلقة بمعايير الجودة، والمواصفات العالمية للسلعالحوافز 
الشركات، مما يحتم على الدول  ين الدول إلى منافسة بين، وتحول المنافسة بعد أن كانت بللصناعات المحلية

صادراتها بالنسبة لألولى و الوصول إلـى  تبني إستراتيجيات صناعية مناسبة، للرفع من إنتاجها و الشركاتو
  .تحقيق التنافسية بالنسبة للثانية

 االلتزامـات ائر من أجل تمكينها من التأقلم والتغيـرات الدوليـة، مجموعـة مـن     على الجزلذا يترتب     
  . قتصادها الوطنيا تنظم، خاصة تلك التي يجب أن تمس منظومتها التشريعية والقانونيةاءات التي اإلجرو
  
  الغذائية تأهيل أداء مؤسسات الصناعات  -1

حد العوامل المحركة لعملية النمو، خاصة في فرع الحبوب وكـذلك  أن صناعة الغذاء تعد أ اعتبارعلى     
الحليب، والمصبرات، والمواد الدسمة، والمياه المعدنية، وتحويل السكر، والطماطم المصبرة، والتي  منتجات

لجزائر في ، نتيجة الظروف التي ميزت اعلى غرار الصناعات األخرى أضعف مردوداتسجل ضعفا إنتاجيا و
هذا الفـرع مـن   تنمية في فرع الصناعات الغذائية ضرورة ملحة من أجل  االستثمار، لذا أصبح ذلك الوقت

  .1من الميزانية % 22، الذي تخصص له العائالت الصناعات التحويلية
قتصادية التي يمثلها فرع الصناعات الغذائية فقد عملت الدولة من خالل برنامج التأهيل الونظرا لألهمية ا    

ـ   2002سنة  انطلق، من خالل البرنامج الذي األولوية لهذا الفرع من الصناعة على إعطاء  ةحيث تـم دراس
ط المطلوبة من طرف وزارة الشرولعدم تناسبها و ملف 83رفض منها  عامة وخاصة تلمؤسسا طلب 293

المقبولة لهذه المؤسسات كانت لمؤسسات الصناعات الغذائية القسط األكبـر   191ومن بين الملفات  ،الصناعة
  :التاليكما يبينه الجدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .367، صمرجع سبق ذكره عبد الوھاب عبدات، -1
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  التوزيع القطاعي للمؤسسات الخاضعة للتأهيل:  )12- 1(الجدول رقم 
  عدد المؤسسات  الفروع

  54  الصناعات الغذائية
  34  الميكانيك
  32  البناء

  20  األوراقالصيدالنية وو الصناعات الكيمياوية
  15  البالستيك

  15  اإللكترونيكالكهرباء و
  13  دات للدعم الصناعيوح

  09  القماشالجلود و
  191  المجموع

علوم  هأطروحة دكتورا ، )2007-1997(واقع الصناعات الغذائیة وآفاق تطورھا في الجزائر خالل الفترة الوھاب عبدات،  دعب :المصدر

  .343ص ،2011، الجزائر،3غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر
  

هو أن فرع الصناعات الغذائية يتقدم من حيث عـدد الملفـات    )12-1( إن ما يالحظ من خالل الجدول    
عمليـة  مؤسسة سيقدم لها الدعم في إطـار   54، وهذا بمجموع قدره من إجمالي الفروع الصناعيةالمقبولة 

، ما يؤكد أن مؤسسات فرع الصناعات الغذائية الراغبة في عملية التأهيل تمكنت من التأهيل الذي تبنته الدولة
   .ط المطلوبة من طرف وزارة الصناعةحيث الشرو ات قوية منتكوين ملف

، األولوية لفرع الصناعات الغذائيةقتصادي للجزائر يعطي الا االنفتاحإن برنامج إعادة التأهيل في ظل      
، من أجـل  وهذا من أجل تحفيز وتحسين اإلنتاجية والمنافسة الصناعية 2000مج سنة وقد بدأ في تنفيذ البرنا

ول ، وبصفة خاصة التحضير للدخالعالمية قتصادية الجارية في المنظومةالضمن التحوالت ا  االندماجتسهيل 
  .في المنظمة العالمية للتجارة

  
 المتوقعةآفاقها مؤسسات صناعة الغذاء الجزائرية و -2

الصناعات الغذائية بـين   لفرع ، والمكانة المتميزةالغذائي االستهالكيطرة في النمط بسبب الزيادة المض    
يجعلها  ، ماه في تحريك فروع الصناعات األخرىالحيوي الذي تلعبقتصادية، والدور الالقطاعات االفروع و

خـالل   االسـتثمارية أكبر الصناعات من حيـث المشـاريع   ، ومن أهم وواتساعامن أسرع الصناعات نموا 
  .السنوات األخيرة

المصدر األساسي  رهاباعتباالحيواني اإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي وصناعة الغذاء على  العتمادونتيجة     
، سـتظل  النهائيـة  هامنتجاتتمس  انعكاساتجودتها عوامل لها للمواد الخام، التي تعتبر نوعيتها وأسعارها و

، التـي ال  الخ...زيوت كالحبوب والسكر وال الصناعات الغذائية في الجزائر معتمدة على الخامات المستوردة
عليه فإن التبعية الشديدة لفرع الصناعات الغذائية الذاتي منها في المستقبل، و الكتفاءاأمل للجزائر في تحقيق 
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الزراعية الغذائية مما يعرضها إلى آثار سلبية بسبب تقلبات األسعار في األسواق  المنتجاتللخارج في مجال 
  . 1العالمية

الجزائر ما زالت ضئيلة جدا كمـا   الخامات الزراعية المحلية في تمويل التصنيع الغذائي فيإن مساهمة     
متوسطة يع الدولة إلنشاء مؤسسات صغيرة و، ورغم تشجكثرأ، بل تزداد حدة أكثر فونوعا على مدار السنين

ديد، والسياسات والبرامج قتصادي الجالا في ظل التوجه الهذا الفرع من خالل اإلستراتيجية التنموية التي تبنته
ام األساسـية لقيـام عمليـة    هذه المؤسسات للمواد الخنها أهملت في شروطها آليات توفير ، إال أالمستحدثة

 هـا النتقالاألزمات التي ال شك أن التجارة الخارجية تعد قناة جيدة التصنيع، ما يجعلها عرضة لكل التقلبات و
  .2هذه المشاكل أن الجزائر في غنى عن المزيد منخاصة و

وعليه فإنه مادام لم يتم تحقيق تكامل قطاعي بين كل من قطاع الزراعة وقطاع الصـناعات التحويليـة       
، فإن كل محاوالت الدولة الرامية للنهوض وتطوير فرع الصناعات الغذائية المتمثل في فرع الصناعة الغذائية

ة ، ما يتطلب معالجة سريعالسابقة من إصالحات وبرامجئج التجارب ، وهو ما أثبتته  نتاون مآلها الفشلسيك
الفالحين سسات الناشطة في القطاع المعني ومشاكل كل من أصحاب المؤو انشغاالتلألوضاع من خالل حل 

  .معا
، سيعرف فرع الصناعات الغذائية تحديات كبيـرة نتيجـة سـعي    كباقي فروع الصناعات في الجزائرو    

قتصـاد الـوطني   العلى ا، الذي ال شك ستكون له آثار سلبية إلى منظمة التجارة العالمية ضماملالنالجزائر 
الوطنية  نتجاتنام، منها على سبيل المثال ال الحصر عدم قدرة بصفة عامة والصناعات الغذائية بصفة خاصة

اليابانية  المنتجاتاجهة من مو، الوطنية ة الخبرة المعرفية والتسويقية لمؤسساتناالنوعية مع قلضعيفة الجودة و
  .واألوروبية

مـا   ،الممنوح  لموادها الخام المصدرة منظمة التجارة الخارجية ملزمة بإلغاء دعم الدول اتفاقياتكما أن     
ـ    ارتفاع، نتيجة يعني أعباء إضافية تدخل ضمن تكاليف مؤسسات الصناعات الغذائية ام أسـعار المـواد الخ

، وتدخل بذلك هـذه  عف سيمس القدرة الشرائية لألفرادبالتالي المزيد من الضالعالمية، والغذائية في األسواق 
 المسـتورد فتكـون   المنتجفي ظل سيادة  األخرىالصناعة في دوامة تنتهي بتساقط المؤسسات الواحدة تلوى 

تحريـر  و الشراكة اتفاقدث في تونس بسبب ، وخير دليل على ذلك ما حبذلك نتائج معاكسة لما كان مسطر
  .3استثناءالتجارة تم غلق كل مصانع النسيج دون 

، وهذا من شأنه من الضرر سيلحق بالقطاع الزراعي قتصاد السوق يعني المزيداعلى  االنفتاحوعليه فإن     
، ما يلزم الدولة قبل الدخول الفعلي في منظمة التجـارة  سلبية على فرع الصناعات الغذائيةأن يكون له آثار 

تـزداد  لزراعة المحلية من جهـة، و البرامج حتى يقوى عود اة من إجراء سلسلة من اإلصالحات والخارجي

                                                           
 .211عبد الرزاق فوزي، مرجع سبق ذكره، ص -1
 .355ذكره، صعبد الوهاب عبدات، مرجع سبق  -2
 .212عبد الرزاق فوزي، مرجع سبق ذكره، ص -3
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مـداخيل   واسـتقرار تأمين  يضمنتوجيه اإلنتاج بما  ، ثم بعد ذلكية مؤسساتنا الوطنية من جهة أخرىتنافس
التذبـذب فـي   السوق المحلية من الخامات لتجنب  احتياجات، إلى جانب تزويدهم بإحصائيات عن المنتجين

  .1، كما هو حال بعض المحاصيل كالطماطم مثالاإلنتاج بين الوفرة والندرة
مرضية يستلزم  ستقبال في تحقيق نتائج إيجابية وعليه فإن مضي قطاع الصناعات الغذائية في الجزائر مو    

مـن  في هذا القطـاع   المستثمرينلدعم هذا الفرع الصناعي، وتمكين أكثر من أي وقت مضى تدخل الدولة 
المزيـد مـن    استحداثوذلك بهدف ، واالجتماعيةقتصادية الإنشاء مصانع تساهم  مساهمة فعالة في التنمية ا

 ( ، إلى جانب تشجيع القطاع الزراعـي هو موجود من يد عاملة حفاظ على مامناصب العمل أو على األقل ال
، مـن  الالزمة دون إغفال النوعيـة  ياجاتباالحتعلى تزويد المصانع  ) التنظيمن الدعم والتشجيع وبالمزيد م

، أضف إلى ذلك مساهمتها فـي األمـن الغـذائي    جات تنافسية في األسواق الخارجيةأجل الحصول على منت
السكانية، التي ستعرف زيادة مطردة من حيث الطلب على المواد  االحتياجاتالوطني بما يتناسب مع تطور 

  .تعرفها البالد مستقبالسانية التي ، بسبب الزيادة السكةالغذائيوالسلع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .213ص ،نفس المرجع -1
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   األول خالصة الفصل  
  

دور مهـم فـي التنميـة    ، لـه  من فروع قطاع الصناعات التحويليةإن الصناعات الغذائية تعتبر فرعا     
 ارتباطا، كما ترتبط الذي يشهده العالم يالتكنولوجطور ، تطورت مع التاريخ عبر التقتصاديةالوا االجتماعية

النـدرة لـه   واد الزراعية الخام بين الـوفرة و أن تذبذب المالخام اآلتية من القطاع الزراعي، و كبيرا بالمواد
  .على فرع الصناعات الغذائية انعكاسات

  
، حيث يسـاعد  في تشجيع القطاع الزراعي الغذائيإن فرع الصناعات الغذائية هو األخر له دور مماثل     

، ين في إيجاد أسواق لبيع محاصـيلهم ، مما يقضي على مشكلة المنتجيدة لتصرف اإلنتاجعلى إيجاد منافذ جد
 المرونـة المزيد من الحركية وي بصفة خاصة الغذائطاع اإلنتاج الزراعي بصفة عامة واألمر الذي يعطي لق

  .بما يخدم المصلحة العامة للوطن
  

الفالحيـة، الخدميـة،   " قتصادية الالقطاعات ا كما أن للصناعات الغذائية عالقة تشابكية قوية بين مختلف    
كل مباشر في توفير األمـن  ، إضافة إلى أنها تساهم بشمن خالل مخرجات ومدخالت كل قطاع" والصناعية 

الحديثة في إمكانية حفظهـا لسـنوات    االتكنولوجيالتي ساعدت ن خالل ما تقدمه من سلع غذائية و، مالغذائي
  .ظة على سالمتها الميكروبيولوجية والغذائيةعديدة مما يسهل نقلها من قارة إلى أخرى مع المحاف

  
الغذائية  االحتياجاتة تغطيإن واقع الصناعات الغذائية في الجزائر ال زال لم يبلغ  المستوى المطلوب في     

خاصـة فـي ظـل    ( مؤسساتنا الوطنية منتجاتواألفراد  احتياجاتالغذائية بين ، ومازالت الفجوة للمواطنين
، مسـتمر  اتساعفي ) نوعيةلمستوردة لما تتمتع به من جودة والغذائية ا للمنتجاتتفضيل المستهلك الجزائري 

ادية واقعية مبنيـة علـى أسـس علميـة،     قتصامما يرهن واقع تحقيق األمن الغذائي بتبني الدولة لسياسات 
  .بالقطاعات ذات العالقة ستثماريةاالاإلدارة  في المشاريع وتوظيف أحدث التكنولوجيا و

  
  
  



 أساليب التنبؤ اإلحصائي بالطلب

ü نماذج القياس االقتصادي  

ü تحليل السالسل الزمنية 

ü  نماذجARMA    ومشكلة التباين الشـرطي غيـر

 المتجانس

ü   منهجية تطبيق طريقة بوكس جينكينز ومراحلهـا

 األساسية
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 تمھیــــــــــد    

  
نظرا لتعقد الحياة  االهتماموقتصادي قسطا وافرا من الدراسة اللقد أخذ موضوع التنبؤ في الميدان ا    
 ،بتعداد أفرادها اجتماعياالضخمة  وكذا صعوبة إدارة المؤسسات، قتصادية خاصة في عصرنا هذاالا
 .منتجاتهاقتصاديا بتنوع تشكيلة او

  
أما اليوم فهو يمثل أحد الوسائل  ،كان التنبؤ في الماضي مجرد تخمين لما سيؤول إليه مستقبل ظاهرة ما    

وتصور لمستقبل األنشطة وكيفية أدائها على  استشرافقتصادية على عملية الالمهمة التي تساعد المنشأة ا
الظروف على العوامل و مدى تأثير التغيرات التي تطرأ )بشكل تقريبي (ويمكنها من معرفة  ،أكمل وجه

 .المحيطة بها على مختلف المهام التي تمارسها

  
الظروف والعوامل ومات التي توضح جميع المتغيرات وويشير التنبؤ بشكل عام إلى تجميع البيانات والمعل     

لمعرفة مدى تأثيرها في الفترة المقبلة التي تقوم فيها المؤسسة بممارسة وتحليلها  ،المحتملة في المستقبل
 .أنشطتها المختلفة

  
 ،الزالت عملية التنبؤ بأرقام دقيقة صعبة ومعقدة بسبب التغير المستمر في العوامل المؤثرة على الظاهرة    

هي صعوبة التكهن بالتغيرات ومن العوامل المهمة التي تجعل من عملية التنبؤ بالطلب صعبة وغير دقيقة 
  . الخ....سلع جديدة في السوقو منتجاتطرح  حتمالوا االستهالكالسريعة والحادة التي تطرأ على أنماط 

في هذا الفصل سنحاول اإلحاطة ببعض األساليب اإلحصائية التي تخدم موضوع الدراسة مع التركيز على     
، وعليه نقوم بتقسيم هذا )منهجية بوكس جينكينز( التطبيقيتوضيح وشرح الطريقة المستخدمة في الجانب 

  :الفصل إلى المباحث التالية 
v  ؛قتصاديالنماذج القياس ا :األولالمبحث 

v  ؛السالسل الزمنية تحليل :الثانيالمبحث 

v  نماذج  :الثالثالمبحثARMA ؛ومشكلة التباين الشرطي غير المتجانس 

v  بوكس جينكينز ومراحلها األساسيةمنهجية تطبيق طريقة  :المبحث الرابع. 
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  االقتصاد القياسينماذج  :األولالمبحث 
 
على نظرية معينة في تفسير  وباالعتمادعلى متغيرات تفسيرية توضح سلوكه،  النموذج القياسييعتمد     

طرق  ستخداماب، ثم تقدير معلمات النموذج على شكل نموذج رياضي قابل للتقديرالظاهرة يتم صياغة العالقة 
           .إحصائية معروفة مثل طريقة المربعات الصغرى

  

  االقتصاد القياسيمفاهيم أساسية حول  :األولالمطلب   
 

يحفل بالعديد من التعريفات، ربما يقترب عددها من  االجتماعيةشأنه شأن سائر العلوم  االقتصاد القياسي    
عن ذلك عدم وجود ما يمكن أن نعتبره  وانبثقمداخل وزوايا تعريفه عدد المهتمين بهذا العلم، فقد تعددت 

  .قتصادية الحديثةالتعريف جامع مانع لهذا الفرع المتميز من الدراسات ا
  
 قتصاد القياسي وأهدافه األساسية التعريف ا – 1

نحاول تناوله سما  ، فهناك كذلك عدة أهداف يسعى إلى تحقيقها وهوقتصاد القياسي عديد التعاريفالفكما ل  
  :فيما يلي 

  قتصاد القياسيالتعريف ا  - 1.1
لوجي الذي تشهده جميع ميادين البحث العلمي نحو ما وتكنتوجه ملحوظ فرضه التطور العلمي والهناك    

  .يعرف بالتحليل الرياضي اإلحصائي، بعد أن كانت تكتفي فقط بالتحليل الوصفي واإلنشائي
تستعمل ) أساليب(قوانين وطرق  ستحداثواقتصادية كان لزاما إنشاء الالعلوم اوكما هو الحال في ميدان     

  .قتصاديةالفي تفسير مختلف العالقات ا
التي  قتصاد القياسيالا نظرية قتصادية نجدالومن بين ما توصل إليه العلم الحديث كأداة لتحليل العالقات ا    
قتصادية من أجل المساعدة القدير أو التنبؤ بسلوك الظواهر ااألساليب الرياضية بغية الت استخدامترتكز على " 

  .1" على بناء قرار قائم على أسس علمية
قتصادية لتحديد المشكلة المراد دراستها الأوال بالنظرية ا االستعانةقتصاد القياسي يحاول الوهذا يعني أن ا    

قتصاد الرياضي لتوصيف الالتي تؤثر فيها، ومن ثم يستعين با واالجتماعيةقتصادية الوأهم المتغيرات ا
العالقات القائمة بين المتغيرات في شكل رموز ومعادالت، وأخيرا يستعين بعلم اإلحصاء فيستفيد منه في 

الفروض ومن ثم الوصول إلى النتائج  واختبارطرق القياس لتقدير معالم الصيغ المقترحة  واستنباطتطوير 
  .عليها في التنبؤ بالمشكلة المدروسة االعتمادتي يمكن الدقيقة ال

                                                           
 .4ص ،2005مصر، الدار الجامعية، ،الحديث في االقتصاد القياسي عطية،عبد القادر محمد عبد القادر  -1
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قتصادية مع الرياضيات واألساليب القتصاد القياسي هو تكامل للنظرية االوبذلك يمكن القول بأن ا" 
قتصادية، والتنبؤ القتصادية، وتقدير معامالت العالقات االالفروض عن الظواهر ا اختباراإلحصائية بهدف 

  .1"قتصادية الللظواهر ا بالقيم المستقبلية
قتصادية، والرياضيات، واألساليب الالعلم الذي يختص بتطبيق النظرية ا"  :أنهكما يمكن تعريفه على     

  .2"قتصادية الالفروض، والتقدير والتنبؤ بالظواهر ا اختباراإلحصائية في 
قتصادية والرياضيات واإلحصاء التستخدم فيه أدوات النظرية ا اجتماعيعلم : " ويعرف أيضا على أنه     

قتصاد، االتي تعني  Economyقتصادية، وأنه يتكون من كلمتين إغريقيتي األصل اللتحليل الظواهر ا
  .3"التي تعني قياسات   Metricsو

  قتصاد القياسيالأهداف ا  - 2.1
  :قتصاد القياسي بمختلف مناهجه إلى تحقيق ثالث أهداف أساسية أال وهي اليسعى ا    
  قتصادية المختلفةالالنظريات ا اختبارو تحليل – 1.2.1 

قتصاد القياسي، وال يمكن عد القتصادية يعد هدفا رئيسيا من أهداف االالنظريات ا واختبارإن تحليل     
كميا عدديا يوضح قوة النموذج ويفسر قوة العالقة  اختبارالم تجتاز  قتصادية صحيحة ومقبولة ماالالنظرية ا

