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  201  تقييم منوذجي املدى الطويل واملدى القصري قياسيا وحتليل النتائج: الفرع الثاين 

  207  الثالثخالصة الفصل 
    في الجزائرالقطاعات الرائدة واستراتيجية النمو غير المتوازن  :الرابعالفصل 

  210  متهيد
  211  التشابك االقتصادي ومنهجية اختيار القطاعات الرائدة: املبحث األول

  211  أمهية دراسة التشابك االقتصادي وأهم أنواعه :املطلب األول
  211  أمهية دراسة التشابك االقتصادي: الفرع األول
  212  أهم أنواع التشابك االقتصادي: الفرع الثاين

  212 حالة التخصيص الكامل: أوال
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  213 حالة التشابك العشوائي: ثانيا
  213 حالة التشابك اجلزئي املدرج: ثالثا
  214 حالة التشابك املدرج الكامل: رابعا

  215 حالة التشابك الكامل: خامسا
  215  منهجية تشخيص القطاعات الرائدة يف االقتصاد : املطلب الثاين

  216 األثر الكلي للسحب: الفرع األول
  K (  216(مؤشر روابط اجلذب اخللفية الكلية : أوال
  푈( 217(مؤشر روابط اجلذب اخللفية الكلية املعدلة : ثانيا

  218 األثر الكلي للدفع : الفرع الثاين
  B( 218(األمامية الكلية مؤشر روابط اجلذب :  أوال
  U ( 220(مؤشر روابط اجلذب األمامية الكلية املعدلة : ثانيا

V	(معامالت االختالف : الفرع الثالث   V( 220		و
ملؤشري األثر الكلي  االقتصاد اجلزائري وفقا إختيار قطاعات النشاط االقتصادي الرائدة يف: الثايناملبحث 
Uللسحب  U)واألثر الكلي للدفع ) ( V)	ومعامالت االختالف  ( V	و	 )  

222  

  223  2012القطاعات الرائدة خالل سنة : املطلب األول
  230  2013القطاعات الرائدة خالل سنة : املطلب الثاين

  237  2014القطاعات الرائدة خالل سنة : املطلب الثالث
موعة الرائدة : املبحث الثالث موعة األوىل(دراسة أداء قطاعات ا   246  )   ا

  246  مسامهة القطاعات يف توليد القيمة املضافة االمجالية: املطلب األول
  252  .مسامهة القطاعات يف إمجايل كتلة األجور: املطلب الثاين

موعات اخلمس االوىل ةدراسة املردودي: املطلب الثالث   259  .  املالية لقطاعات ا
  267  الرابعخالصة الفصل 

      ة للنمو االقتصادي في الجزائريالرئيس المصادر لتحديد دراسة قياسية :الخامسالفصل 
  269  متهيد

  270  ) 2014- 1991(دراسة قياسية للفرتة  - مصادر النمو االقتصادي يف اجلزائر: املبحث األول 
  ARDL(  270(شرح  منهجية االحندار الذايت لفرتات اإلبطاء الزمين املوزعة : املطلب األول
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  270  .خصائصها وشروط تطبيقها: الفرع األول
  ARDL  271خطوات تطبيق منهجية : الفرع الثاين
اجلزائر خالل أثر ترقية إمجايل تراكم رأس املال الثابت احلقيقي على النمو االقتصادي يف : املطلب الثاين 

  274  2014-1993الفرتة 

  274  اخلاص بالنموذج املقرتح األول ودراسة استقرار النتغريات ARDLصياغة منوذج : الفرع األول 
  279  بطاء املثلى والتأكد من التكامل املشرتك وتقدير العالقة طويلة املدىحتديد فرتات اإل: الفرع الثاين 
أثر ترقية االستثمار على املستوى القطاعي على النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل  :املطلب الثالث

  281  . 2014-1993الفرتة 

اخلاصة بالنماذج املقرتحة ودراسة استقرار  ARDLالصياغة الرياضية لـنماذج : الفرع األول
  281  السالسل الزمنية ملتغريات النماذج

  286  املقرتحةتقدير وتقييم النماذج : الفرع الثاين
أثر ترقية رأس املال البشري ورأس املال املادي على النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل : املطلب الرابع 

  298  ) 2014-1993(الفرتة 

  298  صياغة النماذج ودراسة استقرار املتغريات اجلديدة: الفرع األول
  ARDL  298صياغة النماذج املقرتحة وفق منهجية  :أوال
  299  دراسة استقرار سلسليت مؤشري االستثمار يف الرأس املال البشري : ثانيا

  300  تقدير وتقييم النماذج: الفرع الثاين
  300  النموذج املقرتح السادس : أوال
  302  النموذج املقرتح السابع: ثانيا
  304  النموذج املقرتح الثامن: ثالثا

  315  )2014- 1980(دراسة قياسية للفرتة  -النمو االقتصادي يف اجلزائر مصادر: املبحث الثاين 
  315  )2014-1980(أثر ترقية االستثمار على النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة : املطلب األول

  315  صياغة النموذج ودراسة استقرار متغرياته: الفرع األول
  318  االختبارات نتائج تقدير النموذج وخمتلف: الفرع الثاين
أثر ترقية االستثمار واالنفتاح التجاري على النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة : املطلب الثاين

1980 -2014  322  

  323  تقدير وتقييم النموذج املقرتح العاشر :الفرع األول
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  332  تقدير وتقييم النموذج املقرتح احلادي عشر:  الفرع الثاين
  345  اخلامسخالصة الفصل 

  348  اخلامتة
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  الصفحة عنوان الجدول الرقم
)2-1(   101  )2012-2002(تطور حصيلة املشاريع االستثمارية يف اجلزائر خالل الفرتة  

)2-2( حصيلة املشاريع االستثمارية يف اجلزائر حسب احلالة القانونية خالل الفرتة  
)2002-2015 ( 104  

)2-3( مقارنة حسب احلالة القانونية للحصيلة االمجالية للمشاريع املنجزة يف اجلزائر خالل  
  110 )2012-2002(باحلصيلة االمجالية خالل الفرتة ) 2015-2013(الفرتة 

)2-4( حسب نوع االستثمار للحصيلة االمجالية للمشاريع املنجزة يف اجلزائر خالل مقارنة  
  111  )2012-2002(باحلصيلة االمجالية خالل الفرتة ) 2015-2013(الفرتة 

)2-5( مقارنة حسب القطاعات للحصيلة االمجالية للمشاريع املنجزة يف اجلزائر خالل الفرتة  
  113 )2012-2002(الفرتة باحلصيلة االمجالية خالل ) 2013-2015(

)2-6( مقارنة حسب مصدر رؤوس األموال للحصيلة االمجالية للمشاريع املنجزة يف اجلزائر  
  114 )2012-2002(باحلصيلة االمجالية خالل الفرتة ) 2015-2013(خالل الفرتة 

)2-7( اجلزائر على مقارنة بني احلصيلة االمجالية للمشاريع االستثمارية األجنبية املنجزة يف  
  115 ).2012-2002(و) 2015-2013(مستوى القطاعات خالل الفرتتني 

)2-8( -2009(مسامهة احملروقات يف إمجايل ايرادات امليزانية العامة يف اجلزائر خالل الفرتة  
2015 (  120  

)2-9( تطور مسامهة احملروقات يف امجايل الصادرات يف كل من اجلزائر واملغرب وتونس  
  125  )2015-2009(الفرتة خالل 

)2-10( يف اجلزائر خالل ) ميزان املدفوعات(تطور أسعار احملروقات ورصيد احلساب اجلاري  
  125  )2015-2009(الفرتة 

)2-11( تطور ترتيب اجلزائر وتونس واملغرب حسب مؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال  
  127  للبنك الدويل

)2-12( وتونس ضمن مؤشرات االدارة الرشيدة خالل الفرتة تطور وضع اجلزائر واملغرب  
)2009-2015(  140  

)3-1(   156  )1949-1989(منو الناتج احمللي اخلام احلقيقي يف اجلزائر يف الفرتة  

)3-2( يف اجلزائر خالل الفرتة ) االستهالكي واالستثماري(تطور معدل منو امجايل االنفاق  
)1989-1994) (%(  156  
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)3-3( قيمة إمجايل خدمة الدين ونسبتها إىل إمجايل الصادرات يف اجلزائر خالل الفرتة تطور  
)1989-1994( 157  

)3-4(   158  ) (%)1994- 1989(تطور معدل منو القطاعات املنتجة يف اجلزائر يف الفرتة  
)3-5(   159 )1998- 1995(منو الناتج احمللي اخلام احلقيقي يف اجلزائر خالل الفرتة  

)3-6( تطور قيمة إمجايل خدمة الدين ونسبتها إىل إمجايل الصادرات يف اجلزائر خالل الفرتة  
)1995-1998(  160  

)3-7( -1995(تطور قيمة إمجايل الصادرات  وصادرات احملروقات يف اجلزائر خالل الفرتة  
1998 (  160  

)3-8( باملليار دوالر ) 1998-1992(تطور إحتياطي العملة الصعبة يف اجلزائر للفرتة  
  161  أمريكي

)3-9( يف اجلزائر خالل الفرتة ) االستهالكي واالستثماري(تطور معدل منو امجايل االنفاق  
)1995-1998) (% (  161  

)3-10( نفقات التجهيز السنوية ألهم قطاعات النشاط خارج احملروقات يف اجلزائر خالل  
  162  ) 1998-1994(الفرتة 

)3-11(   162  (%)أهم القطاعات االنتاجية  تطور معدل منو 

)3-12( )  1998- 1995(تطور مؤشر االنتاج الصناعي للقطاع العام الوطين خالل الفرتة  
  164  )%100=  1989:  الوحدة(

)3-13( - 2001(توزيع املخصصات املالية لربنامج دعم االنعاش االقتصادي خالل الفرتة  
2004( 169  

)3-14(   171                 .االقتصادي اإلنعاش دعم برنامج عريملشا القطاعي التوزيع   
)3-15(   172  )%() 2004- 1999(  خالل الفرتة ومنو أهم القطاعات معدل النمو االقتصادي 
)3-16(   173  )2009- 2005(التوزيع حسب األبواب ملخصصات برنامج دعم النمو  
)3-17(   175  ) (%)2009-2005(تطور معدالت النمو احلقيقية خالل الفرتة  
)3-18(   175  )%( )2009-2005( منو أهم قطاعات النشاط االقتصادي خالل الفرتة 

)3-19( تقسيم خمصصات التنمية البشرية ضمن برنامج توطيد النمو االقتصادي حسب  
  177 )الوحدة مليار دينار(القطاعات 

)3-20(   179 (%) )2014-2010( تطور معدالت النمو احلقيقية خالل الفرتة 



 XVI                                                                            فهرس الجداول 

)3-21(   179 )%( )2014-2010( النمو ألهم قطاعات النشاط خالل الفرتة تمعدال 
)3-22(   181   )2014- 2001(اجلزائر خالل الفرتة تطور الرتكيب اهليكلي لصادرات   

)3-23( يف  وإمجايل واردات السلع واخلدمات الوطين مجايل االنفاقإل القيمة احلقيقية تطور 
  195    )2014-2001(اجلزائر خالل الفرتة 

)3-24( Ln(نتائج إختبار جذر الوحدة على مستوى سلسلة   dep  ( باستخدام إختبار
ADF    195  

)3-25( Ln(نتائج إختبار جذر الوحدة على مستوى سلسلة   imp ( باستخدام إختبار
ADF    196  

)3-26( Ln)∆(سلسلة ملخص نتائج إختبار جذر الوحدة على مستوى   imp)  ( حسب
  ADF   197الصيغة الثانية من اختبار  
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)3-34(   204  القصريعلى منوذج املدى  ARCHنتائج إختبار   

)4-1(   212  مصفوفة التخصيص الكامل 
)4-2(   213  مصفوفة التشابك العشوائي 
)4-3(   214  املدرجمصفوفة التشابك اجلزئي  
)4-4(   214  مصفوفة التشابك املدرج الكامل  
)4-5(   215  مصفوفة التشابك الكامل 
)4-6( موعة األوىل    223    2012لسنة  )الرائدة( ترتيب قطاعات النشاط االقتصادي اخلاصة با
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)4-7( موعة الثانية لسنة      224    2012ترتيب قطاعات النشاط االقتصادي اخلاصة با
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)4-11( موعة السادسة لسنة  قطاعات    228  2012النشاط االقتصادي اخلاصة با
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)4-20( موعة الثامنة لسنة     236  2013قطاعات النشاط االقتصادي اخلاصة با
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)2001-2014 (  248  
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2014(  257  
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لقد ازداد االهتمام بظاهرة النمو االقتصادي من قبل خمتلف الدول وخباصة الدول النامية اليت نالت استقالهلا 
باهتمام الكثري من االقتصاديني وهو ما نتج  احلرب العاملية الثانية، فحظيت بذلك هذه الظاهرةالسياسي بعد 

بعدها (عنه العديد من نظريات ومناذج النمو االقتصادي، واليت حاولت إعطاء تفسري هلذه الظاهرة االقتصادية 
ا أو عناصرها، وكيفية قياس معدالت ) النظري والكمي هذا النمو باإلضافة إىل كيفية ومعرفة خمتلف حمددا

ذه الظاهرة ما كان لوال الدور املهم  ىاحملافظة عل النمو احلقيقي واملستقر يف األجل الطويل، وكل هذا االهتمام 
يف حتقيق التنمية االقتصادية، من منطلق أن النمو االقتصادي الذي ينتج عن زيادة الطاقة اإلنتاجية  الذي تلعبه

ي من السلع واخلدمات يعترب من أهم أسس حتقيق التنمية االقتصادية اليت تتطلب إىل جانب أو اإلنتاج الفعل
  .حدوث تغريات اقتصادية هيكلية) منو وزيادة يف معدل النمو االقتصادي ( ذلك 

من هذا املنطلق كانت والزالت معدالت النمو االقتصادي اليت تؤدي إىل حدوث زيادات حقيقية مطردة يف 
د من الدخل هدف وغاية إسرتاتيجية تعمل خمتلف الدول النامية ألجل بلوغها وحتقيقها، فقامت نصيب الفر 

الكثري منها بانتهاج وتبين عديد اإلصالحات االقتصادية والسياسات االستثمارية وذلك يف حماولة منها للرفع من 
م توفرها على متطلبات معدالت منوها االقتصادي، غري أن معظمها عجزت عن حتقيق ذلك وهذا ليس لعد

واحتياجات حتقيق التنمية االقتصادية من موارد مادية وبشرية، إمنا يعود بالدرجة األوىل إىل عجزها عن توظيف 
ا  املوارد املالية املتاحة هلا بشكل أمثل يسمح هلا بعث وخلق استثمارات حقيقية منتجة تسهم يف رفع طاقا

  .دياالنتاجية وحث معدالت منوها االقتصا

ا كباقي الدول النفطية حققت عوائد  ولقد عانت اجلزائر كغريها من الدول النامية يف هذا اجلانب، حيث أ
مالية كبرية يف السنوات األخرية بفعل االرتفاع الكبري الذي عرفته أسعار احملروقات يف األسواق العاملية، وهو ما 

يف إطار ما يعرف بسياسة ) 2014-2001(مسح هلا باعتماد ثالث برامج تنموية طموحة خالل الفرتة 
االنعاش االقتصادي، وذلك بغية ترقية وبعث االستثمارات يف القطاع احلقيقي وتنويع مصادر دخل االقتصاد 
الوطين وإخراجه من التبعية للمحروقات، غري أن املتتبع لوضع االقتصادي الوطين يف الوقت الراهن يتضح له 

لقطاع احملروقات وضعف أداء قطاعاته اإلنتاجية، وهو ما يشكل خطر على مدى استمرار تبعيته الكبرية 
يار الكبري الذي شهدته أسعار احملروقات بدء من  االقتصاد الوطين واألمن االجتماعي خاصة يف ظل اال

وبقي كذلك إىل اليوم، هلذا ويف ظل هذه الظروف فإن البحث عن السبل املناسبة خللق  2014منتصف سنة 
  .    اقتصاد وطين قوي يتميز بالتنوع يف مصادر دخله يعد مطلب ملح وجد ضروري وبناء

    :اإلشكالية

  :يعلى ضوء ما سبق ميكن طرح إشكالية هذا البحث كما يل

  ؟  ما مدى تأثير ترقية االستثمار على النمو االقتصادي في الجزائر
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 :الفرعية اليت تستدعي اهتماما خاصا وهي ولدراسة وتناول هذا املوضوع جيدر بنا طرح جمموعة من األسئلة

يئة مناخ استثماري مالئم )1  هذه اجلهود وكيف انعكست ،ما هي أهم إجراءات وجهود الدولة لتحسني و
 على حصيلة املشاريع االستثمارية عامة وخارج احملروقات خاصة ؟

 ما مدى قدرة املناخ االستثماري يف اجلزائر على جذب املستثمرين األجانب؟ )2
أداء اجلهاز  يف حتسني) 2014-2001(نعاش االقتصادي للفرتة برامج اإل سامهتإىل أي مدى  )3

 االنتاجي الوطين؟
ما هي قطاعات النشاط االقتصادي اليت ميكن اعتمادها كأقطاب منو لتعمق من درجة التشابك االقتصادي  )4

 يف اجلزائر؟
؟ وما مدى استجابته )2014- 1993(ة خالل الفرت  ما هي أهم حمددات النمو االقتصادي يف اجلزائر )5

 للتغريات احلاصلة فيها؟

  :فرضيات البحث 

من أجل معاجلة األسئلة الفرعية للبحث ومن مث اإلشكالية الرئيسية، جيدر بنا صياغة بعض الفرضيات 
  :ياألساسية ملوضوع البحث لتكون منطلقا لدراستنا، وميكن أن نوجزها فيما يل

يئة مناخ استثماري مالئم إىل حتسن يف حصيلة املشاريع االستثماريةلقد أدت جهود الدولة  )1  ؛ممثلة يف 
 يتميز املناخ االستثماري يف اجلزائر بضعف قدرته على تشجيع وجذب املستثمرين األجانب؛ )2
حتسن أداء اجلهاز االنتاجي  مل)2014-2001(برامج االنعاش االقتصادي اليت اعتمدت يف الفرتة  )3

 الوطين؛  
 الصناعة التحويلية بشكل عام وبعض فروعها بشكل خاص األقدر على تعميق التشابك االقتصادي تعترب )4

 الوطين؛
يعترب إمجايل تراكم رأس املال الثابت احلقيقي وامجايل عدد العمال واالنفتاح التجاري على اخلارج من أهم  )5

 .  حمددات النمو االقتصادي يف اجلزائر

  :أسباب البحث ودوافعه

  :جاء اختيار هذا املوضوع للدوافع التالية لقد 

بالضعف وعدم  - غالبا-اجلزائري الذي يرتبط أداؤه بأداء قطاع احملروقات الذي يتسم  دطبيعة االقتصا )1
يارات الكبرية اليت تشهدها أسعار احملروقات يف األسواق الدولية كما  االستقرار، وذلك نتيجة للتقلبات واال
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هن،  ومنه إدراك حقيقة أن بعث وترقية االستثمار يف خمتلف القطاعات اإلنتاجية هو حاصل يف الوقت الرا
 يعد أمر ضروري لبناء اقتصاد وطين قوي يتميز بالتنوع يف مصادر دخله؛

إن متغري االستثمار يؤثر بصفة مباشرة على أغلب املتغريات االقتصادية األخرى  كالصادرات والواردات  )2
غريها من املتغريات، وهو ما يعين يف احملصلة تأثريه املهم على معدل النمو واألجور واالستهالك إىل 

 االقتصادي؛
اورة وهو  )3 ضعف قدرة االقتصاد الوطين على جذب االستثمارات األجنبية املباشرة املنتجة مقارنة بالدول ا

 .ما يستدعي النظر يف خلفيات ذلك

  : أهداف البحث

  :ل إىل جمموعة من األهداف، ميكن أن نلخصها فيما يليحناول من خالل دراستنا هذه الوصو 

إبراز أهم العوامل املعرقلة لنمو االستثمار يف اجلزائر وخباصة يف القطاع اإلنتاجي من جهة، ومن جهة أخرى  )1
 .  إبراز خمتلف آليات تصحيحها

ا على حتفيز االستثمار  )2 بشكل عام وجذب تقييم سياسة التحفيز على االستثمار يف اجلزائر ومدى قدر
 .  املستثمرين األجانب بشكل خاص

حتديد أهم قطاعات النشاط االقتصادي اليت هلا القدرة على تعميق درجة التشابك االقتصادي الوطين،  )3
 لتتخذ كأقطاب منو تعطى هلا األولوية يف اخلطط التنموية؛

حتديد املصادر الرئيسية للنمو االقتصادي يف اجلزائر باالعتماد على اسلوب النمذجة القياسية، والنظر يف  )4
 . مدى استجابته للتغريات يف خمتلف هذه املصادر

  :منهج وأدوات البحث

من أجل اإلحاطة واإلملام مبختلف اجلوانب اليت ترتبط مبوضوع هذا البحث، سنعتمد يف دراستنا هذه على 
ووصف  والنمو االقتصادي لالستثماربوصف خمتلف النظريات املفسرة  سنقومحيث املنهج الوصفي التحليلي، 

خصائص هاتني الظاهرتني وحتديد العالقة بينهما، باالضافة لوصف وإبراز أهم احلقائق اليت تتعلق باالقتصاد 
القتصادي، كما سنقوم باعتماد أسلوب الوطين وتطور أدائه من مرحلة االصالحات إىل مرحلة برامج االنعاش ا

حتليل املدخالت واملخرجات لتحديد القطاعات الرائدة يف االقتصاد الوطين لتتخذ كأقطاب منو لتعميق درجة 
القياسية يف حماولة لبناء مناذج قياسية  التشابك االقتصادي بني خمتلف القطاعات، وسيتم أيضا اعتماد النظرية

ائر، ميكننا من خالهلا حتديد مدى استجابته للتغريات يف امجايل تراكم رأس املال الثابت للنمو االقتصادي يف اجلز 
  .احلقيقي والتغريات يف حمدداته االخرى
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أما عن األدوات اليت سنستخدمها يف هذا البحث فستكون يف األساس عبارة عن مصادر ومراجع أساسية 
لرسائل والندوات واملؤمترات العلمية، واملراجع االلكرتونية ذات متعلقة باملوضوع، باإلضافة إىل خمتلف الدوريات وا

الذي اعتمد لتحديد القطاعات الرائدة وفق منهجية املدخالت واملخرجات،   Excelالصلة بالبحث، وبرنامج
  . الذي ميكننا من تقدير خمتلف النماذج القياسية بسهولة Eviews9باالضافة إىل برنامج 

  :حدود الدراسة

  :كما يلي اإلطار العام هلذه الدراسة حمدداسيكون 

 :الحدود الموضوعية )1
  والنمو يف الفكر االقتصادي) احمللي واألجنيب(خمتلف املفاهيم العامة واألسس املتعلقة باالستثمار. 
  خمتلف اجلهود املبذولة يف اجلزائر لتهيئة مناخ استثماري مالئم، وكيفية انعكاسها على واقع االستثمار

 . روقاتخارج احمل
 :الحدود المكانية  )2

 :دراسة حالة اجلزائر وذلك من خالل 

 تشخيص أداء االقتصاد الوطين بصفة عامة وأداء القطاعات االنتاجية بصفة خاصة. 
  تشخيص قطاعات النشاط االقتصادي وحتديد أيها أقدر على تعميق الرتابط االقتصادي األمامي

 . واخللفي
  االقتصادي يف اجلزائر وحتديد مدى استجابته للتغريات يف أهم حمدداتهبناء مناذج قياسية للنمو. 
 :الحدود الزمانية )3

-2012حيث سيتم حتديد القطاعات الرائدة باالعتماد على جداول املدخالت واملخرجات للسنوات 
، وستجرى بعدها 2014-1993، أما النمذجة القياسية ستكون أوال خالل الفرتة 2014 - 2013

، حيث مت توسعة الفرتة األوىل وذلك ملتطلبات مرتبطة بتجاوز املشاكل القياسية 2014-1980الفرتة خالل 
 ).امسخلالفصل ا(سيتم ذكرها يف موضعها 

  :موقع البحث من الدراسات السابقة

ق إن التطرق إىل دراسة وحتليل موضوع االستثمار وأمهيته يف رفع معدالت النمو االقتصادي واالسهام يف حتقي
التنمية االقتصادية الشاملة ال يعترب بالعمل اجلديد، حيث أن هناك العديد من األحباث اليت تناولت هذا املوضوع 

  : أو أحد جوانبه بإسهاب،  ومن بني هذه األحباث 
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 :دراسة بعنوان  )1

  دراسة تحليلية لمناخ االستثمار في الجزائر

من إعداد ناجي بن حسني، وهي عبارة عن أطروحة دكتوراه علوم غري منشورة يف العلوم االقتصادية، من 
، وحبثت هذه الدراسة يف مدى قدرة مناخ االستثمار احلايل يف اجلزائر 2007-2006جامعة منتوري قسنطينة، 

االطار تقوم هذه الدراسة  على تشجيع منو االستثمار اخلاص الوطين وجذب االستثمار األجنيب، ويف هذا
بتشخيص دقيق للوضعية االقتصادية للجزائر قصد ابراز أهم نقاط القوة يف االقتصاد اجلزائري والعوامل اليت 
تساهم يف تعزيزها من جهة وتوضيح نقاط الضعف وأسباب اخللل فيه والبحث يف كيفية احلد منها من جهة 

  .ثانية

  :نتائج نذكرومن أهم ما توصلت إليه الدراسة من 

 التأثري الكبري للعوائق املؤسسية على نشاط املستثمرين الوطنيني واألجانب؛  
 الزيادة اليت كان ينتظر حدوثها يف االستثمارات اخلاصة يف ضوء االصالحات اليت نفذت مل تتحقق 

  بالوجه املطلوب حىت اآلن؛
 ا مع حجمها؛عدم تناسب مردودية االستثمارات العمومية االمجالية اليت مت الق  يام 
 الصناعية  حمدودية جدوى االستثمار األجنيب يف اجلزائر نظرا حملدودية االستثمارات األجنبية يف القطاعات

اليت تساهم يف رفع معدالت النمو وتوفري مناصب الشغل وحتسني مستوى التكنولوجيا املستخدمة، حيث 
ولوجيا لبلدان جنوب وشرق أسيا، مل تلعب على عكس اليابان اليت سامهت يف االستثمار ونقل التكن