  .قتصاديةالبين المتغيرات ا
  القرارات  اتخاذورسم السياسات   – 2.2.1 

القرارات عن طريق الحصول على قيم عددية لمعلمات  اتخاذوقتصاد القياسي برسم السياسات اليساهم ا    
ات الحالية من حيث القرار اتخاذالحكومات في األعمال وقتصادية بين المتغيرات، لتساعد رجال العالقات اال

الت الفنية والتكلفة الحدية واإليرادات الحدية، والميل متوفيره لصيغ وأساليب مختلفة لتقدير المرونات والمعا
تأسيسا على ذلك فإن معرفة القيم العددية لمعلمات وغير ذلك ، و واالستثمار واالدخار لالستهالكالحدي 
   .4القرار المناسب سواء على مستوى المنشأة أو الدولة اتخاذوقدر تساعد على إجراء المقارنات الم النموذج
  قتصادية في المستقبلالالتنبؤات بقيم المتغيرات ا  – 3.2.1

الحكومات في وضع السياسات من خالل توفير القيم العددية قتصاد القياسي رجال األعمال والايساعد     
قتصادية الليه الظاهرة االتنبؤ بما ستكون عقتصادية واللمرتبطة بالمتغيرات ا، ا Parametersللمعلمات 
  .مستقبال

                                                           
 .18،ص2007األردن، عمان، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ،االقتصاد القياسيسحر فتح اهللا، حسين علي بخت، -1
دار ماكجروهيل  الطبعة الثانية، ،القياسينظريات ومسائل في اإلحصاء واالقتصاد  سالفاتور دومينيك، ترجمة سعدية حافظ منتصر، -2

 .7،ص1983للنشر،
، دار األهلية القياسية من الدرجة األولى واالختباراتنظرية االقتصاد القياسي :مشاكل االقتصاد القياسي التحليلي ،وآخرونالسيفو وليد إسماعيل  -3

 .23ص ،2006األردن، عمان، للنشر والتوزيع،
 .19ص مرجع سبق ذكره، االقتصاد القياسي، اهللا،سحر فتح  حسين علي بخت، -4
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اإلجراءات  اتخاذو ةاالقتصاديلقرار لتنظيم الحياة متخذي اه التنبؤات تمكن واضعي السياسة وإن هذ    
لة للسياسة الحكومة معرفة اآلثار المحتم، ومثال ذلك لو أرادت قتصادية معينةاتأثير في متغيرات الالزمة لل

كمية السلع البديلة أو المكملة على ال ، وما هو األثر المتوقع لزيادة أسعارالنقدية على التضخم والبطالة
فيما إذا كان مرتفعا أو قتصاد القياسي سوف يحدد مستوى الكمية ال، حيث إن االمطلوبة من السلعة األصلية

  .ما يتعلق بها مستقبالقتصادية والواهر امنخفضا وهكذا لبقية الظ
  
  القياسي عملية بناء النموذج -  2  

 باالستعانةكما أشارت التعاريف السابقة  )النمذجةأو ما يعرف بعملية (قتصادي ايتم بناء نموذج قياسي     
الثالث يغطي وعلم الرياضيات واإلحصاء، وكل علم من هذه العلوم ) قتصاد الكليالا(قتصادية البالنظرية ا

  :، كما سنبين فيما يلي 1جانب معين في عملية النمذجة
  قتصاد القياسي بالعلوم األخرىالعالقة ا  - 1.2
قتصاد والرياضيات واإلحصاء، وبشكل أدق الا: القياسي أصوله من العلوم الثالثة التالية قتصاد اليستمد ا    
  : بينها مثنى مثنى، كما نحاول تبيانه فيما يلي  المزجمن 

  قتصاديةالقتصاد القياسي بالنظرية االعالقة ا -  1.1.2 
قتصادية الجزئية القتصادية فتنص النظرية االتقوم بدراسة العالقة بين المتغيرات اقتصادية الفالنظرية ا    

في الطلب عليها، فتفترض هذه النظرية وجود عالقة عكسية  انخفاضامثال على أن زيادة سعر سلعة ما تسبب 
بين السعر والكمية المطلوبة من السلعة، ولكنها لم تعطي أي قياس عددي للعالقة بين هذين المتغيرين فلم 

للكمية المطلوبة المصاحب لتغير معين في السعر، فتصبح هذه المهمة من مهمات  االنخفاضتبين مقدار 
  .ي بعد توصيفه رياضياقتصاد القياسالا

قتصادية تبقى مسألة القتصادية المستوحات من النظرية االبذلك يمكن القول أن العالقة بين المتغيرات ا    
مجرة ما لم يتم تقديرها، أي تقدير معالمها على ضوء البيانات اإلحصائية الواقعية التي هي من مهمات 

  .2قتصاديالالقياس ا
  القياسي بعلم الرياضياتقتصاد العالقة ا -  2.1.2

على النظرية  باالعتمادفهو يستعمل في إعادة صياغة العالقة التي تم تحديدها علم الرياضيات  اأم    
قتصادية رياضيا، أي على هيئة معادالت ورموز رياضية بدون قياس أو برهنة عددية لتلك الصياغات، الا

 .قتصاديالفالقياسات والبرهنة العددية هي من مهمات القياس ا
 
 
 

                                                           
  .4، مرجع سبق ذكره، صعبد القادر محمد عبد القادر عطية -1
 .20ص مرجع سبق ذكره، االقتصاد القياسي، سحر فتح اهللا، حسين علي بخت، -2
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  عالقته بعلم اإلحصاء - 3.1.2
المعطيات الميدانية من خالل تجميع البيانات اإلحصائية الخاصة  ستغاللاعلم اإلحصاء فيتم من خالله  اأم    

االقتصادي بالنظرية عالقة القياس (بالمتغيرات االقتصادية التي تتكون منها العالقات المشار إليها سابقا 
  . جدولتها أو رسمها، وتسجيلها و)والرياضياتاالقتصادية 

  عالقته بالعلوم األخرىقتصاد القياسي والا) : 1- 2(الشكل رقم 

  
  .21حسين علي بخت، سحر فتح اهللا، مرجع سبق ذكره، ص :المصدر

  النموذج القياسي مكونات - 2.2 
توصيف النموذج القياسي يتم تحديد الظاهرة المراد دراستها ومن ثم تحديد المتغيرات أو العوامل عند     

ا لصياغة الفرض دالتبسيطية تمهي االفتراضاتالتي تساعد على تفسير سلوك هذه الظاهرة، ليتم وضع 
  :المفسر، ويتم التعبير عن هذه المتغيرات والعالقات في صورة رياضية كما يلي 

  معادالت النموذج – 1.2.2
من مجموعة من المعادالت تسمى بالمعادالت الهيكلية ألنها توضح الهيكل  النموذج االقتصادييتكون     

األساس للنموذج المراد بناؤه، ويختلف عدد المعادالت من نموذج ألخر تبعا لنوع النموذج والهدف من بنائه، 
  :إلىوتنقسم المعادالت الهيكلية 

 :السلوكيةالمعادالت  -أ 

قتصادية ويمكن التعبير عنها بدالة ذات الهي المعادالت التي تعبر عن العالقات الدالية بين المتغيرات ا    
 .متغير مستقل واحد أو عدة متغيرات مستقلة

 :المتطابقاتالمعادالت التعريفية أو  - ب 

تعاريف متفق عليها أو هي العالقة التي تحدد قتصادية ناتجة عن اوهي المعادالت التي تعبر عن عالقة      
  .تعريف له في صورة عالقة مساواة قيمة المتغير التابع بتحديد
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  متغيرات النموذج  - 2.2.2
 :تتكون معادالت النموذج من عدد من المتغيرات يمكن تصنيفها إلى عدة أنواع وهي موضحة فيما يلي     

  :الداخليةالمتغيرات  -أ 

المتغيرات التي تؤثر في النموذج وتتأثر به، وتتحدد قيمتها من داخل النموذج عن طريق المعامالت وهي     
  .وقيم المتغيرات الخارجية وتسمى هذه المتغيرات أيضا بالمتغيرات التابعة

 :الخارجيةالمتغيرات  - ب 

خارجية عن النموذج وفي بعض هي المتغيرات التي تؤثر في النموذج وال تتأثر به، وتتحدد قيمتها بعوامل     
األحيان تتحدد قيمتها عن طريق نموذج آخر مختلف عن النموذج األصلي وتسمى هذه المتغيرات أيضا 

  .بالمتغيرات المستقلة
 ) :المبطأة(المتغيرات المرتدة زمنيا  -ج 

  .السابقةوهي المتغيرات التي تنتمي إلى فترة زمنية سابقة أو التي تؤخذ قيمتها من الفترة      
  قتصاد القياسي المنهجية ا – 3.2.2

النموذج المستخدم في التقدير والتنبؤ لقيم   Coefficientsالقياسي بقياس معامالت  االقتصاديهتم     
 االقتصادية، وهذا يتطلب إتباع منهجية معينة في البحث ألن العالقة بين المتغيرات االقتصاديةالمتغيرات 

سببية، أي بمعنى أن التغير في بعض المتغيرات يحث أثرا في المتغيرات األخرى، ويمكن تحديد هذه 
  : اآلتيةالمنهجية بالخطوات 

 مرحلة التوصيف أو الصياغة  -أ 

تعد هذه المرحلة من أهم مراحل بناء النموذج وأصعبها، وتكمن الصعوبة في تحديد المتغيرات التي يجب     
قتصاد ال، وفي هذه المرحلة يعمد بشكل أساسي على ا1منه استبعادهاأن يشمل عليها النموذج أو التي يجب 

الرموز مع  باستخدام، 2)ةصريح احتمالية(قتصادية إلى معادالت رياضية الالرياضي لتحويل العالقات ا
  .قتصاديةالالعالقة بين المتغيرات ا واتجاهتحديد نوع 

 مرحلة التقدير - ب 

قتصادية محل الدراسة،  ومن ثم تقدير معالم التتضمن هذه المرحلة جمع البيانات المتعلقة بالظاهرة ا    
أيضا تقييم المعالم المقدرة من مختلف العالقة التي تم وصفها وصياغتها رياضيا في المرحلة السابقة، كما يتم 

  .قتصادية واإلحصائية والقياسيةالالنواحي ا
قتصادية تجري عملية مقارنة بين قيم وإشارات معالم النموذج التي تم تقديرها مع القيم الفمن الناحية ا    

  .قتصاديةالواإلشارات المتوقعة لهذه المعالم في ضوء النظرية ا

                                                           
 .28ص مرجع سبق ذكره، سحر فتح اهللا،االقتصاد القياسي، حسين علي بخت، -1
، 1993، ديوان المطبوعات الجامعية، 2ط ،نظريات ومسائل في اإلحصاء واالقتصاد القياسي سالفاتور دومينيك، ترجمة سعدية حافظ منتصر، -2

 .8ص
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الكلية والجزئية في المتغيرات التي يتكون منها النموذج  االنحرافاتصائية يتم حساب ومن الناحية اإلح    
  .معنويتها واختبار

وتحقق الفروض الخاصة بالمتغير العشوائي على النموذج  انسجاممدى  اختبارأما من الناحية القياسية فيتم     
الذاتي، التعدد الخطي،  االرتباطيعني وجود مشاكل منها مشكلة  االختالفالقياسي المقترح حيث أن وجود 

 ..التباينوعدم ثبات تجانس 

 االختبارمرحلة  -ج 

طرق إحصائية معينة للتأكد من صالحية  باعتمادقوة ومعنوية النموذج المقدر  اختبارفي هذه المرحلة يتم     
  .1النموذج وقدرته على التنبؤ

 مرحلة التنبؤ -د 

على ضرورة التنبؤ  اعتراضالمرحلة المستهدفة من جميع العمليات والمراحل السابقة، إذ ال يوجد  وهي    
واالجتماعية قتصادية البالمستقبل والتعرف عليه مبكرا على مختلف المستويات، وفي مختلف المجاالت ا

 .الفترات القصيرة والمتوسطة والطويلة ولمختلف
 

  قتصاد القياسيالفي ا منهجية البحث) : 2- 2(الشكل رقم 
  قتصادية الالنظرية ا                                             

  بناء النموذج القياسي                                             

  تجميع البيانات                                              

  تقدير وتقييم النموذج القياسي                       قبول النظرية                                                

  رفض أو تعديل نظرية                                           

  قتصادية قائمة أو التوصل إلى                         التنبـؤا                                       

  قتصادية جديدةانظرية                                           

  .30ي بخت، سحر فتح اهللا، مرجع سبق ذكره، صحسني عل :المصدر
  

                                                           
 .29ص مرجع سبق ذكره، سحر فتح اهللا، االقتصاد القياسي، حسين علي بخت، -1
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  قتصادية القياسيةالتقديم النماذج ا  :الثانيالمطلب 
  

  :يليوهي مجموعة من األساليب المتنوعة، والتي تبنى من خالل حل معادالت رياضية، وهي كما     
  
  البسيط االنحدار طريقة - 1

في السنوات الماضية كان بسبب ) على سبيل المثال(على فرضية أن التغير في الطلب  تقوم هذه الطريقة    
، أو التغير في السعر، تغير في الجودة، إلى غيرها من حدوث تغير في بعض العوامل كاإلعالن مثال

على المبيعات، وبالتالي فإن معرفة  لالعوامالعوامل، وهذه الطريقة تمكننا من دراسة أثر التغير في أحد هذه 
التغير الذي سيحدث لهذا العامل أو ذاك في السنة القادمة يمكننا كذلك من التنبؤ بمبيعات السنة القادمة، أي 

فمثال يمكن التنبؤ بالطلب للسنة القادمة عن طريق تم هذه الطريقة بدراسة عالقة متغير مستقل وآخر تابع، ته
 مافي سعر السلع والخدمات، وال شك أن هناك عالقة بينهما، ولكن  االرتفاعأو  االنخفاضتحديد مدى تأثير 

قوتها؟،  ى؟ وما مد.)....وغاريتمبةلهل هي خطية ، (طبيعة هذه العالقة ما هي : يطرح في هذه الحالة هو
 .وهنا تظهر أهمية هذه الطريقة

   البسيطالخطي  االنحدارنموذج  تقديم - 1.1
هذا النموذج  ،(X)ومتغير مستقل  ( Y)البسيط لتكوين العالقة بين متغير تابع  االنحداريستخدم نموذج     

رياضية مؤكدة أو وهذه العالقة ليست لها طبيعة ، )X(بواسطة قيم مأخوذة من طرف ) Y(يسمح بشرح قيم 
  .1يقينية، بل ذات طبيعة عشوائية، بمعنى تحتوي على خطأ عشوائي

  : بـالخطي البسيط  لالنحداروتعرف العالقة العامة    
εβα

iii xY ++= 

  متغير تابع ال: iY        :أنحيث 
                  iX :متغير مستقل ال  
                 iε :الخطأ في تفسيرiY  ) الخطأ العشوائي(  

                    α :الحد الثابت  
، قد يكون موجبا أو سالبا أو صفرا ويطلق عليه )غير مشاهد(متغير عشوائي غير مالحظ  iεوحيث     

الخطأ العشوائي، ويعتبر الخطأ العشوائي في الصيغة أعاله بديال عن المتغيرات التي تؤثر في المتغير التابع، 
  : 2ولكنها أهملت ولم تظهر في النموذج وذلك لألسباب التالية

v اتالجهل بهذه المتغير. 

v عدم توافر معلومات عن هذه المتغيرات. 
                                                           

الدار الدولية للنشر  ،الرياضيات واإلحصاء لدراسات المحاسبة واألعمال تعريب جمال سامي مقدس، جورج أوسليقان،، بانكروفت نجوردو -1
  .160، ص 1998مصر، والتوزيع،

 .353،ص2006 المملكة العربية السعودية، الرياض، دار المريخ للنشر، ،اإلحصائي االستنتاجأساسيات  نجاة رشيد الكيخيا، -2
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v ألن تأثيرها على المتغير التابع ضعيف. 

v محاولة لتبسيط النموذج محل الدراسة. 

v تقليل تكاليف الدراسة.  
  1فرضيات النموذج  - 2.1
متغيراً عشوائياً يخضع للفرضيات األساسية  الذي يعتبر iε تركز جل فرضيات النموذج على الخطأ    

  : التالية 
Ø  األولىالفرضية:  

niE األمل الرياضي لألخطاء معدوم                   i .....1,0)( =∀=ε  
أنها تعبر عن حدود عشوائية تأخذ قيما سالبة،  ذ، إiYقي تفسير  لوتعني هذه الفرضية أن األخطاء ال تدخ    

أو توقعها  بحيث يكون وسطها االحتماليمكن قياسها أو تحديدها بدقة، وتخضع لقوانين  أو معدومة ال ةموجب
  .الرياضي مساويا للصفر

Ø  تباين األخطاء) ثبات(تجانس  :الفرضية الثانية  
                                 niEVar ii .....1,)()( 22 =∀== σεε  

                                                                   ثابتالحسابي يعني أن تشتتها حول المتوسط  وهو ما    
Ø  الثالثةالفرضية:  
   iε طبيعياً                             يتوزع توزيعا( )( )σε .0NnormaleLOI

i →        
Ø  ذاتي بين األخطاء ارتباطعدم وجود  :الرابعةالفرضية  
 ، وهذا على مختلف مشاهداتبمعنى أن التباينات المشتركة ألخطاء المالحظات المختلفة تكون معدومة    

           :أيالعينة 
              njijiECov jiji .....1,,0)(),( =≠∀== εεεε  

Ø  بين المتغيرين ارتباطال يوجد  :الخامسةالفرضيةX وε  

، حيث تتمثل في أن المعطيات التي جمعت بالنسبة لهذا المتغير )iX(هي تتعلق بقيم المتغير المستقلو     
بحيث تكون قيمة واحدة على األقل مختلفة عن بقية  ،)iY(قادرة على إظهار تأثيرها في تغير المتغير التابع 

 : n، أي مهما يكن حجم العينة 2القيم

)يكون المقدار   ) ( ) 01
1

2
≠−∑

=

n

i
i XXnأي أن األخطاء تكون مستقلة عن ،iX   :  

       niXCov ii  ..., ,1,0),( =∀=ε      
  
 

                                                           
  .20ص ،2012األردن، دار الحامد،عمان، ،1ط ،وتطبيقاتطرق االقتصاد القياسي محاضرات  محمد شيخي، -1
  .20،21ص ص ،المرجع نفس -2
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  تقدير المعالم بطريقة المربعات الصغرى  - 3.1
، إذ نحاول أثناء أنجحهاهناك طرق عديدة للتقدير إال أن طريقة المربعات الصغرى تعتبر أسهل الطرق     

  .مربعات األخطاءمجموع تطبيقها إيجاد أحسن تصغير ل
  :          1رياضيا اويمكن التعبير عنه

   
  
  

   :أنحيث  
  ∧

α :القيمة المقدرة لـα   
  ∧

β: القيمة المقدرة لـβ   
  






 −=

∧

iii yye  هي البواقي .  

∧وإليجاد قيمة   

α  ، ∧

β   نشتق∑
=

n

i
ie

1

  : بالنسبة لهما  2

  : 2وننشر األقواس نحصل على القيم التالية (2-)وبالقسمة على    

( )( )
( ) ∑

∑

∑

∑

=

=

=

=
∧

−

−
=

−

−−
= n

i
i

n

i
ii

n

i
i

n

i
ii

xnx

yxnyx

xx

yyxx

1

2
2

1

1

2

1β                                                                             

xy
∧∧

−= βα 

  "r"الخطي  االرتباطمعامل  حساب - 4.1
محصور في  و، وهiXو iYبين المتغيرات  رتباطالالمعرفة درجة  "r"الخطي  رتباطالايستعمل معامل     

]المجال  ]11 −.  
  .Xو Yكلي موجب بين رتباطاهناك    r=1ذا كان   إ -      :أنهحيث    

  .كلي سالب رتباطاهناك  -r = 1ذا كان إ -                    
  .Xوتغيرات Yعالقة بين دال توج  r=0 إذا كان -                     

  : 3بالصيغة التالية رتباطالاويعطى معامل     

                                                           
 .116،ص2007مطبوعة دروس في اإلحصاء الوصفي، عبد الناصر موسي، -1
  .22ص محمد شيخي، مرجع سبق ذكره، -2
  .40نفس المرجع، ص -3

∑ ∑
= =

∧∧
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( )( )
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( )

( )YVxV
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  R2معامل التحديد حساب - 5.1
 ) Y( قيم نحرافاتانسبة  وهذا المعامل يقيس جودة التوفيق، حيث يفيد في معرفة صالحية النموذج، وه    

]عدد موجب محصور بين  والكلية، وه نحرافاتاللالموضحة بالنموذج بالنسبة  ويؤخذ النموذج بعين  01[
  .الصحيح يقترب من الواحد R2  كلما كان عتبارالا

R2  قيمته الجبرية كاألتي ستخراجا، ويتم الخطي الرتباطاهو مربع معامل:  

( ) ∑∑∑
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∧

=






 −+














−=−

n

i
i

n

i

n

i
i yyyyyy

1

2

1

2

1

2  

( ) ∑∑∑
==

∧

=

+







−=−

n

i
i

n

i

n

i
i eyyyy

1

2

1

2

1

2  

SCT= SCE+ SCR 
)علىبقسمة طرفي المعادلة  )∑

=

−
n

i
i yy

1

  :نحصل على 2
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SCT
SCR

SCT
SCE

+=1 

SCT
SCRR += 21  

                                                                                                                  : ومنه نجد 
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  :أنحيث 
SCE  :مجموع المربعات المقدرة.   
SCR  :مربعات البواقي مجموع. 