 أوروبا نفس الدور بالنسبة لبلدان املغرب العريب عامة واجلزائر بصفة خاصة؛
  متركز االستثمارات الوطنية اجلديدة يف عدد حمدود من واليات الوطن، فرتاُجع القطاع العمومي الذي

القرن املاضي مل يتم تعويضه مبستثمرين حقق قدرا من التوازن اجلهوي يف السبعينات والثمانينات من 
  جدد؛

 :دراسة بعنوان )2

  ).2011- 1970(االستثمار في رأس المال البشري وأثره على النمو االقتصادي ــــ حالة الجزائر 

من اعداد حممد موساوي، وهي عبارة عن أطروحة دكتوراه دولة من جامعة أبو بكر بلقايد ــــ تلمسان للسنة 
، وحبثت هذه الدراسة عن أثر االستثمار يف رأس املال البشري على النمو 2015- 2014اجلامعية 

ار يف رأس املال البشري االقتصادي يف اجلزائر، حيث اعتمد الباحث على عدة متغريات للداللة على االستثم
ــ  هي عدد املسجلني ضمن املراحل التعليمية، واالنفاق على التعليم، وخمرجات التعليم العايل، مث عمل بعدها ـ
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باعتماد على مؤشرات املرونة ـــ على قياس مدى استجابة النمو االقتصادي يف اجلزائر لكل متغري من هذه 
مدى استجابته للتغريات يف بعض املتغريات االقتصادية كإمجايل االنفاق املتغريات الثالثة، زيادة على دراسة 

  . الوطين وإمجايل الصادرات

  :وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج نذكر أمهها فيما يلي 

  النمو االقتصادي يف اجلزائر ال يستجيب للتغريات يف عدد املسجلني يف التعليم االبتدائي، حيث أن زيادة
 .%0.029تؤدي إىل زيادة النمو االقتصادي بنسبة أقل وقدرها  %1يف هذا الطور بــ عدد املسجلني 

  النمو االقتصادي ال يستجيب للتغريات يف عدد املسجلني ضمن التعليم العايل، حيث أن زيادة عدد
 ..%0.034تؤدي إىل زيادة النمو االقتصادي بنسبة أقل وقدرها  %1املسجلني يف هذا الطور بــ 

  االقتصادي ال يستجيب للتغريات يف عدد املتخرجني ضمن التعليم العايل، حيث أن زيادة عدد النمو
 ..%0.1تؤدي إىل زيادة النمو االقتصادي بنسبة أقل وقدرها  %1املتخرجني بــ 

   النمو االقتصادي ال يستجيب للتغريات يف قيمة إمجايل الصادرات، حيث أن ارتفاع هذه األخرية بـ
 ..%0.5زيادة النمو االقتصادي بنسبة  تؤدي إىل 1%

   النمو االقتصادي ال يستجيب للتغريات يف قيمة إمجايل االنفاق الوطين، حيث أن ارتفاع هذا األخري بـ
 ..%0.39تؤدي إىل زيادة النمو االقتصادي بنسبة  1%

 :دراسة بعنوان )3

  )2012- 1970(  الجزائر حالة االقتصادي ــ دراسة النمو على العمومية النفقات تأثير

من اعداد طاوش قندوسي، وهي عبارة عن أطروحة دكتوراه دولة من جامعة أبو بكر بلقايد ــــ تلمسان للسنة 
) العمومية النفقات( احلكومي اإلنفاق حجم تأثري ، وحبثت هذه الدراسة عن مدى2014-2013اجلامعية 

واعتربه منوذجا مرجعيا نتيجة ملا ) Ram(على منوذج رام  اجلزائر، وقد اعتمد الباحث يف النمو االقتصادي على
  .يوفره من سهولة يف فهم وحتديد نوع النفقات العمومية اليت تؤثر يف النمو االقتصادي

  :ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج نذكر ما يلي

 من النفقات نسبة ونتكا عندم مبعىن، %30 الناتج من العمومية النفقات لنسبة املثلى القيمة بلغت 
 اخلام الداخلي الناتج على اجيايب بشكل ستؤثر النفقات يف زيادة أي فإن %30 من أقل الناتج

 .صحيح والعكس احلقيقي،
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 نفقات نسبة تكون عندما مبعىن، %10.9  الناتج من التجهيز نفقات لنسبة املثلى القيمة بلغت 
 الناتج على اجيايب بشكل ستؤثر التجهيز نفقات يف زيادة أي فإن %10.9 من أقل الناتج من التجهيز
 .صحيح احلقيقي،والعكس اخلام الداخلي

 التسيري نفقات نسبة تكون عندما مبعىن، %15.55 الناتج من التسيري نفقات لنسبة املثلى القيمة بلغت 
 الناتج على إجيايب بشكل ستؤثر التسيري نفقات يف زيادة أي فإن %15.55 من أقل الناتج من

  .صحيح والعكس احلقيقي، اخلام الداخلي

 :دراسة بعنوان )4

  النمو و التجارة الدولية في الدول النامية 

من اعداد صواليلي صدر الدين، وهي عبارة عن أطروحة دكتوراه دولة من جامعة اجلزائر للسنة اجلامعية 
االقتصادي وذلك  ، وحبثت هذه الدراسة عن مدى تأثري االنفتاح االقتصادي على النمو2006- 2005

بأخذ عينة من الدول النامية، وقد اعتمد الباحث على منوذج بانيل لتقدير العالقة بني الدخل الفردي واالنفتاح، 
 .باالضافة للعالقة بني االنفتاح والنمو االقتصادي

  :وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج نذكر أمهها فيما يلي

 سواء من حيث ها أن هناك تباين ما بين املأخوذة يف الدراسة استنتج الباحثالدول النامية  عينةه لخالل حتليل من
كان أغلبه يف التسعينات،   الدولالنمو االقتصادي أو التنمية البشرية، وأن االنفتاح السريع القتصاديات هذه 

 .معدالت انفتاح ضعيفةسنوات الثمانينات شهدت بينما 
  وجود عالقة عكسية بني ل توصل الباحثلنمو االقتصادي و االنفتاح، لعالقة بني االنموذج القياسي لمن خالل

االنفتاح والنمو االقتصادي، وهذا فيما خيص سنة حدوث االنفتاح ولكن هذا التأثري يصبح إجيايب يف السنة 
إفريقيا و دول مشال ) وأندونيسا-ماليزيا( التالية، وهذا يف كل من دول إفريقيا جنوب الصحراء و الدول األسيوية

  .عدا اجلزائر ما

 :دراسة بعنوان )5

  سياسة االستثمار في الجزائر وتحديات التنمية في ظل التطورات العالمية الراهنة

من إعداد عبد القادر بابا، وهي عبارة عن أطروحة دكتوراه دولة من جامعة اجلزائر للسنة اجلامعية  
حمللية واألجنبية يف اجلزائر وأثرها على التنمية سياسة االستثمارات ا، وحبثت هذه الدراسة يف 2004- 2003

آليات تشجيع  ركز الباحث يف دراسته هذه على خمتلف، وقد االقتصادية يف ظل املتغريات العاملية املعاصرة
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ينعكس ذلك باإلجياب على التنمية االقتصادية يف  خاصة األجنيب املباشر يف اجلزائر حىت وتطوير االستثمار
  .البلد

 :ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة نذكر 

  أن اجلزائر تتوفر على العديد من املؤهالت اليت جتعل منها قطبا اقتصاديا كبريا و هذا بفضل املوارد
 الرتكيبة البشرية و املوقع اجلغرايف االسرتاتيجي؛ والطبيعية، 

 احلاجة إىل إحداث ثالث تغريات أساسية يف مصادر النمو :  
  من اقتصاد ريعي يعتمد على مصدر واحد وهو الطاقة إىل مصادر متعددة؛  
 نشــطات القطــاع العــام املهــيمن واملســيطر، إىل تكــاثف وتكامــل كــل القــوى مــن قطــاع عمــومي  ومــن

  وقطاع خاص الوطين منه واألجنيب؛
  للتصديرومن نشاطات إحالل اإلنتاج الوطين حمل الواردات إىل نشاطات تنافسية موجهة.  

 :دراسة بعنوان )6

  -حالة الجزائر-آليات تشجيع وترقية االستثمار كأداة لتمويل التنمية االقتصادية

الزين، وهي عبارة أطروحة دكتوراه غري منشورة من جامعة اجلزائر للسنة اجلامعية  منصوريمن إعداد 
السياسة االستثمارية اليت رمستها األسباب اليت حالت دون حتقيـق ، وحبثت هذه الدراسة عن 2006- 2005

هم السبل واإلجراءات اليت ميكن من خالل انتهاجها االسهام يف حتقيق التنمية االقتصادية ، كما تطرقت ألاجلزائر
  .يف اجلزائر

 :ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة نذكر  

 يف ترقية الصادرات خارج احملروقات؛  االستثمارات يف مرحلة اإلصالحات االقتصادية مل تلعب دورها 
  من نتائج سياسة االستثمارات يف اجلزائر تركز املشاريع يف املناطق الشمالية عموما، ويف واليات الوسط

الشمالية خصوصا، وإمهال االستثمار يف بعض الواليات واملناطق احملرومة وبعض  واليات اجلنوب، مما 
الئم يف هذه املناطق والواليات، وهذا  يشري إىل عدم خلق التوازن يدل على عدم توفر مناخ استثماري م

 اجلهوي بني املناطق يف الوطن؛
 تعترب اجلزائر من ضمن الدول األقل استقطابا لالستثمار األجنيب املباشر؛ 
  من جمموع  % 3االستثمار يف قطاع الزراعة خالل مرحلة اإلصالحات االقتصادية مل حيظ سوى على

مارات، وهي نسبة ضئيلة مقارنة مع حجم االستثمار يف قطاع الصناعة والبناء والنقل حجم االستث
 .واخلدمات
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 :دراسة بعنوان )7

  )دراسة تحليلية للواقع واآلفاق(جنبي المباشر في الجزائر شكالية االستثمار األإ

تجارية االقتصادية والأطروحة دكتوراه علوم غري منشورة،كلية العلوم ، وهي عبارة عن يونس دمحاينمن إعداد 
األجنيب  االستثمار ، وقد حبثت هذه الدراسة عن أهم حمددات2010-2009 .جامعة اجلزائر وعلوم التسيري،

الدول النامية منه، كما  نصيب مع حتديد العاملية تدفقاته اجلزائر، ويف اطار ذلك قام الباحث بتقييم يف املباشر
احلقيقية  الوضعية األجانب، باالضافة إىل معرفة من طرف االهتمام على حازت اليت القطاعات قام بتوضيح أهم

والنظام  ملناخ االستثمار األساسية دراسة املالمح ضوء يف اجلزائر إىل املباشر األجنيب لعملية تدفق االستثمار
 .أمامه حاجزا تقف اليت قدومه والتطرق ألهم املعوقات حتفز اليت اآلليات به، وصياغة القانوين واملؤسسي املتعلق

  :وتوصلت هذه الدراسة إىل العديد من النتائج نذكر منها 

 ببعض الدول مقارنة إليها الوارد املباشر األجنيب االستثمار حجم يف نقص من تعاين اجلزائر تزال ال 
  النامية؛

  هذه أن هيكل و أخرى إىل سنة من بالتذبذب تتسم مازالت االستثمارات األجنبية هذه تدفقات 
  لالستثمار؛ قطاع جاذب أكرب يعترب الذي كالنفط جدا حمدودة قطاعات يف حمصورا يزال ال االستثمارات

 بعضها مع تتضافر حمدداته جيب على األخرية أن حىت يتأثر االستثمار األجنيب املباشر اجيابيا مبختلف 
 حتسني على ليس و جمتمعة العناصر هذه بتوفري مرتبط جذب االستثمار يف الكفاءة بلوغ أن أي البعض،

 فقط؛ بعضها توفري أو
 كافة اجلهات جهود تضافر من البد املباشر األجنيب االستثمار من املأمولة الطموحات حتقيق يتم حىت 

 فيما زيادة التنسيق و املطلوبة بالصورة أنشطتها تنفيذ دون حتول اليت العقبات لتذليل باالستثمار املرتبطة
  .املباشر االستثمار األجنيب جذب يف جناحات حققت اليت الدول جتارب من االستفادة أيضا و بينها،

 :دراسة بعنوان  )8

 االستثمار األجنبي المباشر والميزة التنافسية الصناعية بالدول النامية

وهي عبارة عن مذكرة ماجستري غري منشورة من جامعة اجلزائر للسنة اجلامعية  سلمان حسني، من إعداد 
األجنيب املباشر يف خلق  االستثمار يلعبه ميكن أن الذي ، حيث حبثت هذه الدراسة يف الدور2005- 2004

  .وتطوير امليزات املوجودة بالدول النامية صناعية ميزات تنافسية

 :ة من نتائج ميكن ذكرومن أهم ما توصلت له هذه الدراس 
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   ا القدرة التصديرية  النسبيةميكن للدول النامية أن حتول الكثري من مزاياها إىل مزايا تنافسية تعزز 
ا، وهذا من خالل انتهاجها للمسار السليم، انطالقا من حتسني مستوى األداء الصناعي  لصناعا

يئة الظروف الالزمة لالندماج يف ا احمللية، و   األسواق الدولية؛ملؤسسا
  مستوى األداء الصناعي بالدول النامية املضيفة، وذلك  حتسنيإن االستثمار األجنيب املباشر يعمل على

من خالل اعتماد الشركات األجنبية املستثمرة يف هذا البلد على ما متتلكه من خربات يف جمال نشاطها، 
 ملية االحتكاك والتقليد؛ومن هنا ميكن للمؤسسات الوطنية االستفادة عن طريق ع

  األجنيب املباشر يستحوذ عليه عدد قليل من دول شرق  االستثمارإن نصيب الدول النامية من تدفقات
آسيا ودول أمريكا الالتينية، ويعود ذلك إىل موجة اإلصالحات االقتصادية اليت عرفتها هذه الدول يف 

 .األعوام األخرية

 :دراسة بعنوان )9

 للنمو األساسية المصادر تحليل الوطني مع الناتج على النهائي االستهالكي الحكومي اإلنفاق أثر قياس
  .الجزائر في االقتصادي

وعماد معوشي وهي عبارة عن مقال منشور مبجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري  مكيدمن إعداد علي 
 مصادر النمو االقتصادي ، وقد حبثت هذه الدراسة يف2013سنة  13العدد  1جامعة فرحات عباس سطيف 

قياس أثر االنفاق احلكومي االستهالكي على الناتج ، وذلك بغية )2007-1970(خالل الفرتة يف اجلزائر 
، وقد أظهرت النتائج التجريبية عدم وجود متغري االنفاق احلكومي االستهالكي النهائي من بني احمللي اخلام

   ،امجايل تراكم رأس املال الثابت والعمالةمصادر النمو االقتصادي واليت تتمثل يف 

 املال رأس عنصر مسامهة أن بينت النتائج للنمو، كمصدرين الثابت املال ورأس العمالة من كلوعند حتليل  
 ، غري%42 حوايل أي بقليل، منه أقل بنسبة العمالة تساهم حني يف، %50حوايل   يف املتوسط كان الثابت

 حيث بلغت باملقارنة، جدا ضعيفة مسامهتها كانت املفسر، غري بالنمو يعرف ما أو للعوامل الكلية أن اإلنتاجية
ا ،%7 املتوسط يف املسامهة هذه نسبة  وهذا النمو االقتصادي مثبطة لعملية كانت الفرتات بعض يف كما أ
 ، 2007- 2000 و ،1990-1980فرتيت  غرار على كبرية، جد بطريقة االقتصادية املوارد إهدار على دليل

 كانت الثانية الفرتة يف حني يف املال، برأس وقليلة العاملة لليد كبرية املسامهة كانت األوىل الفرتة ويف حيث
 اإلنتاجية جعلت هذه، النمو يف املسامهة تناسب وبالتايل عدم للعمالة، وقليلة الثابت املال لرأس كبرية املسامهة
 حجمها زيادة بدل اإلنتاج عوامل وكفاءة بفعالية االهتمام بضرورة توحي اليتسالبة، وهي النتائج  تظهر الكلية
   .فقط
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 :دراسة بعنوان )10

 ).2013- 1980(دراسة حالة الجزائر : أثر االنفتاح التجاري على النمو االقتصادي 

لد رقم لة األردنية للعلوم االقتصادية ا العدد  03 من إعداد دليلة طالب وهي عبارة عن مقال منشور با
يف  االقتصادي النمو  على التجاري االنفتاح تأثري ، ولقد حبثت هذه الدراسة يف مدى2016سنة  02رقم 

 النمو على التجاري االنفتاح تأثري قياس ، حيث قام الباحث مبحاولة2013 -1980الفرتة  خالل اجلزائر
مؤشرات  وقد استخدم ثالثة ،)1980-2013(الفرتة  خالل سنوية بيانات باستخدام يف اجلزائر االقتصادي

احمللي  الناتج إىل الواردات مؤشر اإلمجايل، احمللي الناتج إىل الصادرات مؤشر وهي التجاري لالنفتاح متثيال
باألسعار  الفردي الدخل أما معدل اإلمجايل، احمللي الناتج إىل والواردات الصادرات جمموع ومؤشر اإلمجايل
الصغرى  املربعات طريقة إىل التحليل يف هذه الدراسة واستند االقتصادي، للنمو كمؤشر فاعتمد احلقيقية

  .(Fully-Modified OLS)كليا  املصححة

 التجارة، وحترير الفردي احلقيقي الدخل معدل بني املدى طويلة عالقة وجود عن التجريبية النتائج وكشفت  
 اجلزائر، االقتصادي يف النمو على ومعنوي سليب أثر هلا كان التجاري االنفتاح مؤشرات أن النتائج أظهرت كما

  .اجلزائر يف االقتصادي النمو يعزز ال التجاري االنفتاح أن النتيجة هذه وأبرزت

 :دراسة بعنوان )11

  .النمو على وأثرها الجزائر في االقتصادي اإلنعاش سياسة

 10قاصدي مرباح ورقلة العدد  وهي عبارة عن مقال منشور مبجلة الباحث جامعةمن إعداد حممد مسعي، 
 أحد باعتباره النمو على اجلزائر يف املنتهجة االقتصادي اإلنعاش سياسة أثر دراسة إىل دف، و2012سنة 

 كل تنفيذ مشلت اليتو  2009 إىل 2001 من الفرتة خالل احملققة النتائج حتليل عرب وذلك الرئيسية، أهدافها
  .النمو لدعم التكميلي والربنامج االقتصادي اإلنعاش دعم برنامج من

من قبل  النمو لدعم التكميلي والربنامج االقتصادي اإلنعاش برنامج تنفيذ إطار يف احملققة النتائج حتليل بعدو 
 :توصل للنتائج التالية  ،الباحث

  ال احملروقات قطاع أن تبني إذ املتوقعة، بالدرجة قويا يكن مل النمو على االقتصادي اإلنعاس سياسةأثر 
   اخلام؛ احمللي للناتج الرئيسية املكونات أحد ميثل زال

 بواسطة كبري حد إىل منشطا باعتباره هشا، بقي نسبيا اهلام معدله من الرغم وعلى احملروقات خارج النمو 
 األساس يعد الذي( الصناعة قطاع مسامهة وأن ؛)خاصة التحتية البىن جمال يف( العمومية االستثمارات

  .ضعيفة العموم على كانت النمو هذا يف )ودائم حقيقي منو لكل
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 :دراسة بعنوان )12

  محددات النمو االقتصادي في القطاع غير نفطي السعودي

لد   3العدد  49من إعداد ممدوح عوض اخلطيب، وهي عبارة عن مقال منشور بدورية االدارة العامة، ا
النمو يف القطاع غري النفطي يف اململكة، وانطلقت الدراسة ، ولقد حبثت هذه الدراسة حمددات 2009الرياض، 

وكل من رأس املال بقسميه ) كمتغري تابع(من دالة انتاج تقليدية ربطت بني معدل منو الناتج احمللي االمجايل 
م اخلاص واحلكومي، والعمل بقسميه السعودي والوافد، باالضافة اىل متغري االنفاق احلكومي وكتلة النقود والدع

احلكومي ممثال بالقروض احلكومية غري املسرتدة للقطاع اخلاص واإلعانات اإلنتاجية، ومت تطبيق طريقة املربعات 
  .2007-1980الصغرى العادية يف هذه الدراسة اليت حدد اطارها الزمين بالفرتة 

والقطاع احلكومي   وقد بينت النتائج أنه باإلضافة إىل التأكيد على أمهية االستثمارات يف القطاع اخلاص
كمحددات لنمو الناتج احمللي االمجايل غري النفطي، فهناك متغريات أخرى مهمة كان هلا تأثري اجيايب وطردي يف 
منو القطاع غري النفطي كاإلنفاق احلكومي والقروض احلكومية وكتلة النقود، أما عنصر العمل فعلى الرغم من 

الدراسة القياسية قد بينت أن تأثريه غري معنوي بسبب عدم الدقة يف  دوره احملوري يف النمو االقتصادي إال أن
بياناته سواء ادرج بصورة كلية أو قسم إىل مكوناته األساسية يف القطاعني العام واخلاص، أو إىل العمالة الوطنية 

  .د السعوديوالوافدة، األمر الذي يستدعي إعادة النظر يف تقديرات العمالة الوطنية والوافدة يف االقتصا

غري النفطية إىل بروز االستثمارات يف القطاعني اخلاص  النشاطاتومكنت صياغة دالة االنتاج بقصرها على 
واحلكومي كمحددات معنوية للنمو االقتصادي للقطاع غري النفطي، كما بينت هذه الدراسة أن مناذج النمو 

والعمل جيب تطبيقها حبذر على االقتصاديات  الكالسيكية املعتمدة على تفسري االنتاج بكل من رأس املال
النفطية، املعتمدة يف ناجتها احمللي االمجايل على االستخراج أكثر من االنتاج، مما يؤدي إىل تشويه العالقة بني 

  .  االنتاج ومدخالته وبني النمو وحمدداته

 :دراسة بعنوان )13

 .األردن حالة راسةد :االقتصادي النمو على المالي والتطور التجارة تحرير أثر

لة األردنية للعلوم االقتصادية لد رقم  من إعداد خالد حممد السواعي وهي عبارة عن مقال منشور با  02ا
والتطور  التجارة حترير بني املدى والطويلة القصرية العالقة عن الدراسة هذه ، وحبثت2015سنة  01العدد رقم 

خالل  سنوية ربع بيانات باستخدام األردن يف االقتصادي والنمو) النقد وعرض واالئتمان احمللي، االئتمان( املايل
 االحندار منوذج أو ما يسمىب املشرتك للتكامل احلدود منهجية ويستند البحث إىل. 2011-1992 الفرتة 

 ،  2001سنة  Pesaran et alقدمه  الذي )ARDL(املبطأة املوزعة   الزمنية الذايت للفجوات
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 التجارة والتطور وحترير احلقيقي، اإلمجايل احمللي الناتج منو بني املدى طويلة عالقة وجود النتائج عن وأظهرت
 املدى وعلى الطويل املدى على االقتصادي النمو على التجاري لالنفتاح سليب وجود تأثري وأظهرت املايل،

 تأثري له املايل القطاع صادي، كما أن حتريراالقت النمو يعزز ال التجارة حترير أن النتيجة هذه القصري، وأبرزت
  .الطويل املدى يف التجارة كتحرير اإلمجايل احمللي منو الناتج على سليب

 :دراسة بعنوان )14

The relationship between Trade, FDI and Economic growth in Tunisia: 
An application of autoregressive distributed lag model 

من جامعة جنران باململكة العربية السعودية، وهي عبارة عن مقال  )Mounir BELLOUMI( من اعداد
لة الدولية نظم اقتصادية لد رقم  منشور با  العالقة ، حيث حبثت الدراسة عن2003سنة  2العدد رقم  38ا

 تونس يف املستثمر املال ورأس والعمل والتجارة املباشر األجنيب واالستثمار االقتصادي النموكل من  بني السببية
، وقد اعتمدت أسلوب مناذج االحندار الذايت ذات الفجوات الزمنية املبطأة املوزعة 2008-1970 عن للفرتة

)ARDL ( جراجنر سببيةللتأكد من وجود التكامل املشرتك بني املتغريات السابقة الذكر، باالضافة إىل اعتماد 
  .يف األجل القصري املتغريات بني السببية العالقة اجتاه الختبار

 األجنيب االستثمار يكون فيه منوذج يف احملددة املتغريات بني مشرتك تكاملوجود خلاصية ال النتائج وأظهرت
 األجنيب االستثمار حيددان االقتصادي والنمو التجاري االنفتاح، وبني هذا النموذج أن التابع املتغري هو املباشر
  .الطويل املدى على تونس يف املباشر

 النمو من أو االقتصادي النمو إىل املباشر األجنيب االستثمار من جراجنر سببية وجدت ال أنه إىل النتائج وتشري
 من جراجنر، كما أظهرت النتائج وجود سببية القصري املدى يف املباشر األجنيب الستثمارباجتاه ا االقتصادي

  .القصري املدى يف باجتاه االنفتاح التجاري االقتصادي النمو من و االقتصادي النمواالنفتاح التجاري باجتاه 

تها، يف إنتاجيحيفز  أن هميكن الوافد لتونس املباشر األجنيب االستثمار أننتائج هذه الدراسة مل تتوصل لتأكيد 
  .تونس يف االقتصادي للنمو احملفز هو احمللي املال رأسحني أظهرت النتائج أن 

 :دراسة بعنوان )15

  .2011ـــــ  2001حليل المدخالت والمخرجات العمومية لقطاع البناء واألشغال العمومية في الجزائر، ت

سنة  68- 67شتوح، وهي عبارة عن مقال منشور مبجلة حبوث اقتصادية عربية العدد  الدينمن إعداد نور 
دف هذه الدر 2014 كمي باستعمال تقنية  قييمسة إلجراء تا، والصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية، و
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االقتصاد اجلزائري  يف العمومية واإلشغال البناء حتليل املدخالت واملخرجات وذلك لتعزيز وابراز دور قطاع
    .الثروة الوطنية يف وحصة شغل حتتية ومناصب بنية من يوفره مبا الوطين لالقتصاد حمركة قوة باعتباره

 الدفع، أثر من أكرب اجلزائري العمومية واألشغال البناء لقطاع السحب أثر أن التطبيقية النتائج أظهرتوقد 
 االقتصاد يف حمركة كقوة يعمل القطاع أن إىل بذلك مشريا ،2011 حىت 2001 من متزايدة بوترية يسري وأنه

 قطاع يف الدفع أثر جهة من أما، ما حد إىل مقبوال يعترب املتقدمة الدول مبجال مقارنة السحب أثر وأن الوطين
  .ضعيفا يبدو فهو اجلزائر يف العمومية واألشغال البناء

 : دراسة بعنوان )16

Developing an Interregional Input–Output Table for Cross-border 
Economies    : An Application to Lao People’s Democratic Republic and 

Thailand 

سنة  )ADB(وهي عبارة عن دراسة من اصدار بنك آسيا للتنمية  Benson Sim and alمن إعداد  
يف تايالند  Mukdahan، ولقد حبثت هذه الدراسة يف مدى عمق التبادل التجاري بني اقليمي 2007

اورة، هذا من جهة ومن جهة ثانية مدى عمق  Savannakhetو يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ا
مع باقية العامل، باالضافة إىل حساب مضاعفات القيمة املضافة ) جمتمعني( التبادل التجاري لإلقليمني

  .ومعامالت روابط اجلذب األمامية واخللفية ملختلف القطاعات على مستوى االقليمني

مت يف اطار هذه الدراسة بناء جدول معدل للمدخالت واملخرجات بني األقاليم، وذلك لربط اقتصاد و 
  .و بعض التقنيات الرياضية Chenery-Moses نموذجعتماد على ما يسمى باإلقليمني، وقد مت اال

  :ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج نذكر 

 ؛بينهما التجارة قيمة من بكثري أعلى كانت العامل بقية مع األقليمني  جتارة قيمة  
 قطاع يفا هي عليه مم أعلى اخلدمات قطاع يف ضافةامل قيمةال مضاعفات وجد أن االقليمني كال يف 

  .التحويلية الصناعات
  متتلك الصناعة الزراعية والغابية يف اقليمSavannakhet  روابط جذب أمامية وخلفية مرتفعة، وكذلك

  .األمر بالنسبة للصناعة التحويلية يف كال اإلقليمني
  وجد أن أقليم Mukdahan احملافظة نأ على يدل مما األجنيب، النقد عائدات صايف ارتفاعيتميز ب 

ا أكرب قيمة إضافة علىة قادر  تكون قد التايالندية  .Savannakhet اقليم من لصادرا
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 : دراسة بعنوان  )17

 1988دراسة تطبيقية لتشخيص القطاعات المحورية في االقتصاد العراقي لسنة 

يدعبد من إعداد  احلمادي، وهي دراسة موجود يف كتاب من تأليف الباحث بعنوان التشابك  االقتصادي  ا
، وهي يف األصل دراسة للمؤلف نشرت يف جملة النفط والتعاون العريب، جملد 2010بني النظرية والتطبيق، 

، 1988، ومما تضمنه البحث عن القطاعات الرائدة يف االقتصاد العراقي سنة 2001، سنة 98، العدد 27
واليت هلا القدرة على تعميق درجة التشابك األمامي واخللفي، ومت اختيار القطاعات أوال على أساس مؤشر روابط 
اجلذب األمامية الكلية، مث على أساس روابط اجلذب اخللفية الكلية، مث على اساس روابط اجلذب األمامية 

هجية واملتمثلة يف االختيار على أساس مؤشري األثر الكلي ، مث مت يف األخري اعتماد أدق من)معا(واخللفية الكلية 
) ممثلني مبؤشري الرتابط األمامي القياسي والرتابط اخللفي القياسي لرامسوسن(للسحب واألثر الكلي للدفع 

  .  باالضافة إىل معامالت اختالف الرتابط األمامي والرتابط اخللفي

 :كرومن أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج نذ 

موعة الرائدة اليت هلا القدرة على تعميق التشابك االقتصادي يف العراق تتكون من مخسة قطاعات هي  ا
على الرتتيب الصناعات املعدنية االساسية وصناعة املنتجات املعدنية املصنعة عدا املكائن الثقيلة وصناعة 

 .هون والزيوت النباتية واحليوانيةالكيماويات الصناعية وصناعة عجينة الورق والكرتون وصناعة الد

ومنه إذا جئنا إىل حبثنا جنده يصب يف نفس اإلطار العام هلذه البحوث، أما بالنسبة لألحباث املتعلقة 
باالقتصاد الوطين فأنه سيكملها على اعتبار أننا سنعتمد أسلوب حتليل املدخالت واملخرجات لتحديد 

 2012القدرة على تعميق درجة التشابك االقتصادي وذلك للسنوات  القطاعات الرائدة يف اجلزائر واليت هلا
، باالضافة إىل حماولة بناء منوذج قياسي باستعمال اسلوب حديث يتمثل يف منهجية مناذج 2014و 2013و

وذلك بغية حتديد أهم مصادر النمو االقتصادي يف ) ARDL(االحندار الذايت للفجوات الزمنية املبطأة املوزعة 
  .   ئر، ومن مث قياس مدى استجابته للتغريات احلاصلة فيهااجلزا

  :هيكل البحث

من أجل دراسة موضوع البحث وحل إشكاليته ومن مث تأكيد أو نفي الفرضيات املصاغة، سنقوم بتقسيمه 
  :بابني، حيث يضم الباب األول فصلني  يف حني يضم الباب  الثاين ثالثة فصول  وذلك كما يأيتإىل 
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   :األولالباب 

سيخصص لتناول " االستثمار من خالل مقاربة النمو االقتصادي ـــ مدخل نظري "الفصل األول واملوسوم بـ 
وذلك بالتطرق  يف الفكر االقتصادي،االقتصادي نمو ستثمار والخمتلف املفاهيم واألسس النظرية املتعلقة باال

صادية إليه مث مفهومه وأنواعه وأهم مكونات مناخه، ألهم ما يتعلق باالستثمار بدء بنظرة أهم املدارسة االقت
باإلضافة إىل دوره التنموي وخمتلف مصادر متويله، لنتطرق بعدها إىل خمتلف اجلوانب املتعلقة بظاهرة النمو 
ا  االقتصادي بدء مبفهومه ونظرياته ومناذجه املختلفة مث مفاهيم التنمية االقتصادية ومقاييسها وخمتلف نظريا

ا اليت ميكن أن تنتهج يف الدول الناميةواسرت    .اتيجيا

" سياسة التحفيز على االستثمار وانعكاسها على واقع االستثمار يف اجلزائر"واملوسوم بـ  الثاينالفصل 
، باإلضافة إىل 1963سيخصص لتناول ووصف تطور التشريعات الوطنية املتعلقة باالستثمار بدء من سنة 

الستثمار يف اجلزائر يف ظل انشاء اهليئات وإصدار القوانني، مث بعدها سيتم تقييم وصف سياسة التحفيز على ا
  .خمتلف هذه اجلهود وكيفية انعكاسها على حصيلة االستثمارات احمللية واألجنبية

  :الباب الثاني

" النعاشاشكالية النمو االقتصادي يف اجلزائر من مرحلة االصالحات إىل برامج ا"واملوسوم بـ  الثالثالفصل 
الوطين بشكل عام وأداء أهم قطاعات النشاط االقتصادي خارج  اجلهاز االنتاجيسيخصص لتناول أداء 

احملروقات بشكل خاص، وذلك خالل مرحلة االصالحات، باالضافة إىل حتليل أثر برامج سياسة االنعاش 
اجية يف االقتصاد الوطين،  على أداء القطاعات االنت) 2014-2001(االقتصادي اليت انتهجت خالل الفرتة 

لتحديد مدى استجابة اجلهاز  كما سيتم اجراء دراسة قياسية باستخدام التكامل املشرتك ومنوذج تصحيح اخلطأ 
  . االنتاجي الوطين للزيادة يف امجايل االنفاق الوطين خالل مرحلة برامج االنعاش

ـــ  القطاعات الرائدة واسرتاتيجية النمو غري املتوازن"واملوسوم بـ  الرابعالفصل  سيخصص لتناول " حالة اجلزائرــ
أهم املفاهيم املتعلقة بالتشابك االقتصادي مث عرض منهجية اختيار القطاعات الرائدة، مث سيتم بعدها حتديد 

، وذلك وفقا ملؤشري األثر 2014و 2013و 2012القطاعات الرائدة يف االقتصاد اجلزائري للسنوات 
الكلي للدفع واألثر الكلي للسحب ومعامالت االختالف لروابط اجلذب اخللفية الكلية وروابط اجلذب األمامية 

موعة الرائدة  من ناحية مسامهتها يف توليد إمجايل القيمة ) األوىل(الكلية، ليتم بعدها دراسة أداء قطاعات ا
ا يف امجايل كتلة اجور قطاعات النشاط مث دراسة املردودية املالية لكل قطاع من املضافة مث من ناحية مسامهته

ا على حدة   .قطاعا
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سيخصص " دراسة قياسية لتحديد املصادر الرئيسية للنمو االقتصادي يف اجلزائر"واملوسوم بـ  الفصل اخلامس
حاولة بناء مناذج قياسية وذلك مب) 2014-1993(لدراسة مصادر النمو االقتصادي يف اجلزائر للفرتة 

، وملقتضيات قياسية )ARDL(باعتماد منهجية مناذج االحندار الذايت ذات الفجوات الزمنية املبطأة املوزعة 
والبحث عن مصادر النمو االقتصادي وفق نفس ) 2014-1980(سيتم توسعة الفرتة إىل ) ستذكر الحقا(

  .املنهجية

سيتم ) منوذج سيتم عرضها يف ضمن هذا الفصل 11بـ  تقدر(حة ومن بني خمتلف النماذج القياسية املقرت 
لدراسة العالقة يف املدى القصرية ممثلة يف ) يف كال الفرتتني(اعتماد النماذج املقبولة اقتصاديا واحصائيا وقياسيا 

ناتج باجتاه معدل النمو االقتصادي ممثل بال) على حدة(البحث عن وجود سببية جراجنر من كل متغري مستقل 
احمللي اخلام احلقيقي، باالضافة إىل دراسة العالقة يف املدى الطويلة باالعتماد على خمتلف مؤشرات مرونة الناتج 

  .    للتغريات يف حمدداته هذه) الناتج احمللي اخلام(احمللي اخلام بالنسبة حملدداته، ومن مث حتديد مدى استجابته 

 :صعوبات البحث

 ؛ات واملعلومات من اجلهات واهليئات الرمسيةصعوبة احلصول على البيان   
 التضارب واالختالف بني احصائيات وبيانات اهليئات الدولية واحمللية؛ 
  متعلقة مبنهجية املدخالت واملخرجات حلالة اجلزائر ليتم شاملة  دراساتمل نتمكن من الوقوف على

، وكذلك األمر بالنسبة للدراسات القياسية اليت تتناول مصادر النمو االقتصادي يف اجلزائر االعتماد عليها
  ؛(ARDL)وفق منهجية 

 التشعب الكبري ملوضوع البحث مما صعب علينا اإلملام به على أكمل وجه   .  
  

  

  

  

  

  

  



 

 

  
  
  
  
  
  
  

    
  

 



 

 

  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  

  الفصل األول
االستثمار من خالل مقاربة النمو 

 االقتصادي ــ مدخل نظري ــ
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  تمهيد

نظريات ومناذج جتلى يف خمتلف باهتمام الكثري من االقتصاديني وهو ما  النمو االقتصادي حظيت ظاهرة لقد
ا من خالهلا النمو االقتصادي، واليت حاول بعدها النظري (إعطاء تفسري هلذه الظاهرة االقتصادية  أصحا

يف استقرار قيمته احلقيقية  ىاحملافظة علو ، وكيفية قياس معدالت هذا النمو مصادرهاومعرفة خمتلف ) والكمي
إىل االهتمام بظاهرة االستثمار خاصة احلقيقي الذي ) النمو( ذه الظاهرةوبدوره أدى االهتمام األجل الطويل، 

زيادة القدرة  لقدرته الكبرية علىهذه اخلاصية ، وقد اكتسب للنمو االقتصادي ةالرئيسي احملدداتيعترب أحد 
، وعليه سنحاول خالل هذا الفصل التطرق حتقيقه وتفعيله للنمو االقتصاديصاد الوطين ومن مث االنتاجية لالقت

اتني الظاهرتني وذلك وفق التقسيم اآليت   : ألهم اجلوانب املتعلقة 

  .األسس النظرية ومفاهيم أساسية لالستثمار: األول المبحث

  .يف الفكر االقتصادي النمو: المبحث الثاني
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  .األسس النظرية ومفاهيم أساسية لالستثمار: المبحث األول

يبــني ويعكــس مــدى  األمــر هــذامـن منطلــق أن االســتثمار يعتــرب مــن بــني أهــم حمــددات النمـو االقتصــادي فــإن 
مبختلـف اجلوانـب املتعلقـة بـه والعوامـل املـؤثرة فيـه،  ملاماإل حتميةضرورة و ومن مث  ،حساسية التعامل مع هذا املتغري

  .  عرضه فيما يأيت سنحاولوهو ما 

   .االستثمار حسب المدارس االقتصادية: المطلب األول

وفيمـــا يـــأيت ســـنتطرق لقــد شـــكل موضـــوع االســـتثمار اهتمـــام االقتصـــاديني عـــرب خمتلـــف املـــدارس االقتصـــادية، 
ملفهومه لدى أهم املدارس االقتصادية، وذلك بدء باملدرسـة الكالسـيكية مث املاركسـية وصـوال إىل املدرسـة الكينزيـة 

ــآراء كينــز، أمــا مفهــوم االســتثمار حســب الفكــر التنمــوي والــذي يبحــث  ــة التعامــل مــع االســتثمار ممثلــة ب يف كيفي
فسيتم التطرق له يف املبحث الثاين من هذا الفصل، وذلك يف ) ع االنتاجارتفا (لتحقيق مستويات معينة من النمو 

  .   إطار نظرية النمو املتوازن والنمو غري املتوازن، وكذلك يف إطار خمتلف مناذج النمو بعد كينز ومناذج النمو احلديثة

  .االستثمار في الفكر االقتصادي الكالسيكي: الفرع األول

ــز بــدايات التقــدم للمجتمــع الرأمســايل، الــذي كــان حيــاول  ســامهت املدرســة الكالســيكية إىل حــد بعيــد يف تعزي
اليت حتكم مسرية االنتاج الرأمسايل وآفاق منوه، وقد جتلـى هـذا األمـر بشـكل رئيسـي يف  واألسساكتشاف القوانني 
ا ، وفيما يـأيت سـنتطرق ألهـم أفكارمهـ)1823-1772(ودافيد ريكاردو  )1790-1723(أعمال آدم مسيث 

  . حول االستثمار

    :آدم سميث أوال ـــــ

علــى أمهيــة تقســيم العمــل وتــراكم رأس املــال كعــاملني رئيســيني حيفــزان " ثــروة األمــم"أكــد آدم مسيــث يف كتابــه 
قـام باسـتخدام تقسـيم العمـل يف " مسيـث"، ولقد أمجع االقتصـاديني علـى أن 1)النمو(ويشجعان على زيادة الثروة 

ــــة التقــــدم معنيــــني خمتلفــــني  ــــوة العمــــل املصــــاحب لعملي متــــام االخــــتالف، املعــــىن األول ينطــــوي علــــى ختصــــيص ق
االقتصادي والذي ينتج عنه التحسن الكبري يف القوة االنتاجيـة للعمـل، والزيـادة يف املهـارة والقـدرة علـى االبتكـار، 

أولئك الذين يعملون يف أعمـال غـري أما املعىن الثاين فيعين تقسيم قوة العمل بني الذين يعملون يف أعمال منتجة و 
منتجــة، وتطــور حتليــل مسيــث فيمــا بعــد ليعتمــد علــى هــذه التفرقــة اعتمــادا كبــريا يف حتليلــه للــرتاكم الرأمســايل والنمــو 
االقتصــادي، حيــث أنــه يــرى أن العمــال العــاملني يف النــواحي املنتجــة فقــط هــم الــذين يســامهون يف زيــادة االنتــاج، 

ــه، يتمثــل األول يف أن يــؤدي  وقــد أكــد ذلــك مــن خــالل تعريفــه للعمــل املنــتج بدقــة ووضــعه لشــرطني أساســيني ل

                                                             
 . 131، ص 2011مدحت القریشي، تطور الفكر االقتصادي، الطبعة الثانیة، دار وائل للنشر والتوزیع، األردن،  1
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العمــل إىل إنتــاج ســلع ماديــة، يف حــني يتمثــل الثـــاين يف أن يــؤدي العمــل إىل خلــق فــائض وميكــن أن يســـاهم يف 
  .1االستثمارات املستقبيلة

تقسـيم العمــل، وهــو مــا جعلــه يؤكــد وبالنسـبة لــرتاكم رأس املــال فقــد أكــد مسيـث علــى وجــوب تســبيقه لعمليــة 
على ضرورة حتقيق قدر كايف من املدخرات واليت اعترباها أساسـا لالسـتثمار ومـن مث زيـادة التكـوين الرأمسـايل، كمـا 
أكــد مسيــث يف هــذا اجلانــب علــى الــدور الكبــري الــذي يلعبــه الرأمســاليني يف تنفيــذ اســتثمارات جديــدة ومــن مث رفــع 

ــار ارتفــاع دخــوهلم  التكــوين الرأمســايل، وذلــك م الكبــرية علــى االدخــار علــى اعتب ــة بــدخول ) األربــاح(لقــدر مقارن
  . 2)الريع(وودخول مالك األراضي ) األجور(العمال 

والـذي يعـد ضـرورة (وبذلك فـإن مسيـث يـرى أن تقسـيم العمـل هـو أسـاس حتقيـق الثـروة ورفـع تـراكم رأس املـال 
ن التوســع يف تقسـيم العمــل ســيؤدي إىل زيــادة انتاجيــة العمــال ومــن مث ، علــى اعتبــار أ)أوليـة لعمليــة التقســيم هــذه

ومن زيادة املـدخرات ) خاصة أرباح الرأمساليني(رفع مستوي االنتاج الكلي وهو ما يعين ارتفاع مستويات الدخول 
  . فاالستثمارات واليت تعين زيادة جديدة يف الرتاكم الرأمسايل، وهكذا

   :ثانيا ـــــ دافيد ريكاردو

) توزيـع الـدخل القـومي علـى عناصـر االنتـاج الـثالث العمـل واألرض ورأس املـال(مـن خـالل نظريتـه يف التوزيـع 
افرتض ريكاردو أنه سيتم استهالك كل احلصة اليت يأخذها مالك األرض من منتوجهـا علـى شـكل ريـع، يف حـني 

  . 3عمالة وتوسيع االنتاجسيتم ادخار وإعادة استثمار اجلزء األعظم من األرباح وذلك لزيادة ال

مل حيلــل هـــذين املصــدرين ومل مييـــز (وتتكــون األربــاح عنـــد ريكــاردو مــن مصـــدرين مهــا الفائــدة وكســـب املــنظم 
، وجعل سعر الفائدة يتحدد مبعـدل الـربح الـذي ميكـن أن حيققـه املـنظم، أمـا مـا يزيـد عـن هـذا املعـدل مـن )بينهما

ــه الفائــدة فهــو ميثــل مكســب املــنظم، وبالنســبة  ــربح الــذي يتوقــف علــى ســعر الفائــدة اعتقــد ريكــاردو أن ملصــدر ال
يتحدد بانتاجية رأس املال، واعتربه أمرا مسلما به ومل يدخل يف حتليله ونقاشه، لكنه قام بتعريف مفهوم رأس املال 

اإلنتـــاج ذلــك اجلـــزء مـــن ثـــروة األمــة الـــذي يوظـــف يف "يف اجلـــزء اخلــاص بـــاألجور علـــى أنـــه " املبـــادئ  "يف كتابــه 
، أي أن ريكـاردو اعتـرب رأس املـال مـدفوعات مقدمـة "ويتكون من الطعام وامللبس واألدوات واملـواد اخلـام واآلالت

للعمال أما األرباح فتتمثل يف زيادة قيمة الناتج عن هذه املدفوعات املقدمة، وباختصـار فـإن اعتقـاد ريكـاردو هـو 
مباشــرة علــى األجـــور حيــث تربطهمــا عالقـــة عكســية، فتـــزداد  يتوقـــف) ومـــن مث توســيع االنتــاج(أن معــدل الــربح 

ال  أنه يف كـل الـدول ويف كـل األزمنـة " األرباح كلما هبطت األجور والعكس صحيح، ويقول ريكاردو يف هذا ا

                                                             
، ص 2008محمد عمر أبو عیده وعبد الحمید محمد شعبان، تاریخ الفكر االقتصادي، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات، القاھرة،  1

 187-186ص 
 .47، ص 2010اقتصادیة، الطبعة األولى، المؤسسة الحدیثة للكتاب، القبة،  ودیع طوروس، مبادئ  2
  .40، ص 2011ضیاء مجید الموسوي، أسس علم اإلقتصاد، الجزء األول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  3
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فــإن األربــاح تتوقــف علــى كميــة العمــل املطلوبــة لتزويــد العمــال بالضــروريات، ســواء أولئــك القــائمني بالعمــل علــى 
  .     1"و أولئك العمال القائمني بتوظيف رأس املال الذي ال يقل ريعااألرض أ

  .االستثمار في الفكر الماركسي: الفرع الثاني

ــا إال  كمــا هــو احلــال يف الفكــر الكالســيكي جنــد أن مــاركس يؤكــد علــى أن عمليــة الــرتاكم الرأمســايل ال يقــوم 
، وقد أخذ ماركس نظرية القيمة 2يسمى بفائض القيمة أصحاب امللكيات، أي الرأمساليني الذين حيصلون على ما

وفائض القيمة عـن املدرسـة الكالسـيكية االجنليزيـة، حيـث حتـدد قيمـة أي سـلعة بعـدد سـاعات العمـل املبذولـة يف 
صنعها، وطبقا لنظرية القيمة يبيع العامل قوة عملـه ويشـرتيها منـه الرأمسـايل، وتتحـدد قيمـة العمـل بعـدد السـاعات 

ل الالزمة النتاجها، أي الساعات الضرورية إلنتاج ما يلزم العامل من ضروريات احلياة، ويضـيف مـاركس من العم
بأن الرأمسايل بعد أن يشـرتي مـن العامـل قوتـه العاملـة فإنـه يقـوم بتشـغيل هـذه القـوة عـدد مـن السـاعات أكـرب مـن 

مـة والـذي ميثـل أسـاس تكـوين رأس املـال عنـد الساعات اليت دفع قيمتها فعال، والفرق بني االثنني ميثل فـائض القي
  .3ماركس

ومبا أن فائض القيمة هو أساس تكوين رأس املال عند مـاركس فإنـه يـرى أن الرأمسـايل سيسـعى بصـورة مسـتمرة 
ـــومي للعامـــل أو بانقـــاص ســـاعات العمـــل  ـــة عـــدد ســـاعات العمـــل الي ـــك إمـــا بإطال إىل توســـيع هـــذا الفـــائض وذل

كفاف العامل وذلـك عـن طريـق التقـدم الفـين الـذي يتـيح للرأمسـايل تـوفري املـوارد البشـرية االجتماعي الالزمة النتاج  
  .4وتكثيف االعتماد على رأس املال

دون الـرأس ) األجـور(ينشـأ مـن رأس املـال املتغـري ) ومـن مث تكـوين رأس املـال(ويرى مـاركس أن فـائض القيمـة  
ـا نسـبة فـائض القيمـة إىل رأس ) معـدل فـائض القيمـة(ل املال الثابت، ولذلك فإنه عرف درجة استغالل العمـا بأ

  .5، يف حني عرف معدل الربح بأنه نسبة فائض القيمة إىل رأس املال بنوعيه املتغري والثابت)األجور(املال املتغري 

ومــن خــالل صــيغيت معــدل فــائض القيمــة ومعــدل الــربح الــيت وضــعهما مــاركس تتضــح العالقــة العكســية بــني 
ألجور فإذا ما زادت األرباج ال بد أن تنخفض األجور مع العلم أنه دائما ولكـي ترتفـع األربـاح البـد أن األرباح وا

تزيد األرباح بنسبة أكرب من األجور وهذا ال يأيت إال بتخفيض نسـبة أجـور العمـال مـن الـدخل أو تشـغيلهم عـدد 
  .   6أكرب من الساعات عند نفس مستويات األجور

   
                                                             

 .231-230محمد عمر أبو عیده وعبد الحمید محمد شعبان، مرجع سابق، ص ص  1
 .365، ص 2003أحمد، تطور الفكر االقتصادي، الدار الجامعیة، االسكندریة، عبد الرحمان یسرى  2
 . 168مدحت القریشي، تطور الفكر االقتصادي، مرجع سابق، ص  3
 .363عبد الرحمان یسرى أحمد، مرجع سابق، ص  4
 .195، ص 2002األردن، عبد هللا الطاھر وآخرون، مبادئ االقتصاد السیاسي، الطبعة األولى، دار وائل للنشر،  5
 .365عبد الرحمان یسرى أحمد، مرجع سابق، ص  6
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  .ستثمار في الفكر الكينزياال: الفرع الثالث

ومــا نــتج عنهــا مــن انتشــار البطالــة علــى  1928ســنة ) أزمــة الكســاد العــاملي(تعتــرب األزمــة االقتصــادية العامليــة 
نطاق واسع يف الدول الرأمسالية مبثابـة الـدليل الواضـح علـى عـدم صـحة قـانون سـاي الـذي يعـد أحـد أهـم األركـان 

ية، وهو ما دفع باالقتصادي كينز إىل وضع أفكار وآراء جديدة متناقضة متاما اليت تستند عليها النظرية الكالسيك
النظريـة العامـة يف "مع تلك االفكار اخلاصة باملدرسة الكالسيكية، وقـد ظهـرت هـذه األفكـار يف كتابـه املوسـوم بــ 

الطلــب  ، والــذي يعــد يف جــوهره عبــارة عــن نظريــة حــول1936الــذي نشــر ســنة " الــدخل واالســتخدام والنقــود
الكلــي الــذي يعتــربه كينــز احملــدد األساســي واحلاســم ملســتوى الــدخل والتوظيــف، هــذا الطلــب الكلــي الــذي ميكــن 

  .حتفيزه من خالل رفع مكوناته املتمثلة يف الطلب االستهالكي والطلب االستثماري

  :آلتيةويف إطار دراسة مفهوم االستثمار يف النظرية الكينزية سنتطرق إىل احملاور الرئيسة ا