SCT  :مجموع المربعات الكلية.  
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  2Rمعامل التحديد المصحح حساب - 6.1
  :التاليحيث يكتب على الشكل   

( ) ( ) ( )[ ]2/111 22 −−−−= NNRR  
أي المتغيرات المستقلة داخل  ،يحل مشكلة جودة التوفيق ويكون حساس لدرجات الحرية 2Rفإن اوبهذ    

  .المعادالت
  
  المتعدد االنحدارطريقة  - 2

عامل مستقل  استخداميمكننا من عملية التنبؤ إال في حالة  البسيط أنه ال االنحدارإن ما يؤخذ على أسلوب     
العديد  االعتبارواحد، ونتيجة للنقائص المسجلة على هذه الطريقة وجب التفكير في أسلوب بديل يأخذ بعين 

الخطي  االنحدار، من هنا كانت البداية لظهور ما يعرف بطريقة غيرات المستقلة في تفسير الظاهرةمن المت
  . المتعدد

  النموذج تقديم - 1.2
) مستقلة(وعدة متغيرات مفسرة  (y)الخطي المتعدد ندرس العالقة بين متغير تابع  االنحدارفي نموذج     

x1,x2,x3,……., xn  ، على الشكل االنحدارونكتب معادلة هذا : 

                  .,,1 ni L=    
وللتوضيح نكتب هذه الجملة من المعادالت     

  : 1يعلى الشكل التال (i)لكافة قيم 
1121211101 εββββ +++++= kk xxxy LL  

2222212102 εββββ +++++= kk xxxy LL  
                                   ........................................  
                                   ........................................  

nknknnn xxxy εββββ +++++= LL22110  
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εβ += xy  

nk  ع، مKرتبة ذات  مصفوفة هي Xحيث أن المصفوفة  ≤ .  
                                                           

 .58ص محمد شيخي، مرجع سبق ذكره، -1

ikikiii xxxy εββββ +++++= LL22110



  أسالیب التنبؤ اإلحصائي بالطلب: الفصل الثاني

59 
 

 فرضيات النموذج  - 2.2

  : متغير عشوائي حيث يخضع للفرضيات التالية )iε(يعتبر الخطأ 
Ø  األولىالفرضية: 

    .بدون أخطاء ةمأخوذ (x) قيم المصفوفة 
Ø الفرضية الثانية :  

)   :معدومالرياضي لألخطاء ) التوقع( األمل ) 0=IE ε  

  .)يلغي بعضها بعضا( متوسط معدومفي الوهذا يعني أن المتغيرات المفسرة المهملة في النموذج لها أثر 
  

Ø  الثالثةالفرضية:  
  :    تجانس األخطاء يأ (t) تباين ثابت مستقل عن الزمن 

.,,1 ni L=  :   ( ) ni IV 2σε =  
  .)iε( لمختلف الحدود العشوائيةهي فرضية تجانس التباين 

Ø  الرابعةالفرضية:   
):  بين األخطاء   ارتباط دال يوج )ji ≠∀   ( ) 0, =jiCOV εε   

واضح يعبر عن عالقة تأثير أو تأثر فيما بينها، وهو  ارتباطوالمقصود به هنا أن األخطاء العشوائية ليس لها 
  . ما يمكن التعبير عنه بأن نتيجة تجربة ما ليس لها عالقة بنتائج التجارب األخرى

Ø  الخامسةالفرضية: 

  :أي iε ءبين المتغيرات المستقلة واألخطا ارتباط دال يوج
                                                 ( )ji ,∀     ( ) 0, =ji xCOV ε  

Ø  السادسةالفرضية:
 

الخطي  االرتباط، وهي الحالة التي تلغي kمن المشاهدات أكبر  عدد nحيث ، =k (x)رتبة المصفوفة 
 .iXللمتغيرات المفسرة  

  تقدير المعالم بطريقة المربعات الصغرى  - 3.2
εβ       :العاملدينا النموذج الخطى  += xy                  

 :أنحيث           
∧∧

= βxy   
∧

β شعاع مقدر لـ β  
 .)iε( الصغرى في إيجاد قيم المعامالت على أساس تصغير مجموع مربعات األخطاءتتمثل طريقة المربعات 
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t 2  
∧هذه المعادلة بالنسبة لـ وباشتقاق 

β  نحصل على قيمة هذه األخيرةوجعلها مساوية للصفر :  
( ) yxxx tt 1−∧

=β  
   االرتباطمعامل  حساب - 4.2
  .)خطي بسيط نحدارا( من عامل واحد  R2هو الجذر التربيعي لمعامل التحديد rالخطي  االرتباطمعامل     

2Rr = 

  : 1مالحظة
الخطي  االنحدار، على عكس االرتباطالخطي المتعدد ال يعبر معامل التحديد عن مربع معامل  االنحدارفي     

  .االرتباطالبسيط حيث أن معامل التحديد هو نفسه مربع معامل 
  معامل التحديد  حساب - 5.2

  : كما رأينا في الشكل الخطي البسيط

SCT
SCER =2  

 :ن إفالمتعدد معومة  الخطي لالنحدار، أي الحد الثابت من المعادلة الرياضية في حالة متغيرات مركزة  
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      معامل التحديد المصحح حساب - 6.2

  :        معامل التحديد المصحح بالعالقة  ويعرف
( ) ( ) ( )[ ]KNNRR −−−−= /111 22  

                                                           
االقتصاد القياسي، محاضرات مقدمة لطلبة الماجستير، تخصص األساليب الكمية في التسيير، قسم التسيير، جامعة بسكرة، السنة  محمد شيخي، -1

  . 2013-2012الجامعية 
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  :مالحظة
، أما في حالة ي في حالة العينات الصغيرة الحجممعامل التحديد المصحح أكثر دقة من معامل التحديد العاد    

، ألن معامل العاديمعامل التحديد ن معامل التحديد المعدل يصبح مساويا تقريبا إلى إالعينات كبيرة الحجم ف
 .  ول حجم العينة إلى ماال نهايةالتعديل يؤول إلى الواحد الصحيح عندما يؤ

 
 التحليل القياسي للنماذج :الثالثالمطلب 

 

اإلحصائية  االختباراتوجب إخضاع هذا األخير إلى مجموعة من  االنحداريالرياضي  جالنموذبعد بناء     
    :منهابغرض التأكد من جودته ونذكر 

 

  student  ستودنت اختبار - 1
أو  (i=2)سواء كان نموذجا بسيطا  iβ االنحدارالمعنوية اإلحصائية لمعامل  باختبار االختباريهتم هذا     

   .(i>2)نموذج خطي متعدد 
  : كالتالي االختبارويكون 

  :فرضيات النموذج 
                   0 ≠ iβ     H1:            0ضد  =iβ :      H0  

  : التالية ةاإلحصائيبحساب  االختبارويتم هذا 

                                               
i

S
T ii

∧

−
=

∧

β

ββ
                          

iحيث 

∧

β المقدرة لالقيمة هي iβ وi

∧
β

δ  المعياري لـ االنحرافوهوi

∧

β  

  H0             تحت الفرضية  Tودنتست إحصائيةوتصبح قيمة 

S B
T

i

i

ˆ

∧

=
β

 

 tabTمع قيمة الجدول  )المحسوبة( المتحصل عليها  cTبمقارنة قيمة H0ويتم رفض أو قبول الفرضية     
  .αولمستوى المعنوية  (n-k)لدرجة الحرية 

ü   إذا كانtC TT    H0 نرفض الفرضية :   〈
ü   إذا كانtC TT )أي أن H0  نقبل الفرضية:   ≥ )ix معامل  ليس له أي تأثير على( )iy ونفس ،

  .0βالشيء ينطبق على المقدار الثابت
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 Ficherفيشر  اختبار - 2

التأثير ( تأثير كل المتغيرات المستقلة إجماال س، فيقيلالنحداربقياس المعنوية اإلجمالية  االختباريقوم هذا     
ة )المشترك )على المتغيرة التابع )yيعتمد على معامل التحديد و، فه R2  ،تين ويعتمد على الفرضي

   :المتضادتين
021 ==== kβββ LL  : H0  

  ضد       
         ki ,......,1=∀    ،  0≠iβ     H1:  

   :يليوتحسب كما ) Ficher(فيشر ةبإحصائي FCنسمي       

                          
( )

( ) ( )knR
kRF C −−

−
=

/1
1/

2

2

  

مستوى وب (n-k)و (k-1)حرية بدرجتي  Ft المجدولة ةمع القيم) القيمة المحسوبة( FC القيمة ونقارن      
   . α معنوية
ü  إذا كانtC FF  .   H1ونقبل الفرضية H0نرفض فرضية العدم  〈
ü إذا كانtC FF   .H1 ونرفض الفرضية البديلة H0  نقبل الفرضية ≥

  
  الذاتي  االرتباط انعدامفرضية  اختبار - 3

 -DERBIN)  دوربين واطسون اختبارالذاتي لألخطاء نستعمل  االرتباط انعدامللتحقق من وجود أو 

WATSON)  
  :الفرضيتينعلى  حيث يعتمد

                             0=ρ :H0 

                          0〈ρ0أو〉ρ:H1             
  ρ   : الخطي بين األخطاء االرتباطمعامل يعبر عن. 
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 االرتباط النعدامتمثل الحد األدنى  (dl)حيث أن  du وdl  نقارنها مع القيمتين المجدولتين DWبعد حساب     
وعدد المتغيرات المستقلة في النموذج لكل  (n)حسب عدد المشاهدات  كتمثل الحد األقصى، وذل (du)الذاتي و
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 1ويتم قبول أو رفض إحدى الفرضيتين حسب المخطط التالي  ،5%)أو(α  %1 مستوى من مستويات الداللة
:  
  

  دوربن واتسون الختباركيفية حساب القيم الحرجة ) : 3- 2(الشكل رقم 

  وجود شك  ذاتي سالب ارتباط
 االرتباط انعدام
  الذاتي

  وجود شك
ذاتي  ارتباط
  موجب

    4         4-dl  4-du          2         du                dl               0    
جالل أمحمد، دراسة تخطیطیة وتنبؤیة لمبیعات الوقود للشركة الوطنیة لتسویق وتوزیع المواد البترولیة، مرجع سبق  :المصدر 

  .71ذكره، ص
  .القيمة الوسيطية d=2عند القيمة ρ=0الذاتي االرتباطينعدم 

  :التاليةحسب الحاالت  H0ويتم رفض أو قبول الفرضية  
v 0< DW <d  :ذاتي موجب ارتباط دوجو. 

v dl< DW <du 4أو-du< DW <4-dl   : الذاتي لألخطاء لالرتباطهناك شك في الوجود أو العدم. 

v du< DW <4-du  :األخطاء يةاستقاللذاتي أي  ارتباطوجود  معد. 

v 4-dl< DW <4 :  ذاتي سالب ارتباطوجود. 

  :ممكن في حالة ما إذا كانت الشروط التالية محققة   سونتدوربين وا ختبارا 
  . (constant)النموذج له قيمة ثابتة  - 1
  15.      عدد المشاهدات أكبر من - 2
3 - ( )iy بـ رال يفس( )1−iy

 . 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ورة، المدرسة جالل أمحمد، دراسة تخطيطية وتنبؤية لمبيعات الوقود للشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية، مذكرة ماجستير غير منش -1

 .71، ص5 200العليا للتجارة، الجزائر،
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  السالسل الزمنية تحليل: ثانيالمبحث ال
  

إلى تحديد  جوال تحتا لمراد التنبؤ بقيمته المستقبلية،على القيم التاريخية للمتغير ا الزمنيةالسالسل تعتمد     
على غرار سالسل فورييه وبرمجة الشبكات  العديد من النماذج، وهناك االمتغيرات التي تفسر سلوكه

 الفصلفي هذا بالتفصيل  اي سيتم تناولهتكنز والأبرزها وأكثرها شيوعا نماذج بوكس جينالعصبية، غير أن 
  .في الجانب التطبيقي هاعلي االعتمادحيث سيتم 

 
  تعريف وتحليل بيانات السلسلة الزمنية: المطلب األول

  
إن طرق السالسل الزمنية تطبق األساليب اإلحصائية على البيانات التاريخية للمبيعات مثال خالل فترة     

لمبيعات، فهي تعتمد إذا على المعطيات التي تقيس ظاهرة ما زمنية سابقة، وذلك إلعداد تنبؤات رقمية ل
  .وتكون مرتبة في الزمن

 
  تعريف السلسلة الزمنية - 1

مجموعة من المشاهدات على ظاهرة ما في أوقات محددة، وفي المعتاد على "تعرف السلسلة الزمنية بأنها     
الظاهرة في سلسلة تواريخ متتابعة مثل أشهر أو فترات متساوية أو بمعنى آخر عبارة عن قيم أو مقادير هذه 

  .1"أيام أو سنين، وفي العادة تكون الفترات بين التواريخ المتتالية متساوية
ويختلف نوع النماذج المعتمدة هنا عن النماذج المذكورة في المبحث األول من هذا الفصل من حيث البنية     

ير المتغير التابع بواسطة الزمن أو بسلوك نفس المتغير في والهدف كون النماذج المدروسة هنا تقوم بتفس
لمعرفة أسباب التغيرات الحاصلة في حجم  االقتصادية على النظرية باالعتمادنستطيع  فمثال ال  الماضي،

، كما ...المبيعات بدقة، فيمكن أن تكون هذه التقلبات ناتجة عن التغير في األسعار، التغير في الدخل المتاح، 
ن أن تكون ناتجة عن عوامل موضوعية أخرى ال نستطيع قياسها كالطقس، تغير ذوق المستهلكين في يوم يمك

 .معين كيوم العيد مثال

  :2والغرض من تحليل و دراسة السالسل الزمنية هو    
v فهم ونمذجة للظاهرة المشاهدة. 

v على بيانات إحصائية مأخوذة من الماضي اعتمادا مستقبل ظاهرة ماالتنبؤ ب.  
v أو الفترات التي تتكرر فيها حالة معينةالدورات  اكتشاف. 

                                                           
  .295، ص 1995، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1، ط1، جاألساليب اإلحصائيةشفيق العتوم، فتحي العاروري،  -1
  .201، ص1989عمان، األردن، ، دار المناهج للنشر والتوزيع، 2، طالمبادئ اإلحصائية للمهن التجاريةكمال فلفل، فتحي حمدان،  -2
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v  وتوقع ) ...تضخم  كساد،( االستثنائيةقتصادية اللحاالت اا اكتشافكما تمكننا دراسة السالسل الزمنية من
 .من تحليل الماضي قاانطالحدوثها 

v التحكم بالظاهرة إن أمكن.  

في المستوى البياني، ثم ) الزمن، قيمة الظاهرة(يمكن تمثيل السلسلة الزمنية بيانيا بتعيين أزواج مرتبة      
   .التاريخي للسلسلة الزمنية الناتج بالمنحنىتوصيل تلك النقاط، ويسمى المنحنى 

 

  مركبات السالسل الزمنية - 2

مباشر أو غير  بشكل قتصادية بشكل عام تكون خاضعة لعدة عوامل في آن واحد وهي تؤثر الالظواهر ا    
  .مباشر وتحدث في هذه الظواهر تغيرات متعددة

العناصر المكونة لها، وهي تفيد في تحديد  أوالزمنية بمركبات السلسلة  ويصطلح على تسمية هذه العوامل     
  : 1أربع مركبات أساسية هي إلحصائييناسلوكها في الماضي والمستقبل وقد ذكر 

   (T)العام  االتجاهمركبة   - 1.2

سواء كان هذا التطور ذو ميل موجب ) الطويلالمديين المتوسط و(وتعبر عن تطور متغير ما عبر الزمن      
في (و ذو نمط عشوائي أ ) االستقامةفي شكل خط يميل إلى (ويكون تغيرها إما ذو نمط تحديدي  أو سالب،

 ".T"ويرمز لها بالحرف  ،)متذبذبشكل خط متموج و

 (S)الفصلية  المركبة - 2.2

هي التغيرات المنتظمة التي تظهر في الفصول، والفصول قد تكون ربع سنوية، شهرية، أو أسبوعية،     
، وهي تتكرر على مجال زمني متساوي وعلى شكل ثابت نوعا ما، وهي ناتجة عن "S"ويرمز لها بالحرف 

 .تأثير عوامل خارجية منتظمة على متغيرات السالسل الزمنية

   (C) المركبة الدورية  - 3.2

مثال،  قتصاديةاالاألحوال  في نتقالاالأثر  زتنعكس هذه الظاهرة في السالسل الزمنية طويلة األمد التي تبر    
وعموما تمثل تأثير عوامل خارجية الرواج ثم الركود وهكذا دواليك، أو  االنتعاشحالة الكساد إلى  من حالة

على السلسلة الزمنية بشكل منتظم نوعا ما، وهذه الظاهرة تختلف عن الفصلية في أنها تحدث في مجال سنتين 
 ".C"فأكثر، ويرمز لها بالحرف 

                                                           
  .127ص ،2000، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، طرق إحصائية للتوقع االقتصاديشرابي عبد العزيز،  -1
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 (R)  المركبة العشوائية  - 4.2

، فهي ناتجة والدورية العام والمركبتين الفصلية االتجاهفي مركبة  االعتبارلم يؤخذ بعين  وهي تجمع كل ما    
، هذه التقلبات تفترض ذات تباين ضعيف وأمل )في المدى القصير(عن تغيرات غير منتظمة وغير متوقعة 

  ".R"رياضي معدوم، ويرمز لها بالرمز
بأتم معنى الكلمة، ويمكن أن نجد قانونا لتكرر هذه الظاهرة، كما يمكن أن يتعلق األمر بظواهر عشوائية     

  .يوجد قانون يفسرها أي ال
 
  األشكال النظرية للسلسلة الزمنية - 3

  : تمثل السالسل الزمنية عادة وفق األشكال التالية    
Ø الشكل الجدائي.  
Ø الشكل التجميعي.  
Ø الشكل المختلط .  

  1التجميعي الشكل - 1.3
المركبات مستقلة عن بعضها  باعتبار، وهذه )Xt( وهو يمثل عالقة تجميعية بين مركبات السلسلة الزمنية    

  : رياضيا كما يلي هذا الشكل ، ويعرفوال يتأثر بعضها بالبعض األخر البعض
                                  Xt= Tt + Ct + St + Rt                       

  الشكل الجدائي  - 2.3
بين هذه المركبات، ويعرف رياضيا  ارتباطويمثل عالقة جدائية بين مركبات السلسلة الزمنية مع وجود     

  : كما يلي
                                   Xt = Tt× Ct× St× Rt 

  المختلط  الشكل - 3.3
وهو يمثل عالقة جدائية وتجميعية في نفس الوقت بين مركبات السلسلة الزمنية ويمكن تعريفه رياضيا     

  : على سبيل المثال  بأخذ الصياغة التالية

                                Xt=Tt× St+Ct+St× Rt  

على األسلوب البياني أو األسلوب  االعتمادأما فيما يخص أساليب تحديد السلسلة الزمنية فيمكن     
  .اإلحصائي

  
 

                                                           
، مرجع سبق ذكره،  الرياضيات واإلحصاء لدراسات المحاسبة واألعمالوسليقان، تعريب جمال سامي مقدس، أجوردن بانكروفت وجورج  -1

 .174ص
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  السالسل الزمنية العشوائيةالعناصر األساسية المستعملة في تحليل عرض  :الثانيالمطلب 
 

جد هامة لقدرتها الفريدة على معالجة السالسل الزمنية   (BOX JENKINS)تعد طريقة بوكس جينكينز     
وبشكل عام تعد هذه الطريقة خيارا مناسبا في تلك الحاالت التي يكون فيها النموذج مجهول  ،المعقدة

من الناحية المنهجية جد غنية ودقيقة وهي تعميم لتقنيات  اعتبارهاالمتغيرات المؤثرة، وهذه الطريقة يمكن 
  .يقال عنها أنها عشوائيةوتحركة المتوسطات الم

إلى جانب فعالية هاته الطريقة ودقة  الزمنية بأنها تحدث بنموذج عرضي غير أنه يفترض في السلسلة    
 : 1نتائجها نجدها تشترط

ü  مشاهدة 50طويلة تحتوي على األقل سلسلة زمنية  .  
ü  جداخبرة ومهارة الباحث فيما يخص عملية الكشف عن النموذج الدقيق. 