 ؛االدخار تهاالستثمار وعالق 
 حمددات الطلب على االستثمار؛ 
 ،الدخل وعالقته مبضاعف االستثمار 

  :االدخارب تهأوال ـــــ االستثمار وعالق

يتمثــل االســتثمار حســب كينــز يف الطلــب علــى الســلع االســتثمارية كالطلــب علــى اآلالت واملــواد وغريهــا مــن 
االنتاجية، وبذلك فإن االستثمار املايل ال يعترب استثمارا حسب كينز ألنـه ال ميثـل السلع اليت تستخدم يف العملية 

  .1شرء للسلع الرأمسالية

ولقــد أكــد كينــز أن االســتثمار ال يســاوي االدخــار دائمــا وأبــدا منطلقــا مــن اعتقــاده أن اجلماعــات الــيت تقــوم 
ــه قــد ال )د الكالســيكاعتقــا(باالدخــار ليســت بالضــرورة اجلماعــات الــيت تقــوم باالســتثمار  ، كمــا اعتقــد كينــز بأن

تتحــول األمـــوال املــدخرة إىل االســـتثمار مباشــرة وإمنـــا قــد يكـــون هنــاك فاصـــل زمــين بينهمـــا، كمــا اعتقـــد كينـــز أن 
وإمنـا يعتمـد علـى مسـتوى الـدخل، وهـو مـا يعـين أن ) كما يـرى الكالسـيك(االدخار ال يعتمد على سعر الفائدة 

حلقـة الوصـل بـني االدخـار واالسـتثمار، وهـو مـا يعـين رفـض كينـز لقـانون سـاي ومـن مث  سعر الفائـدة مل يعـد ميثـل
  .2اعرتافه بامكانية حدوث البطالة يف حال وجود قصور يف الطلب

  

                                                             
 .248مدحت القریشي، تطور الفكر االقتصادي، مرجع سابق، ص  1
 .88، ص 2013محمود حسین الوادي وآخرون، االقتصاد الكلي، الطبعة الثالثة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان،  2
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  :ثانيا ـــــ محددات الطلب على االستثمار

يــرى كينــز أن الطلــب علــى االســتثمار يتحــدد بعــاملني اثنــني مهــا ســعر الفائــدة والكفــاءة احلديــة لــرأس املــال،   
فإن املنتجني يقبلون على طلب أمـوال ) حتقيق أرباح(حيث إذا زادت الكفاءة احلدية لرأس املال عن سعر الفائدة 

  .1االستثمار والعكس صحيح

اءة احلديــة لــرأس املــال مهــا احملــددان لالســتثمار ميكــن فيمــا يــأيت التطــرق ومبــا أن عــاملي ســعر الفائــدة والكفــ 
  : ملفهومهما حسب كينز

  :سعر الفائدة )1

ســــعر الفائــــدة ظــــاهرة حقيقيــــة تتحــــدد يف ســــوق الســــلع باالدخــــار  الــــذين اعتــــربوا الكالســــيكخــــالف  علــــى
واالسـتثمار، فـإن كينـز اعتربهـا ظـاهرة نقديــة تتحـدد يف سـوق النقـود وذلـك مــن خـالل التفاعـل بـني عـرض النقــود 

، ويرى كينز أن الفائـدة تـدفع للمـدخرين مـن أجـل دفعهـم للتخلـي عـن السـيولة 2)تفضيل السيولة(والطلب عليها 
م وتفضيل السيولة النقديةالنقدية  ، ومن جانب آخر يعترب سعر 3ومن مث فإن اخنفاضها سيدفعهم خلفض مدخرا

الفائدة نوع خاص من التكاليف اليت تدخل يف تكلفة احلصول على رأس املال أو السـلع الرأمساليـة، فالفائـدة هـي 
الالزم لشراء رأس املال احلقيقي، وبالتايل  التكلفة اليت يتحملها املستثمر يف سبيل احلصول على رأس املال النقدي

كلما كان سعر الفائدة أكرب كلما اخنفضت األرباح املتوقعة األمـر الـذي يـؤدي إىل اخنفـاض االسـتثمار، والعكـس 
    .   4بالعكس

  :ة الحدية لرأس المالءالكفا )2

ــا  مــوع العوائــد "عرفهـا كينــز بأ النقديــة الصــافية الــيت يــدرها األصــل ســعر اخلصــم الــذي جيعــل القيمــة احلاليــة 
، فعندما يقـوم أي رجـل أعمـال باالسـتثمار يف أصـل رأمسـايل )"سعر العرض(الرأمسايل مساوية لتكلفة هذا األصل 

فإنه يقوم بتقدير العوائد الصافية من هذا األصل طيلة فرتة بقائه صاحلا لالستعمال، وذلك خبصم مجيع التكاليف 
مـن مقـدار ايـرادات املشـروع، مث يقـوم بعـد ذلـك خبصـم ) ملـدفوع وتكلفـة اهـتالك رأس املـالما عدا سعر الفائدة ا(

تلك الغالت بسعر خصم كفيل جبعل القيمة احلاليـة للعوائـد مسـاوية لسـعر األصـل ليحصـل علـى الكفايـة احلديـة 
  .5لرأس املال

                                                             
 .133، ص2007وسوزي عدلي ناشد، مبادئ االقتصاد السیاسي، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، زینب حسین عوض هللا  1
 .66ضیاء مجید الموسوي، مرجع سابق، ص  2
 .188عبد هللا الطاھر وآخرون، مرجع سابق، ص  3
 .124محمود حسین الوادي وآخرون،  مرجع سابق، ص  4
 .125نفس المرجع، ص  5
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ـــ ـــة لالخنفـــاض يف املـــدى الطوي ـــرأس املـــال قابل ـــة ل ـــز أن الكفـــاءة احلدي ـــق مـــع املفهـــوم ويـــرى كين ل وهـــو مـــا يتواف
الكالسيكي اخلاص بتناقص معدل األرباح، لكن نظرية كينز للكفـاءة احلديـة ختتلـف عـن تلـك الـيت قـدمها مسيـث 

املخــزون (وريكـاردو وغــريهم، حيـث أنــه يـرى إمكانيــة تناقصــها بسـبب زيــادة أسـعار العــرض لـألدوات االســتثمارية 
د املتوقعة، ويعتـرب كينـز هـذه التقلبـات يف الكفـاءة احلديـة لـرأس املـال السـبب أو بسبب الرتاجع يف العوائ) الرأمسايل

  .      1األساسي للدورة االقتصادية

  :ثالثا ـــــ الدخل وعالقته بمضاعف االستثمار

ومن مث حدوث تغـريات مهمـة  )الفعال( الذي ميكن أن حيدث يف الطلب الكلي األساسييرى كينز أن التغري 
جـل يف الدخل الوطين يف املدى القصري هو التغري يف االنفاق االسـتثماري، ذلـك ألن االنفـاق االسـتهالكي يف األ

القصري يتميز بنوع من االستقرار بسبب تأثره بالعادات والتقاليد اليت من غري املتوقـع تغيريهـا مباشـرة بـل حتتـاج إىل 
أن أي زيــادة أوليــة يف اإلنفــاق االســتثماري ســتؤدي إىل زيــادات مضــاعفة وتراكميــة يف ويــرى كينــز بعــض الوقــت، 

الــدخل، حيــث أن الزيــادة األوليــة يف االنفــاق االســتثماري تعــين زيــادة يف الطلــب علــى الســلع الرأمساليــة، وهــو مــا 
لة يف ذلك القطاع، وهو يؤدي إىل زيادة التوظيف يف قطاع هذا النوع من السلع، كما يعين زيادة الدخول املتحص

مــا يعــين زيــادة اإلنفــاق االســتهالكي لعمــال هــذا القطــاع، أي أن جــزء مــن الزيــادة الــيت حيصــل عليهــا العــاملون يف 
قطاع السلع الرأمسالية ستدفعهم إىل زيادة انفاقهم على السلع االستهالكية، وهذه الزيادة يف اإلنفـاق علـى السـلع 

وتســتمر ) املنــتج للســلع االســتهالكية(دخــول العمــال يف القطــاع االنتــاجي املعــين  االســتهالكية تعــين بــدورها زيــادة
ــــة يف االنفــــاق  ــــادة األولي ــــاقص باســــتمرار، أي نتيجــــة للزي ــــة مــــع اجتــــاه االنفــــاق االســــتهالكي إىل التن هــــذه العملي

ــادة املســببة يف ، وتعتــرب هــذه الز )مبعــدالت متناقصــة(االســتثماري فــإن اإلنفــاق االســتهالكي يســتمر يف االرتفــاع  ي
االنفــاق االســتهالكي أســاس الزيــادات الرتاكميــة يف الــدخل القــومي، ويســمي كينــز العالقــة بــني الزيــادة األوليــة يف 

نسـبة الزيــادة يف "، ويعرفـه بأنـه 2االسـتثمار والزيـادات املضـاعفة والرتاكميــة يف الـدخل القـومي مبضـاعف االســتثمار
  :3، ويعطى بالعالقة اآلتية)"الزيادة األولية(ديد الدخل إىل الزيادة يف االستثمار اجل

                                                 퐾 =  

  :حيث

 퐾 :متثل مضاعف االستثمار.  

 푀푃퐶 :متثل امليل احلدي لالستهالك وتقيس التغري يف االستهالك الناتج عن التغري يف الدخل.  

                                                             
 .476عبد الحمید محمد شعبان، مرجع سابق، ص محمد عمر أبو عیده و 1
 .136.131محمود حسین الوادي وآخرون،  مرجع سابق، ص ص  2
  .483-482محمد عمر أبو عیده وعبد الحمید محمد شعبان، مرجع سابق، ص ص  3
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ــه  و  1(كلمــا زاد امليــل احلــدي لالســتهالك قــل امليــل احلــدي لالدخــار تعــين هــذه العالقــة أن −푀푃퐶 ( وكــان
مضاعف االستثمار أكـرب، وبالتـايل كلمـا زاد املضـاعف زاد مسـتوى التوظيـف، كمـا أن املضـاعف يوضـح مسـتوى 

لكلـي التوظيف املتوقع عند كل تغري حيدث يف حجـم االسـتثمار، وبالتـايل فإنـه يشـكل عالقـة حمـددة بـني الـدخل ا
  . وحجم االستثمار، كما ميكن للمضاعف أن يعطي صورة عامة عن النشاط االقتصادي ككل

  :1ويتحدد عمل املضاعف وآليته مبجموعة من العوامل، من أمهها ما يأيت

  التدفق املتواصل لالستثمارات اجلديدة يعترب شرطا أساسيا للحصول على قيمة عالية للمضـاعف، فعنـدما
ستثمار فإن الدخل القومي يرتاجع بسرعة إىل املستوى الذي كان سائدا قبل حدوث حيصل انقطاع يف اال

 االستثمارات اجلديدة؛
  مبـا أن املضـاعف يتحــدد بنـاء علــى امليـل احلــدي لالسـتهالك فــإن قيمـة املضــاعف سـوف تتغــري بتغـري امليــل

 احلدي لالستهالك؛
  انفتحــت الدولـــة علـــى العــامل اخلـــارجي فـــإن أثـــر يكــون املضـــاعف أكثـــر فاعليــة يف االقتصـــاد املغلـــق، وإذا

 املضاعف على االقتصاد سوف يكون حمددا حبجم زيادة الصادرات على الواردات؛
  فرتة تولد الدخل سوف حتكم آلية املضاعف وعملـه، حيـث كلمـا طالـت فـرتة انتقـال الـدخل املسـتلم مـن

 والعكس صحيح؛قبل األفراد إىل جهة أخرى على شكل دخل صاف ضعف عمل املضاعف 
 املضاعف وآليته يعتمدان على وجود بطالة مؤقتة يف االقتصاد  .  

  .مفهوم االستثمار وأنواعه: المطلب الثاني

  .مفهوم االستثمار: األول الفرع

لقــد قـــام الكثـــري مــن اإلقتصـــاديني بإعطـــاء مفــاهيم لإلســـتثمار، إال أن معظـــم هــذه التعـــارف تصـــب يف نفـــس 
  :اإلطار حيث جند من بينها

ذلك التيار من اإلنفاق الذي يقوم به املنظمون ورجال األعمال واحلكومات يف اإلقتصاد " 2يقصد باإلستثمار
آالت ومعــــدات (القــــومي، مــــن خــــالل شــــراء أو إنشــــاء األصــــول اإلنتاجيــــة والســــلع الرأمساليــــة مبختلــــف انواعهــــا 

ائيةمواد أولية وسلع وسيطة (وزيادة املخزون ...) وجتهيزات فنية وعقارات   ".خالل فرتة زمنية حمددة) وسلع 

التوظيف املنتج لرأس املـال مـن خـالل توجيـه املـدخرات حنـو إسـتخدامات " 3كما ميكن تعريف االستثمار بأنه  
إسـتخدام املـدخرات "أو " االقتصـادية للمجتمـع وزيـادة رفاهيتـه احلاجـاتتؤدي إىل إنتاج سلع أو خـدمات تشـبع 

                                                             
 .483نفس المرجع، ص  1
  .210مرجع سابق، ص محمد مروان السمان وآخرون،2
  .17، ص2009االستثمار والتحلیل اإلستثماري، الطبعة الرابعة، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، درید كامل آل شبیب،  3
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اجلديدة الالزمة إلنتاج السلع واخلدمات وللحفـاظ علـى الطاقـات اإلنتاجيـة القائمـة  يف تكوين الطاقات اإلنتاجية
  ".وتوسيعها

عن أمواله لفرتة من الزمن وربطها بأصل أو أكثر قصد احلصول على تدفقات  الفردختلي " 1ويوجد من عرفه بـ
والنقص املتوقـع يف قيمـة هـذه األمـول القيمة احلالية لألموال اليت ختلى عليها : مالية مستقبلية تعوضه عن كل من 

  " بفعل التضخم، باإلضافة إىل املخاطر الناشئة عن إحتمال عدم حصول التدفقات املالية كما هو متوقع هلا

ذلـك اجلــزء مــن النــاتج احمللــي للدولـة الــذي مل يســتخدم يف اإلســتهلك اجلــاري " 2ويعـرف االســتثمار أيضــا بأنــه
تمع من األصول الرأمساليـة لزيـادة قـدرة الدولـة علـى إنتـاج  لسنة معينة، وإمنا مت أستخدامه يف اإلضافة إىل رصيد ا

  "السلع واخلدمات

  :وعليه إنطالقا من هذه التعاريف جند أن االستثمار يقوم على عدة مقومات أمهها

 ؛توفر املوارد املالية املتاحة من قبل خمتلف مصادر التمويل 
  ي أو طبيعي، والذي يوضف موارده املالية حمتمال بذلك قدر من وجود املستثر سواء كان شخص معنو

 ؛املخاطر قصد احلصول على عائد أكرب
  األصول، وهي تلك االستثمارات اليت يوظف فيها املستثمر أمواله، مثل العقارات وحمافظ األوراق املالية

 ؛وغريها
 اإلنتاجية للدولة إنعكاس كل ذلك على زيادة األصول الرأمسالية ومن مث زيادة القدرة. 

مــن الناحيــة االقتصــادية، يف حــني إذا تطرقنــا لــه مــن اجلــانبني املــايل  االســتثمارســبق ملفهــوم  فيمــالقــد تناولنــا 
توظيف األموال يف أصول متنوعة سواءا كانت أصول متداولـة أو أصـول ثابتـة " 3واحملاسيب  جنده حماسبيا يقصد به

سـهم أو سـند أو شـهادة إيـداع (شراء تكوين رأس مايل موجـود " 4، يف حني يقصد به ماليا "أو أي أصول أخرى
ه القــوانني يعطـي مالكــه حـق املطالبــة باألربـاح أو الفرائــد واحلقـوق األخــرى الـيت تضــمنها لـ...) أو أذونـات خزينــة 

ذا النوع من االستثمارات   ".ذات العالقة 

  .أنواع االستثمار: الفرع الثاني

وذلـك حسـب طبيعتهـا وجنسـية املسـتثمر وملكيتهـا وغريهـا مـن  متعـددةميكن تصنيف االسـتثمارات إىل أنـواع 
  . يلي سنحاول تسليط الضوء على أبرز هذه التصنيفات املعايري، وفيما

                                                             
  . 6، ص2008مروان شموط، كنجو عبود كنجو، أسس االستثمار، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات، القاھرة،  1
  .3، ص2009االقتصادي العربي، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، القاھرة،  علي لطفي، اإلستثمارات العربیة ومستقبل التعاون 2
 .29، ص 2009، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، )بین النظریة والتطبیق(قاسم نایف علوان، إدارة االستثمار   3
 .39، ص 2007دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، زیاد رمضان، مبادئ االستثمار المالي والحقیقي، الطبعة الرابعة،  4
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  :تصنيف االستثمارات حسب طبيعتها ـــــ أوال

 ):العينية(اإلستثمارات الحقيقية  )1

دف حتقيـق الـربح أو شـراء ومتلـك األصـول   هي جمموع االستثمارات اليت تتمثل يف إنشاء األصول اإلنتاجية 
النوع يؤدي إىل الرأمسالية، كاالستثمار يف األراضي واملصانع والشركات اإلنتاجية ومشاريع اهلياكل القاعدية، وهذا 

ـــي  إحـــداث زيـــادة يف تكـــوين وتـــراكم رأس املـــال الثابـــت يف الدولـــة ومـــن مث إحـــداث زيـــادة حقيقيـــة يف النـــاتج احملل
  :2يلي ، كما ميتاز هذا النوع من االستثمارات خبصائص أخرى ميكن أن نوجزها فيما1اإلمجايل

 ؛امل معهاغري متجانسة وهي بذلك حتتاج إىل اخلربة واملهارة والتخصص للتع 
 ؛حتصل املنفعة منها عن طريق إستخدامها املباشر 
 ؛تتمتع بدرجة عالية من األمان 
 ؛قابليتها للتسويق السريع منخفضة ولذلك فإن سيولتها منخفضة 
 يرتتب عليها نفقات عالية مثل نفقات النقل والتخزين يف حالة السلع، والصيانة حالة العقار واألصول 

 .اإلنتاجية

آثـار االسـتثمارات احلقيقيـة مسـامهتها يف زيـادة مسـتويات االنتـاج والتوظيـف وكـذا اخنفـاض املسـتوى ومن أهـم 
 .العام لألسعار وتنشيط الدورة االقتصادية

  ):الظاهرية(اإلستثمارات المالية  )2

ألوراق ااألسـهم والسـندات وا(هي جمموع اإلستثمارات يف األدوات املاليـة املتاحـة لإلسـتثمار يف السـوق املـايل 
عن طريق إقتنائها لفـرتة زمنيـة معينـة مث بيعهـا عنـدما يرتفـع سـعرها يف السـوق املـايل واحلصـول علـى ) املالية األخرى

أرباح إضافية، ومن خصائص هذا النوع أنه ال يؤدي إىل زيادة الناتج احمللي اإلمجايل كونه ال ميثل إنتاج مباشر وال 
تثناء حالـة اإلصـدار األول لألسـهم العاديـة والـذي يعـد إضـافة جديـدة يؤدي إىل خلق عناصـر إنتـاج جديـدة، بإسـ

، كمـا يتميـز هـذا النـوع مـن االسـتثمار خبصـائص أخـرى تتمثـل 3للناتج اإلمجايل ويؤدي إىل زيـادة تـراكم رأس املـال
 : 4يلي فيما

 ا  ؛التجانس الكبري يف وحدا
 ا  ؛وجود أسواق متطورة منظمة تسهل التعامل 

                                                             
   .50 درید كامل آل شبیب، مرجع سابق، ص1
  .39 -38، ص ص مرجع سابق زیاد رمضان، 2
 .51-50ص  درید كامل آل شبیب، مرجع سابق، ص 3
  .39 -38، ص ص مرجع سابق زیاد رمضان، 4
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 حق املطالبة بالربح أو الفائدة ومبا يستحق له عند موعد اإلستحقاق يف حالة السندات  تعطي ملالكها
 ؛سهموعند التصفية يف حالة األ

 ؛ليس هلا كيان مادي ملموس لذلك فهي الحتتاج إىل مصاريف نقل أو ختزين أو صيانة 
 تتصف بدرجة عالية من املخاطرة بسبب تذبذب أسعارها. 

  .معدالت التضخم واألسعار واألزمات االقتصادية ارتفاعت الظاهرية ومن أهم آثار االستثمارا

  :تصنيف اإلستثمارات حسب جنسية المستثمر ـــــ ثانيا

 :اإلستثمارات المحلية )1

ر فيهــا، ســواء كانــت   ن اإلســتثمارات جنــد أن اجلهــة املســتثمرة تنتمــي إىل نفــس الدولــة املســتثمَ يف هــذا النــوع مــ
هــذه اجلهــة أفــراد يعملــون علــى زيــادة أربــاحهم أو جهــة حكوميــة تعمــل للصــاحل العــام كالعمــل لتخفــيض البطالــة، 

  .بع مايلوميكن هلذه اإلستثمارات أن تأخذ طابع حقيقي كما ميكن أن تأخذ طا

  :1ومن بني أهم أشكال هذه اإلستثمار نذكر

  :)حقيقي( في تكوين رأس المال الثابت اإلستثمار )1-1

ويكون ذلك من خالل االستثمار يف رأس املال الثابت الذي يساهم بصورة مباشرة يف زيـادة الطاقـة اإلنتاجيـة 
اخل، أو مـن خـالل االسـتثمار يف رأس املـال ...واخلدميـةلإلقتصاد القومي مثل تأسيس املشاريع الصناعية والزراعية 

الثابت الذي يساهم بصورة غري مباشرة يف تعزيز القدرة اإلنتاجية مثل إنشاء الطرقات واجلسور واهلياكل القاعديـة 
  .املختلفة

 :)حقيقي( االستثمار في تكوين المخزون السلعي )1-2

اإلنتاجيــة والغــرض األساســي منــه تكــوين خمــزون ســلعي  هــذا النــوع مــن االســتثمار ال يــؤدي إىل زيــادة الطاقــة 
لتسهيل عملية اإلنتاج والبيع بالنسبة للشركات الصناعية واخلدمية، أي تأمني إسـتمرار عمليـيت اإلنتـاج والبيـع دون 

  .توقف

  :)حقيقي(االستثمار في فائض التصدير )1-3

قتصــاد األجنــيب، وحيســب مبقـــدار وهــو عبــارة عــن صــايف قيمــة الســلع واخلــدمات النامجــة عــن التعامــل مــع اال
  .الصادرات من السلع واخلدمات خالل فرتة زمنية معينة

                                                             
  .48-47ص  درید كامل آل شبیب، مرجع سابق، ص 1
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 : )ظاهري( االستثمار في األوراق المالية )1-4

 .هو االستثمار يف األسهم والسندات وغريها من األوراق املالية املتاحة يف السوق املالية

  :اإلستثمارات األجنبية )2

ــة عــرب الــدول بقصــد التوظيــف يف خمتلــف العمليــات االقتصــادية، كإنشــاء هــي إنتقــال لــرؤوس األمــوال  األجنبي
ـدف احلصــول علـى عوائــد  مشـروعات إنتاجيـة أو املســامهة فيهـا، أو اإلكتتــاب يف األسـهم والسـندات والقــروض 

ا   .1مالية، بشرط أن يتم ذلك وفق النظام القانوين والنقدي واملايل واإلقتصادي للدولة املستثمر 

  :  وبدوره ينقسم هذا النوع إىل

 ):حقيقية(إستثمارات أجنبية مباشرة   )2-1

هو إقامة مشاريع مملوكة ملكية كاملة ملستثمرين أجانب أو ملكية جزئية متكنهم من السيطرة علـى إدارة هـذه  
ددة ، وتــتم معظــم هــذه اإلســتثمارات بواســطة الشــركات متعــ2املشــاريع أو تعطــيهم حــق املشــاركة يف هــذه اإلدارة

مــــواد خــــام، (وإســـتثمار يف املخــــزون ...) مصــــانع، آالت(اجلنســـيات، كمــــا تنقســــم بـــدورها إىل إســــتثمار ثابــــت 
ائية  .3..)مساكن، أراضي(وإستثمار عقاري ) منتجات وسيطية، منتجات 

  :إستثمارات أجنبية غير مباشرة  )2-2

مقدمـة مـن أفـراد أوهيئـات أجنبيـة عامـة ومتثل تلك اإلستثمارات اليت تتدفق إىل داخل الدولة يف شكل قروض 
ـا، سـواء مت  أو خاصة، أو تأيت يف شكل إكتتاب يف الصكوك الصادرة عن تلك الدولة أو يف املشاريع اليت تقوم 
اإلكتتاب عن طريق السندات أو عن طريـق األسـهم، بشـرط أن ال يكـون لألجانـب احلـق يف احلصـول علـى نسـبة 

  .4رة املشروعمن األسهم تعطيهم احلق يف إدا

  :)الحالة القانونية( تصنيف االستثمارات وفقا لشكل الملكية ـــــ ثالثا

  :5يف هذه احلالة ميكننا التمييز بني ثالث أنواع لإلستثمار هي

   
                                                             

 .50، ص 2006سامرائي، اإلستثمار األجنبي المعوقات والضمانات القانونیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، درید محمود ال 1
، ص ص 2008عمر ھاشم محمد صدقة، ضمانات اإلستثمارات األجنبیة في القانون الدولي، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، األسكندریة،  2
9-10.  
  .7سابق، ص علي لطفي، مرجع  3
 .17عمر ھاشم محمد صدقة، مرجع سابق، ص  4
  .22مروان شموط، كنجو عبود كنجو، مرجع سابق، ص  5



                  االستثمار من خالل مقاربة النمو االقتصادي ـــ مدخل نظري ـــ  : األولالفصل 
  

 

15 

 :االستثمار العام )1

الذي االستثمار الذي تقوم به الدولة لتنفيذ اخلطط االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغريها من اخلطط  وهو 
ـدف الدولـة  ـذا النـوع مـن االسـتثمار عـادة مـا تكـون متدنيـة وغالبـا مـا  ختدم أهداف الدولة، و العوائد اخلاصـة 

 .من خالله إىل تقدمي خدمة للمواطن أو تقدمي خدمات ما لإلستثمارات األخرى

 :االستثمار الخاص )2

م املالكني لوسائل اإلنتاج فيه، وهو ميثل وهو االستثمار الذي يقوم به األشخاص أو اهليئات اخلاصة بإعتباره 
تمعات خاصة الرأمسالية، وأكثر ما مييز هذا االستثمار إرتفاع احلـافز علـى  أهم شكل من أشكال االستثمار يف ا
زيادة اإلنتاجية وحتقيق معدالت عالية من األرباح، كما يتميز هذا النوع من االستثمار باملرونة يف االدارة والتنظيم 

إختاذ القرارات على عكس االستثمار العام الذي تسوده املركزية يف إختاذ القرارات وخيضع للعديد من األنظمة  ويف
  .والقوانني اليت حتد من القدرة اإلدارية للقائمني عليه

 :)المختلط( االستثمار المشترك )3

نشـئات احلكوميـة سـواء  وهو الذي جيمـع مـا بـني العـام واخلـاص، حيـث يقـوم األفـراد فيـه بشـراء حصـص يف امل 
كانت إنتاجيـة أو خدميـة، ويف هـذا النـوع كثـريا مـا تكـون االدارة مـن حـق الدولـة، غـري أن هـذا الـنمط مـن االدارة 

  .أخذ يرتاجع يف ظل اخلوصصة والشراكة االسرتاتيجية مع اخلواص

  :تصنيف االستثمارات وفقا آلجالها ـــــ رابعا

  :1يف هذا النوع ميكن التمييز بني

 : إستثمارات قصيرة األجل )1

تكــون مــدة التوظيــف يف هــذا النــوع قصــرية حيــث ال تزيــد عــن الســنة، كــأن يقــوم مســتثمر بإيــداع أموالــه لــدى 
دف هـذه اإلسـتثمارات إىل تـوفري السـيولة النقديـة  البنك ملدة ال تزيد عن السنة أو يقوم بشراء أذونات اخلزينة، و

تتميـز بوجـود سـوق لتـداوهلا كمـا تتميـز بسـهولة حتويلهـا إىل نقديـة وسـرعة  باإلضافة إىل حتقيق بعض العوائـد وهـي
  .هذا التحويل

 :إستثمارات متوسطة األجل )2

تكــون مــدة التوظيــف يف هــذا النــوع أكــرب مــن الســابق وقــد تصــل حــىت اخلمــس ســنوات، ومــن أمثلتهــا قيــام  
شخص ما بإيداع مبلغ من املال يف املصرف ملـدة مخـس سـنوات، أو أن يقـوم بشـراء أوراق ماليـة ملـدة ال تزيـد عـن 

 .مخس سنوات أو إستئجار أصل ما وتشغيله ضمن املدة املذكورة
                                                             

 .18نفس المرجع، ص  1
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 :لة األجلإستثمارات طوي )3

تتجاوز مدة توظيف األموال يف هذا النوع من االستثمار مخس سـنوات وقـد تصـل حـىت مخسـة عشـر سـنة أو  
أكثــر، ومثــال ذلــك تأســيس املشــروعات اإلنتاجيــة وإيــداع األمــوال لــدى البنــوك واإلكتتــاب يف أوراق ماليــة طويلــة 

ـــق عائـــد مرت فـــع مـــن خـــالل اإلحتفـــاظ األجـــل كاألســـهم، ويكـــون الغـــرض األســـاس مـــن هـــذه اإلســـتثمارات حتقي
  .باألصول املستمرة لفرتة طويلة نسبيا

وباإلضافة إىل األنواع السابقة توجد تصنيفات أخرى، حيث ميكن تصـنيفها حسـب نـوع النشـاط اإلقتصـادي 
إسـتثمارات صـغرية، (أو حجـم هـذه اإلسـتثمارات ..) إسـتثمارات صـناعية، زراعيـة، جتاريـة، خدميـة، (املستثمرين 

  .*أو غريها من املعايري) ةمتوسطة، كبري 

  :خامسا ـــــ تصنيف االستثمارات حسب توزيع االستثمار

تمع إىل ثالثة أنواع هي ميكن   :1تصنيف االستثمار من حيث توزيعه على األنشطة واهلياكل األساسية يف ا

 :  االستثمار في الرأس المال البشري )1

تمـــع  ـــادة حيـــث يهـــدف إىل زيـــادة أداء ومـــردود أفـــراد ا يف العمـــل، ويتجلـــى هـــذا النـــوع مـــن االســـتثمار يف زي
االنفاق على التعليم والتدريب ورفع وحتسني املستوى الثقايف والصحي، فضال عـن زيـادة الرفاهيـة االجتماعيـة عـن 

  .طريق حتسني الظرف االجتماعية

 :االستثمار في البنية  األساسية )2

ت والسكك احلديدية واملوانئ، ويعترب هذا االسـتثمار منتجـا وهو االستثمار يف الطرق والنقل ووسائل املواصال
  . بطريقة غري مباشرة، حيث أنه يقدم خدمات لتشغيل املشروعات االقتصادية والصناعية والزراعية والتجارية

 :االستثمار المباشر في االنتاج )3

مباشــــرة انتــــاج الســــلع وهـــو االســــتثمار اخلــــاص باملشــــروعات الزراعيــــة والصــــناعية واخلدميـــة، والــــيت تســــتهدف 
  . واخلدمات املخصصة لالستهالك او لالستثمار

 

                                                             
 .مروان شموط، كنجو عبود كنجو، مرجع سابق: ألكثر تفصیل یمكن الرجوع إلى  *
نمو االقتصادي، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، االسكندریة، إبراھیم متولي ابراھیم حسن المغربي، دور حوافز االستثمار في تعجیل ال 1

  .36-35، ص ص 2011
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  .االستثمار، مناخه ودوره التنموي: المطلب الثالث

من منطلق ادراكها بالدور التنموي املهم لالستثمار تسعى خمتلف الدول وخاصة النامية منهـا لرتقيتـه وتطـويره، 
وذلك من خالل العمل على توفري كل ما من شأنه حتسني املناخ االستثماري ليكون مشجعا للمستثمرين احملليني 

املنــاخ االسـتثماري ومكوناتــه باالضـافة للــدور وجاذبـا لألجانـب، وفيمــا يلـي ســنتطرق بشـيء مــن التفصـيل ملفهـوم 
   .    التنموي لالستثمار

   .المناخ اإلستثماري: األول الفرع

  .مفهومه وأهميته ـــــ أوال

 :مفهومه )1

جممـل الظـروف السياسـية واالقتصـادية واالجتماعيـة والطبيعيـة احمليطـة بـأي " عرف املناخ االستثماري علـى أنـه 
مشروع إستثماري، واليت تؤثر بشكل أو بآخر يف إختـاذ املسـتثمر لقراراتـه بـدء مـن فكـرة االسـتثمار حـىت يصـل إىل 

  .1"نتائج إستثماراته وتوسعاته 

 يقصـد مبنـاخ االسـتثمار جممـل األوضــاع" ـالصـادرات بـكمـا عرفتـه املؤسسـة العربيـة لضـمان االسـتثمار وائتمــان 
واملؤسسـية والقانونيـة الـيت ميكـن أن تـؤثر علـى قـرار االسـتثمار وعلـى  والسياسـيةاالقتصادية واالجتماعية  والظروف

فرص جنـاح املشـروع االسـتثماري يف دولـة مـا أو يف قطـاع معـني، وتعـد هـذه الضـروف واألوضـاع عناصـر متداخلـة 
ر ببعضـها الــبعض، ومعظمهـا عناصــر متغـرية خيلــق تفاعلهـا أو تــداعيها أوضـاع جديــدة مبعطيـات خمتلفــة تـؤثر وتتــأث

  . 2"وترتجم حمصلتها كعوامل جاذبة أو طاردة لرأس املال

 :أهميته )2

ترجــع أمهيــة املنــاخ االســتثماري اجليـــد إىل حتقيــق الثقــة للمســتثمر وزيــادة عامـــل األمــان مــن خمــاطر االســـتثمار 
ــا، وهنـا حيقــق بـذلك املنــاخ اإلسـتثماري مســامهة وخاصـة  إنسـياب األمــوال مـن اخلــارج إىل داخـل الدولــة املسـتثر 

فعالة يف حتقيق أهداف التنمية االقتصـادية واالجتماعيـة ومواجهـة التغـريات العامليـة والتكـتالت االقتصـادية الدوليـة 
  .   3الثورة التكنولوجية العاملية السائدة وظاهرة العوملة وما حتققه من تنافسية عاملية باإلضافة إىل

   
                                                             

  .18علي لطفي، مرجع سابق، ص  1
 .15، ص 2011المؤسسة العربیة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، تقریر حول مناخ االستثمار في الدول العربیة لسنة  2
  .34-33نفس المرجع، ص ص  3
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  .مكونات المناخ االستثماري ـــــ ثانيا  

يتكون املناخ اإلستثماري من جمموعة ظروف إقتصادية وسياسية واجتماعية وقانونية وغريها من الظروف 
ا، وفيماثالسائدة يف الدولة املست   :يلي تفصيل ألهم هذه املكونات مر 

 : اديةالظروف االقتص )1

  :يلي على الرغم من كثرة العوامل والظروف املكونة للمناخ اإلقتصادي فإنه ميكننا حصرها فيما

 :توفر البنى التحتية  )1-1

إن توفر البىن التحتية من طرق ومواصالت وإتصاالت وموانئ وكهرباء وماء ونظام مايل ومصريف متطور ومرن  
  .1، كلها تعد عوامل ظرورية لألنشطة اإلستثمارية وخاصة اإلنتاجية منها...وجتارة إلكرتونية 

 :حجم السوق المحلي  )1-2

ه عامل حمفز للمستثمر احمللي لزيادة ذلك أنه كلما إتسع حجم السوق احمللي كان ذلك يف حد ذات 
إستثماراته وتوسيعها، وأيضا عامل جذب للمستثمر األجنيب وتشجيعا له على إستثمار أمواله يف الدولة املعنية، 
حيث أنه كلما إتسع حجم السوق احمللي شجع ذلك املستثمرين على زيادة إنتاجهم هلذه السوق إىل جانب 

يفضل املستثمر العائد القليل مع اإلنتاج الكبري واملتواصل على العائد املرتفع يف اإلنتاج للتصدير، وعندئذ قد 
 .2األسواق الضيقة واحملدودة

 :إحتواء المعرفة الفنية والعلمية  )1-3

إن التقدم العلمي يساهم بصورة أو أخرى يف إستقطاب االستثمار األجنيب وإحتواء الوطين، وكما هو معلوم  
احلصول على التقنية وإنتاجها دون مسامهة أو مشاركة من ميلك أسرارها، ولغرض احلصول فإنه ليس من السهل 

على اهلدف تعمد الدول النامية على وجه اخلصوص إىل إعتماد صيغة التعاون العلمي الذي يتجسد عموما 
  .3بعقود إستثمار تنصب على البحث والتطوير

 : مؤشر الدخل القومي  )1-4

أدى ذلك من  هحجم زاددولة بدرجة كبرية على حجم اإلستثمارات، حيث كلما يؤثر الدخل القومي يف أي 
جديدة أو توسيع الطاقات االنتاجية  خلق إستثمارات امكانية جهة إىل إرتفاع امليل احلدي لإلدخار ومن مث

                                                             
 .31 ل شبیب، مرجع سابق، صدرید كامل آ 1
  .120، ص 2007نزیھ عبد المقصود مبروك، اآلثار اإلقتصادیة لإلستثمارات األجنبیة، دار الفكر الجامعي، االسكندریة،  2
  .78درید محمود السامرائي، مرجع سابق، ص  3
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م يف مما يساهيف االقتصاد ومن مث توسيع السوق احمللي  الطلب الكليحجم ، ومن جهة ثانية إرتفاع القائمة
 .1توفري منافذ ملنتجات اإلستثمارات القائمة

 : قيود التجارة الخارجية  )1-5

يف حال متيزت دولة نامية باتساع سوقها احمللي ووفرة يف عوامل االنتاج فإن فرض قيود على التجارة اخلارجية 
ـــ استثناء وبالتحديد على الواردات، من قبيل فرض الرسوم اجلمركية على السلع املستوردة أو وضع حد  أقصى هلا ـ

السلع الرأمسالية واملواد نصف املصنعة اليت تدخل يف عملية االنتاج ـــ من شأنه تشجيع املستثمرين احملليني وكذا 
دف هذه السياسة إىل تشجيع املنتجات الوطنية املنتجة من قبل املستثمر احمللي أو  جذب األجانب، حيث 

 .2األجنبية األجنيب ومحايتها من منافسة السلع

 : معدل سعر الفائدة  )1-6

يؤثر معدل سعر الفائدة على النشاط االقتصادي عامة وعلى حجم االستثمار خاصة وذلك من حيث كلفة 
وبذلك فهي تؤثر بشكل عكسي متثل أسعار الفائدة سعر رأس املال أو التمويل حيث االستثمارات أو عوائدها، 
، )اإلدخار(يف حني تؤثر بشكل طردي على عرض الوفرات املالية ) االستثمارحجم (على طلب الوفرات املالية 

لتقلبات أسعار الفائدة الدولية أثر كبري على حركة اإلستثمارات الداخلة أو اخلارجة من الدولة؛ حيث  لذلك فإن
ارج ويؤثر ذلك بالسلب أن إرتفاع معدالت الفائدة العاملية دون احمللية يؤدي إىل إنتقال األموال احمللية إىل اخل

على اإلستثمارات احمللية وباملقابل فإن إرتفاع معدالت الفائدة احمللية دون الدولية يؤدي إىل تدفق رؤوس األموال 
  . 3األجنبية إىل الداخل ومن مث زيادة حجم االستثمار اإلمجايل

 : معدل التضخم  )1-7

ألنه خيلف جو من عدم اإلستقرار يف قطاع إن إرتفاع معدل التضخم يؤثر تأثريا سلبيا على اإلستثمار 
األعمال، ويصعب على املستثمر توقع احلالة اليت سيكون عليها االقتصاد يف املستقبل، كما أنه يرفع درجة 
املخاطر كون اإلرتفاع يف املستوى العام لألسعار يؤدي إىل إخنفاض القدرة الشرائية للنقود ويؤثر على حتديد 

ر، مما يعين إخنفاض الرغبة يف القيمة احلقيقية للدخ ول واألرباح ويؤثر على القيمة احلقيقية لرأس املال املستثمَ
 .4االستثمار بدولة تعاين من إرتفاع كبري ومستمر يف املستوى العام لالسعار

                                                             
  .30 درید كامل آل شبیب، مرجع سابق، ص 1
 .79درید محمود السامرائي، مرجع سابق، ص  2
  .29-28ص  درید كامل آل شبیب، مرجع سابق، ص 3
  .31نفس المرجع، ص  4
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 : الظروف الطبيعية )2

نشيط احمللي،  كلما كانت الدولة تتوفر على موارد طبيعية كلما ساهم ذلك يف جذب االستثمار األجنيب وت
كما أن املوقع اجلغرايف املتميز يسمح للمستثمر األجنيب والوطين باإلتصال املباشر باألسواق العاملية ومن مث 
ذه  ختفيض تكاليفهم اإلستثمارية عكس املوقع اجلغرايف غري املالئم الذي من شأنه تعظيم تكلفة اإلتصال 

  . 1األسواق

 : الظروف السياسية )3

ياسية من أهم العوامل املؤثرة على حجم اإلستثمارات، فوجود احلروب األهلية واإلضطرابات تعد الظروف الس
الداخلية وأعمال العنف ذات الطابع العام والعالقات املتوترة مع الدول األخرى وغريها من الظروف السيئة حيول 

ت الدولة من حوافز هلذا اإلستثمار دون وجود البيئة املناسبة لإلستثمار سواء كان أجنبيا أو وطنيا، فمهما قدم
ا لن جتين من ذلك سوى زيادة تكلفة إستقدام االستثمار دون حتقيق األهداف ) ضريبية أو غري ضريبية( فإ

؛ ذلك ألن املستثمر ال ينظر  للحوافز فقط بل يأخذ بعني اإلعتبار طبيعة 2املرجوة من وراء تقدمي تلك احلوافز
ضغط واملعارضة وطبيعة احلكومة من حيث الكفاءة والقبول، باإلضافة إىل العوامل النظام السياسي ومجاعات ال

املتعلقة مبدى التجانس السكاين أي درجة اإلنقسامات الدينية والطائفية والعنصرية واملزاج النفسي، وذلك لتأثري  
الت وإستقرارها واحلفاظ كل هذا على اإلنتاج وحجم الطلب والعرض وكلفة مستلزمات اإلنتاج وإستمرارية التعام

 .3على إستقرار األسواق الداخلة واخلارجية

 :الظروف اإلجتماعية والثقافية )4

  : 4وتتمثل يف جمموع العوامل املؤثرة على نشاط اإلستثمار واليت ميكن سردها يف النقاط التالية 

 ؛النقابات العمالية والتدريبية واحلرفية املستخدمة 
  ؛والتدريبية واحلرفية املستخدمةالسياسات العمالية 
 ؛معدل النمو السكاين ومقدار املشاركة يف عملية التنمية االقتصادية 
 ؛درجة الوعي الصحي ومقدار التأمينات اإلجتماعية املتبعة 
 درجة الوعي الشعيب جبهود احلكومة وتنفيذها خلطط وبرامج التنمية. 

كما ميكن أن تشمل هذه العوامل املستوى الصحي والتعليمي للمجتمع باإلضافة إىل العرف والتقاليد 
تمعوالدين، ومدى وعي منظمات   .  املدين ومستويات احلرية السياسية ا

                                                             
  .120نزیھ عبد المقصود مبروك، مرجع سابق، ص  1
  .121نفس المرجع، ص  2
  .27 درید كامل آل شبیب، مرجع سابق، ص 3
  .31-30علي لطفي، مرجع سابق، ص ص  4
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 : الظروف القانونية )5

ستثمر غري الوطين إن هلذه الظروف دور متميز يف إستقطاب اإلستثمارات وخباصة األجنبية منها؛ ذلك أن امل
فردا كان أو شركة لن يقدم على االستثمار خارج احلدود الوطنية لدولته إال إذا توافرت له احلماية القانونية 
الكافية، لذا فإنه على الدولة املهتمة باالستثمار األجنيب وضع قواعد وتشريعات حمددة ملعاملته سواء من ناحية 

جيب أن تتضمن تلك التشريعات على ضمانات مهمة ومزايا خمتلفة  إستقطابه أو محايته أو تصفيته، كما
لتشجيع هذا االستثمار بشرط أال يؤدي ذلك إىل االضرار مبصاحل الدولة املستقبلة، إذ جيب عليها أال تسمح 
ا اإلقتصادية الوطنية أو إحالل  لرأس املال األجنيب أن ميس أمنها كما جيب أال تسمح له بالسيطرة على ثروا

  .1منافسة غري متكافئة أو غري مرغوب فيها مع رأس املال الوطين أو اخلربات أو األيدي العاملة الوطنية

  :2ومن بني أهم املزايا والضمانات اليت جيب أن تتضمنها هذه التشريعات نذكر مايلي

  ا أو احلجز على أن تنص هذه القوانني صراحة على أنه ال ميكن تأميم اإلستثمارات األجنبية أو مصادر
أمواهلا أو فرض الرقابة عليها ما مل يقم املستثمر األجنيب مبخالفة قوانني الدولة أو اإلضرار باملصاحل 

 ؛الوطنية
  حتديد اإلجراءات املقبولة والالزمة لتسوية املنازعات اليت ميكن أن تنشأ بني املستثمر األجنيب والدولة

الثنائية السارية بني دولة املستثمر األجنيب والدولة املضيفة أو املضيفة، سواء كان ذلك وفقا لإلتفاقيات 
 ؛وفقا ألحكام املركز الدويل لتسوية منازعات اإلستثمار

  تأمني رأس مال املستثمر من خماطر الكوارث واحلروب واإلضطرابات الداخلية وأعمال العصيان املدين
اليت قد تتعرض مبوجبها أصول املستثمر للخطر الداخلية واإلنقالبات وأعمال العنف ذات الطابع العام 

 ؛املباشر
  السماح للمستثمرين األجانب بتملك األراضي والعقارات يف حالة بعض اإلستثمارات اإلسرتاتيجية

 ؛املهمة
 حتديد املقادير املسموحة من حتويالت العملة األجنبية. 

  .الدور التنموي لالستثمار: الثاني الفرع

أمهية كبرية يف عملية النمو االقتصادي حيث أن الرتاكم الرأمسايل والتقدم يف فنون االنتاج يكتسي االستثمار 
تعد من أهم العوامل لتحقيق التقدم االقتصادي، وعلى العكس فإن اخنفاض حجم االستثمار يؤدي إىل اخنفاض 

                                                             
  .81-79درید محمود السامرائي، مرجع سابق، ص ص  1
  .105-104المقصود مبروك، مرجع سابق، ص ص نزیھ عبد  2
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رف على أمهية االستثمار ودوره الناتج القومي االمجايل األمر الذي يرتتب عليه تعثر جهود التمنية، وميكن التع
  :1التنموي من خالل األهداف العديدة اليت حيققها سواء العامة منها أو اخلاصة ومن ذلك

  : تكوين األصول المادية) 1  

حيث تؤثر االستثمارات يف تكوين رأس املال الثابت والذي يؤدي إىل زيادة مباشرة يف الطاقة االنتاجية  
األراضي، أو بشكل غري مباشر كإنشاء البىن التحتية مثل الطرق والسدود، هذا  كإنشاء املصانع واستصالح

فضال عن االمهية لالستثمار يف العنصر البشري بالتعليم والتدريب والتأهيل، واالنفاق االستثماري على االحباث 
  .  والدراسات العلمية

  :   تحقيق العائد االستثماري) 2  

أو غري منظورة  ) ربح أو دخل(استثمار دون حتقيق عوائد منظورة من ذلك من الصعب ان يكون هناك 
  .كالنفع العام املتحقق من اقامة شبكة الطرق أو انشاء جامعات ومدارس ومراكز تكوين وتدريب

  :تكوين الثروة وتنميتها) 3  

للوصول إىل تكوين ويتمثل ذلك حينما يسعى الفرد إىل تكوين املدخرات خمفضا أو مرشدا استهالكه احلايل 
  .الثروة وتنميتها يف املستقبل

  :المحافظة على قيمة الموجودات) 4  

إذ يسعى املستثمر اخلاص إىل تنويع جماالت استثماره حرصا منه على عدم اخنفاض قيمة موجودات ثروته 
  .حبكم تغري األسعار باالرتفاع وتقلبها مع مرور الزمن

توظيف وزيادة على ما سبق هناك أوجه أخرى ميكن أن يتجلى فيها الدور التنموي لالستثمار، فمثال عند 
سلعة أو خدمة   كما يعين انتاج فإن ذلك يعين استحداثا ملناصب عمل جديدة،مبلغ معني يف نشاط معني 

ولية اليت يستخدمها يف إنتاج ، كما أن هذا املشروع سيحرك الطلب على املواد األتوجه لسد احتياجات طالبيها
سلعه أو تقدمي خدماته، كما أن إنشاء املشروع يتطلب إدخال بعض اآلالت واملعدات والتجهيزات املختلفة اليت 
تساهم يف االنتاج، وهو ما يعين إدخال التكنولوجيا احلديثة واالطالع عليها وإعداد األفراد للتعامل معها الشيئ 

م على التعامل مع وسائل التكنولوجيا احلديثة، وبصفة عامة إذا أردنا أن الذي يعين رفع مستوى إد راكهم وقدر
  .2نظهر األشياء اليت جتعل من االستثمار ظاهرة تنموية مهمة فإننا نذكر مايلي

                                                             
 .30-29إبراھیم متولي ابراھیم حسن المغربي مرجع سابق، ص ص  1
  .10مروان شموط وكنجو عبود كنجو، مرجع سابق، ص ص  2
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  .مصادر تمويل االستثمار: المطلب الرابع

إليها الشركات واملؤسسات من أجل سنحاول من خالل هذا املطلب التطرق إىل أهم املصادر اليت قد تلجأ 
احلصول على متويل مايل لتوسيع مشاريعها القائمة أو إنشاء أخرى جديدة، وبصفة عامة ميكن تناول هذه 

  :املصادر من خالل معيار الفرتة الزمنية اليت يتم سدادها فيها أو تصفيتها وذلك وفق اآليت

  .التمويل قصير األجل: األول الفرع

لتمويل اخلارجي ويستخدم لتمويل العمليات اجلارية يف الشركة املستثمرة، وتتحدد مسألة هو أحد مصادر ا
إستخدام هذا النوع من عدمه على طبيعة عمل كل شركة، فالشركات كبرية احلجم واليت متتاز بضخامة أصوهلا 

غر حجما؛ أي أن الثابتة ال تواجه مشكلة التمويل قصري األجل بنفس املستوى الذي تواجهه الشركات األص
  .1التمويل قصري األجل نادرا ما يستعمل لتمويل األصول الثابتة

  :وللتمويل قصري األجل مصادر أساسية ميكننا تناوهلا وفق اآليت

  :اإلئتمان التجاري ـــــ أوال

ا  على يعترب اإلئتمان التجاري مصدر متويل متعارف عليه حيث تقوم الشركة من خالله بعملية شراء مستلزما
احلساب من عند مورديها على أن يتم الدفع هلم آجال وفق شروط يتفق عليها، وتتأثر فرتة اإلئتمان التجاري 
بعدة عوامل كطبيعة السلع ومدى تعمريها واملركز املايل لكل من البائعني واملشرتين باإلضافة إىل مدى توفر 

  .2املخصومات نقدية عند الدفع قبل اإلستحقاق إىل غريها من العو 

  :3ولإلئتمان التجاري نوعان مها

 : اإلئتمان التجاري المجاني )1

يوم حيث  60-30هو ذلك اإلئتمان الذي يتم سداده يف موعد إستحقاقه كما هو متفق عليه، ويكون بني 
 .على خصم مسموح به عند السداد يف التاريخ احملدد) املدين(حيصل املشرتي 

 :اإلئتمان التجاري المكلف )2

وهو ذلك اإلئتمان الذي يعمد يف املشرتي على تأجيل الدفع لفرتة تزيد عن تاريخ اإلستحقاق، وميكن  
إستخدام هذا النوع من اإلئتمان بعد حتليل التكلفة للتأكد من أن تكلفة تأجيل الدفع أقل من تكلفة األموال 

                                                             
 .296-295قاسم نایف علوان، مرجع سابق، ص ص  1
  .233، ص 2009فرید راغب النجار، التمویل المعاصر، الدار الجامعیة، االسكندریة،  2
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خدام هذا النوع، ألن خمالفة شروط اليت ميكن احلصول عليها من مصادر أخرى، غري أنه من األفضل جتنب إست
  .اإلئتمان التجاري قد تسيئ إىل مسعة املشرتي