  : صر هذه الطريقة فيما يلياوسنحاول التعرف على عن    
  2النموذج العرضي - 1 

]النموذج العرضي والذي نرمز له بالرمز     ]teTXt هو عبارة عن عائلة من المتغيرات العشوائية مدرجة  .
]لهذا النموذج  االحتمالولتحديد قانون  ،في الزمن ]teTXt لكل العائالت  حتمالااليجب معرفة قوانين   .

   : للنموذج التابع للزمن االحتمالئية المنتهية، وفي غياب الفرضيات نكتب أن عزوم قانون الجز
( ) .ttXE µ=  

)التباين  ) .2
tXtXV σ=   
):hوللتأخر  ) [ ]htt XXCOVht +=Γ   . t لحظةتابعة ل  ,,

  

 النموذج العشوائي المستقر          - 2 

مؤشرة بالزمن بحيث نتقيد فقط بحالة الزمن  tXالنموذج العشوائي عبارة عن متتالية لمتغيرات عشوائية     
1,0.......المنفصل  jt بر الزمن كذا من مستقرة ع احتماليةمستقرا عندما تكون بنية   tX، يكون النموذج =

)لها نفس المتوسطة  tXجميع  tX أجل نموذج مستقر )( ) µµ=tXE ولها نفس التباين( )( )2σ=tXV  
  .kالذاتية مستقلة عن الفترة الزمنية  ألجل كل تغيير لـ  واالرتباطات

  )FAC(الذاتي االرتباط  دالة - 1.2
tttالسابقة  هوقيم tXبين المتغير  االرتباطاتمن أجل      XXX ,......, 21 تية والتي الذا االرتباطاتنعرف −−

  :تعطي بالعالقة التالية

                                                           
 .76أمحمد، دراسة تخطيطية وتنبؤية لمبيعات الوقود للشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية، مرجع سبق ذكره، صجالل  -1

2-M.David J-C Michoud,  La prévision approche empirique d’une méthode statistique, Paris 1989, P 33. 
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( ) ( ) ( )
( ) ( )

( ) 11,,, 2 ≤≤−=
⋅

=∈∀
+

+ hPD
XVXV

XXCOVhPZht
htt

htt  

( )hP  :  الذاتي للنموذج ومنحناها البياني يسمى  االرتباطتسمى دالةcorrelogramme.  
   :مالحظة

   : مشاهدة كما يلي حيث أن  hلـ  tXللنموذج المستقر  FACالدالة معامالت  حسابيمكن     

( )
( )( )

( )
∑

∑

∑
=

=

=
+

=≥∀
−

−−
=

h

t
th

t
t

h

t
htt

X
h

Xh
XX

XXXX
hP

1

1

2

1 1,0ˆ

 
   (FACP)الجزئية االرتباط الذاتي  دالة - 2.2
الذاتي الجزئية بين المشاهدات وفي فترات مختلفة، كما  االرتباطهذه الدالة تمكن من حساب معامالت      

  :يليالذاتي، وهي تعرف رياضيا كما  االنحدارالخصوص بتشكيل نماذج  لىتسمح ع

( ) ( ) ( )[ ]
( )*

**

tt

hthttt

XXV
XXXXCOVhZ

−
−⋅−

= −−  

) :أنحيث  ) ( )hthttt XXVXXV −− −=− **  
 tX htXو  * −

htXو tXكل من انحداريمثالن   *  .على الترتيب −

  :مالحظة
    correlogramme partielيسمى   Xt-1، Xt-2 ، Xt-h+1للمشاهدات   FACPالتمثيل البياني لـ     
  

  ةعرض النماذج الخطية للسلسلة الزمنية العشوائي :الثالثالمطلب 
  

التنبؤ بالقيم المستقبلية لسلسلة زمنية عشوائية، يجب أوال دراسة الخصائص للقيام بعملية النمذجة و    
  .السلوك الدوري لهاحصائية لهذه السلسلة بغية تحليل إلا

، التوزيع الذاتي رتباطاال، دالة ستقراريةإلا: تتميز أي سلسلة زمنية بمجموعة من الخصائص منها     
كما هو (ليه إ، البعض من هذه الخصائص تم التطرق الخ.......المشاهدات ستقالليةالهذه السلسلة،  االحتمالي

جينكينز بوكس و اقترحا، لى أخرىإهذه الخصائص من سلسلة  اختالفوعلى تباين  عتماداوا، )موضح أعاله
  .قتصادية، كما تلعب دورا مهما في عملية التنبؤالرح الظاهرة امجموعة من النماذج التي تش
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 تعريف الصدمات العشوائية  - 1

هي عبارة عن متتالية لمتغيرات عشوائية لها نفس التوزيع وهي مستقلة تبادليا، وهذه الصدمات العشوائية     
  :  1عبارة عن نموذج مستقر حيث أن

( )
( )

( ) 0.

0
2

=•

≠∀=•

=•

−htt

t

t

COV

htV

E

εε

σε

ε

  
 
    P : AR(p)الذاتي من الدرجة  االنحدارنموذج  - 2

 على أنه تلك الظاهرة في الفترة الحالية التي تفسر بداللة) P(الذاتي من الدرجة  االنحداريعرف نموذج     
  :يليتعرف رياضيا كما نفس الظاهرة في الفترات السابقة، و

∑
=

−

−−−

+Φ=

+Φ++Φ+Φ=
P

j
jtjt

tptPttt

XX

XXXX

1

2211 ..............

ε

ε

  

PΦΦΦ: حيث  ,......,   ثوابت  21
  صدمات عشوائيةهي  tεو      
   :مالحظة

 الذاتي كما هو معرف سابقا، يمكن أن يكون مستقر أو غير مستقر حسب المعامالت االنحدارنموذج     

  .فيكون مستقرا إذا وفقط إذا كانت الجذور خارج دائرة الوحدة حيث يشير إلى كثير الحدود ،المختارة
 AR(P)   بالنسبة لـ FACالذاتي  االرتباطدالة   -  1.2 

حيت أنها تنطلق من الواحدة وتبقى في تناقص  AR(P)واحد بالنسبة لـ  باتجاهتتغير معامالت هذه الدالة     
  : مما يصعب تحديد درجة النموذج وهي تساعد على االستقرارمستمر، غير أنها ال تنعدم بسرعة في حالة 

ü  الذاتي بين هذه  االرتباطبين المشاهدات من خالل حساب معامالت  االرتباطالكشف على مدى وجود
  .المشاهدات في فترات مختلفة

ü  ستقرارية السلسلة الزمنية، ويتجلى ذلك في تالشي المعامالت بسرعة أي قبل الدرجة  إتحديد مدىh  
4والتي تعادل 

n )مسلمة.(  
ü  االستقراركشف أسباب عدم. 
 
 
 

  
                                                           

 .12، ص2002،ةالسعودي،الجزء األول، جامعة الملك سعود ، اإلحصائيطرق التنبؤ الرحمن بري،  عدنان ماجد عبد -1
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  AR(P)بالنسبة لـ ) (FACPالذاتي الجزئية االرتباط دالة - 2.2
وذلك من خالل  FACPنستعمل الدالة  FAC، بواسطة AR(P)في الحالة التي يصعب فيها معرفة النموذج    

والتي تتبع قانون التوزيع الطبيعي ذو التباين ولهذا يجب التأكد من  )P(معامالتها التي تنعدم بعد الدرجة 
   .(h >P)هذه المعامالت عندما تكون  انعدام

 

 q    MA(q) نموذج المتوسطات المتحركة من الدرجة - 3

]نقول عن النموذج     ]ZtXt ∈.  )Z أنه ) مجموعة األعداد الصحيحة المرتبطة والمستقرة من الدرجة الثانية
طأ العشوائي في الفترة الحالية كانت الظاهرة المدروسة تفسر بداللة الخذا إ qمتوسطة متحركة من الدرجة 

  : اآلتيةإذا تحققت المعادلة  MA(q): ونكتب  ،1الفترات السابقةو
qtqttttX −−− −−−−= εθεθεθε ..........2211  

} :أنحيث  }Ztt ∈,ε 2ذو تبايننموذج مستقر وδ     
        qq θθ ..,........., )قيم حقيقية :  1 )Rq  .t ومستقلة عن ∋

  :مالحظة
  :ألنتعد مستقرة بالتعريف  MA(q) كل نماذج    

∑
=

−=
q

t
qtitX

1

εθ  

Zttو  θ∑>∞:أنحيث  ∈;ε هي نموذج مستقر.  

   MA(q) ـل FACالذاتي  االرتباط دالة - 1.3
فإذا كان  qمباشرة بعد الدرجة  بانعدامها MA(q) لنماذجالذاتي بالنسبة  االرتباطتتميز معامالت دالة     

02فإن  MA(1)النموذج =P  كما أنها تتبع قانون التوزيع الطبيعي ذو التباين







+ ∑ 2211

in
δ   مهما كانت

qt >.  
   MA(q)لـ  FACPالذاتي الجزئية  االرتباط دالة - 2.3

الجانب  التخاذهابقوة  ومتناقصةالذاتي الجزئية لنماذج المتوسطة المتحركة رتيبة تماما  االرتباطتعد دالة     
   .التنازلي
  :2 مالحظات

ü نماذج MA(q)  خطية للصدمات العشوائية ترتيبهمستقرة دوما لكونها عبارة عن.  
ü  تكون نماذجMA(q) انعكاسية (inversible) إذا كان مجموع جذور( )Bθ أصغر من الواحد.  

                                                           
  .226محمد شيخي، مرجع سبق ذكره، ص -1
  .48الرحمن بري، طرق التنبؤ اإلحصائي ،مرجع سبق ذكره، ص عدنان ماجد عبد -2
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ü إذا كانت نماذجMA(q) فإنها تكون مستقرة والعكس غير صحيح انعكاسية. 

  
   ARMA (p , q)النماذج المختلطة  - 4

ZtXtنقول عن النموذج     ذا كانت إ ،(p ,q)ذاتي لمتوسطة متحركة من الدرجة انحدارأنه نموذج  ,∋
خطاء العشوائية في الفترات ألافس الظاهرة في الفترات السابقة وقتصادية تفسر كدالة تابعة لنالالظاهرة ا

  .نموذج المتوسط المتحركالذاتي و نحداراال، فهو نموذج مزيج من نموذج يضاأالسابقة 
  : إذا كان حل مستقر وعكسي للمعادلة  ARMA (p ,q)ونكتب  

.............. 2.2112211 qtqttptpttt XXXX −−−−−− −−−=Φ−ΦΦ− εθεθθε  
  :حيث
   qθ   :هي  أعداد حقيقية.  
Zttو     ∈,ε  :صدمات عشوائية هي           .  

  : وبإدخال معامل التأخر تصبح العالقة كما يلي 
( ) ( ) t

q
qt

p
p BBBXBBB εθθθ −−−−=Φ−Φ−Φ− .......1.........1 2

2
1

1
2

2
1

1  
                                            ( ) ( ) .1 tt BXB εθ=Φ⇔  

  : حيث
( ) p

p BBBB Φ−−Φ−Φ−=Φ ...........1 2
2

1
1  

( ) q
q BBBB θθθθ −−−= ............1 2

2
1

1  
  :مالحظة
ü   يكون النموذج(p , q) ARMA  الذاتي  نحدارالامستقرا إذا وفقط إذا كان شطرAR(P)   مستقر    .  
ü 1:يلي المعامل المعروف كما  نسمي معامل التأخر−= tt XBX. 

  
  ARIMA (p ,d , q)  :النماذج المختلطة المركبة  - 5

 (p ,d,q): لها بـ  ويرمز dيسمى هذا النوع من النماذج بالنماذج المتجانسة غير المستقرة من الدرجة     
ARIMA.   

الذاتي ال تتجه بسرعة نحو  االرتباطدالة (ليست دائما محققة  االستقراروفي كثير من السالسل، فرضية     
   ). ستقرارية للمشاهدات المواليةإالصفر هذا يستلزم عدم 

حتى نحصل  (B-1)من الدرجة األولى  الفروقوالفكرة األساسية هي تطبيق على هذه السالسل طريقة     
 .1على نموذج مستقر

  
                                                           

  .235محمد شيخي، مرجع سبق ذكره، ص -1
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  :1مالحظة

   :أنهي عبارة عن نموذج حيث  (p , d, q) من الدرجة ARIMAالنماذج المتجانسة غير المستقرة     
( ) ( ) .tBtXdB εθ=∆Φ  

):حيث أن )d
d B−=∆ 1  

   . dمن الدرجة الفروقهو معامل  ∆dمع
  
  SARIMAالفصلية النماذج  - 6

 األصلية الفصلية  النماذج - 1.6

}قول أن النموذجن     }ZtXt   :إذا حقق العالقة التالية   ( p ,d ,q) فصلي تماما من الدرجة  ARIMAبأنه ,∋
( )( ) ( ) t

s
t

dss BXBB εθ+Φ=−Φ 01  
( ) ps

p
sss BBBB Φ−Φ−Φ−=Φ ..............1 2

2
1

1  
( ) qssss BBBB 2

2
2

1
1 .............1 θθθ −−Φ−=  

 .ثابتة  0Φحيث

  الفصلية المختلطة المضاعفة  النماذج - 2.6
 ( p ,d ,q) الفصلي المختلط المضاعف من الدرجة ARIMAأنه يستجيب للنموذج  tXنقول عن النموذج    

  :إذا حقق العالقة من الشكل 
( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) t

s
t

Dsds BBXBBBB εθθ+Φ=−−ΦΦ 011  
  :ومن الشكل 

( ) ( ) ( ) ( ) t
s

t
s BBWBB εθθ+Φ=ΦΦ 0  

) :حيث ) ( ) t
Dsd

t XBBW −−= 11 
  النماذج الفصلية المختلطة غير المضاعفة   - 3.6
الذاتي البسيط  لالرتباطغير منظمة أو غير عادية لداللتها  تسلوكياينتج عن معرفة هذه النماذج     

 .المضاعف SARIMAالذاتي الجزئي مقارنة مع ما هو النموذج  واالرتباط

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
1Box G.E.P., Jenkins G.M. (1976), “Time series analysis: forecasting and control”, P26. 
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   الشرطي غير المتجانسومشكلة التباين  ARMA نماذج :الثالثالمبحث 
  

قتصادية الحديثة خاصة في الفي تحديد حركية سلوك مختلف المتغيرات ا" عدم التأكد"إن دور صفة     
المتوسط الشرطي  باستخدامقتصادية القياسية تعطيه قدرا من األهمية، بدءاً الالمسائل المالية، جعل النظريات ا

، هذه الصفة اإلضافية من شأنها أن تساهم في تحسين ARMAبدال من المتوسط غير الشرطي في نماذج 
:                التالية  الصيرورةالتنبؤات الناتجة عن هذه النماذج المختلطة، وللتفرقة  بين هذين المفهومين نعتبر 

( ) ttt YYAR εφ += −11:1  
                                                                                               :بالعالقةالشرطي يعطى ) التوقع(ط المتوسهو تشويش أبيض و tεحيث 

11 −tYφ =−− )21 ,....,YY tt ( tYE  
  .بينما يكون المتوسط غير الشرطي معدوما

إلى أهمية  1982سنة  Engleبعد ذلك تطورت هذه الفكرة لتشمل العزوم من الدرجة الثانية، حيث أشار     
استعمال مفهوم التباين الشرطي بدال من التباين غير الشرطي في تحسين القيم التنبؤية، ألنه بينما يبقى هذا 

، والمشاهدات السابقة Ytالقة بين المشاهدة األخير ثابتا بتغير الزمن، فإن التباين الشرطي يمكن أن يترجِم الع
itY−  .  

ذاتي ذات تباين شرطي  انحدار، وهي نماذج ARCHهذه المبادئ كانت بساطا يفرش لصياغة النماذج     
السابقة،  ARMAخاللها سد النقص الذي كانت تعاني منه نماذج  من  Engleغير متجانس، حيث أراد 

  .خاصة في السالسل المالية التي تتميز بـسرعة التقلبات المرتبطة بالزمن
  

   اإلحصائية خصائصهو ARCH(p)صياغة نموذج  :األولالمطلب 
  
  ARCH 1لنموذج الرياضية ل صياغةال – 1

، مضروبة من أجل كل فترة tηأبيض يخضع للتوزيع الطبيعي  كتشويش ARCH الصيرورةتعرف     
 بمتغير عشوائي 

( ) ( )
( ) ( ) )(,,, |var

)(,,, |

11

11

θθ
θθ

ttttttt

ttttttt

hXYhXYY
mXYmXYYE

==
==

−−

−− 

  : للصيرورةالذي يرتبط خطيا بالقيم الماضية 

                                             )1,0(

,

1

2
0

2/1

N

h

h

t

p

i
itit

ttt

→

+=

×=

∑
=

−

η

εαα

ηε

  
                                                           

 .181محمد شيخي، مرجع سبق ذكره، ص -1
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طبيعي  tεوالتوزيع الشرطي لـ  t، كمية المعلومات المتاحة في الفترة tIبداللة  tεيمكن التعبير عن     
   : thمركز ذي تباين 

                                                        tE ε( | 0)1 =−tI 
                                                            tεvar( | tt hI =− )1 

2إضافة إلى ذلك، يمكن صياغة     
tε  صيرورةعلى شكل AR(p) فنضع :   

                                                   ttt h−= 2εν  

∑                                                : مع
=

−+=
p

i
itith

1

2
0 εαα

   

t                                         : أي

p

i
itit νεααε ++= ∑

=
−

1

2
0

2

  
  .تباين مشترك معدوم ولكن تباين غير ثابتمتوسط و  tν حيث لـ    
توليفة خطية للمتغيرات  tεأن متوسط  بافتراضوذلك  ARCH االنحداريمكن الحصول على نموذج     

   : مضروبا بشعاع معالم مجهولة tI−1الخارجية والداخلية المدرجة في شعاع المعلومات 
                                              tε | ),(1 ttt hxNI β→− 

                                       βεη

αηηη

ttt

ptttt

x

hh

−=

= −−− ),,....,,( 21

  
  ARCHخصائص النموذج  -2

المتعلق " عدم التأكد"أن  باعتبارخصائص مهمة في التطبيقات القياسية وذلك  ∗ARCHالنماذج تملك     
بالتنبؤ يتغير بتغير الفترات وليس فقط مع أفق التنبؤ واألخطاء العشوائية تتجمع عادة على شكل أخطاء 

  . مرتفعة متبوعة بأخطاء ضعيفة
حيث التباين يرتبط بالزمن واألخطاء السابقة، تسمح باألخذ بعين  ARCHإن الصيغة الرياضية لـ     

  .هذه الظاهرة االعتبار
على مستوى هذه التقلبات،  كلها موجبة وكبيرة نسبيا، يوجد ما يسمى بالصمود iαإذا كانت المعامالت     

  .فنشاهد إذن فترات تطاير قوية تتبعها فترات تطاير ضعيفة
إضافة إلى ذلك، إذا كنا في النظرية المالية أو النقدية، محافظ السندات مثال هي دوال لمتوسط وتباين 
المردودية، كل تعديل للطلب على السند يجب أن يكون مرتبطا بتغيرات المتوسطات والتباينات المتوقعة 

التباين ثابتا وهذا ما يتناقض مع  عادي، يكون انحدارللمردودية، ففي هذه الحالة عندما يتبع المتوسط نموذج 
  .هذه الحالة

 

                                                           
بفئة جديدة من النماذج أطلق عليها  أنجلجاء  1982لقد كانت نماذج القياس االقتصادي الكالسيكية تفترض أن تباين األخطاء يكون ثابت، لكن منذ  - ∗

ذاتي بعدم تجانس مشروط، تتميز بأن لها متوسط  انحدار، أي نماذج )ARCH )Autoregresive Conditional Heterescedasdasticity  اسم
 .صفر وهي غير مرتبطة وتبايناتها غير ثابتة ومشروطة بالماضي كما أن لها تباين غير مشروط ثابت
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  :مالحظة
والتمثيل  االحتماليةللتطاير ويوفق بين الحركية ) أو ديناميكية(يسمح هذا النوع من النماذج بنمذجة حركية     

  .الهيكلي للظاهرة المدروسة ويساعدنا على تحليل تطاير األصول المالية
)var|(لكي يكون التباين الشرطي      1−tt Iε  فينبغي أن تكون الشروط التالية )∞أقل من (موجبا ومحدودا ،

   : على المعالم محققة

                                     ∑
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≥≥>
p
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p
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1:2

0,.....,0,0:1

α
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على مربع العزم المركز من الدرجة  4على أنه نسبة العزم المركز من الدرجة  Kurtosisيعرف مؤشر     

   : ، لديناARCH(1)، في حالة 2

                                         2
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على  و هذا ما نالحظه خاصة في السالسل الزمنية المالية حيث أنها تحتوي 3أكبر تماما من  Kالمقدار     
التي لها توزيع  ARCH الصيرورةوهذا هو حال  شكل توزيع مفلطح أي أكثر سمكا من التوزيع الطبيعي