ولإلئتمان التجاري كمصدر للتمويل مزايا وعيوب، حيث من بني أهم مزاياه أن تكلفته التمويلية منخفضة 
اإلتفاق يف حيث مينح املشرتي مهلة للسداد دون أن يتحمل أي تكلفة بإستثناء دفع الفوائد اليت ينص عليها 

حالة تأخري السداد إىل ما بعد تاريخ اإلستحقاق، كما أن من مزاياه أيضا سهولة وبساطة إجراءات احلصول 
عليه فقد ال حيتاج األمر إىل أكثر من إتفاق ليتم بعده التوريد، يف حني من بني أهم عيوبه تشجيعه ألصحاب 

مات غري ضرورية مما يرتتب عليها إلتزامات سداد تفوق املشاريع االستثمارية على اإلسراف واحلصول على مستلز 
م يف املستقبل، كما أن من عيوبه تقليل فرصة إختيار املورد املناسب حيث تتم املفاضلة بني املوردين  إمكانيا
الذين يقبلون مبنح الشركة إئتمان جتاري بالرغم من وجود موردين آخرين ميكنهم أن يضمنوا توريدا أفضل 

  .1أكثر إلتزاماويكونون 

  :اإلئتمان المصرفي ـــــ ثانيا

وهو األموال اليت تقرتضها الشركات من املصارف التجارية وشركات األموال على أال يتجاوز تاريخ سدادها 
ا من املواد األولية  الشركة (السنة الواحدة، وهو يساعد الشركة على توسيع نطاق فعاليتها بزيادة مشرتيا

ذا ) شركة جتارية(عة اجلاهزة والبضا) الصناعية ويف تصنيع  وبيع املخزون للعمالء على احلساب، ويتطلب الوفاء 
  . 2اإلئتمان أن يكون التدفق النقدي الصايف لالستثمار يفوق أو يساوي مبلغ القرض

  :3ومن أهم األسباب اليت تدفع الشركات إىل اللجوء هلذا النوع من التمويل نذكر

 ا حتتاج ا ا يف األجل نظرا أل ألموال لفرتة تقل عن السنة، لذلك فإنه يف غري صاحلها متويل إحتياجا
القصري بأموال تتطلب توزيع األرباح على املالكني، أو متويلها بالقروض طويلة األجل واليت تلزم الشركة 

صرية األجل بدفع فوائد حىت يف الفرتات اليت ال تكون فيها حباجة لألموال، أي أن القروض املصرفية ق
 .تتناسب وفرتات احلاجة لألموال وتتصف بدرجة عالية من املرونة

  متتاز القروض املصرفية بعدم حصول مشاركة يف إدارة الشركة املقرتضة، وهو ما تفضله املشروعات اليت ال
 .تريد التنازل عن جزء من ملكيتها جلهات أخرى

  تكلف عملية احلصول على القروض املصرفية آلجال قصرية مصروفات ووقت أقل بكثري من مصادر
 . التمويل الدائمة، خاصة إذا كانت مصادر التمويل هذه تتطلب زيادة رأس املال

                                                             
  .170-169، ص ص 2009عبد المطلب عبد الحمید، إقتصادیات تمویل المشروعات الصغیرة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة،  1
  .245نفس المرجع، ص  2
 .246-245نفس المرجع، ص ص  3
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  :1يلي ميكننا التفريق بني نوعني للقروض املصرفية قصرية األجل وفيما

 : اإلئتمان المصرفي بال ضمان )1

الدفع خالل مدة ال تزيد عن السنة ويتذبذب سعر الفائدة عليه وفق ظروف العرض والطلب يف يستحق 
السوق املايل، وتنشأ احلاجة إىل مثل هذا النوع من القروض إذا كانت الشركة دائمة اإلقرتاض من املصرف وذلك 

، حيث يتفق الطرفني )ملقرتضاملقرض وا(لتجنب هدر الوقت واجلهد النامجني عن التفاوض املتكرر بني الطرفني 
ُسمح للشركة مبوجبه االقرتاض كلما أرادت ذلك، مع وضع املصرف لسقف  بأن يقوم املصرف بفتح إعتماد ي
ينبغي للشركة أال تتجاوزه خالل السنة الواحدة، وعادة ما يضع املصرف إىل جانيب هذا شرطني أساسيني على 

  :املقرتضني مها

 ؛من قيمة اإلعتماد املفتوح) %20- 10(اري مببلغ مايل ال يقل عن إحتفاظ املقرتض يف حسابه اجل 
  أن يقوم املقرتض بسداد ديونه مرة واحدة على األقل كل سنة، وبالتايل احليلولة دون إستخدام املقرتض

 .القرض يف إنفاقه على مشاريع طويلة األجل هلذا

 :اإلئتمان المصرفي بضمان) 2

والشركات املالية املقرضة ضمانات معينة من قبل الشركات املقرتضة لضمان حيث تطلب مبوجبه املصارف  
املبلغ املقرض، حيث قد تكون الشركة املقرتضة حديثة التكوين وال تتمتع بسمعة مالية أو جتارية جيدة تكون هلا  

  .كضمان، كما قد يكون املبلغ املراد إقرتاضه كبري مما يدفع املصرف لطلب ضمان على ذلك

  :األوراق التجارية ـــــ اثالث

تعترب األوراق التجارية وعد غري مؤكد بالدفع تصدرها الشركات املعروفة جدا واليت هلا مسعة إئتمانية عالية، 
يوم، وتقوم غالبية  270ويقوم املقرضون أواملستثمرون بشرائها وعادة ما يرتاوح إستحقاقها بني عدة أيام و 

الشركات املصدرة هلذه األوراق باإلحتفاظ يف البنوك اليت تتعامل معها حبسابات إعتماد غري مستخدمة لضمان 
، وهي ال تتضمن دفع فوائد بل تصدر وتباع خبصومات معينة وذلك إما بشكل مباشر 2قيمة هذه األوراق

قبل خمتصني نظري عمولة معينة، فهي متثل جمال إستخدام للمستثمرين أو عن طريق تداوهلا يف أرواق املال من 
قصري األجل ملن يستثمر فيها بشرائها ووسيلة متويل قصرية األجل ملن يصدرها، ومن أهم مزاياها كمصدر 

                                                             
 .304-301قاسم نایف علوان، مرجع سابق، ص ص   1
  .258، ص 2009، الریاض شركات وأسواق مالیة، الطبعة الثانیة، دار المریخ للنشر، -المیروك أبو زید، التحلیل الماليمحمد  2
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للتمويل إخنفاض تكلفة اإلقراض بواسطتها مقارنة بالقروض املصرفية باإلضافة إىل عدم وجود حد أقصى حلجم 
ا تعد وسيلة فعالة للتمويل عندما تعمد البنوك لتقييد اإلقراضاإلقرتاض بإستخ   .1دامها كما أ

  .التمويل متوسط األجل: الفرع الثاني 

يستخدم هذا النوع من التمويل لتمويل حاجة دائمة للشركة املقرتضة كأن يستخدم لتغطية متويل األصول 
دا من السنني، ويتمثل هذا النوع من التمويل يف الثابتة أو لتمويل مشروعات قيد التنفيذ واليت تستغرق عد

القروض املصرفية متوسطة األجل املمنوحة من قبل املصارف التجارية اليت هلا الدور الكبري يف منح هذه القروض، 
حيث بعد أن كانت تقتصر يف تعاملها املايل على التمويل قصري األجل إجتهت إىل متويل الشركات واملشروعات 

  .2طة األجل تزيد فرتة سدادها عن السنة وتصل إىل مخس سنواتبقروض متوس

  :3ومن أهم ما يدفع الشركات إلعتماد اإلئتمان املصريف كمصدر للتمويل قصري األجل نذكر

  يسمح هذا النوع من التمويل إلدارات الشركات باإلقرتاض من املصارف دون فقدان جزء من سيطرة
اجلدد الذين يطلبون حصة يف رأس املال ومشاركة يف اإلدارة الفعلية مقابل املالكني عليها، قياس باملالكني 

 ؛تزويد الشركة باألموال
  تزداد حاجة الشركات لتجميع األموال من مصادر عديدة ومن بينها املصارف بسبب ضرورة جتديد

ا بإستمرار نتيجة التقادم التكنولوجي وإرتفاع تكاليف شراء املعدات  ؛معدا
  الشركات آلجال أطول من اإلستحقاق املتكرر للقرض يف فرتة قصرية والذي من شأنه أن يؤدي ال تعاين

 ؛إىل إرتباك إدارة سيولتها بسبب إضطرارها إىل التسديد السريع
 تتم عملية اإلقرتاض بعقد خاص حبيث ال يطلب املصرف السداد قبل تاريخ اإلستحقاق إذا كانت الشركة 

، كما تستطيع الشركة املقرتضة طلب التمديد أو التجديد عندما تواجه املقرتضة تطبق شروط العقد
صعوبات يف سداد األقساط املستحقة عليها وذلك من خالل التفاوض الالحق، وهو ما يعين يف احملصلة 

 .مرونة اإلقراض وتوافقه مع ظروف الشركة

  .التمويل طويل األجل: الفرع الثالث

ة لتمويل الفرص اإلستثمارية املتاحة، ويعترب إلتزاما على الشركة كشخصية وميثل األموال اليت تتوفر للشرك
ا للحصول على  معنوية مستقلة وهو ما يدفعها إىل ضرورة معرفة ما يسمى بأسواق املال حلاجتها إليها يف حماوال

كتقسيمها على أموال آلجال متويلية خمتلفة، و ميكن تقسيم مصادر التمويل طويل األجل على ضوء أسس معينة  

                                                             
  .234-233فرید راغب النجار، مرجع سابق، ص ص  1
  .307-306قاسم نایف علوان، ص ص  2
 .255-254عبد المطلب عبد الحمید، مرجع سابق، ص ص  3
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أساس تركيبة اهليكل املايل أي من حيث امللكية إىل أموال امللكية املتمثلة يف األسهم العادية واملمتازة واألرباح 
  . 1احملتجزة واألموال املقرتضة املتمثلة يف السندات والقروض طويلة األجل

   :التفصيليلي ميكنا التطرق إىل أهم مصادر التمويل طويل األجل بنوع من  وفيما

  :التمويل بإصدار األسهم العادية ـــــ أوال

ا عند التأسيس أو عند حاجتها لتمويل  هي عبارة عن صكوك وتعد مبثابة حق يف ملكية الشركة اليت أصدر
إضايف للتوسع اإلستثماري، وتعطي ملالكها احلق يف حضور اجلمعية العامة السنوية للشركة، واحلصول على 

حققت الشركة أرباحا وقرر جملس إدارة الشركة توزيع جزء منها أو كلها، ويف حالة تصفية الشركة توزيعات إذا ما 
  . 2يتم صرف مستحقات محلة األسهم العادية بعد صرف مستحقات محلة السندات ومحلة األسهم املمتازة

  :3يلي وميكن لألسهم العادية أن تكون بعدة أنواع نذكر منها ما

 : الجودةاألسهم مرتفعة  )1

وهي األسهم اليت تصدرها بعض الشركات ذات األداء اجليد يف حتقيق اإليرادات واألرباح يف خمتلف الظروف 
اجليدة أو السيئة، وهو ما جيعلها قادرة على توزيع األرباح على املسامهني من فرتة إىل أخرى دون أن تتأثر 

 .بالظروف املوجودة

 :أسهم الدخل )2

عائد جاري كبري نسبيا مقارنة مع العائد املتوسط لألسهم األخرى املتداولة يف  وهي األسهم اليت حتقق 
 .السوق

 :أسهم دفاعية )3

ا،   تتصف نشاطات بعض الشركات املتخصصة بنوع من االستقرار النسيب مع تأثر حمدود بالظروف احمليطة 
اه واملواد الغذائية والكهرباء وذلك نتيجة إلرتباطها  خبدمات أو منتجات ضرورية لإلنسان مثل شركات املي

والبنوك، وبالتايل فإن تأثر أسهم هذه الشركات بالتقلبات أو التغريات احمليطة يكون أقل من تأثر أسهم الشركات 
  .األخرى، ويطلق عليها إسم األسهم الدفاعية

                                                             
  308-307سابق، ص ص  قاسم نایف علوان، مرجع 1
  .100، ص 2008، الطبعة األولى، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، )البورصة(عصام حسین، أسواق األوراق المالیة  2
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  :أسهم النمو )4

ا وأرباحا تفوق معدال ت النمو اإلقتصادي العام، أحيانا حتقق بعض الشركات معدالت زيادة يف إيرادا
وتفوق معدالت الزيادة يف أسهم الشركات األخرى، ويطلق على أسهم هذه الشركات أسهم النمو، علما أن 
توزيعات أرباح هذه الشركات تكون يف الغالب بسيطة وصغرية نسبيا نظرا ألن الشركة تعيد إستثمار أغلب 

 .ورةأرباحها داخليا يف توسعات إستثمارية جديدة ومتط

 :أسهم دورة األعمال )5

ترتبط عائدات أسهم بعض الشركات إرتباطا قويا مع دورة أعمال الشركات، ففي الوقت الذي تكون فيه  
الظروف االقتصادية جيدة ينعكس هذا إجيابيا على أرباح الشركة ومن مث على سعر أسهمها والعكس صحيح؛ 

األعمال ومن مث تقل رحبية الشركة وينخفض سعر أسهمها، حيث يف الظروف االقتصادية السيئة تضعف دورة 
ويطلق على أسهم هذه الشركات أسهم دورة األعمال، ومن أمثلة هذه الشركات شركات صناعة السيارات 

 .واآلالت واملعدات

  :1يلي ولألسهم العادية كمصدر للتمويل مزايا وعيوب، ميكن ذكر أمهها فيما

 :المزايا )1

 ؛ونيا بإجراء توزيعات على محلة هذه األسهمالشركة غري ملزمة قان 
 ا  ؛يعترب السهم مصدر دائم للتمويل إذ ال ميكن حلاملها إسرتداد قيمتها من الشركة اليت أصدر
  إصدار املزيد من األسهم العادية يؤدي إىل إخنفاض نسبة القروض إىل حقوق امللكية، وهو ما يرتتب عليه

 ؛ية للشركةزيادة القدرة اإلقرتاضية املستقبل
 التشكل األسهم العادية إلتزاما ماليا يتوجب على الشركة مبوجبه ختصيص أقساط إطفاء كما هو احلال 

 .بالنسبة ملصادر التمويل األخرى، كما ال يوجد هلا تاريخ إستحقاق، وهي سهلة البيع والشراء

 :العيوب  )2

 ؛كلفة إصدار األسهم العادية أكرب من كلفة إصدار السندات 
  ؛تتعرض ملا يسمى يالسيطرة املعادية من شركات أخرى بسبب التبادل اليومي والسريع لألسهمقد 
  إرتفاع التكلفة اليت تتحملها الشركة وذلك لسببني رئيسيني، أوهلما أن العائد الذي يطلبه محلة هذه

ما أن أرباح األسهم عادة ما يكون مرتفعا بسبب املخاطر اليت تتعرض هلا األموال املستثمرة، وثانيه

                                                             
 .309-308قاسم نایف علوان، مرجع سابق، ص ص  1
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األسهم على عكس فوائد القروض ال تعترب من بني التكاليف املخصومة قبل حساب الضريبة ومن مث ال 
 ؛يتولد عنها أي وفرات ضريبية

  إصدار أسهم جديدة حيتمل أن يرتتب عليه دخول ملسامهني جدد مما يعين تشتتا أكرب لألصوات يف
 .العامة اجلمعية

  :بإصدار األسهم الممتازةالتمويل  ـــــ ثانيا

ا صاحب السهم العادي، مثل أن حيصل  وهي فئة من األسهم متنح ملالكيها حقوق إضافية ال يتمتع 
حاملها على أسبقية عن محلة األسهم العادية يف احلصول على نسبة من أرباح الشركة، كما أن مالكها يتمتع 

وحيق  ،1ل حامل األسهم العادية وبعد حامل السنداتبأولوية يف احلصول على حقوقه عند تصفية الشركة قب
للشركة املصدرة هلذه األسهم إستدعائها وتصفيتها ويكون ذلك إما بسبب توفر السيولة النقدية للشركة ورغبة يف 
ختفيض عدد األسهم أو أن تكون الشركة قد وجدت هلا مصدر متويل آخر بتكلفة أقل من تلك اليت تدفعها 

  .2لألسهم املمتازة

  :   3وتأخذ األسهم املمتازة عدة أنواع نذكر منها

 :أسهم ممتازة من ناحية الدخل )1

حيث يتمتع محلة هذه األسهم بأسبقية على محلة األسهم العادية يف احلصول على توزيعات األرباح؛ أي أنه  
ألسهم املمتازة أوال مث توزع إذا كان هناك أرباح تقرر توزيعها على املسامهني فيجب أن توزع النسبة املقررة حلملة ا

 .حصة األسهم العادية من الرصيد املتبقي

 :أسهم ممتازة من ناحية األصول )2

 .حلملة هذه األسهم أسبقية على محلة األسهم العادية يف إقتسام أصول الشركة يف حالة التصفية 

  :أسهم ممتازة من ناحية حق التحويل )3

حتويلها إىل أوراق مالية آخرى كأن حتول األسهم املمتازة إىل يعطي هذا احلق أصحاب هذه األسهم حق 
  .أسهم عادية يف املستقبل إذا حتسنت أحوال الشركة املصدرة

                                                             
  .100عصام حسین، مرجع سابق، ص  1
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 :أسهم قابلة للسداد )4

هي أسهم تصدرها الشركات حمتفظة حبقها يف سداد قيمة هذه األسهم ألصحتبها بعد فرتة معينة، وعادة  
من األرباح وهلذا تنتهز الشركة فرصة حتسن مركزها املايل لتقوم بإستدعاء  تكون حلملة هذه األسهم نسبة عالية

 .هذه األسهم ودفع قيمتها والتخلص من النسبة العالية لألرباح

  :  1يلي وبدوره فإن للتمويل باألسهم املمتازة موزايا وعيوب نذكرها فيما

 :المزايا )1

 ؛لى دفع التوزيعات بالنسبة حلملة األسهم املمتازةاليوجد أي إلتزام قانوين يلزم الشركات املصدرة هلا ع 
  جتنب الشركة شرط املساوات مع محلة األسهم العادية من حيث العائد ألن عائد األسهم املمتازة حمدود

 ؛وثابت
 ؛إن إستخدام هذا النوع من التمويل ال يضعف من رقابة محلة األسهم العادية على الشركة 
  إستحقاق حمدد وال يتطلب تكوين إحتياط إهتالكي هلذه األسهم، لذا فهو أكثر هذا النوع ليس له تاريخ

 ؛مرونة مقارنة بالسندات
 ال يتطلب وجود أصول للرهن كضمان هلذا التمويل كما حيدث يف حالة التمويل بالقروض. 

 :العيوب )2

 ؛معدل عائد األسهم املمتازة أعلى من معدل العائد اخلاص بالسندات 
 ة باألسهم املمتازة ال تعطي أي إعفاء ضرييب كما حيدث يف حالة التمويل بالقروضالتوزيعات اخلاص. 

  :التمويل باألرباح المحتجزة ـــــ ثالثا

إن إرتفاع نسبة األرباح املوزعة يعين تقليل مقدار األرباح احملتجزة وبالتايل قد تقل نسبة النمو اليت تسعى 
تقليل نسبة األرباح املوزعة وزيادة نسبة رأس مال املوازنة وإعطاء التربيرات اإلدارة املالية إىل حتقيقها، لذا فإن 

العقالنية واملقنعة هلذه املوازنة أمر ضروري، أي جيب إقناع اجلمعية العامة صاحبة القرار يف جمال توزيع األرباح 
ا وذلك لضمان مصاحل  الشركة نفسها ومصاحل مبربرات مقنعة وحتديد نسبة معينة للتوزيع وأخرى لإلحتفاض 

املشاركني فيها أيضا، وهناك بعض السياسات تستخدمها الشركات يف توزيع أرباحها مما يؤثر على أسعار األسهم 
  :2يف السوق، سواء ساهم ذلك يف رفع سعر األسهم أو خفضها ومن أهم هذه السياسات جند

                                                             
 . 314-313قاسم نایف علوان، مرجع شابق،  ص ص  1
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  :إعادة شراء األسهم )1

للشركة تفوق اإلحتياجات اإلستثمارية فقد يكون من األفضل توزيع الفائض إذا كانت املوارد املالية املتاحة 
على املسامهني، وقد يكون التوزيع يف صورة نقدية أو بإعادة شراء الشركة ألسهمها، ويؤدي هذا اإلجراء إىل 

 .إخنفاض عدد األسهم وبالتايل إرتفاع رحبية السهم وقيمته السوقية

 :التوزيعات في صورة أسهم )2

ا إعطاء املستثمر عدد من األسهم بدل من إعطائه توزيعات نقدية، وعادة ما يشار لتلك األسهم يقص  د 
انية، ويتحدد نصيب كل مستثمر من هذه التوزيعات بنسبة ما ميلكه من أسهم الشركة، ومن ميزات  باألسهم ا

مهني، ونتيجة لزيادة عدد األسهم فإن هذا النوع من التوزيعات عدم جلوء الشركة إىل دفع أموال نقدية إىل املسا
ذلك سيعمل على خفض نسبة القروض إىل أسهم امللكية يف الشركة وهو ما من شأنه ختفيض القيمة السوقية 
للسهم، لذا تلجأ الشركات إىل هذا األسلوب عندما ترتفع القيمة السوقية للسهم بدرجة كبرية خيشى معها 

 .شراء أسهمهاتناقص عدد املستثمرين الراغبني يف 

  :إشتقاق األسهم )3

الشركة إىل ختفيض القيمة السوقية للسهم مما يضاعف عدد األسهم اليت يتكون منها رأس املال وهو  قد تلجأ
دف هذه السياسة يف النهاية إىل ختفيض القيمة  ما يطلق عليه تسمية إشتقاق األسهم أو جتزأة السهم، و

عليها ويرتك بالتايل أثره اإلجيايب يف مستوى سيولته؛ ذلك أن زيادة عدد  السوقية للسهم مبا يسمح بزيادة الطلب
ا إىل زيادة أرباح الشركة بل يتوقع أن يؤدي تقسيم السهم إىل ) نتيجة اإلشتقاق(األسهم  ال تؤدي يف حد ذا

ية للسهم مما إخنفاض نصيب السهم من األرباح والتوزيعات وهو أمر يؤدي يف النهاية إىل إخنفاض القيمة السوق
حيقق له سيولة أفضل، وإىل جانب حتسني مستوى سيولة السهم فإن هناك سببني آخرين حيكمان قرار إشتقاق 
األسهم مها التأثري اإلجيايب يف القيمة السوقية للسهم والتأثري يف مقدار التوزيعات، فعلى الرغم مما سبق ذكره فإن 

ار إشتقاق األسهم؛ فقد يكون لذلك القرار تأثري إجيايب يف القيمة حصة املساهم يف ملكية الشركة لن تتأثر بقر 
السوقية للسهم وحيدث ذلك إذا ما نظر املتعاملون يف السوق إىل قرار الشركة على أنه إشارة مالية ملستقبل أفضل 

 ذلك يف للشركة يتوقع أن ترتفع معه القيمة السوقية للسهم، ومن مث فقد وجب التقسيم كوسيلة للحد من تأثري
  .سيولة السهم
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  :التمويل بإصدار السندات ـــــ رابعا

إىل الشركة أو اجلهة املصدرة هلذا السند، حيث عند بلوغ ) املقرض(السند عبارة عن  قرض يقدمه املستثمر 
باإلضافة إىل سعر فائدة حمدد ) سعر إصدار السند(تاريخ اإلستحقاق حيصل صاحب السند على مبلغ قرضه 

ا، غري 1عملية إقراضه هذهنظري  ، وال يعترب حامل السند مالكا يف الشركة املصدرة له وال حيق له التدخل يف شؤو
أنه حيق له إسرتداد دينه يف حالة تعرض الشركة لإلفالس أو التصفية قبل أن حيصل محلة األسهم املمتازة والعادية 

حية كونه قابل للتداول حيث ميكن بيعه وشرائه ، وخيتلف السند عن القرض طويل األجل من نا2على حقوقهم
، وعلى أساس مدة إستحقاقه ميكن أن يكون السند 3يف السوق املايل وهو بذلك حيتفض بسيولة عالية حلامله

قصري األجل من سنة إىل مخس سنوات أو سند متوسط األجل من مخس سنوات إىل عشر سنوات أو سند 
  .4طويل األجل من عشر سنوات فما أكثر

  :يليفيماكما توجد أنواع أخرى للسندات اليت ميكن أن تصدرها الشركات نتناوهلا 

 :سندات مضمونة )1

 .5وهي سندات مضمونة برهن أصل ثابت كاألرض أو العقار أو اآلالت أو برهن أوراق مالية لشركة أخرى 

 :سندات غير مضمونة )2

تتمكن الشركة املصدرة من سداد قيمة هذا النوع من السندات غري مضمون بأصل ثابت معني، وإذا مل  
 .6القرض فإن حاملي السندات ميكنهم املطالبة بإفالس الشركة إلستيفاء حقوقهم

 :السندات القابلة لإلستدعاء )3

قد تشرتط الشركة املصدرة للسندات من خالل وثيقة اإلصدار بأن يكون هلا احلق يف إسرتداد السندات من  
املستثمرين يف أي وقت قبل تاريخ اإلستحقاق، وذلك عن طريق إعادة شرائها من حامليها، ومن الطبيعي أن 

ويض للمستثمر مقابل إسرتداد تكون أسعار السندات املشرتات أعلى من القيمة اإلمسية للسند، وذلك كتع
  .7أشهر إىل سنة كاملة 6السندات مبكرا، ويعادل مقدار التعويض يف الغالب فوائد فرتة زمنية ترتاوح من 

                                                             
  .79-79عصام حسین، مرجع سابق، ص ص  1
  .320قاسم نایف علوان، مرجع سابق، ص  2
  .224محمد سعید عبد الھادي، مرجع سابق، ص  3
 .263-262محمد المبروك أبو زید، مرجع سابق، ص ص  4
 .224محمد سعید عبد الھادي، مرجع سابق، ص  5
  .225نفس المرجع، ص  6
 .263زید، مرجع سابق، ص محمد المبروك أبو  7
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 : السندات القابلة للتحويل )4

قد تكون السندات املصدرة سندات حيق حلاملها إستبداهلا بعدد جمدد من األسهم العادية إذا ما رغب يف 
ا ذلك، وبناء عل ى هذه امليزة حلامل السند فإن الشركات تصدر هذا النوع من السندات بقيمة أعلى من مثيال

ذا احلق وامليزة  .1اليت ال تتمتع 

 :سندات ذات سعر فائدة متحرك )5

أستحدث هذا النوع من السندات يف بداية الثمانيات ملواجهة موجة التضخم اليت أدت إىل رفع معدالت  
عليها إخنفاض القيمة السوقية خاصة للسندات طويلة األجل بشكل أحلق حبملتها خسائر   الفائدة، مما ترتب

كبرية، وعادة ما حيدد لتلك السندات سعر فائدة مبدئي يستمر العمل به ملدة ستة أشهر، على أن يعاد النظر 
دف تعديله ليتالئم مع معدالت الفائدة السائدة يف السوق  .2فيه دوريا كل نصف سنة 

 :دات ال تحمل معدل فائدةسن )6

قد حيدث أن تباع السندات بقيمة أقل من قيمتها اإلمسية، على أن يسرتد املستثمر القيمة اإلمسية عند  
 .3اإلستحقاق، وحيق حلامل هذه النوع من السندات أن يبيعها يف السوق بالسعر السائد قبل تاريخ اإلستحقاق

  :السندات ذات الدخل )7

ليس له احلق يف املطالبة بالفوائد يف السنوات اليت ال حتقق فيها الشركة املصدرة  إن حامل هذه السندات
للسند أرباحا، علما أنه قد ينص عقد اإلصدار على مثل هذا النوع من السندات الذي ال حيصل حامله على 

 .4فيها الشركة أرباحا فوائد يف السنوات اليت ال حتقق فيها الشركة أرباحا على أن يؤجل ذلك إىل السنة اليت حتقق

وللتمويل عن طريق إصدار السندات مزايا أمهها أن السند يعد أقل أنواع مصادر التمويل تكلفة ملا حيققه من 
وفرات ضريبية للشركة، باإلضافة إىل أنه ميكن للشركة أو حامل السند إطفائه أو بيعه إىل مستفيد آخر، غري أنه 

ها أن التمويل بالسندات يعترب إلتزاما ماليا على الشركة أو املستثمر حامل ومع هذه املزايا جند هلا عيوب، من
السند، ينبغي إيفاءه ضمن الفرتة الزمنية املتفق عليها أو قبل ذلك ، وإال يتعرض إىل املتابعة القانونية وقد يؤدي 

  . 5ذلك إىل إشهار إفالسها

  
                                                             

  .264-263نفس المرجع، ص ص  1
 . 225محمد سعید عبد الھادي، مرجع سابق، ص  2
  .264محمد المبروك أبو زید، مرجع سابق، ص  3
  .نفس المرجع والصفحة 4
  .322قاسم نایف علوان، مرجع سابق، ص  5
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     .التمويل باإلستئجار: الفرع الرابع 

هو عبارة عن تقنية حديثة للتمويل تستعملها املصارف أو الشركات املالية املتخصصة حبيث حتصل على 
أصول منقولة أو عقارات لتأجريها لشركات تنشط يف قطاعات أخرى منها الصناعة والتجارة والزراعة واحلرف 

قية تكون منخفضة عند إنتهاء مدة واملهن احلرة وغريها، وهذه األخرية بدورها تقوم بإعادة شرائها بقيمة متب
يلي تناول هذا النوع من فيماالعقد، ويتم التسديد على أقساط متفق عليها تسمى بثمن اإلستئجار، وميكن 

  . 1التمويل بأكثر تفصيل

  :أنواع التمويل باإلستئجار ـــــ أوال

  :ميكن تصنيف التمويل باإلستئجار إىل نوعني مها

 : اإلستئجار التشغيلي )1

إعتبار هذا النوع من ضمن التمويل قصري أو متوسط أو طويل األجل وذلك حسب طبيعة العقد املربم  ميكن
بني املستأجر واملؤجر، ويتم مبوجبه تأجري األصل ملدة معينة يتوىل املؤجر خالهلا صيانة وخدمة األصل أثناء 

اء، وهذه اخلاصية تلقى القبول إستخدام املستأجر له، وحيق للمستأجر إلغاء عقد اإلستئجار يف أي وقت ش
لدى الكثري من الشركات واملستثمرين حيث ميكنهم إلغاء العقد يف حالة حدوث تطور تكنولوجي يؤدي إىل 
ظهور معدات أكثر تطور أو عندما ال يكون املستأجر يف حاجة إىل خدمات األصل ذاته يف حالة إخنفتض 

م  .الطلب على منتجا

 : اإلستئجار التمويلي )2

تلف هذا النوع عن اإلستئجار التشغيلي حيث ال يتوىل فيه  املؤجر خدمة أو صيانة األصل كما أن العقد خي
 .غري قابل لإللغاء ويتم تغطية األصل بالكامل خالل مدم إستئجاره

  :خصائص التمويل باإلستئجار ـــــ ثانيا

  :يتميز هذا النوع من التمويل مبجموعة من اخلصائص أمهها

 أجر يف إستعمال األصل املؤجر خالل مدة التأجري بأكملها مقابل اإللتزام بدفع األقساط حرية املست
 ؛اإلجيارية املتفق عليها ويف مواعيدها احملددة

 ؛عدم إجراء أي تعديالت فنية على األصل دون موافقة املؤجر 

                                                             
  .328-322نفس المرجع، ص ص  1
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  اخلدمية لألصول الرأمسالية جماالت إستخدام التأجري التمويلي تكون لتمويل شراء املشاريع اإلنتاجية أو
 ؛وليس لتمويل شراء املنتجات أو املستلزمات

 ؛حيتفظ املؤجر مبلكية األصل والتمتع بكافة منافع امللكية وحتمل خماطرها 
  من العمر اإلفرتاضي لألصل املؤجر) %75(مدة اإلجيار جيب أن تغطي على األقل. 

  :مزايا وعيوب التمويل باإلستئجار ـــــ ثالثا

  :مزاياه )1

 :من أهم مزاياه جند

  التمويل الكلي لإلستثمار دون مسامهة املستأجر بأمواله اخلاصة وهذا ما ال يوجد عادة يف أساليب
 ؛التمويل األخرى

  ا حيازة األصول الالزمة دون حاجة إىل جتميد احلفاظ على اهليكل املايل للشركة املستأجرة حيث بإمكا
إستخدامها يف جماالت أخرى دون وقوع أي حاالت من عدم التوازن يف سيولتها مما ينتج عنها فرصة 

 ؛اهليكل املايل للشركة
  مينح املستأجر تسهيالت من بينها وفاء اإللتزام بالتقسيط حيث أنه يدفع قيمة تأجري األصل الذي حتت

 ؛تصرفه على شكل دفعات دون أن يدفع كل القيمة فور احلصول على األصل
  يف احلصول على هذا التمويل إذا ما قورن بالقرض املصريفالسهولة والسرعة. 

 : عيوبه  )2

 :ميكن ذكرها يف النقاط التالية

  التكلفة املرتفعة اليت تشكل عائق كبري وعامل أكثر سلبية بالنسبة للمستأجر؛ حيث أن مبلغ األقساط
كافئة اخلدمة املقدمة املتمثلة اإلجيارية اليت يدفعها املستأجر تتضمن كال من تكلفة رأس املال املستثمر وم

 ؛يف سرعة التمويل الكامل باالضافة إىل إهتالك االستثمار
  حتديد املسؤولية اليت تعترب من العيوب اخلاصة عندما حيدث عدم توافق إستثمار املؤِجر مع امليزات التقنية

اية مدة العقد دون اإلنتفاع املتوفرة يف األصل املؤَجر فيصبح املستأجر مضطرا لدفع أقساط إجيارية حىت 
 ؛من األصل حبجة أن املؤجر غري مسؤول عن العيوب اخلفية لإلستثمار

  من الناحية احملاسبية فإن املستأجر ال يسجل قيمة اإللتزامات يف كشف ميزانيته بإعتباره ليس املالك
 .تقبالالقوين لألصل مما ال يتيح له تقدمي ضمانات للدائنني احملتمل التعامل معهم مس
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   .في الفكر االقتصادي النمو االقتصادي: الثانيالمبحث 

النمو االقتصادي،  لقد إهتم الكثري من االقصاديني والسياسيني من كل الدول غنية كانت أم فقرية بظاهرة
على أنه معيار لتقييم التنمية االقتصادية يف الدول النامية، لذا سنقوم من خالل هذا  إليهحىت أصبح ينظر 

املبحث مبحاولة توضيح هذه الظاهرة وذلك من خالل التطرق ملفاهيم النمو االقتصادي والعوامل احملددة له، 
  .    خمتلف النظريات املفسرة له عرب تاريخ الفكر االقتصادي لتناولضافة باإل

  .النمو االقتصادي مفاهيم عامة حول: لب األولالمط

  .مفهومه وأنواعه: ولالفرع األ

  :مفهومهـــــ  أوال

 احمللي الناتج يف زيادةال" وأبسط تعريف له أنه  من االقتصاديني إىل تعريف النمو االقتصادي الكثريلقد تطرق 
  .1"التضخمبعد إزالة آثار  اإلمجايل احمللي الناتج يف أي، احلقيقي اإلمجايل

الزايدة احلاصلة يف القدرات االنتاجية لدولة ما نتيجة حلصول زيادة أو حتسن يف " على أنه  عرفههناك من و   
 . 2"استخدام املوارد االقتصادية، أو تطور التقنية املستخدمة يف االنتاج

يتجلى النمو االقتصادي يف زيادة قابلية اقتصاد ما على توفري السلع " بني هذه التعاريف  منوجند كذلك 
   .3"واخلدمات خالل فرتة زمنية معينة، وذلك سواء كان مصدر هذا التوفري حمليا أو خارجيا 

صيب حدوث زيادة مستمرة يف متوسط الدخل الفردي احلقيقي مع مرور الزمن أي ن"ومت تعريفه أيضا بأنه 
الفرد يف املتوسط من الدخل الكلي للمجتمع، وهو ما يعين أن النمو االقتصادي ال يعين جمرد حدوث زيادة يف 
الدخل الكلي أو الناتج الكلي وإمنا يتعدى ذلك ليعين حدوث حتسن يف مستوى معيشة الفرد ممثال يف زيادة 

  .4"نصيبه من الدخل الكلي 

  .5"ل فرتة زمنية طويلة يف كمية السلع واخلدمات املنتجة يف إقتصاد مااملستمرة خال الزيادة" وعرف بأنه 

   :يلي التعاريف ميكننا إستخالص ما هذهومن خالل  

 ؛النمو االقتصادي هو الزيادة احلاصلة يف الناتج احمللي االمجايل، أي أنه تغري كمي يف االنتاج 
  ؛ومستقرة لفرتة طويلة من الزمنهذه الزيادة جيب أن تكون مبعدالت مضطردة، أي مستمرة 

                                                             
1 Neva Goodwin and al, Principles of  Economics in Context, First published, Routledge, USA, 2014, p 719. 

، 2009كامل عالوي كاظم الفتالوي و حسن یطیف كاظم الزبیدي، مبادئ علم االقتصاد، الطبعة األولى، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان،  2
 .281ص 

  .347، ص 2005دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان،  ،الطبعة األولى ،الكلي ھوشیار معروف، تحلیل االقتصاد 3
 .10، ص2012، الطبعة األولى، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، )استراتیجیات - نماذج -نظریات(اسماعیل محمد بن قانة، اقتصاد التنمیة   4

5 Abdeljabbar Bsaїs, modeles de croissance exogene, Center de Publication Universitaire, Tunis, 2007, p 2. 
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  ؛عدالت حقيقية أي جيب استبعاد أثر التضخممبهذه الزيادة جيب أن تكون 
  يصاحب هذه الزيادة أي تغريات هيكلية على مستوى إقتصاد الدولة؛يشرتط أن ال 
  للفردالناتج  زيادة مستوى إىل ذلك يؤديمعدل زيادة السكان حىت ينبغي أن يفوق هذه الزيادة معدل. 

  :وعليه مما سبق ميكن اقرتاح تعريف للنمو االقتصادي كالتايل 

هــو حــدوث زيــادة مســتمرة ومطــردة يف نصــيب الفــرد مــن النــاتج احمللــي االمجــايل احلقيقــي، وذلــك مهمــا كــان "
 )" حمليا أو خارجيا(مصدر هذه الزيادة 

  :أنواعه ـــــ ثانيا

  .منو شامل ومنو كثيفميكن التمييز بني نوعني للنو االقتصادي ، 

 :النمو الشامل )1

ــارة عــن ــادة يف معــدالت هــو عب ــاتج القــومي احلقيقــي منــو حــدوث زي أي النــاتج احمللــي االمجــايل باألســعار ( الن
، وبعبـارة أخـرى يتميـز هـذا 1، حىت ولو مل ينعكس ذلك على زيادة نصيب الفرد منه)احلقيقية إلزالة آثار التضخم

   .2بنفس معدل منو السكان،  أي أن الدخل الفردي ساكن يف كون منو الدخل يتمالنوع 

 :النمو الكثيف )2

ويتحقق من خالل زيادة السـلع واخلـدمات املتاحـة للفـرد، وعلـى ذلـك فـان نصـيب الفـرد مـن االنتـاج احلقيقـي 
هــو معيــار النمــو االقتصــادي الكثيــف، حيــث إذا كــان معــدل منــو إنتــاج دولــة مــا مــن الســلع ) الــدخل احلقيقــي(

واخلدمات يفوق معدل منو السـكان فـإن ذلـك يعـين حـدوث زيـادة يف نصـيب الفـرد مـن الـدخل احلقيقـي، والـذي 
يعـين بــدوره حتسـن يف املســتوي املعيشــي لالفـراد وهــو مـايعين يف احملصــلة أن منــوا إقتصـاديا كثيفــا قـد حــدث، وعلــى 

ــة مــا يفــوق معــدل منــو ــو أن معــدل منــو الســكان يف دول انتاجهــا فــإن ذلــك ســيؤدي إىل  العكــس مــن ذلــك جنــد ل
  .3على حدوث تدهور يف احلالة االقتصادية هلذه الدولة ةاخنفاض نصيب الفرد من الدخل احلقيقي دالل

  .العوامل المحددة للنمو االقتصادي: الفرع الثاني

ال حـىت يتحقــق النمــو االقتصــادي يف أي دولـة البــد أن تتــوفر ثــالث عوامـل أساســية، تتمثــل يف تــراكم رأس املــ
التكنولـوجي، باالضـافة إىل حمـددات أخـرى منهـا التقـدم و والنمو السكاين وبالتايل النمـو الفعلـي يف القـوى العاملـة 

  .ةيلي ميكننا شرح كل عامل من هذه العامل على حد وفيمااملوارد الطبيعية والتجارة اخلارجية، 
                                                             

، ترجمة عبد الفتاح عبد الرحمان، االقتصاد الكلي، دار المریخ للنشر والتوزیع، الریاض، السعودیة، ریتجارد استروبجیمس جوارتیني و  1
 .581 ص ،1999

أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة النامیة،  الدولصوالیلي صدر الدین، النمو والتجارة الدولیة في  2
 .05، ص 2006-2005الجزائر، السنة الجامعیة 

 .581، ص سابق، مرجع ریتجارد استروبجیمس جوارتیني و   3
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  :تراكم رأس المال ـــــ أوال

يشمل الرتاكم الرأمسايل كل االستثمارات اجلديدة سواءا كانت مادية أو بشرية، وهو ينتج عندما خيصص جزء 
ــتم  ــاتج املســتقبلي، حيــث جنــد مــثال أن إنشــاء امــن الــدخل احلــايل كادخــار لي ســتثماره حــىت يــزداد منــو الــدخل والن

تزيد من رصيد رأس املال املـادي للدولـة، وبالتـايل املصانع وزيادة املعدات واآلالت وتشييد املباين كلها استثمارات 
  .1ميكن من خالله التوسع يف مستويات االنتاج اليت ميكن حتقيقها

املسـتقبلي هـا ينبغـي علـى الدولـة الراميـة إىل زيـادة معـدالت منـو  حيثويعترب االدخار أساسا لرتاكم رأس املال 
إىل إدخـار ومـن مث إىل مشـاريع إسـتثمارية، ولـذلك جنـد أن  االمتناع عن اسـتهالك جـزء مـن دخلهـا احلـايل وحتويلـه 

  .2غرض تكوين تراكم رأس املالب النمو االقتصادي هي اجلزء املضحى به من االستهالك لصاحل االدخار كلفة

مهـم للقـدرة اإلنتاجيـة  حمفـزتكوين تراكم رأس املال فإننا جند أن رأس املـال املـادي يعتـرب  طبيعة أما من حيث 
ى سـبيل املثـال إذا اسـتعملت دولـة مـا املعـدات واآلالت الزراعيـة احلديثـة يف إنتاجهـا الزراعـي فـإن حجـم حيث علـ

، أمــا جانــب تكــوين رأس 3هــذا األخــري ســوف يكــون أكــرب ممــا لــو أســتعملت املعــدات واآلالت الزراعيــة التقليديــة
ــة هــذه املــوارد املــال البشــري، وكمــا هــو معلــوم فــإن االســتثمار يف املــوارد البشــرية ميكــن  أن يــؤدي إىل حتســني نوعي

أفضـل مـن تـأثري االسـتثمار املـادي، إذ أن ه وبالتـايل يكـون أثـره إجيابيـا علـى زيـادة حجـم االنتـاج، ورمبـا يكـون تـأثري 
ـــق ـــيم  تطـــوير االســـتثمار يف املـــوارد البشـــرية عـــن طري يـــؤثر يف النمـــو ) الـــربامج، األحبـــاث، وتـــوفري الكفـــاءات(التعل

لنمــو يف نــاتج عــن ارة مباشــرة، حيــث أوضــحت الدراســات أن التقــدم يف الــدول الغربيــة مل يكــن االقتصــادي بصــو 
لالسـثثمار يف رأس املــال البشــري، أي أن هنـاك عالقــة إرتبــاط  يعــود تـراكم رأس املــال املـادي فحســب، وإمنــا أيضـا

لنمو االقتصادي كمتغري تـابع، كمتغري مستقل ومعدل ا) كمقياس لالستثمار يف املوارد البشرية(بني درجة التعليم 
  :4حيث يسهم التوسع يف التعليم يف زيادة النمو االقتصادي الكلي من خالل العناصر األربع التالية

  ؛عاملة أكثر إنتاجية مع إمدادها بكل ما حتتاجه من معرفة ومهارة قوةصنع 
  ورق والكتب إىل غريها من عمل من خالل توظيف املدرسني وعمال املدارس والبناء ومطابع ال فرصتوفري

 ؛عمليات التوظيف املرتبطة بالتعليم
 ؛تأهيل طبقة من القادة املتعلمني ليحلوا حمل األجانب يف شىت القطاعات واملشروعات 
  من التدريب واملهارات األساسية، والتشجيع على قبول اإلجتاهات احلديثة بالنسبة للمجتمع نوعتوفري. 

للنمـــو االقتصـــادي وأصـــدق مثـــال يف هـــذا االطـــار هـــو مـــا مهـــم جـــدا ري مصـــدر وعليـــه يعـــدُّ رأس املـــال البشـــ
مــن مراقبتــه لتعــايف وحتســن االنتــاج يف أملانيــا واليابــان بعــد  )Theodore Schultz(  "تيــودور شــولتز"إســتوحاه 

                                                             
، ص 2009میشیل تودارو، ترجمة محمود حسن حسني ومحمود حامد محمود عبد الرزاق، التنمیة االقتصادیة، دار المریخ للنشر، الریاض،  1

168.  
  .273-272، ص ص 2006التحلیل الكلي، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان،  - وسى، مبادئ االقتصادحربي محمد م 2
 .586، مرجع سابق، ص ریتجارد استروبجیمس جوارتیني و  3
 .384 -383میشیل تودارو، مرجع سابق، ص ص  4
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احلرب العاملية الثانية، وذلك رغم الدمار الشامل الذي حلـق بـرأس املـال املـادي يف كـال الـدولتني، حيـث إسـتوعب 
أن مـــامل تـــتمكن احلـــرب مـــن تـــدمريه هـــو رأس املـــال البشـــري املتمثـــل يف خـــربة املـــدراء ومهـــارات العمـــال " شـــولتز"

اتني الدولتني من جديد   . 1املرتاكمة، وهو ما وفر األساس للنهضة الصناعية 

  :القوة العاملة ـــــ ثانيا

متثـل القـوة العاملـة مـا يعـرف بالفئـة النشـطة إقتصـاديا مـن السـكان، وهـي الفئـة الـيت تـرتاوح أعمارهـا بـني السـن 
غــري الراغبــات يف ( ربــات البيــوتســتبعاد اعــد األدىن والســن األعلــى املســموح بــه للعمــل، وذلــك بطبيعــة احلــال ب

، أي أن قـــوة واجلنــود يف الثكنــات واملرضــى والعــاجزين عـــن العمــل وفئــة الطــالب يف املـــدارس واجلامعــات )العمــل
  .2العمل تشمل كل العاملني فعال والعاطلني عن العمل وهم راغبني فيه وقادرين عليه

مم علـــى االنتـــاج و   التعليمـــي ملســـتواهم الخـــتالفكمـــا هـــو معلـــوم فـــإن العمـــال ال يتســـاوون مـــن حيـــث قـــدر
م ، هذا االختالف يف مستوى الكفـاءة للعمـال جيعـل مـن اعتمـاد العـدد االمجـايل للعمـال كمحـدد للنـاتج  ومهارا

تعـد نتـاج للعـدد الكلـي للعمـال والـيت  الكفـاءة الكليـة للعمـل بدال من ذلك ينبغي اعتمـاد مؤشـرو مؤشر ضعيف، 
لألفـراد العـاملني، حيــث علـى سـبيل املثـال فــإن خـريج اجلامعـة يف االعــالم ) الكفــاءة(ومتوسـط رأس املـال البشـري 

أوســع ميكـــن بشـــكل الثانويــة، وبتطبيـــق هــذه الفكــرة  اآليل ميكنــه أن يــؤدي نفـــس الوظيفــة عـــن اثنــني مــن خرجيـــي
ــة لليــد الع ــاتج للعــدد االمجــايل للعمــال يف االقتصــاد   ) H(املــة حســاب وحــدات الكفــاءة الكلي ومتوســط  )L(كن

  h×H=L:  3وفق العالقة التالية  )h(للعمال ) الرأس املال البشري(الكفاءة 

أن الكفاءة الكلية للعمل يف االقتصاد ميكن أن تزيد إما مبسـامهة عـدد أكـرب مـن العمـال يف  وتبني هذه العالقة
   .أو برفع انتاجية كل عامل بإكسابه مهارات أكثر عرب التعليم الرمسي) فرص العمل زيادة(العملية االنتاجية 

  :التقدم التكنولوجي ـــــ ثالثا

يعــد التقــدم التكنولــوجي عامــل أساســي ومهــم للنمــو االقتصــادي، وال يــأيت هــذا التقــدم يف الغالــب مــن دون 
، وتتكــون 4مـا يدفعــه البحـث عـن الــربح املـاديمقابـل بـل جيــب السـعي وراءه يف نشــاط إرادي، وهـو نشـاط غالبــا 

التكنولوجيا من جمموعة من املعارف العلميـة الـيت قـد تكـون متظمنـة يف السـلع الرأمساليـة كـاآلالت واملعـدات، كمـا 
  .5قد تكون متظمنة يف اجلانب البشري يف شكل كفاءات ومهارات مالزمة لألفراد وال تنفصل عنهم

                                                             
، ص 2002فریدریك م شرر، تعریب ُعلى أبو عمشة، نظرة جدیدة للنمو االقتصادي وتأثره باالبتكار التكنولوجي، مكتبة العبیكان، السعودیة،  1

54.  
    .24 ، ص2007مدحت القریشي، إقتصادیات العمل، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان،  2

3 Daron Acemoglu and al, MACROECONOMICS, global edition, Pearson Education, USA, 2016,  p 156. 
  .81مرجع سابق، ص  فریدریك م شرر،  4
  . 142، ص2007الطبعة األولى،  دار وائل للنشر والتوزیع، عمان،  نظریات وسیاسات وموضوعات،-التنمیة االقتصادیة  مدحت القریشي، 5
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ي كعامـل مهـم للنمـو االقتصـادي مـن خـالل قدرتـه علـى زيـادة كميـات االنتـاج ويتجلـى دور التقـدم التكنولـوج
باســتعمال نفــس احلجـــم والكميــة مـــن املــدخالت، ذلـــك أن التقــدم التكنولـــوجي يعــين أســـاليب تقنيــة جديـــدة أو 
 وسائل إنتاج حديثة ميكن من خالهلا زيادة االنتاج بالنسبة لكل وحدة من املدخالت، أي أن العمال سـيتمكنون
من إنتاج السلع بتكلفة أقل مما كانت عليه قبل إستخدام هذه األساليب، وهو ما يعين أن كل وحـدة مـن اإلنتـاج 
ستصبح تتطلب رأس مال مادي وبشري أقل، غـري أنـه ورغـم هـذا االسـهام للتقـدم التكنولـوجي يف رفـع مسـتويات 

ر العمالـة ذات املـؤهالت واملعرفـة العلميـة والـيت االنتاج إال أنه ليس شرطا كافيـا السـتمرار النمـو، بـل جيـب أن تتـوف
  .1تستطيع التعامل مع كل أنواع اآلالت احلديثة واملعقدة

ا تتمثل أساسا يف االسـتثمار يف جمـال البحـث والتطـوير مـن خـالل  أما متطلبات حتقيق التقدم التكنولوجي فإ
االسـتثمارات املاليـة مبـا حتتاجـه مـن رأس مـال ختصيص أغلفة مالية هلذا الغرض مع ظرورة العمل على تدعيم هـذه 

  .2بشري مؤهل

ـــــوفرة للعمـــــل  ـــــا امل ـــــدة والتكنولوجي ـــــا احملاي ـــنيفات أساســـــية وهـــــي التكنولوجي ـــــالث تصــ ـــــوجي ث وللتقـــــدم التكنول
ــرأس املــال، وحيــدث التقــدم التكنولــوجي احملايــد عنــدما نصــل إىل مســتويات االنتــاج املرتفعــة  ــا املــوفرة ل والتكنولوجي