  .مفلطح
  

 التقدير والتنبؤ  :الثانيالمطلب 

رئيسية لتقدير النماذج ذات أخطاء تتميز بخاصية عدم تجانس التباين الشرطي، ينتج  هناك ثالث طرق    
  :  1هيعنها ثالث أنواع من المقدرات 

ü   مقدرات من فئة المعقولية العظمى(MLE)  

ü  مقدرات المعقولية العظمى الزائفة(Pseudo-MLE)   
ü  مقدرات عن طريق مرحلتين(GLS)  

  : ∗بالشكل التالي ARCHيمكن تمثيل معظم نماذج 

                            
( ) ( )

( ) ( ) )(,,, |var
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θθ

ttttttt
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hXYhXYY
mXYmXYYE
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  . هي مجموعة المعالم الداخلة في صيغة كل من المتوسط الشرطي والتباين الشرطي θحيث 
تحت فرضية التوزيع الشرطي الطبيعي ML سنحاول تقديم بشكل موازي طريقة تقدير المعقولية العظمى     

ين ، حيث نجد في الحالتين أن دالة المعقولية العظمى المعرفة للمقدر Pseudo-MLللبواقي، مع طريقة 
)ML وPseudo-ML ( هي نفسها، فلوغاريتم دالة المعقولية العظمى الموافقة لعينة متكونة منT  مشاهدة

( )TYYY ,....,,   : تكتب من الشكل  Yt، تحت فرضية القانون الشرطي الطبيعي لـ Ytمن  21
                                                           

 .185سبق ذكره، ص ع، مرجمحمد شيخي -1
 .Gouriéroux (1992)نأخذ النموذج المقدم من طرف  ∗
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)حيث  )θth تمثل التباين الشرطي.    
 :  ARCHخطي بسيط ذي خطأ  انحداربتطبيق هذه الصيغة في حالة نموذج     
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 : في هذه الحالة 
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)                                          : مع ) 2

10 ,...,,, +∈= q
p Rαααβθ 

  : إذن لوغاريتم دالة المعقولية العظمى تكتب 
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تحقق  kR∈θحيث  θ̂تحت فرضية التوزيع الطبيعي، نرمز لها ) Pseudo-MLأو ( MLإن المقدرات 

  :معادلة kفي مجملها نظام غير خطي يتكون من 
0)(log
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الداخلة بشكل منفصل في صياغة  θإلى نظامين جزئيين، حسب المعالم  يقسمإن هذا النظام يمكن أن     

)المتوسط والتباين الشرطيين، كذلك إذا كان لدينا  )′= βαθ المعالم التابعة للمتوسط الشرطي، و α، حيث ,
β للتباين الشرطي فإن :  
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 :خاللفإنها تُحسب من  Pseudo-MLالتباين المشترك المتقاربة للمقدر  - أما مصفوفة التباين   
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  .القانون اختالفيمثل المتوسط المأخوذ حسب  E0حيث 

أو (بالمتوسط التجريبي  E0المتوسط  باستبدالتُقَدران مباشرة  Jو Iفي الحالة التطبيقية نجد المصفوفتان     
  : ، لديناθ̂بالمقدر المتقارب  θوالمعلم غير المعروف ) التقديري
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  :يحقق  θ̂التباين المقدر لـ و

( )[ ] 11 ˆˆˆˆvar −−=− JIJT θθ  
IJفي حالة  :تباين المشترك المقاربة من الشكلال - تصبح مصفوفة التباين =

( )[ ] 1ˆvar −=− JT θθ 
نتبع الخطوات  ،ARCHيمكن أيضا تطبيق طريقة المربعات الصغرى المعممة لتقدير معالم النموذج     
   : 1التالية

εβالكالسيكي  االنحدارتقدير نموذج  : الخطوة األولى += XY  
t االنحدار، نقدر tε̂من بواقي التقدير  انطالقا : الخطوة الثانية
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2 بطريقة المربعات  ˆˆ

) على المعالم المقدرة فنحصلالصغرى العادية،  )pααα ˆ,...,ˆ,ˆ 10  
∑من المعادلة  انطالقانقوم بحساب التباين الشرطي  : الخطوة الثالثة
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−+=
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itith
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0 ˆˆˆˆ εαα  

   : بطريقة المربعات الصغرى العادية في النموذج الجديد βنعيد تقدير شعاع المعالم  : الخطوة الرابعة
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 .188، 178محمد شيخي، مرجع سبق ذكره، ص ص  -1
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   : GLSوهذا يعني أنه يتم إعادة تقدير المعالم بطريقة     
)()(~ 1'11' YXXX −−− ΩΩ=β  

  مع معامل الترجيح) ذات أوزان(مرجح  بانحدارأي يتعلق األمر 
tĥ

1
=ω و)( thdiag=Ω  ،وبعد ذلك

  :أي GLSبطريقة  iαيمكن تحسين تقدير المعامالت 
)~()~~(~ *1'11' h−−− ΩΩ= εεεα  
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 منهجية تطبيق طريقة بوكس جينكينز ومراحلها األساسية: المبحث الرابع 

جد هامة لقدرتها الفريدة على معالجة السالسل الزمنية   (BOX JENKINS)تعد طريقة بوكس جينكينز       
وبشكل عام تعد هذه الطريقة خيارا مناسبا في تلك الحاالت التي يكون فيها النموذج مجهول  ،المعقدة

سنحاول فيما يلي التطرق إلى طريقة بوكس جينكينز كمنهجية إحصائية تستخدم في تحليل  المتغيرات المؤثرة،
 :كما يلي  السالسل الزمنية

 منهجية تطبيق طريقة بوكس جينكينز :المطلب األول 

 

لمشكّلة المتعلقة لإن منهجية طريقة بوكس جينكينز في تحليل السلسلة الزمنية توضح اإلجابة اإلحصائية     
  .1النموذج األحسن واألمثل للسلسلة الزمنية المدروسةARIMA ضمن القسم الواسع للنماذج  باختيار

  تحليل البواقي، الفرضيات،  ارباختالمجموعة اإلحصائية المألوفة يمكن أن تطبق تقدير معالم النماذج،     
جد متزنة وثابتة عبر الزمن  احتماليةالتنبؤ عندما تأخذ المعطيات بنية وقياسية والشاذة،  معرفة المشاهدات الال

قة بوكس جينكينز تسمح بالحصول على ويكفي أن تكون متعددة حتى تمكن من تقدير هذه البنية، وطري
  . التنبؤات األكثر دقة

أحسن البرامج  الستعمالتعتبر النظرية التحتية لمنهجية بوكس جينكينز جد معقدة، غير أنها ضرورية    
 . )النموذج الموافق للمعطيات اختيارحتى تكون  لنا القدرة على (

 اختيارأو منهجية نظامية من أجل معرفة أو تشخيص، تقدير،  يرورةص اقترحولهذا بوكس جينكينز      
   : هذه المراحل يمكن توضيحها وتمثيلها بالمخطط التالي ،النماذج وأخيرا القيام بعملية التنبؤ

  

  

  

  
  

 
 

  

  

                                                           
 .82، مرجع سبق ذكره، صدراسة تخطيطية وتنبؤية لمبيعات الوقود للشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية ،جالل أمحمد -1
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 مراحل طريقة بوكس جينكينز: ) 4- 2( رقم الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

مرجع سبق  تخطيطية وتنبؤية لمبيعات الوقود للشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية،دراسة  جالل أمحمد،: المصدر 
 .83ص ذكره،

 

  المراحل األساسية لطريقة بوكس جينكينزتفصيل  :المطلب الثاني 
  

طريقة بوكس جينكينز ليست فقط عبارة عن تقنية ولكن تعد منهجية من أجل توجيه المحلل في التنبؤ  إن    
النموذج الموافق واألمثل للمعطيات التي بحوزته وهذا من أجل التمثيل والعرض الجيد  اختيارمن أجل 

 : ل نلخصها فيللنموذج في طريقة بوكس جينكينز في أربعة مراح االختيارويتم  ،للظاهرة المدروسة
 
 
 
 
 
 
 
 

  إلغاء المیولة ←  تحلیل أولـي 

 ستقراریةإلتحلیل ممیزات ا ←

   إلغاء الفصلیة ←

  MAو ARللنماذج  q  و Pتحدید الدرجات  ←  والتعرفالتشخیص 

  Iθو JΦتقدیر معامالت النموذج  ←  التقدیر

  تحلیل البواقي ←

  النموذج واختیار اختبار ←

  يالفحص الشخص  تحلیل المعامالت ←

  التنبؤ
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  مرحلة التعرف على النموذج   - 1
إن أصعب مرحلة في بناء نماذج السالسل الزمنية الخطية هي مرحلة التمييز، حيث يمكن الحصول على     

هذه ، 1واالختبارعدة بدائل للنماذج الممكنة، كما يمكن رفض النموذج األولي المختار في مرحلة الفحص 
، وهي (p ,q)المعالم  واستخراجالمرحلة يتم فيها التعرف وتشخيص النموذج الموافق لدراسة السلسلة وتحديد 

  :تكمن في المعادلة التالية 

           ( ) ( ) t
q

qt
P

P BBXBB εθθ ........................1......................1 11 −−=Φ−Φ−  
الفرضية  تتح  correlogramme partielleو   correlogrammeباستعمالمن أجل تحديد هذا نقوم    
} أن  }tX  تقرا عن طريق عدة تحويالت متخصصةالذي ُأرجع مسوعبارة عن تحقيق لنموذج مستقر∗.  
  : إن التعرف على النموذج يمكن القيام به أيضا على نماذج مضاعفة وهذا التعرف يكمن في    

  ستقراريةإلا  - 1.1
}هي عبارة عن تحويل للسلسلة الغير مستقرة      }tX   إلى سلسلة مستقرة ولهذا نقترح هنا شكلين للتحويالت

)تحويالت "و" تحويالت لوغاريتمية"  )dB−1".  
v  التحويالت اللوغاريتمية  

)ستقرارية بتطبيق بسيط للمعاملإللبعض أشكال السلسلة نستطيع الحصول على ا     )dB−1  وهي حالة
  .ياألس االتجاهالنماذج ذات 

v تحويالت ( )dB−1  
 .حتى تصبح مستقرة) مرة d(السلسلة لعدة مرات ) تمييز(يجب تفريق 

  )q، p(التعرف على المعالم   -  2.1
  :المحولةالذاتي والجزئي العددية للسلسلة  االرتباطيرتكز على شكل دوال  q و p واستخراجتحديد     
v  إذا كانcorrelogramme الالجزئي لديه إ q العبارات termes  األولى مختلفة عن الصفر وأن

  .AR(p)الذاتي  االنحدارالبسيط تتناقص ببطء فهنا نتكلم عن نموذج  correlogramme عبارات
v  الذاتي البسيطة والجزئية ال تبدو ناقصة فهنا نتكلم عن نموذج من الشكل االرتباطإذا كانت دوال ARMA 

  .correlogramme ـأين المعالم أو الوسائط تابعة للشكل الخاص ل

 

   المعالم تقدير - 2
)إذا افترضنا أن الدراسة للسلسلة األصلية     )nXX )الفروقتقودنا إلى سلسلة  1.......... )nWWW ............1=  

  .     ARMA(p ,q) نعتبر أنها نتجت من النموذج

                                                           
  .183، ص1999، )2(،  الجزائر،  ديوان المطبوعات الجامعية، جمدخل لنظرية القياس االقتصاديصالح تومي،   -1
  .dأو  2أو 1من الدرجة  الفروق --∗
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111111 .................... −−−− −−−+Φ+Φ+= qqttpptt WWCW εθεθε  
  :كما يلي   tWيمثل قيمة ثابتة مرتبطة بالوسط الحسابي  لـ:  Cحيث أن 

( )µPC Φ−Φ−= ...........1 1  
)يتبع قانون التوزيع الطبيعي tεنفترض أن )2,0 σN .  

)الهدف من هذا هو تقدير المعالم      )pΦΦ=Φ ,........1  ،( )qθθθ ..,.........1=،µ2وσ  
المعروفة والتي تعتمد على مبدأ تصغير  (Maximum de vraisemblance)المعقولية العظمى  باستعمال

  : مجموع مربعات البواقي حيث أننا سنختار شعاع المعالم الذي يضمن لنا هذا التصغير أي
( ) ∑

=

=Φ
T

t
tesMin

1

2,θ  

  .المعروفة كذلك  MCOأو بطريقة المربعات الصغرى العادية  
  :مالحظة

  .وذلك حسب طبيعة النموذج p.q.dتوجد عدة طرق أخرى لتقدير المعالم     
  
  الصالحية  - 3

في مرحلة  المختار ) p.q.d ARIMA ( الهدف في هذه المرحلة هو التحقق من مدى توافق النموذج    
  .1التعرف والمقدر في مرحلة التقدير مع المعطيات المتوفرة ومدى صحته

  :أشكالثالثة  ىالتي ستطبق على النموذج وهي عل االختبارات
  دراسة معالم النموذج   - 1.3
تمثل المعالم jBحيث أن، من المألوف حساب اإلحصائية كخطوة أولى من أجل دراسة المعالم بعد تقديرها    

) (Risqueعند المستوى المعنوي Jt≤2فإذا كانت  2مع العدد  Tالمقدرة، ثم نقوم بمقارنة اإلحصائية 
%5=α  نقول أن المعالمjB تختلف عن الصفر بمعنوية. 

  النموذج  مقارنة - 2.3
يمكن قياسها  nمن سلسلة مستقرة ذات الطول  انطالقامعلم مكون  kنوعية أي نموذج يحتوي على     

 :معيارينبمساعدة 

Ø معيار (AIC : AKAIKE INFORMATION CRITERION) D’ AKAIKE) :  
Ø  معيار(BIC :BAYESIEN INFORMATION CRITERION) SCHWARTZ :  

  :التاليتينهذان المعياران معرفان بالعالقتين 
AIC =-2log (L) +2k  

BIC=-2log (L) +k.log (n) 

  (function de vraisemblance)هي الدالة المعقول  L :حيث

                                                           
 .87، مرجع سبق ذكره، صدراسة تخطيطية وتنبؤية لمبيعات الوقود للشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية ،جالل أمحمد -1
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 n  الزمنيةهي عدد مشاهدات السلسلة .  
)كما يلي  AIC نعرفويمكن أن  )







=

N
KEXPAIC 2ˆ 2σ  

 .يمثل عدد المعالم المقدرة Kحيث 

 اختياريسمح كل منهما بقياس قيمة النموذج كما يساعد في  BICو  AIC  مع العلم أن كل من المعيارين    
 . للبواقي انحرافالنموذج الذي يتميز بأصغر 

  دراسة البواقي   - 3.3
  :معرفة كما يلي   tδ̂إن البواقي    

( ) ( )( ) 1
1 ˆ1ˆˆˆ

−
− −=−Φ= ttt

d
t XXXBBBθδ  

1حيث أن
ˆ

−tX  تمثلtX̂   تنبؤ  محققة في اللحظةt-1 خالل النموذج المقدر .  
)حيث   ) ( )( ) t

d
t XBBB −Φ= − 11θε  متقاربة جدا كما يمكننا التأكد من أنtε تشكل صدمات عشوائية

)الذاتي االرتباطعن طريق دراسة  )tJP δ̂  بالنسبة لـtδ̂.  
v الذاتية للبواقي االرتباطاتالخاصة على  االختباراتtε   

)المعياري االنحراف) j)1،2،3يجب معرفة بأنه من أجل قيم صغيرة لـ     )tJP δ̂   يمكن أن يكون أصغر
تماما من

n
1

 
.  

v الذاتية للبواقي  االرتباطاتالعامة على  االختباراتtε  
في الجانب التطبيقي  االستعمالالنموذج المدروس وهما كثيرا  باختباريسمحان  اختبارينأن نذكر يمكن     

 :ونقصد بهما 
ü اختبار:BOX –PIERCE   اختبارأو  PORTMONTEAU  

)يشكل صدمات عشوائية فإن اإلحصائية  tεإذا كان      )∑
=

• =
J

J
JPnQ

1

2 δ̂
 

 KHI- DEUXتتبع تقريبا قانون 

)يمثل عدد المعالم    rحيث (j-r)بدرجة حرية  )θ،Φ فإذا كانت للنموذج ، ( )RJQ −>• 2
95.0χ  فإننا نرفض

 .تمثل صدمات عشوائية tεفرضية أن

ü اختبارLOJUNG-BOX  

  : كما يلي ئيةنعرف هذه اإلحصا    
( ) ( ) ( )jnPnnQ

J

j
j −+= ∑

=

2

1

ˆ2 δ  

)بدرجة حرية  KHI-DEUXتتبع تقريبا قانون Qصدمات عشوائية فإن اإلحصائية  تشكل tεإذا كانت )rj − 
 .BOX-PIERCEأحسن مما عند  LJUNG-BOXلـ  االختبارحيث أن قيمة 
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  ؤالتنب عملية - 4
بعد الحصول على النموذج النهائي من خالل المراحل الثالث السابقة نمر إلى آخر عملية والتي تتمثل في     

 : نموذج مستقر يمكن كتابته على الشكل التالي tXليكن  ،التنبؤيةحساب التنبؤ وتشكيل مجال الثقة 

∑
∞

=
−=

0i
ititX εψ  

  .2δذات التباين   BBتمثل tεحيث 

htXوألجل التنبؤ بقيم      ) tبداللة المشاهدات المسجلة قبل اللحظة   + ).......,........., 1−tt XX  بداللة
( ).........., 1−tt εε  فإننا ننطلق من اللحظة المعرفةt  على فترة زمنية مستقبلية  التنبؤيةونحسب القيمh  وبالتالي

htXيمكن كتابته   :كما يلي  +
............ 111111 −++−−+++ Ψ+Ψ+Ψ++Ψ+= thththhththtX εεεεε  

( ) .........ˆ
11 +Ψ+Ψ= −+ ththt hX εε  

 جينكنز والتي سبق ذكرها في الشكل المختصر اآلتي - المتعلقة بطريقة بوكسويمكن تلخيص أهم الخطوات 
:  
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 )Box - Jenkins(جينكنز  -بوكس منهجية تطبيق تمثيل تفصيلي لخطوات) : 5- 2(الشكل    

  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
 
 

  
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 مرحلة التنبؤ

 مرحلة التقدیر

مرحلة الفحص 
 الشخصي

   Xt  السلسلة 
    PACو  ACومنحني   Xtتحليل منحنى 

 Ytسلسلة مستقرة 

 طبیعةھل ھي  ،البواقيختبارات ا

 ختبار ستیودنت ا

  ستقراریةإلدراسة ا

  تقدیر المعالم

   MAو   ARللنموذجین  qو  Pتحدید الدرجتین 

 ختبارات دیكي فولورا

   PACو  ACتحلیل منحني 

 DS النموذجإذا كان  الفروقطريقة  باستخدام االشتقاق TSإذا كان النموذج  tعبر الزمن  انحدار
 

 نعم إعادة صیاغة النموذج ،ال

 ARMAستخدام باالتنبؤ 

 Xنحدار العام والفصلیة والتنبؤ بقیم الظاھرة الإعادة إدراج مركبتا ا

  أو مرحلة التعریف

 ستقراریةإلتحلیل ا

Source: BOURBONNAIS REGIS : « Econométrie », 6eme éd, DUNOD, 

Paris, 2004, p248. 
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  الثاني خالصة الفصل
  

تم التطرق في هذا الفصل أهم الطرق اإلحصائية المستخدمة في عملية التنبؤ، حيث يمكننا أن نصنفها إلى     
القياسي حيث يعتمد  االقتصادمجموعتين، المجموعة األولى وتتضمن النماذج السببية والتي من بينها نماذج 
ج رياضي قابل للتقدير، ونميز المتغير موضوع الدراسة على متغيرات تفسيرية توضح سلوكه في شكل نموذ

البسيط وترتكز على دراسة العالقة بين متغير تابع ومتغير  االنحدارفي هذه النماذج أيضا بين نوعين، نماذج 
وبالتالي فإن معرفة التغير الذي سيحدث على هذا العامل في السنة القادمة يمكننا من التنبؤ  ،مستقل واحد فقط
طريقة  استخدامالسنة القادمة، أما إذا كان هناك أكثر من عامل واحد، في هذه الحالة يمكن  بقيم الظاهرة في

  .المتعدد االنحدار
  

أما المجموعة الثانية من أساليب التنبؤ وتشمل النماذج الغير سببية والتي من بينها نماذج السالسل الزمنية      
التنبؤ بقيمته المستقبلية، وال تحتاج إلى تحديد المتغيرات التي حيث تعتمد على القيم التاريخية للمتغير المراد 

  جينكنز، وهذا بدراسة أهم المفاهيم التي تستخدمها، –تفسر سلوكه، حيث تم التعرض بعمق لطريقة بوكس 
، وأخيرا التنبؤ، مع العلم أن ختبارالاالتعرف على النموذج، تحديد المعالم، :  وكذا مراحل تطبيقها األربعة

تحتوي على المركبة  إال في حالة سالسل زمنية مستقرة، أي السالسل التي ال استخدامهاهذه الطريقة ال يمكن 
  .العام االتجاهالفصلية وال على مركبة 

  
  
  
  
  
  
  
  



دراسة تنبؤية للطلب على السميد بإستخدام 
 منهجية بوكس جينكينز

 

ü  مطـاحن الحضـنة   ( التعريف بمؤسسة الدراسة

 ).بالمسيلة 

ü دراسة منتجات المؤسسة. 

ü الدراسة القياسية للتنبؤ. 
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  تمھیــــــــــد

   
إحدى المؤسسات المتميزة على الساحة المحليـة بواليـة    باختيارقمنا  المنهجيةلتوضيح آليات تطبيق هذه     

مؤسسة بارزة  والمتوسطة المسيلة، إذ تعتبر مؤسسة مطاحن الحضنة والتي تندرج ضمن المؤسسات الصغيرة 
من جهة أخرى تعد مورد مهم لكافـة أفـراد وشـرائح    الذي تعرفه منتجاتها  من جهة، و من حيث الرواج

 .المجتمع الجزائري

  
الوجبـات  عنها في  االستغناءتتميز منتجات مؤسسة مطاحن الحضنة بالطلب المرتفع، فهي سلع ال يمكن     

سـميد  (مـثال  ....الحجم، النوعية  من حيث واالختالف، كما أنها تتميز بالتنوع عن بعضها البعض اليومية
 .....).عادي، سميد ممتاز، دقيق الخبازة،

  
قتصادية منها وهذا في المراحل األولى الميز مختلف جوانبها، خاصة  المالية وا استقرارعرفت المؤسسة     

قتصادي في اله أي  صعوبات تذكر، ونتيجة التغيرات التي شهدها المحيط انشاطها كما أنها لم تواج النطالق
، هذه األخيرة نهج خوصصة المؤسسات، ظهرت مؤسسات خاصة فرضت واقع المنافسـة  وانتهاجالجزائر، 

سـلبا   انعكسكون النشاط الذي تمارسه هذه المؤسسة يعد من األنشطة المغرية للمستثمرين، وهو األمر الذي 
وبوضوح فـي تراجـع رقـم    لمنتجاتها نتيجة تراجع وتشتت الطلب، وهو ما يظهر جليا  لبيعيااط على النش

أعمالها، مما فرض على المؤسسة ضبط إستراتيجية متكاملة لمواجهة المنافسة من خـالل التسـيير الفعـال    
 .والكفء لمختلف وظائفها

  
عادة ما تنطلق من الوظيفة التسويقية والتي تعتبر مرآة المؤسسة في السوق من جهـة   هذه الوظائف التي    

ومرآة الوظائف األخرى من ناحية أخرى، وأول ما تهتم به هذه الوظيفة هو موازنة المبيعات من أجل التحديد 
مبيعات المقدرة للفترة الجيد لحجم الطلب للفترات الالحقة، تليها وظيفة اإلنتاج التي تحتاج إلى معلومات عن ال

الالحقة من أجل ضبط الخطة اإلنتاجية التي ستعتمدها، تليها هي األخرى وظيفة التموين والتي تحتاج إلـى  
معلومات عن حجم اإلنتاج من أجل ضمان التموين الجيد للعملية اإلنتاجية وتجنب اإلنقطاعات التي قد تصيب 

الزمني للعملية التموينية، وهكذا يتضح أن موازنة المبيعات  لاالختالاإلنتاج والناتجة عن ضعف التموين أو 
  .هي حجر الزاوية الذي تبنى عليه مختلف الموازنات األخرى

   
ومن هنا تتجلى الحاجة الملحة للمعلومات حول مختلف التقديرات والتي في صدارتها التنبؤ بالطلب، وذلك     

ومن أجل بلوغ    و تحقيق اإلستراتيجيات المرغوبة،الناجح نحبهدف التسيير الفعال لمختلف الوظائف والسير 
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منهجية علميـة تعتمـد    ارياختتنبأ دقيق بحجم الطلب المستقبلي على منتوجات المؤسسة المعنية بالدراسة تم 
مـا  أو ) سنوات الثمانينـات (بشكل أساسي على السالسل الزمنية العشوائية، التي تعتبر طرح قديم الظهور 

  . جية بوكس جينكينز للتنبؤ والتقديريعرف بمنه

  
  :وهيثالثة مباحث إلى  هذا الفصل نقوم بتقسيم

v  ؛)مطاحن الحضنة بالمسيلة(التعريف بمؤسسة الدراسة : المبحث األول 

v  ؛المؤسسةدراسة منتجات  :الثانيالمبحث 
v  الدراسة القياسية للتنبؤ :الثالثالمبحث. 
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 )نة بالمسيلة ضمطاحن الح(التعريف بمؤسسة الدراسة : المبحث األول 

 
وبما أن مؤسسة مطاحن الحضنة إنما تعد فرع من الفروع التابعة للرياض سطيف، وجب التطرق إلـى      

  : مراحل نشأة وتطور المؤسسة األصلية كما يلي
  

  مالتعريف بالمؤسسة األ :األولالمطلب 

  
بموجب مرسوم تنفيذي، وقـد   1963إلى سنة ) سمباك " (الشركة الوطنية للدقيق والقمح " يرجع تأسيس     

تحت إشرافها أنا ذاك جل القطاعات الخاصة بالمطاحن والمهتمة بتحويل القمـح، صـناعة العجـائن     اندرج
  .الغذائية والكسكسي

خمـس مؤسسـات    اسـتحداث ، تم 1982سنة  )سمباك (وإثر إعادة الهيكلة التي مست الشركة األصلية      
أوسع للمنتجات وتغطية أكبر عدد ممكن من  انتشارفرعية تتوزع عبر مختلف ربوع الوطن من أجل ضمان 

  :الواليات، وهذه المؤسسات هي 

v مؤسسة الرياض بسطيف.  
v مؤسسة الرياض بقسنطينة.  
v مؤسسة الرياض بسيدي بلعباس.  
v مؤسسة الرياض بتيارت.  
v  بالجزائر العاصمةمؤسسة الرياض.  

، نشأة المؤسسـة الصـناعية   27/11/1982الصادر بتاريخ  82/367وبموجب المرسوم التنفيذي رقم      
  .02/04/19901إبتداءا من تاريخ  االستقالليةإلى  انتقلت، ثم "الرياض سطيف " للحبوب ومشتقاتها 

 االجتمـاعي تركيبة رأسـمالها   دج، حيث نجد 5.000.000.000شكل شركة مساهمة برأسمال  واتخذت    
  :تتكون من 

 .الشركة القابضة العمومية الزراعية الغذائية :80%

 .شركات التأمينالمؤسسات المالية والبنوك و: 11% 

  .أشخاص طبيعيين :09% 
                                                           

ماجستیر غیر  عاشور بدار، المفاضلة بین نموذج السالسل الزمنیة ونموذج االنحدار البسیط في التنبؤ بحجم المبیعات في المؤسسة االقتصادیة ، رسالة -1
 .123،ص2006منشورة ، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، قسم العلوم التجاریة، جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة، الجزائر،
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( منها مختصة في تحويل القمح بنوعيه  07شركات،  10من تجمع ل " الرياض سطيف " تتكون مؤسسة    
، "سطيف، مسيلة، برج بوعريريج، بجاية، بسكرة، ورقلـة  " واليات هي  06موزعة عبر ) الصلب واللين 

فـي  ( بذلك للسوق وحدات للعجائن الغذائية والكسكسي، موفرة  05مسمدة ومطحنة و 16 باستغاللكما تقوم 
  ) :المتوسط 

Ø 3070  اليوم من سميد القمح الصلب/ طن. 

Ø 1130  اليوم من سميد القمح اللين/ طن. 

Ø 60  اليوم من العجائن الغذائية/ طن. 

Ø 12  اليوم من الكسكسي/ طن. 

Ø 06  اليوم من العجائن بدون غلوتين موجهة لمرضى األمعاء/ طن. 

Ø 06  فالاليوم من الدقيق اللبني لألط/ طن  . 

إن هذه القيم تعبر عن اإلنتاج اليومي الذي يصدر عن المجمع بصفة عامة نتيجة تجميع اإلنتاج الفـردي      
لتكـون   اختيارهـا لكل مؤسسة تابعة، غير أن مايهمنا منها هو مؤسسة مطاحن الحضنة بالمسيلة، التي تـم  

  .نموذج لتطبيق الجانب العملي من المذكرة
  

  .التعريف بمؤسسة الدراسة :الثانيالمطلب 
  

التعـرف  من خالل " مطاحن الحضنة بالمسيلة " سنحاول فيما يلي التطرق إلى التعريف بمؤسسة الدراسة    
   :كاآلتي  تاريخ المؤسسة ثم الهيكل التنظيمي وتوزيع السلطات داخلها على

  
  تاريخ المؤسسة-1

، وفي تاريخ الحق وبالضبط 1981إلى سنة " بالمسيلة مطاحن الحضنة " يرجع تاريخ بداية نشاط مؤسسة     
" فـي شـكل مسـاهمة    " لرياض سطيف " حولت وحدة الرياض بالمسيلة إلى شركة تابعة  01/10/1997

  . دج مليون 479دج، أما رأسمالها فقد بلغ  مليون 60وبلغ مبلغ المساهمة " مطاحن الحضنة 
ين أحدهما حديث واألخر قديم، فأما الجزء القديم فقد دخل في على قسمين منفصل باالعتمادتشتغل الشركة     

" ، وهو عبارة عن مطحنة ومسمدة  تم إنجازهما من طرف شـركة  1981الفعلي في سنة  االستغاللعملية 
القسم الجديد  استحداثاليوم، في حين تم / طن  100السويسرية، تبلغ  طاقتهما اإلنتاجية ما مقداره " بوهلير 

اإليطالية، وهو عبارة عن مسمدة قـدرة  " غولفيتو " على مؤسسة  باالعتماد 1993سنة  الستغاللاودخل في 
اليوم تعنى بإنتاج كل من السميد الممتاز، السميد العادي، دقيق ممتاز، دقيـق الخبـازة،   / طن  400إنتاجها 

  ).النخالة ( مخلفات عملية الطحن 
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  الهيكل التنظيمي لمؤسسة مطاحن الحضنة بالمسيلة  - 2

 وانتقـال الهيكل التنظيمي ألية مؤسسة إنما يوضح مراكز ومستويات السلطة داخلها، وكذا آليات تـدفق      
األوامر والتعليمات من وإلى المصالح والوحدات المختلفة، ويتكون هذا الهيكل فيما يخص مؤسسة الدراسـة  

  :كما يلي 

  .وهي أعلى الهرم من حيث السلطة، تشرف على جميع المصالح واألقسام :لعامةاالمديرية 

  :العامةاألمانة  -1.2

تعني بالتوثيق واألرشفة لكل ما يصدر أو يرد للمؤسسة من بريد ومراسالت، إضافة إلى تنظيم مواعيـد      
  .للمدير العام بحكم تبعيتها المباشرة له واالستقباالتالزيارات 

  :الحجابة  -2.2

هي عبارة عن غرفة خارجية عند مدخل المؤسسة وظيفتها األساسية توفير األمن والسهر على مراقبـة      
من جهة، كما تمثل من جهة أخرى وحـدة  ) شاحنات مقطورة (والمركبات  والخروج لألفرادحركة الدخول 

  .تخل سريع في حالة نشوب حريق مثال

  :القانونيالمستشار  - 3.2

وظيفته األساسية هي توفير الشكل والغطاء القانوني لمختلف القرارات واإلجراءات التي  محامي المؤسسة    
من الوقوع في ) متمثلة في شخص المدير العام ومدراء المصالح واألقسام ( تصدر عن المؤسسة تجنبا منها 

ابع كل نزاع تكون هذه أخطاء قانونية قد تؤثر على سمعتها أو تعامالتها بشكل أو بأخر، ثم إنه يعنى كذلك بمت
  .الشركة طرفا فيه سواء كانت مع الموردين أو الزبائن أو حتى مع الموظفين بداخلها

  :المحاسب - 4.2

اليومية، الشهرية، الميزانيـة  ( وظيفته األساسية هي مسك حسابات المؤسسة وإعداد الميزانيات المختلفة     
وتقديمها للمدير العام لتوسيع إطالعه في األمور الماليـة  ...) .ة، الميزانية الختامية، جدول المراجعاالفتتاحية

 .التي تعني المؤسسة

  :مراقب النوعية - 5.2

وهو الشخص المكلف بمتابعة نوعية اإلنتاج ومقارنتها بالمعايير المحددة من طرف المؤسسة واإلبـالغ      
لكل صـنف وزن  ( األصناف من المنتجات عن كل خرق لها، سواء كانت هذه المعايير تتعلق بوزن وشكل 

  .، أو التغليف، أو النوعية والجودة)معين وشكل مختلف كذلك 
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   :وهيإضافة إلى ما سبق هناك عدة مديريات داخل المؤسسة وتحت اإلشراف المباشر للمدير العام 

  :االستغاللمديرية *

  : داخل المؤسسة، وهي تتألف من خمسة مصالح كما يلي  االستغاللتعنى بكل ما له عالقة بعملية     
  
  :التموينمصلحة  – 1

الطبيعية  الصيرورةيتمحور جل نشاط هذه المصلحة في ضمان التزويد األمثل بالمواد واللوازم، لضمان     
  :للنشاط اإلنتاجي داخل المؤسسة، ونميز داخلها فرعين مختلفين هما 

Ø  يعنى بعملية الشراء لكل ما تحتاجه المؤسسة من حبوب دون إغفال منه لنوعية المشتريات :الشراءفرع. 

Ø  يهتم بتوثيق كل عملية شراء قام بها الفرع السابق بالكميات والمبالغ، وتقديمها إلى محاسـب   :التقييدفرع
  .الشركة

 

  :الصيانةمصلحة  – 2

مهمتها السهر على محاربة كل األعطال التي قد تصيب األجهزة واآلالت في مختلف المصالح واألقسـام      
  :إلىداخل المؤسسة، وتتفرع هي األخرى 

Ø  يهتم بصيانة األجهزة اإللكترونية كالحواسب والطابعـات، ومختلـف   : فرع اإللكتروميكانيك والكهرباء
 .األجهزة الكهربائية األخرى

Ø  الطاحنة ووسائل المؤسسة األخرى كالشاحنات  اآلالتيهتم بصيانة : يك العام فرع الميكان  ..... 
 

  :اإلنتاجمصلحة  – 3

تقوم هذه المصلحة بمعالجة المدخالت إلى غاية الحصول على المنتج النهائي الموجه للتسويق، وتختلـف      
، حيث نجـد أن  )لعديد من المنتجات رغم أن المدخالت هي نفسها في ا( عملية المعالجة من منتج إلى أخر 

في بعض المراحل، وتقوم هذه المصلحة في نشـاطها   اشتركتخاصة به حتى و إن  إنتاجيةلكل منتج دورة 
  : على مصنعين هما  باالعتماد

Ø  ساعة 24/ قنطار  5000وظيفته تحويل القمح الصلب إلى سميد بطاقة إنتاج ) : أ ( المصنع. 

Ø   1500إلى سميد وفرينة بطاقة إنتاجيـة  ) الصلب واللين ( يقوم بتحويل القمح بنوعيه ) : ب ( المصنع 
 .ساعة على الترتيب 24/ قنطار  1500ساعة،  24/ قنطار 

وكما أن نشاط المصلحة يعتمد على مصنعين، فهو كذلك يضم ثالث فروع  تتمثل فـي فـرع محاسـبة        
  .يبضج، فرع الشحن والتوالمواد، فرع الطحن واإلنتا
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  :مصلحة تسيير المخزون – 4 

يتمحور دور هذه المصلحة في تدوين كل الحركات التي تمس المخزون، إضافة إلـى عمليـات الجـرد        
  .الشهرية والسنوية

األكياس،  محزوناتوتخزين الحبوب، فرع تسيير  استقبالفرع  :هيوتنقسم هي األخرى إلى ثالث فروع     
  .فرع تسيير قطع الغيار والتجهيزات

  
  :التسويقمصلحة  – 5

وهي المصلحة التي تعنى بتصريف وبيع المنتوج النهائي للمؤسسة بعد خروجه من الـدورة اإلنتاجيـة،       
  : وتنقسم هذه المصلحة إلى 

Ø  يقوم بتزويد العمالء بالمنتجات: فرع التوزيع. 

Ø  ما يصدر عن فرع التوزيع من معامالت بيعية يقوم بتسجيل كل: فرع المبيعات. 
 

  :الماليةومديرية اإلدارة *

اخل المؤسسة، هذه المديرية تشرف على إدارة ثالث مصـالح مختلفـة   دهو ذو طابع مالي  تهتم بكل ما    
   :يليوالتنسيق فيما بينها، وهي كما 

  
  :مصلحة المحاسبة و المالية – 1

لتشمل جل المصالح األخرى، وتبقى في نشاط دؤوب لتسجيل كل العمليـات  تمتد عالقات هذه المصلحة     
  :المتعلقة بالنشاط التجاري، وتتفرع إلى 

Ø فرع المالية والصندوق. 

Ø فرع المحاسبة العامة. 

Ø فرع المحاسبة والمبيعات. 

  :وارد البشريةمصلحة الم – 2

لها عالقة مباشرة بالمستخدمين والعمال داخل المؤسسة، حيث تهتم بكل ما له عالقة بالعمال، وهي تتفرع     
  :إلى

  



  دراسة تنبؤیة للطلب على السمید باستخدام منھجیة بوكس جینكینز : الفصل الثالث 

95 
 

Ø فرع تسيير المستخدمين. 

Ø فرع األجور. 

Ø  االجتماعيةفرع الخدمات. 

  :مصلحة الوسائل العامة – 3

  .العامة داخل المؤسسةوهي المصلحة المخولة باإلشراف والرقابة على كافة التجهيزات والوسائل  

  :للمؤسسةيوضح الهيكل التنظيمي  وعلى ما سبق يمكن وضع المخطط التالي الذي
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 2013 -المسيلة  –الهيكل التنظيمي لمؤسسة مطاحن الحضنة ) : 1-3(الشكل رقم 
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   دراسة منتجات المؤسسة :الثانيالمبحث 
  

هم المنتجات التي تنتجها المؤسسة محل الدراسة وكـذا جـل المراحـل    أفيما يلي سنحاول التعرف على     
  :كاآلتياإلنتاجية التي تمر بها 

  
  أهم المنتجات المباعة وطرق التقدير داخل مؤسسة الدراسة :األولالمطلب 

  
أهم الطرق أهم المنتجات التي تنتجها مؤسسة الدراسة، ثم نعرج على على  فالتعرحاول في هذا المطلب سن

  :التقديرعمليات  اإلدارة فيعلمية التي تتبعها ال
  
   أهم المنتجات المباعة -1

هناك ثالث منتجات رئيسية تمول بها مؤسسة مطاحن الحضنة للسوق المحلي والـوطني، متمثلـة فـي        
  .السميد، الفرينة، بقايا الطحين، وسنكتفي في الجانب التطبيقي بالتنبؤ بمنتوج السميد

كغ، وأخرى  10السميد نجد أن المؤسسة تنتج أحجام مختلفة الوزن، فهناك أكياس ذات حجم ففيما يخص     
نفس تقسيمات السميد مـن حيـث    هكغ، أما منتوج الفرينة  فهو اآلخر ل 50كغ، والثالثة ذات حجم  25ذات 

ـ  اختالفالفئات المستهلكة  لهذه المنتجات ما يعني  الختالفالحجم، وذلك نظرا  وع الطلبـات،  األذواق وتن
  . السابقين المنتجينمشتق عن  منتجالذي يعتبر ) النخالة ( الثالث  المنتجوكذلك 

  
  طرق التقدير المتبعة لدى المؤسسة – 2

 االعتمادعلى مستوى المؤسسة ومن أجل التنبؤ المستقبلي بحجم المبيعات لمختلف أصناف المنتجات يتم     
على مبيعات السنوات السابقة لكل منتج علـى   وباالعتمادعلى أسلوب السلسلة الزمنية وبشكل مبسط، حيث 

 االتجـاه على مركبة وحيدة للسلسلة الزمنية وهي مركبة  باالعتمادحدى، يتم تحيد حجم المبيعات المتنبأ بها 
نبأ به لكل منتج ثم جمعه مع الحجم ، وبالحصول على الحجم المت)دون مراعات المركبات األخرى(العام فقط 

به للفترة المواليـة لمبيعـات    يتم الحصول على حجم المبيعات الكلي المتنبأ اآلخرين المنتجينالمتنبأ به من 
  .1المؤسسة ككل

 
 

  

                                                           
قتصادیة، رسالة ماجستیر غیر نموذج االنحدار البسیط في التنبؤ بحجم المبیعات في المؤسسة االضلة بین نموذج السالسل الزمنیة وعاشور بدار، المفا 1

 .129، ص2006العلوم التجاریة، قسم العلوم التجاریة، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة ، الجزائر،، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر ومنشورة
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  مراحل العملية اإلنتاجية :الثانيالمطلب 
 

األولية المتمثلة في القمح الصـلب والقمـح   إن العملية اإلنتاجية بهذه المؤسسة ترتكز على تحويل المواد     
اللين للحصول على منتجات تامة الصنع كالسميد والفرينة بمختلف أنواعها، وكذلك الحصـول علـى بقايـا    

  :الطحن المتمثلة في النخالة، ويتم هذا على مستوى عدة مراحل وهي 

  
 التموين الداخلي  مرحلة - 1

إلـى مخـازن    المحزوناتالمادة األولية من صوامع التخزين التابعة لمصلحة تسيير  انتقالوهي مرحلة     
تعطـل آالت الطحـن، أو   ( الورشات، وتكون هذه العملية مستمرة وال تتوقف إال في بعض الحاالت مثـل  

ن المواد األولية عن طريق ناقـل آلـي بـي    انتقال، ويتم )التخفيض من اإلنتاج، أو نقص في عملية التموين 
  .صوامع التخزين والوحدات اإلنتاجية

  
  التنظيف األولي مرحلة - 2

بعد تموين مخازن الورشات تلي ذلك عملية التنظيف األولي، حيث تمر كميـات القمـح داخـل اآلالت        
الخاصة بالتنظيف األولي التي تقوم بتنقية القمح من الزوائد والشوائب الكبيرة، حيث توجد آالت خاصة لتنقية 

المرحلة يكون القمح قد زالت القمح من مادة الحديد، وأخرى تقوم بتصفية الحجارة والحصى، ومن خالل هذه 
   .  منه معظم الشوائب واألوساخ

          
    التنظيف النهائي مرحلة - 3

في هذه المرحلة تنتقل كميات القمح بواسطة مضخات هوائية إلى نوع ثاني من أجهزة التنظيف، حيـث      
لحبيبات القمح ولها ميل محدد للسطح الذي فوقـه كميـات    اهتزازيةتتميز هذه األجهزة بأنها تقوم بحركات 

القمح، حيث يتم تدحرج حبيبات القمح إلى األسفل، وتجمع في مجاري التخزين، أما باقي الشوائب المتبقية من 
  .عملية التنظيف األولي فإنها ترسل إلى األعلى إلى سلة األوساخ

  
   إضافة المياه مرحلة - 4

اإلنتاج بإضافة كميـات   مسئولالصافية المخزنة درجات رطوبة مختلفة، وهنا يقوم  تكون لكميات القمح    
،  حيث هذه الدرجة محددة وفقا لمعايير تقنية، %15.5و  %15الرطوبة ما بين  تصبح درجةمن الماء حتى 

بقايـا  وذلك من أجل تسهيل عملية الطحن فيما بعد، وكذلك لمساعدة فصل الغالف الخارجي الذي تنتج عنه 
 .الطحن، وهناك أجهزة خاصة تقوم بتحديد كميات الماء المضافة وأخرى لمراقبة درجات الرطوبة
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  التقني نتظاراالفترة  - 5
من أجل امتصاص القمح لكميات الماء المضافة فإنه يتطلب وقتا للقيام بذلك، باإلضافة إلى رفع درجـات      

حسب نوعية القمح، حيث نجد أن متوسط االنتظار  االنتظارالرطوبة إلى المستوى المرغوب، وتختلف فترة 
ساعات، وكذلك حسب درجة الرطوبة األولية في  8ساعات، بينما القمح اللين يصل حتى  4للقمح الصلب هو 

   . %10إلى  7المادة التي تتراوح بين 

  
   الطحن عملية - 6

لمتطلبات التقنية الموضـوعة مـن طـرف     في هذه المرحلة تقوم آالت الطحن بكسر حبيبات القمح وفقا    
  .مصلحة اإلنتاج، وذلك من أجل الحفاظ على خصوصية حبة القمح، وكذلك لفصل الغالف الخارجي عن اللب

 
   الغربلة عملية - 7

تلي كل عملية طحن مباشرة عملية غربلة، حيث تمر جزيئات القمح المكسورة على غربال مصنف تقنيا     
المسامات، وتنتج عن هذه العملية إما جزيئات خشنة ترجـع لعمليـة الطحـن     وانغالقحسب درجات انفتاح 

مجددا، وإما مادة جاهزة قابلة للتصنيف، وتشكل عمليتي الطحن والغربلة حلقة مغلقة أي ال تتوقـف عمليـة   
  .الطحن حتى يتم تصنيف الجزيئات إلى مادة جاهزة

  
  مرحلة تجميع األصناف وتخزينها  - 8

عن عملية الغربلة تصنيف الجزيئات حيث يعبر كل صنف على نوع من المنتوج، ويسلك كل صنف  ينتج    
  .مجرى معين ينتهي به المطاف إلى صوامع التخزين للمواد الجاهزة

   
  مرحلة التوضيب والتخزين - 9

ـ بعد عملية التخزين في صوامع الورشات للمادة الجاهزة تأتي عملية التو     يب، حيـث يقـوم العامـل    ض
بتحضير األكياس، وبمجرد وضع الكيس على فتحة قنوات التفريغ والضغط على الزر تتم عمليـة التفريـغ   
( تلقائيا مع الوزن المحدد، ومن ثم مرور األكياس على آلة الخياطة بعد وضع بطاقة البيانات الخاصة للمنتج 

  ...).االستهالكمثل تاريخ اإلنتاج، ومدة 

جـاهزا   المنتجمن الورشات إلى مساحات التخزين بناقالت خاصة، ومنها يصبح  المنتجلك يتم إخراج وبعد ذ
  .للتسويق
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  الدراسة القياسية للتنبؤ :الثالثالمبحث 
  

الضبط ما تعلق بمنهجيـة  بمن خالل هذا المبحث سنحاول تطبيق ما تم التطرق إليه في الفصل الثاني و     
بإدخالها على المعطيات الشهرية لمبيعـات السـميد   وذلك بوكس جينكينز، إذ هي المنهجية المعنية بالتطبيق 

     :بمؤسسة مطاحن الحضنة كما يلي 
  
  

  توصيف المعطيات المستخدمة :األولالمطلب 
التمثيل البياني لها والتعليق عليها بمـا  والمقصود هنا هو الدراسة الوصفية للمعطيات الشهرية من خالل     

  :يتناسب وهو ما سنبينه كالتالي 
   
  نمذجة مبيعات المؤسسة من السميد - 1

السميد مما يسمح لنـا بتكـوين     منتجيعبر عن كمية المبيعات الشهرية من   )1-3(رقم  الجدول الموالي    
  : وهي موضحة كما يلي  مشاهدة 60شهرية للمبيعات تتضمن  سلسلة

     كمية المبيعات الشهرية من منتوج السميد) : 1-3(الجدول رقم 
  قنطار :  الوحدة                                                                    

  

  

  

  

  

  

  .المصلحة التجارية لمؤسسة مطاحن الحضنة: المصدر 

2012 2011 2010 2009 2008  
 جانفي 325460 386654 438586 565518 624292
 فيفري 425007 563938 430875 706414 622541
 مارس 500470 590203 392085 773961 610090
 أفريل 427993 506972 355587 660379 532736
 ماي 579257 563947 427181 783860 677182
 جوان 632111 581661 350638 485219 559185
 جويلية 459420 430996 329420 539641 600084
 أوت 463244 563572 402235 410910 516390
 سبتمبر 324002 309006 440669 551130 539926
 أكتوبر 600324 464974 351479 577462 585962
 نوفمبر 400595 445913 300440 565999 647712
 ديسمبر 391233 463974 556063 515111 532219
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 دراسة وصفية لبيانات السلسلة  – 2

اإلقليمي ( السميد الموجهة لتلبية الطلب المحلي   منتجالسلسلة الموجودة لدينا تمثل المبيعات الشهرية من     
مشاهدة شهرية ممتدة من جانفي  60وكذلك المحددة بما يعادل ) وحدة القياس(والوطني، والمقدرة بالقنطار ) 

قنطار ) 300440( بـ قنطار وقيمة دنيا )506001.8(، بمتوسط حسابي يساوي  2012إلى ديسمبر   2008
قنطار وهي األخرى سجلت كذلك في ) 783860(، أما القيمة العليا فتقدر بـ 2010نوفمبر  سجلت في شهر

 .2011شهر ماي من السنة 

عـن   إن عدد المشاهدات المتوفرة في السلسلة الموضحة أعاله لهيا كافية للتوصل إلى نموذج مالئم يعبر    
 .الظاهرة المدروسة

  :جدول من خالل المنحني البياني التالي ويمكن تمثيل  بيانات السلسلة  المبينة في ال    

  )Y(التمثيل البياني للسلسلة األصلية ) : 2-3(الشكل رقم     

  
 Eviews5برمجية  باستخداممن إعداد الطالب : المصدر                        

، نالحظ وجود المركبة ) 2- 3(الموضح في الشكل رقم ) Y(من خالل التمثيل البياني للسلسلة الزمنية 
العام ، كما يتبين من خالل الشكل أن نموذج هذه السلسلة يأخذ الشكل الضربي  االتجاهالموسمية ومركبة 

 .وذلك إلمكانية رسم هذا المنحنى بين خطين مستقيمين متباعدين
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  الكشف عن طبيعة السلسلة  – 3
التعرف على طبيعة السلسلة محل الدراسة، مـا إذا كانـت جمعيـة أو     نهدف من خالل هذه الخطوة إلى

  :، وعليه نقوم بالخطوات التالية من عدمه استقرارهاضربية، من أجل أخذ صورة أولية عن 

 تجانس المتوسطات الكشف عن–1.3

يعتمد على مقارنة المتوسطات الحسابية لمختلف السنوات التي شملتها الدراسة كما يلي  االختبارإن مبدأ هذا   
:  

  جدول مقارنة المتوسطات): 2-3(الجدول رقم 

  
  SPSS 16.0من إعداد الطالب باستعمال برمجية : المصدر    

، أن االنحراف المعياري لألشهر في كل سنة عن متوسطها، يختلـف مـن   )2-3(في الجدول رقم  نالحظ   
  .  سنة إلى أخرى ما يعد دليل على اختالف المتوسطات

أن االخـتالف فـي    ، نالحـظ مع باقي السنوات) كمثال للمقارنة( 2008من خالل مقارنة متوسط سنة و    
مـن الناحيـة    يأخذ بعين االعتبـار  ههرة المدروسة، وعليه فإنالمتوسطات واضح وجلي بحكم كبر قيم الظا

                        . اإلحصائية

  تجانس التباین اختبار – 2.3

  :التالية  االختبارتجانس التباين من خالل صيغة  اختبارنهدف من خالل هذا الجدول إلى     

                                                                  mj
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  .تجانس التباين بين السنوات :بـنقبل فرض العدم القائل  αإذا كان مستوى المعنوية أكبر من     
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  جدول تحليل التباين: )3-3(الجدول رقم 

  
 SPSS 16.0برمجية  باستعمالمن إعداد الطالب : المصدر 

، وبالتـالي نـرفض   %5أقل من مستوى المعنويـة   P.Valueنالحظ من خالل الجدول السابق أن قيمة     
  .على األقل من التباينات غير متساوية اثنينالفرض العدمي ونقبل الفرض البديل القائل بأن هناك 

لها متوسطات مختلفة من سنة ألخرى، وكذلك لها تباين ) Y(السلسلة وهكذا نستنتج من خالل ما سبق أن     
 .مختلف، وهذا يدل على أن السلسلة جدائية، أي أنها غير مستقرة

 

  دراسة إستقرارية السلسلة : المطلب الثاني 

  
 سنحاول فيما يلي التعرف على استقرار السلسلة محل الدراسة من عدمه، من خالل القراءة اإلحصـائية     

  .، وكذا اختبارات الجذر الوحدوي لديكي فولر)Y(لدالتي االرتباط الذاتي والجزئي للسلسلة األصلية 

  
  السلسلة استقرار اختبار – 1

الكشف عن طبيعة السلسلة  يظهـر جليـا و    واختبارمن خالل الرسم البياني لمعطيات السلسلة من جهة     
  :كما يلي  وتتجلى خطواتهخطوة البد منها،  إستقرارية السلسلة اختبارالسلسلة، إال أن  استقراربوضوح عدم 
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  الذاتي والجزئي االرتباطدالة  – 1.1

  )Y(الذاتي والجزئي للسلسلة األصلية  االرتباطدالة : )3-3(الشكل رقم       

  

 Eviews5برمجية  باستخداممن إعداد الطالب : المصدر                             

k=2,1الذاتي أن المعامالت المحسوبة من أجل الفجوات  االرتباطنالحظ من خالل دالة      تختلف معنويا   
خارج مجال الثقة ( %5عن الصفر عند مستوى معنوية 







 +−
T

،
T

، ثم تتناقص بوتيرة سريعة نحو )96.196.1

  Ljung-Box اختبار استعمالالصفر، وهذا ال يكفي للحكم على إستقرارية السلسلة من عدمها وعليه نلجأ إلى 
 ةإحصـائي أعاله، حيث توافق   k≥28الذاتي ذات الفجوات  االرتباطلدراسة المعنوية الكلية لمعامالت دالة 

  :في الشكل أعاله، أي   Q-Statآخر قيمة في العمود  *Qوبة المحس االختبار
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376.42لدينا اإلحصائية المحسوبة      
*

=Q  337.41المجدولة  ةاإلحصائيأكبر من
2

05.0
=χ  ومنه نـرفض

  .%5الذاتي تساوي معنويا الصفر عند مستوى معنوية  االرتباطفرضية العدم القائلة بأن كل معامالت 
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-Augmented Dickey اختبـار بإجراء )  Ljung-Box (السابق  االختبارتوصل إليه  ويمكن إثبات ما    

Fuller  كما يلي:  

  الجذر الوحدوي اختبار –2.1

 :03تقدير النموذج  §

  Yللسلسلة  ADF الختبار 03تقدير النموذج : )4- 3(الشكل رقم 

 

 Eviews5برمجية  باستخداممن إعداد الطالب : المصدر 

  :أنمن خالل بيانات الجدول نالحظ     

 .العام معدوم االتجاهمعامل وهذا معناه أن :  0.05  >0.09 •

ال ) اإلحصائية المحسوبة لديكي فولر بالقيمة المطلقة أكبر من القيمة الجدوليـة : (| 3.48-| >| 4.90-| •
  .جذر وحدوي يوجد
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  :وعليه وحسب منهجية ديكي فولر نقدر النموذج الثاني     

 :02تقدير النموذج  §

 Yللسلسلة  ADF الختبار 02تقدير النموذج : )5- 3(الشكل رقم 

 

 Eviews5برمجية  باستخداممن إعداد الطالب : المصدر 

  :أنمن خالل بيانات الجدول نالحظ     

0:0نرفض فرضية العدم :  0.05 <  0.0061 • =CH 

  .أي أن المعامل الثابت غير معدوم    
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 :01تقدير النموذج  §

 Yللسلسلة  ADF الختبار 01تقدير النموذج : )6- 3(الشكل رقم

 

 Eviews5برمجية  باستخداممن إعداد الطالب : المصدر 

   :أنمن خالل بيانات الجدول نالحظ     

، )اإلحصائية المحسوبة لديكي فولر بالقيمة المطلقة أقل من القيمة الجدولية: (ٍ | 1.946-| <| 0.173-| •
 .وهي غير مستقرة DSمن النوع  Yأي أن السلسلة 

  السلسلة استقرارإزالة عدم  –3.1

على السلسلة  فنحصلمن الدرجة األولى  الفروقمن السلسلة األصلية نقوم بإجراء  االستقرارإلزالة عدم     
   :التالية) DY(المعدلة 

  DY=Y(t) – Y(t-1) :أنحيث 
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  DYمن الدرجة األولى  بالفروقالتمثيل البياني لقيم السلسلة المعدلة : )7- 3(الشكل رقم 

  
 Eviews5برمجية  باستخداممن إعداد الطالب : المصدر 

يتضح لنا أنها موازية لمحـور   )7-3(الشكل رقم والموضحة في  DYمن الرسم البياني للسلسلة المعدلة     
فإنما يدل علـى   شيءوهذا إن دل على ، ايد مع الزمنوال تتز) 0(وهي تتذبذب حول القيمة صفر  الفواصل
  .العام من السلسلة المعدلة االتجاه انعدام

  DYللسلسلة المعدلة  والجزئي الذاتي االرتباط دالة – 4.1

 الفروقعن طريق إجراء (الجزئي للسلسلة المعدلة  واالرتباطالذاتي  االرتباطنقوم فيما يلي بدراسة دالتي     
أدناه بالنسبة إلى مجال ) 8-3(من خالل تتبع وضعية األعمدة الموضحة في الشكل  ،DY) األولىمن الدرجة 

  .الثقة الموضح بالخط المتقطع في الشكل
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  DYالذاتي والجزئي للسلسلة المعدلة  االرتباطدالة : )8- 3(الشكل رقم 

 

 Eviews5برمجية  باستخداممن إعداد الطالب : المصدر 

k=1الذاتي أن المعامالت المحسوبة من أجل الفجوة  االرتباطنالحظ من خالل دالة      تختلف معنويا عن   
خارج مجال الثقة ( %5الصفر عند مستوى معنوية 







 +−
T

،
T

، ثم تتناقص بوتيرة سـريعة نحـو   )96.196.1

  Ljung-Box اختبار استعمالالصف، هذا ال يكفي للحكم على إستقرارية السلسلة من عدمها وعليه نلجأ إلى 
 ةإحصـائي أعاله، حيث توافق   k≥24الذاتي ذات الفجوات  االرتباطلدراسة المعنوية الكلية لمعامالت دالة 

  :في الشكل أعاله، أي   Q-Statآخر قيمة في العمود  *Qالمحسوبة  االختبار
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261.35لدينا اإلحصائية المحسوبة     
*

=Q  415.36المجدولة  ةاإلحصائيأقل من
2

05.0
=χ ومنه نقبل فرضية

  .%5الذاتي تساوي معنويا الصفر عند مستوى معنوية  االرتباطالعدم القائلة بأن كل معامالت 
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   DYالمعدلة الجذر الوحدوي للسلسلة  اختبار – 5.1

 DYللسلسلة  ADF الختبار 03تقدير النموذج : )9- 3(الشكل رقم 

 

  Eviews5برمجية  باستخداممن إعداد الطالب : المصدر 

  :نجد أن الجدول أعالهمن     

  .العام معدوم االتجاهوهذا يعني أن معامل :  0.05> 0.85 •
  .ويدوالتي تعني غياب الجذر الوح: | 3.48-| >| 12.41-| •

  :النموذج الثاني نقدر  ADFمنهجيةوحسب     
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    :02تقدير النموذج  §

 DYللسلسلة  ADF الختبار 02تقدير النموذج : )10- 3(الشكل رقم 

  
  Eviews5برمجية  باستخداممن إعداد الطالب : المصدر 

  :أنمن خالل الجدول نالحظ     

  : دنا هذا إلى تقدير النموذج التاليومنه نستنتج أن المعامل الثابت معدوم، وعليه يقو:  0.05 > 0.73 •
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  :01تقدير النموذج  §

 DYللسلسلة  ADF الختبار 01تقدير النموذج : )11- 3(الشكل رقم 

  
  Eviews5برمجية  باستخداممن إعداد الطالب : المصدر 

  :أنكذلك من الجدول أعاله نالحظ     

أي أن  إحصائية ديكي فولر المجدولة بالقيمة المطلقة أكبر من تلـك  : | 1.946-|  >| 12.619-|  •
 .مستقرة DY المحسوبة، وعليه يمكننا القول أن السلسلة 

تحمل خصائص التوزيع الطبيعي أم ال، من أجل ذلـك   (Dy)ما إذا كانت السلسلة المستقرة  اآلنسنختبر     
 : Eviewsببرمجية  باالستعانةذلك و  Jarque-Berra اختبار استعماليمكننا 

 

  

  

 



  دراسة تنبؤیة للطلب على السمید باستخدام منھجیة بوكس جینكینز : الفصل الثالث 

113 
 

 Dyمعامالت التوزيع الطبيعي للسلسلة : )12- 3(الشكل رقم 

 

 Eviews5برمجية  باستخداممن إعداد الطالب : المصدر 

 ، Skewnessمن قيمة معاملي التناظر والـتفلطح   انطالقاإن دراسة التوزيع الطبيعي لهذه السلسلة تتم     

Kurtosis  على الترتيب:  

v اختبار Skewness  )0 ):فرضية التناظر  اختبار:
10 =vH اإلحصائية، نقوم بحساب: 

                                96.146.0

59
6

0147171.0
6

02/1
1

1 <−=
−−

=
−

=

T

Bv  

96.1لدينا 
1
<v  :ومنه نقبل فرضية العدم، أي أن السلسلة متناظرة.  

v اختبار Kurtosis  )0) : فرضية التفلطح الطبيعي  اختبار:
2:0 =vH : 

                                           96.144.0

59
24

3282863.3
24

32
2

<=
−

=
−

=

T

Bv  

96.1بما أن 
2

<v  :فرضية التفلطح الطبيعي للسلسلة قبلن.  

  حيث نالحظ أن هذه األخيرة    Jarque-Beraإحصائية  باستعماليمكن التأكد من ذلك     

99.5)2(40.0
2

05.0
=<= χJBوعليه السلسلة المستقرة تتوزع توزيعا طبيعيا ،.  
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  حسب منهجية بوكس جينكينز  DY ـتقدير نموذج للتنبؤ ب: المطلب الثالث 

  
السلسلة ننتقل إلى أهم مرحلة وهي مرحلة تقدير نموذج التنبؤ حسب منهجيـة   استقراربعد الوصول إلى     

  .بوكس جينكينز

  
  التعرف على النموذج  – 1

 MA و AR للنمـاذج   q و pوالتعرف على أي نموذج وفق منهجية بوكس جينكينز يعني تحديد الرتب     

  ).conelogramme(الذاتي  االرتباطعلى شكل دالة  باالعتمادعلى الترتيب وذلك 

الموضـحة  ) DY(الذاتي للسلسلة المعدلة بالفروقات من الدرجة األولى  االرتباطوعند مالحظة شكل دالة    
تأخذ الرتبة  MA و  AR، وعليه النماذج 1سابقا نجد أن هناك مشاهدة واحدة خارج مجال الثقة هي المشاهدة 

1.  

 

  تقدير النماذج والفحص الشخصي لهذه النماذج – 2

بعد تقدير ومعاينة النماذج الممكنة، يكون النموذج المختار هو الذي يعطي أحسن توفيقة بـين المعـايير       
akaike وschwarz  أي تصغير هذين المعيارين ،: 

  النموذج األمثل اختيارجدول يوضح ) : 4-3(الجدول رقم 

  akaike /schwarzمعيار   نوع النموذج المرشح

 )1،1،0( ARIMA  25.88/25.92  

)1،1،1( ARIMA  25.88/25.91  

  )1،1،0( ARIMA  25.88/25.95  

  .Eviews5برمجية  باستخدام من إعداد الطالب: المصدر                                     

ـ         ى منتـوج السـميد هـو النمـوذج     نالحظ أن النموذج األمثل الذي يعبر عـن تغيـرات الطلـب عل
)1،1،0(ARIMA    

  :كما يلي  Eviews5برمجية  باستعمالونتائج التقدير تظهر    
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  تقدير النموذج األمثل: )13- 3(الشكل رقم 

  
  Eviews5برمجية  باستخداممن إعداد الطالب : المصدر 

εε   :وعليه يمكن كتابة النموذج األمثل على الشكل      1
5536.0

−
−=∇

tt
Y 

 DYاألولى من الدرجة  تالمعدلة بالفروقاالتمثيل البياني لبواقي السلسلة -1.2

من  DY سلسلة البواقي للسلسلة المعدلة بالفروق من الرجة األولىسنحاول فيما يلي التعرف على استقرار 
 .المتعلقين بهاالقراءة اإلحصائية لدالتي االرتباط الذاتي والجزئي و التمثيل البياني لها، عدمه، من خالل

  DYالتمثيل البياني لبواقي ): 14- 3(الشكل رقم 
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  Eviews5من إعداد الطالب باستخدام برمجية : المصدر 

يتضح لنا أنهـا موازيـة    )14-3(الشكل رقم والموضحة في  DYلسلسلة المعدلة لبواقي ا من الرسم البياني
يعد مؤشر علـى اسـتقرار   وهذا وال تتزايد مع الزمن، ) 0(وهي تتذبذب حول القيمة صفر  لمحور الفواصل
  .سلسلة البواقي

  التوزيع الطبيعي للبواقي  اختبار – 2.2

  معامالت التوزيع الطبيعي لبواقي التقدير: )15- 3(الشكل رقم 

  
  Eviews5برمجية  باستخداممن إعداد الطالب : المصدر 

 ، Skewnessمن قيمة معاملي التناظر والتفلطح  انطالقاإن دراسة التوزيع الطبيعي لسلسلة  البواقي تتم     
Kurtosis  على الترتيب:  

v اختبار Skewness  )0 ):فرضية التناظر  اختبار:
10 =vH اإلحصائية، نقوم بحساب: 

                                96.122.0

59
6

0070293.0
6

02/1
1

1 <=
−

=
−

=

T

Bv  

96.1لدينا 
1
<v: ومنه نقبل فرضية العدم، أي أن السلسلة متناظرة.  

v اختبار Kurtosis  )0) : فرضية التفلطح الطبيعي  اختبار:
2:0 =vH : 
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                                  96.135.1

59
24

3864617.2
24

32
2

<=
−

=
−

=

T

Bv  

96.1بما أن 
2

<v  :فرضية التفلطح الطبيعي للسلسلة قبلن.  

  حيث نالحظ أن هذه األخيرة    Jarque-Beraإحصائية  باستعماليمكن التأكد من ذلك     

99.5)2(093.0
2

05.0
=<= χJBوعليه السلسلة المستقرة تتوزع توزيعا طبيعيا ،.  

 . لسلسلة البواقي االحتماليوهو ما يعد دليل آخر على طبيعية التوزيع :  0.05 >0.95كما أن     

  الذاتي للبواقي االرتباطدالة  تحليل –3.2

  DYالذاتي لسلسلة البواقي للسلسلة  االرتباطشكل دالة : )16- 3(الشكل رقم 

  
  Eviews5برمجية  باستخداممن إعداد الطالب : المصدر 
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655.18)24(415.36لدينا     
2

05.0

*
=<= χQ جميع معامالت دالة  بانعدام، ومنه نقبل فرض العدم الذي يقر

  . الذاتي، أي أن سلسلة البواقي مستقرة االرتباط

  تجانس التباين اختبار – 4.2

وجود عالقة بين األخطاء والمتغيرات المستقلة، ونستخدم هنـا   اختبارإلى  االختبارنهدف من خالل هذا     
  .ARCH-LM اختبارأو  LM اختبار

  DYلسلسلة البواقي للسلسلة  ARCH-LM اختبارنتائج : )17- 3(الشكل رقم 

  
  Eviews5برمجية  باستخداممن إعداد الطالب : المصدر 

526745.1)2(99.5 :لدينا    
2

05.0

2 =<= χRn،  إضافة إلى أن( ) 05.0216.0223.0 يوجـد   وبالتالي ال و<
 .، وهذا جيد للنموذج)أي أن هناك تجانس في تباين النموذج(في التباين  اختالف

 الذاتي بين األخطاء االرتباط اختبار – 5.2

)1.93، حيث لدينا )D-W(نستخدم إحصائية دوربن واطسون  االختبارإلجراء هذا       ) =−WD  وهي تقع
 .بين األخطاء ارتباطمن مجال الثقة لقبول فرضية عدم وجود ض

  .من كل ما سبق نستنتج أن النموذج المختار مقبول إحصائيا     
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 التنبؤ - 3

، فإنه يمكن كتابتـه علـى الشـكل    1بما أن النموذج المقدر ينتمي إلى المتوسطات المتحركة من الدرجة    
 :التالي

 

( )δε
εε

2

1

.0
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tttY
→

−=∇
− 

   :وعليه    

( )
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  :ولدينا 
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   :وكذلك    

( )
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YYقنطار
Y
Y

فیفريجانفي

فیفري

فیفريفیفريجانفي

==⇒

=−=∇

−=∇ εε
  

وهكذا نكون بصدد نموذج تنبؤي ساكن أو ثابت عبر الفترة المعنية بالتنبؤ، وعليه وحسب هذا النمـوذج      
قنطار كل شهر مـن السداسـي األول لسـنة     571334مؤسسة المعنية طلب حجمه فإننا نتوقع أن تواجه ال

2013.  
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 الثالثخالصة الفصل 

مطـاحن الحضـنة   " معطيات سابقة لمبيعات مؤسسـة  في هذا الفصل تم القيام بالدراسة التطبيقية على     
طريقة  ستعمالاوذلك بعد تقديم المؤسسة محل الدراسة بصفة مختصرة، حيث تم السميد  منتجمن " بالمسيلة 

 5من معطيات شـهرية لمـدة    انطالقا، ومن ثم توصلنا إلى النتائج النهائية لعملية التنبؤ ) نزيجينك -بوكس(
 سـتعمال امـع   السميد منتجل، وذلك 2012إلى غاية نهاية سنة و، 2008من سنة  بتداءاسنوات ماضية، أي 

 بدون ARIMA)0.1.1(أن السلسلة تتبع النموذج ، وفي األخير وجد SPSS16.0و 5Eviewsين البرنامج
قنطار كل شهر من السداسي األول لسنة  571334كما نتوقع أن تواجه المؤسسة المعنية طلب حجمه  الثابت
أن  هـا يمكن نموذج تنبؤي مبني على أسس إحصائيةومنه عن طريق هذه الدراسة يتم تقديم للمؤسسة ، 2013
  .تسييرها ةقيطر، وبالتالي ترفع من مستوى أدائها وتحسن المعني للمنتجفي إجراء التنبؤات  هتستعمل
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 لما لـه مـن   فرع الصناعات الغذائية للدراسة الحديث عن في القسم األول من الجانب النظريلقد تناولنا     

فهو يلعب دور حيوي في تحريك الفروع الصناعية كالتعبئة  األخرى االقتصاديةبين القطاعات  مكانة متميزة
  . مختلف القطاعاتوالتغليف والصناعات الهندسية والكيميائية إلى جانب عالقته التشابكية مع 

  
وتعتبر الصناعات الغذائية نتاج تقنية علوم األغذية والعالقات التي تربطها بعمليات التصنيع الغذائي، وتعد     

أو عدد المصانع خالل المدة األخيرة  االستثماراتميا وعالميا من أكبر الصناعات وأهمها من حيث محليا وإقلي
بسبب الزيادة المضـطردة فـي الـنمط     تساعااوعلى المستوى العالمي، بل إنها من أسرع الصناعات نموا 

  .للمنتجات الغذائية المصنعة واحتياجاتهمالغذائي وتعدد رغبات المستهلكين  االستهالكي

 

ظلت الصناعات الغذائية في الجزائر تحتل المرتبة الثالثة بين الفروع الصناعية األخرى، أي بعد كل مـن      
فرعي الحديد والبناء وهذا من حيث التشغيل أو من حيث مساهمتها في النـاتج الـوطني الخـام أو القيمـة     

لفالحي نظرا لقوة التشابك القطاعي لهذا الفرع، كما نستنتج أن قـدرة  وتربطه عالقة قوية بالقطاع ا ،المضافة
  .القطاع الزراعي في تموين هذا األخير ظلت دون المستوى المطلوب في تزويده بالمواد الخام الزراعية

  
 قتصـادي افي ظل التوجه الجديد للدولة قصد إعطـاء دفـع    انطلقتإن ترابط مختلف اإلصالحات التي     
تنفيذ نصـوص القـوانين التشـريعية    ي، يبدو أنه ذاب في التباطؤ ، والتخلص من رواسب الماضجتماعياو

، هذا التباطؤ كان أثره بارزا على القطاعـات  االجتماعيوالتنفيذية، إلى جانب الحذر من زيادة تفاقم الشرخ 
الذاتي، الذي ظل  فاءاالكتوبالخصوص القطاع الزراعي والصناعي الغذائي الذي حال دون تحقيق  قتصاديةالا

  .يراود أهداف الدولة في التحقيق

 

المستخدمة في عمليات األساليب اإلحصائية أما القسم الثاني من الجانب النظري فهو مخصص للحديث عن     
داخل وخارج المؤسسة من توافر نظام فعال للمعلومات التسويقية  طلبيتطلب القيام بعملية التنبؤ بالالتنبؤ، إذ 

  .ييريةالقرارات التس تخاذاوالتي تساعد في 

  
تتمثل األساليب المستخدمة في عملية التنبؤ تبعا لمعيار المنهجية المعتمدة إلى قسمين رئيسين هما األساليب     

د على الطرق الغير نظامية والتي تعتمد على الخبرة والتجربة والتقدير الذاتي، واألساليب النظامية التي تعتم
العلمية وتتسم بالموضوعية وضآلة التأثير الذاتي، بحيث تعطي نفس المعلومات المستخدمة لتفسير أية ظاهرة 

  .من قبل أشخاص مختلفين نتائج متماثلة
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تنقسم األساليب النظامية إلى نماذج سببية وغير سببية، حيث يعتمد المتغير موضوع البحث فـي النمـاذج      

على نظرية معينة في تفسير الظاهرة يتم صـياغة   عتمادالوباتغيرات تفسيرية توضح سلوكه، السببية على م
علـى القـيم التاريخيـة    فهي تعتمد  النماذج الغير سببية  ى شكل نموذج رياضي قابل للتقدير، أماالعالقة عل

تفسر سلوكه، حيث هناك العديـد  للمتغير المراد التنبؤ بقيمته المستقبلية وال تحتاج إلى تحديد المتغيرات التي 
، والتي حاولنا اإلحاطة بها بشكل منهجي جينكنز -من هذه الطرق ولعل أبرزها وأكثرها شيوعا طريقة بوكس

 االختبـارات ، ثم تناولنا مختلـف  االقتصاديةيجب إتباعها في معالجة المعطيات بداية بالتطرق للمراحل التي 
  . الالزم إجراءها خالل كل مرحلة

  
لذا قمنا في دراستنا الميدانية بتطبيق إحدى طرق التنبؤ بالمبيعات على المدى القصـير، وهـي طريقـة        

 منـتج ة تحاكي الطلب الشـهري علـى   دمشاه 60سلسلة زمنية من جينكنز، حيث تم تطبيقها على  -بوكس
 ،"مطاحن الحضـنة بالمسـيلة   " على معطيات مؤسسة الدراسة  اعتمادا السميد منتجصناعي غذائي أال وهو 

لكمية المبيعات في الفترات المستقبلية، وهذه التقديرات تكون بمثابة ) تنبؤات (بهدف الحصول على تقديرات 
من هذا مدى فعالية هذه الطريقة والتي نضعها بين أيدي  ستنتجنااومؤشر لنجاح عملية الرقابة في المؤسسة، 

البيع، حيث من إيجابيات هذه الطريقة و اإلنتاج  ليلحساب التنبؤ في مجا ستعمالهااالمؤسسة بغرض  مسئولي
النموذج األفضل، بعد إجراء  ختياراهو ) ، التنبؤختبارالاالتعرف على النموذج، التقدير، (في جميع مراحلها 

  .االختباراتعديد 

  
   :اقتراحات

وخاصة القسم المتعلق بواقع الصناعات الغذائية في الجزائر فإنه يمكـن   النظريللجانب المعالجة  خالل من
   :ما يلي  اقتراح
v ية السيما تلك التي تعـرف مشـاكل   اإلسراع في إيجاد آليات وميكانيزمات لخوصصة المؤسسات العموم

إلـى  السـلطات العموميـة   تي تعرف تدهورا مقلقا يدعو ال ،صعوبات مالية كان لها أثرها على اإلنتاجو
  .اإلسراع في تقويم معمق لوضعية القطاع العمومي لهذا الفرع 

v البحث عن حلول مالئمـة   الصناعي الغذائي سيساهم أكثر فيين التنسيق بين القطاع الزراعي وإن تحس
الضغوط التي تعيشها مؤسسات فرع الصناعات الغذائية السيما تلك المتعلقـة بـالمواد الخـام    للمشاكل و

  .من جهة وندرتها لبعض النشاطات من جهة ثانية الفالحية ونقصها
v ـ    ةتوفير بيانات عن الصناعات الغذائي الفالحـة   تـي وزار عمن خالل قواعد معلومات يـتم ربطهـا م

  .والصناعة
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الحلول  قتراحايمكن  مؤسسة الدراسةوالنقائص الموجودة في  من الدراسة النتائج المتوصل إليهاأما ما يتعلق ب
 :التالية

ü  نظام فعال للمراقبة على مستوى كل الوحدات بعد توضيح المسؤولياتإنشاء. 

ü تصميم نظام معلومات فعال لرصد جميع المعلومات المتعلقة بوظائف المؤسسة، وبخاصة وظيفة البيع.  
ü إقامة مصلحة التنبؤ بالمبيعات بالتعاون مع خبراء السوق والتسويق.  
ü اإلدارة بالتنبؤ بمبيعاتها، فإنه يكون  اهتمتؤ والتقديرات، فإذا العناية أكثر بتطبيق الطرق العلمية في التنب

  .في إمكانها أن تحول أساليب التنبؤ إلى أداة قوية في رسم سياسة البيع
ü الموجودة بين األهداف والنتائج المحققة فعال االنحرافاتمن  انطالقاالقرارات  اتخاذ. 

ü تاحةالعقالني للطاقة البشرية والمادية الم االستغالل.  
  

يبقى على عاتق الدولة بذل المزيد من المجهودات لتحسين المحيط الذي تنشـط فيـه مؤسسـات فـرع          
الصناعات الغذائية، لتذليل الصعوبات التي ما تزال تعاني منها خاصة في ميادين التموين، التمويل، الحصول 

  .ثقل اإلجراءات اإلدارية وغيرهاوعلى العقار الصناعي، 
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 ملخص
عدة مشاكل  االستقاللالجزائرية منذ  ةاالقتصاديالبلدان السائرة في طريق النمو تواجه المؤسسات  مثل سائر   

وكغيرها من المؤسسات الوطنية شهدت مؤسسات الصناعات الغذائية عدة تحوالت، تزامنت والبرامج ، وإختالالت
بإعادة هيكلة  ، مرورا)2014- 2010(البرنامج الخماسي غاية وإلى  االستقاللغداة  انطلقتالتي التنموية 

على  قتصاديةا روللصناعات الغذائية في الجزائر آثاي، ثم برنامج دعم النمو، دقتصاالالمؤسسات، فبرنامج اإلنعاش ا
  .البيئية المتبادلة بينها وبين البيئة التي تنمو في رحابها اآلثارالمتغيرات الكلية، باإلضافة إلى 

واإلدارية في ظل التقدم التكنولوجي، لم تعد تكتفي  واالجتماعيةمن جهة أخرى نالحظ أن البحوث االقتصادية     
 االتجاه، بل إن القرارات بطريقة سطحية واتخاذالنتائج  واستخالصسباب بعرض المشاكل ودراسة الظواهر وتحديد األ

  .سائل اإلقناع اإلحصائيةطرق القياس الكمي وو استخدامالعام في كل هذه البحوث هو 
 مؤسسة"لمؤسسة دراسة الحالة  تنبؤيوهو المغزى من القيام بهذه الدراسة، حيث نسعى إلى إيجاد نموذج قياسي    

، وبالتالي "منتوج السميد"للمساعدة في تقدير الطلب المستقبلي من منتوج إستراتيجي " مطاحن الحضنة بالمسيلة
أداة إحصائية وهي منهجية بوكس جينكينز  باستخدامالمساعدة على رسم الخطط المستقبلية بشكل أكثر قربا للواقع 

  .للتنبؤ
ث عن واقع الصناعات الغذائية في الجزائر بينما دلفصل األول يتحا :فصولمن أجل ذلك قسمنا العمل إلى ثالثة     

 .يعالج الفصل الثاني أهم األساليب اإلحصائية المستخدمة في التنبؤ، وخصص الفصل األخير لدراسة الحالة

Résumé 
 
 Comme d'autres pays en voie de développement, les entreprises économiques algériennes sont en 
face de pas mal de problèmes et de déséquilibres depuis l'indépendance, elle a dû trouver des 
solutions avec tous les moyens et le potentiel qu'elle possède. Et comme les autres entreprises 
nationales , les entreprises alimentaires a connu plusieurs changement, celui-là a coïncidé avec la 
relance économique qui a débuté le lendemain de l'indépendance et jusqu'à ce que le programme 
Quinquennal (2010 -2014 ), en passant par la restructuration des institutions, le programme de la 
relance économique, puis le programme de soutien à la croissance. 
D'autre part, les industries alimentaires a un impact économique sur les variables globales, en plus 
des impacts environnementaux échangés entre eux entre l'environnement lui-même dans lequel, il 
se développent. 

 
D'autre part et à la lumière des progrès technologiques, nous constatons que la recherche 
économique, sociale et administrative, ne se contentent plus seulement des problèmes et des 
études des phénomènes, l'identification des causes, en plus du fait de tirer des conclusions et 
prendre des décisions de manière superficielle, mais la tendance générale dans toute cette 
recherche est celle de l'utilisation de méthodes de mesure quantitative et la persuasion statistique. 
L'objectif de l'étude que nous menons est de trouver un modèle de mesure prédictif; étude de cas: 
"Entreprise des HODNA de M’sila ", le but est d'aider à estimer la demande future du produit 
stratégique: la semoule, don c'est contribuer à prévoir et tracer l'avenir de plus près à la réalité en 
faisant usage d'un outil statistique qui est la méthodologie "Box Jenkins" de prévision. 

  
  
  