يــة وتوليفــة مــدخالت عناصــر االنتــاج، فتلــك االبتكــارات ميكــن أن ينــتج عنهــا مســتويات إنتــاج مرتفعــة  بــنفس كم
ومــن مث مســتويات إســتهالك أكــرب مــن قبــل االفــراد، أي أن التقــدم التكنولــوجي احملايــد الــذي يــؤدي إىل مضــاعفة 

ما التقدم التكنولوجي املوفر للعمـل ، أ3إمجايل اإلنتاج يكون معادال من حيث املفهوم ملضاعفة كل عناصر اإلنتاج
فإنـــه حيـــدث عنـــدما يتضـــاعف اإلنتـــاج بإســـتخدام نفـــس الكميـــة أو التوليفـــة مـــن عنصـــر العمـــل، يف حـــني التقـــدم 
التكنولوجي املوفر لـرأس املـال فيحـدث عنـدما يزيـد حجـم اإلنتـاج بإسـتخدام نفـس الكميـة مـن رأس املـال، ويعتـرب 

ــادرة أل ن كــل البحــوث والدراســات يف الــدول املتقدمــة تتطلــع إىل تــوفري عنصــر العمــل هــذا النــوع األخــري ظــاهرة ن
 .      4وليس عنصر رأس املال

وينبغي التنويه إىل إمكانية أن يصبح التقدم التكنولوجي معززا للعمل أو لرأس املال، حيث حيـدث النـوع األول 
العـرض ووسـائل اإلتصــال يف الفصـول التعليميــة، عنـدما يـتم االرتقــاء جبـودة ومهـارة قــوة العمـل كإسـتخدام وســائل 

وباملثـل يتحقــق التقــدم التكنولــوجي املعــزز لــرأس املــال عنـدما يــتم إســتخدام الســلع الرأمساليــة املوجــودة بصــورة أكثــر 
 .5إنتاجية، كاستعمال املعدات واألدوات الزراعية احلديث بدل التقليدية يف عملية االنتاج الزراعي

  

                                                             
  .588-587 جیمس جواریتي، مرجع سابق، ص ص 1
  .81فریدریك م شرر، مرجع سابق، ص  2
  .172میشیل تودارو،  مرجع سابق، ص  3
  .145نظریات وسیاسات وموضوعات،  مرجع سابق، ص  -التنمیة االقتصادیة  مدحت القریشي، 4
  .173میشیل تودارو،  مرجع سابق، ص  5
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  : ارد الطبيعيةالمو  رابعا ـــــ

ا االستفادة منها لرفع مستويات منوها أفضل من الدولة الـيت  إذ أن الدولة اليت حتوي موارد طبيعية أكرب بإمكا
حمـددا أساسـيا ) املـوارد الطبيعيـة(تعاين من شح يف هذه املـوارد، إال أن معظـم االقتصـاديني ال يعتـربون هـذا العامـل 

ــة للنمــو بــل ميكــن أن يكــون مســاعدا فقــ ط، حيــث أن دولــة مثــل اليابــان ال متلــك إال كــم قليــل مــن املــوارد الطبيعي
وتسـتورد أغلـب الطاقـة الالزمـة لصــناعتها، وباملثـل هـونج كـونج ليسـت متلــك يف الواقـع مـواد أوليـة ولـديها مســاحة 

ســتويات م قليلـة جـدا مــن األرض اخلصـبة وال متلــك مصـادر حمليــة للطاقـة، ومــع ذلـك فــإن هاتـان الــدولتان حققتـا
ــة مــن التقــدم والنمــو ــة مثــل غانــا وكينيــا عالي ــا الطبيعي ، وعلــى العكــس مــن ذلــك هنــاك دول غنيــة مبواردهــا وثروا

وبوليفيـــا وغريهـــا ولكنهـــا مل حتقـــق ســـوى معـــدالت بطيئـــة مـــن النمـــو ويف الغالـــب هـــي معـــدالت ظاهريـــة وليســـت 
العوامـل الـثالث سـابقة الـذكر لـن يكـون لـه أي  حقيقية، وهذا ما يدل على أن توفر املوارد الطبيعية يف ظل غيـاب

  .1أثر اجيايب يف رفع معدالت النمو االقتصادي

  :التجارة الخارجية ـــــ خامسا

بـأن اجيابيـات التجـارة اخلارجيـة  اعتقـاد راسـخ ال يـزال لـدى االقتصـاديني منـذ آدم مسيـث إىل اليـوم بصفة عامـة
م يوردون األدلة التالية ا، ولدعم هذه النظرة فإ   :على أي اقتصاد تفوق سلبيا

  .التاريخية التجاربمن  المستخلصةاألدلة التجريبية   )1

 وبينمـــا ،علـــى مـــدى فـــرتات خمتلفـــة الـــدولعينـــات كبـــرية مـــن  ةقارنـــمبأيت معرفـــة فوائـــد االنفتـــاح علـــى النمـــو تـــ 
ـا، فـإن االخت بارات اإلحصائية للعالقة بني السياسة التجارية والنمو االقتصادي تعاين مـن قصـور التقنيـة اخلاصـة 

، ويف هــذا االطــار قــام االقتصــاديان 2ات األكثــر انفتاحــا تنمــو بشــكل أســرعياالقتصــادأن النتـائج تظهــر باســتمرار 
لإلجابـة  1989-1970بدراسة للفـرتة  )Andrew Warner and Jeffrey Sachs( " جيفري "و "أندرو"

عـن هــذا التســاؤل، وبينــت نتــائج الدراســة أنــه يف حـال الــدول املتقدمــة شــهدت اقتصــاديات الدولــة املنفتحــة علــى 
فقط، وبالنسبة للدول النامية منت  %0.7سنويا بينما منت اقتصاديات الدول املنغلقة بـ  %2.3اخلارج منو قدره 

فقـط، وهـي تتفـق مـع وجهـة  %0.7يف حـني منـت املنغلقـة بــ  %4.5ل سـنوي قـدره االقتصاديات املنفتحة مبعـد
يـربهن علـى العالقـة  أن هـذا االرتبـاط ال إذنظر مسيث بأن التجارة تعزز االزدهار، ولكنهـا ليسـت قاطعـة لوحـدها 

 . 3 تؤخر النموحيث رمبا كان اغالق التجارة متزامن مع خمتلف السياسات احلكومية األخرى املقيدة واليت السببية

  
                                                             

  .586جیمس جواریتي، مرجع سابق، ص  1
2 James Gerber, International Economics, Sixth edition, Pearson Education, USA, 2014, P11. 

3 Olivier Blanchard and  David R. Johnson, MACROECONOMICS, Sixth edition, Pearson Education, USA, 2013,  
pp 259-260.  
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  .التجاري لالنفتاح المنغلق النظر في ما يحدث عند توجه االقتصاد )2

زيـادة  النتيجـة النموذجيـةفـإن  االقتصاد العاملي ازالة الدول للقيود التجارية وانفتاحها على عند على مر التاريخ
 سـنةفيتنـام يف و  1960سنة كوريا اجلنوبية   ويف  1850 سنة حدث هذا يف اليابان ،الحقة يف النمو االقتصادي

 ترفـق عمليـة غالبـا مـا حيـث  ،ال يثبـت العالقـة السـببية ازالة القيود وزيادة النمو بني ارتباطوجود ، غري أن 1990
) علـى النمـو(ـدف إىل تعزيـز النمـو، وأنـه مـن الصـعب أن نفصـل آثـار التجـارة  إصـالحات أخـرىبحترير التجـارة 

  .1آثار اإلصالحات األخرى عن

  ).الموقع الجغرافي(النظر في تأثير الجغرافيا  )3

 Jeffrey" (ديفيـد رومـر"و "جيفري فرانكـل  "لقياس تأثري التجارة على النمو االقتصادي اقرتح االقتصاديني 
Frankel and David Romer( م حمرومون من الناحية  النظر يف تأثري اجلغرافيا، جتارة بعد الدول ضعيفة أل

ـا أبعـد مـن الـدول األخـرى املكتظـة بالسـكان  اجلغرافية، على سـبيل املثـال نيوزيلنـدا حمرومـة مقارنـة مـع بلجيكـا أل
، وباملثل فإن الدول غري ساحلية والبعيدة عن املوانئ حمرومة مقارنة بالدول الساحلية والقريبة )بعيدة عن األسواق(

ــا غــري مرتبطـــة مــع حمــددات أخـــرى مــن املــوانئ، والن هــذه اخلصـــائص اجلغرا فيــة تــرتبط بالتجــارة وميكـــن القــول أ
تسمى هذه (لالزدهار االقتصادي ففي هذه احلالة ميكن ان تستعمل لدراسة العالقة السببية للتجارة على الدخل 

ـــ ، وبعــد الدراســة توصــل االقتصــاديني إىل أ)التقنيــة االحصــائية يف االقتصــاد القياســي بــالتغريات اجلوهريــة ن زيــادة ب
  .على األقل %0.5يف معدل التجارة إىل الناتج احمللي االمجايل ترفع دخل الفرد بـ  1%

ــج لوحــده ال يعــد دلـيال قاطعــا بــأن االنفتــاح التجــاري حمفــز للنمــو االقتصــادي إال أن  ممـا ســبق ورغــم أن كــل 
  .أخذها مجيعا يعد سببا موضوعيا العتباره حمفزا له

  .نظرية ومفاهيم أساسية حول التنميةأسس : الفرع الثالث

جتماعيـة وسياسـية حتتــل مكانـة هامــة يف القـد أصـبحت التنميــة االقتصـادية منـذ احلــرب العامليـة الثانيـة مســألة  
القضايا العاملية، كما أن دراسة التنميـة االقتصـادية ومشـاكلها أصـبحت اليـوم حتتـل الصـدارة يف خمتلـف الدراسـات 

أصــبحت اليــوم تتجــاوزه لتشــتمل علــى مجيــع  ا كــان يعتــرب النمــو االقتصــادي معيــارا  هلــابعــد مــ حيــثاالقتصــادية، 
تمع، و  التنميـة االقتصـادية ملفهوم  الفرعهذا  يفسنتطرق للتمييز بني النمو االقتصادي والتنمية جوانب احلياة يف ا

 .  ةا يف الدول الناميواسرتاتيجيا انظرياوتطور مقاييسها، كما سنتطرق ألهم 

  
                                                             
1Ibid, p 260.      
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  :وتطور مقاييسها التنمية االقتصادية أوال ـــــ مفهوم

  :مفهوم التنمية االقتصادية) 1

ـــا  عرفـــت تمـــع يف كـــل جوانبـــه، إقتصـــادية كانـــت أم إجتماعيـــة أم ثقافيـــة أم "بأ العمليـــة املرســـومة لتطـــوير ا
تمـع مـن مـواطنني وهيئـات عموميـة ، كمـا عرفتهـا  1"سياسية، مستلزمة لتحقيـق ذلـك توحـد جهـود كـل أطـراف ا

ــا  جهــود األهــايل مــع الســلطات  جمموعــة مــن الوســائل والطــرق الــيت تســتخدم بقصــد توحيــد" األمــم املتحــدة بأ
تمعـــات القوميـــة  العامـــة، مـــن أجـــل حتســـني مســـتوى احليـــاة مـــن النـــواحي االقتصـــادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة يف ا

تمعات من عزلتها لتشارك إجيابيا يف احلياة القومية ومن مث املسامهة يف تقدم الدولة   ، "2واحمللية، وإخراج هذه ا

  :تطور مقاييس التنمية)  2

  :شهدت مقاييس التنمية عدة تطورات ميكن استعراض أمهها فيما يلي

  : الناتج القومي االجمالي )2-1

ـا ظـاهرة إقتصـادية، والـيت جيـب مـن خالهلـا  التنميـةإن  قبـل فـرتة السـبعينات كانـت غالبـا مـا ينظـر إليهـا علـى أ
  .3حتقيق مكاسب سريعة يف معدالت منو الناتج القومي اإلمجايل ونصيب كل فرد

  :الحاجات األساسية )2-1

القــومي ونصـيب الفــرد  أشـارت جتربـة اخلمســينات والسـتينات أن هنــاك خطـأ جســيم يف إعتمـاد إمجــايل النـاتج 
منه كمقياس للتنمية، حيث أن كثري من دول العامل الثالث حققت منوا يف معدالت ناجتها القومي اإلمجايل إال أن 

ا ظلت دون املستوى ملعظم األفراد ذا اجته املفكرين يف هذه الفـرتة إىل إسـتخدام مقيـاس 4مستويات املعيشة  ، و
لذي مت تبنيه من قبل منظمة العمل الدولية وذلك يف املؤمتر العاملي للتشـغيل سـنة ، وا"إشباع احلاجيات األساسية"

، ويؤكــد علــى ضــرورة تــوفري الغــذاء واملــاء والكســاء والســكن واخلــدمات الصــحية، وبــذلك أصــبح مقيــاس 1976
  .5التنمية هو مقدار إشباع احلاجيات األساسية للسكان وحتقيق مستوى أعلى من الرفاهية هلم

  :إجتماعية) مقاييس(مؤشرات  )2-3

مت إعتماد هذا املقياس اجلديد بعد إضافة عناصر جديدة للمقياس السابق، وبصفة عامة فقد تبلـور مقياسـان  
  : يف هذا اجلانب مها

                                                             
  .23،  ص 2007العربي، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، سھیر حامد، إشكالیة التنمیة في الوطن  1
 .23-22نفس المرجع، ص ص  2
  .51میشیل تودارو، ترجمة محمود حسن حسني ومحمود حامد محمود عبد الرزاق،  مرجع سابق، ص  3
  .52، ص المرجعنفس  4
  .24 -23ص  نظریات وسیاسات وموضوعات، مرجع سابق،-مدحت القریشي، التنمیة االقتصادیة  5
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  :)P.Q.L.I(مؤشر نوعية الحياة  )2-3-1

وهو مقياس يتكون من ثالث مكونات هي وفايات األطفال وتوقع احلياة عند السنة األوىل للطفل باإلضـافة  
سنة، ويقيس هـذا املؤشـر املقـدار احملقـق مـن إشـباع احلاجيـات األساسـية ورفـع  15إىل القراءة والكتابة عند العمر 

لســابقة، غــري أن هــذا املؤشــر هــو اآلخــر مســتوى الرفاهيــة للســكان مــن خــالل أخــذه ملتوســط املكونــات الــثالث ا
وجهت له إنتقادات على أساس أنه حمدود ويكمل مقياس الناتج القومي اإلمجايل وال يستبدله، كما أنه ال يقـيس 
النمـو االقتصــادي وال يفسـر اهليكــل املتغـري للتنظــيم االقتصـادي واالجتمــاعي، وال يقـيس الرفــاه الكلـي بــل يكتفــي 

  .1بقياس نوعية احلياة

 ):HDI(مؤشر التنمية البشرية  )2-3-2

إن مؤشر التنميـة البشـرية يغطـي ثـالث أبعـاد لرفـاه االنسـان تتمثـل يف الصـحة والتعلـيم والـدخل، وتـرتبط هـذه  
املكونـــات بواحـــد أو أكثـــر مـــن القـــدرات أو اإلختيـــارات الـــيت ينبغـــي لإلنســـان أن حيوزهـــا، فمؤشـــر العمـــر املتوقـــع 

علــى العــيش حيــاة صــحية وخاليــة مــن األمــراض، بينمــا يعكــس مؤشــر التحصــيل العلمــي يــرتبط بالقــدرة ) الصــحة(
القدرة على احلصول على املعارف واإلتصال واملشاركة يف احلياة اجلماعية، يف حني يشري مؤشر الدخل إىل القدرة 

 ، 2)املادية واملعنوية(يف احلصول على إمكانيات العيش 

   :تصاديةثانيا ـــــ نظريات التنمية االق

  .3نظرية الدفعة القوية )1

أنـه يف حالـة الـدول املتخلفـة ومـن ) Rosentein Rodan" (روزانشـتاين رودان"يـرى صـاحب هـذه النظريـة 
ــة فــإن األمــر يتطلــب حــدا أدىن مــن االســتثمار والــذي يســميه  ــة، " رودان"أجــل حتقيــق التنمي وقــدر  بالدفعــة القوي

مــن الــدخل القـــومي خــالل الســنوات اخلمــس األوىل للتنميـــة مث يرتفــع تــدرجييا، وتكــون هـــذه  %13.2نســبته بـــ 
أساس التنمية يف الدول املتخلفة، ويكون " رودان"ساس إىل جمال التصنيع الذي يعتربه االستثمارات موجهة يف األ

ختفـيض تكــاليف  ذلـك مـن خـالل إنشــاء جبهـة عريضـة مـن الصــناعات الـيت تتكامـل يف بعضـها الــبعض مـن أجـل
" رودان"أن تكـون هـذه الصـناعات خاصـة بالصـناعات اإلسـتهالكية اخلفيفـة، كمـا يـرى " رودان"اإلنتاج، ويقـرتح 

حجم ضخم من االستثمارات  توظيفبأنه جيب أن تسبق هذه الصناعات بإنشاء رأس مال إجتماعي عن طريق 
تبين الدفعة القوية بتحقق الـوفرات اخلارجيـة " رودان"ر لبناء الطرق وتوفري املواصالت وتدريب األيدي العاملة، وبر 

  .النامجة عن االستثمارات الضخمة يف كل من مشروعات البنية التحتية ومشروعات رأس املال اإلنتاجي املباشر

                                                             
 .25 -24نفس المرجع، ص  1
 .285كامل عالوي كاظم الفتالوي و حسن یطیف كااظم الزبیدي، مرجع سابق، ص  2
  .91-88مدحت القریشي، التنمیة االقتصادیة ــ نظریات وسیاسات وموضوعات ــ مرجع سابق، ص ص  3
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  . نظرية التنمية المتوازنة )2

مـن رواد هـذه النظريـة، وقـد قـاموا بوضـعها للقضـاء علـى " آرثـر لـويس"و" نـوركس"و" روزانشـتاين رودان"يعتـرب 
ـــدين حيـــوالن دون  ـــقأهـــم قي ـــيت صـــاغ  حتقي ـــدول املتخلفـــة، العـــائق األول هـــو احللقـــة املفرغـــة للفقـــر ال التنميـــة يف ال

ا  الـدخل، حيـث  على حنو مفاده أن الرتاكم الرأس مايل غري ممكن من دون توفر حـد معـني مـن" نوركس"مضمو
يعترب العمل على رفع هذا األخري أوىل اخلطوات املهمة يف مسار عمليـة التنميـة، أمـا القيـد الثـاين فيتمثـل يف ضـيق 
حجـم الســوق احملليـة والــذي يقــف عائقـا يف وجــه االسـتثمارات وذلــك لكــون الطلـب غــري مـرن بالنســبة ملســتويات 

ع هــو ســبيل حتقيــق التنميــة للــدول املتخلفــة وبــاألخص التصــنيع أن التصــني" نــوركس"الــدخول املتدنيــة، ولقــد إعتــرب 
املوجه إلنتاج السلع اإلستهالكية، كما ركز على ضرورة عدم إمهال قطاع الزراعة حىت ال يكون ختلف هذا القطاع 
عقبـة يف تنميـة الصــناعة، ومـن أجــل القضـاء علـى ضــيق حجـم الســوق الداخليـة الـذي يــؤدي إىل إضـعاف حــوافز 

ستثماري واسع حيوي العديد مـن الصـناعات املتكاملـة، ايرى أن احلل يبدأ بوضع برنامج " نوركس"ر فإن االستثما
أمــا فيمــا خيــص جانــب متويــل هــذه الصــناعات والــيت حتتــاج إىل مــوارد ماليــة ضــخمة ال تتــوفر عليهــا معظــم الــدول 

األموال األجنبية إىل هـذه الـدول  وللقضاء على هذه املشكلة ركز على ظرورة دخول رؤوس" نوركس"النامية، فإن 
  .1يف إنتاج سلع معدة للتصدير إستغالهلامع إلزامية إستغالهلا يف توسيع السوق احمللي مستبعدا بذلك 

  :نظرية التنمية غير المتوازنة )3

رأى بـأن االسـتثمارات جيـب أن تتـوزع و ، هـذه النظريـةعـن  أول مـن دافـع) F.Perroux" (فرانسو بريو"يعترب 
هـو الـذي أعطـى هلـذه ) A.O.Hierschman" (هريمشـان"غري متوازن على قطاعات االقتصاد، غري أن بشكل 

أن تــاريخ الوقــائع االقتصــادية يبــني لنــا التطــور  " هريمشــان"النظريــة البعــد والدقــة الــيت عرفتهــا بعــد ذلــك، حيــث يــرى 
لنمـو االقتصـادي، حيـث أن هـذه كسلسلة من إختالالت التوازن واليت تظهر فيها صناعات معينة مؤهلة جتذب ا

تلعــب دور كبــري يف دفــع عمليــة التنميــة، إذ أن تقــدم بعــض الصــناعات علــى ) أقطــاب النمــو(الصــناعات القائــدة 
البعض اآلخر يكون بإستمرار مصحوب بإختالل التوازن، ويشكل إختالل التوازن هـذا مـن جهـة طاقـة فائضـة يف 

ط وإختناقات يف الصناعات األخرى املتخلفة نسبيا يف منوها، أي الصناعات القائدة ومن جهة ثانية يشكل ضغو 
ـــوازن يشـــكل يف نفـــس الوقـــت القـــوة احملرضـــة للنمـــو حســـب  "  هريمشـــان"، ويركـــز هـــذه النظريـــةأن اإلخـــتالل يف الت

املتبـادل بـني الصـناعات املختلفـة ومفهـوم الـوفرات  االرتبـاطلتوضيح فكـرة سلسـلة إخـتالالت التـوازن علـى مفهـوم 
ا الــرتابطارجيــة الــيت تتولــد نتيجـــة هلــذا اخل ، فاملشـــروعات اإلســتثمارية اجلديــدة تســتفيد مـــن وفــرات خارجيــة ولـــد

  . 2املشروعات السابقة هلا وهي بدورها تولد وفرات خارجية جديدة لتستفيد منها املشروعات الالحقة هلا

                                                             
، ص 2009دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  ،، الطبعة األولى)زئيالكلي والج(محمد مروان السمان وآخرون، مبادء التحلیل االقتصادي  1

  .401-397ص 
  .404-402نفس المرجع، ص ص  2
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على " نوركس"ل النامية، فبينما ركز التصنيع يف الدو  إحتياجاتيف ما خيص " نوركس" "هريمشان"ولقد خالف 
إعتـرب أن االداري اجليـد الـذي " هريمشـان"رأس املال وإعتربه أشد ما تفتقر له عملية التصـنيع يف الـدول الناميـة فـإن 

هـو أشـد مـا تفتقـر لـه هـذه الـدول، وهـو العـائق الـذي لـن يـزول  املالئمـةله القدرة على إختاذ القرارات اإلستثمارية 
خــالل الضــغوطات النامجــة عــن إخــتالل التــوازن والــيت تــدفع إىل إختــاذ القــرارات االســتثمارية بــأعلى  حســبه إال مــن

  .فعالية ممكنة

  :نظريات التغير الهيكلي وأنماط التنمية )4

ــة التغــري اهليكلــي بنماذجهــا  ــا االقتصــاديات املتخلفــة هياكلهــا  املختلفــةإن نظري ــة الــيت حتــول  تركــز علــى اآللي
االقتصادية احلالية من الرتكيز الشديد على الزراعة التقليدية والقطاعات األولية اليت تعـيش علـى حـد الكفـاف إىل 

ـــة الصـــناعياملزيـــد مـــن التحضـــر والتنـــوع  ـــني أهـــم هـــذه النمـــاذج جنـــد النمـــوذج النظـــري لفـــائض العمال يف ، ومـــن ب
" هـــوليس تشـــينري"ومنـــوذج أمنـــاط التنميـــة الـــيت متثـــل حتلـــيال لــــ  ) Arthur Lewis" (آرثـــر لـــويس"القطـــاعني لــــ 

)Hollis Chenerry(،1.  

             :إستراتيجيات التنمية االقتصادية ثالثا ـــــ

ــاختتلــف اإلســرتاتيجية عــن النظريــة يف   جمموعــة مــن العناصــر واملرتكــزات الــيت توضــح معــامل خطــة شــاملة  كو
لتحقيق األهداف العامة أو القطاعيـة املرغـوب فيهـا، واألسـلوب الـذي حيـدد كيفيـة تنفيـذ هـذه اخلطـة، وقـد بينـت 
  التجـارب أن اســرتاتيجية التنميــة االقتصـادية قــد تعتمــد علـى نتميــة القطــاع الزراعـي أو الصــناعي أو علــى تنميتهمــا

وعلـــى وجــه العمـــوم توجــد العديـــد مــن إســـرتاتيجيات التنميـــة معــا، كمـــا ميكــن أن تعتمـــد علــى قطاعـــات أخــرى، 
 :يلي االقتصادية نتطرق ألمهها فيما

  :اإلستراتيجية المعتمدة على التنمية الزراعية )1

أثناء القرن الثامن عشر وأملانيا أثنـاء القـرن التاسـع  بريطانيالقد أثبتت جتارب العديد من الدول املتقدمة مثل 
ـذا القطـاع زيـادة يف  عشر أن للزراعة دور مهم وفعـال يف حتقيـق التنميـة االقتصـادية، حيـث يرتتـب عـن االهتمـام 
الــدخل الزراعــي ومــن مث زيــادة يف املــدخرات والــيت يــتم توجيههــا إىل قطاعــات أخــرى وخباصــة القطــاع الصــناعي، 

  :    2لي ذكر ألهم جوانب مسامهة التنمية الزراعية يف التنمية االقتصادية عامة والتنمية الصناعية خاصةوفيما ي

  ومن مث جتنب تسرب الدخل إىل اخلارج عن طريق االسترياد؛ الغذاءتلبية فائض الطلب املتزايد على 
  الصناعة؛ لقطاعتوفري العديد من املنتجات األولية 
  تصدير ما يزيد عن حاجيات السوق احمللية من السلع الزراعية؛ خاللمن توفري الصرف األجنيب 

                                                             
  .140-131میشیل تودارو، مرجع سابق، ص ص الرجوع إلى  یمكنلالطالع على النظریتین  1
 ص ، ص2004ھا سیاساتھا، الدار الجامعیة،  اإلسكندریة، مفھومھا نظریات ـمحمد علي اللیثي، التنمیة اإلقتصادیة و محمد عبد العزیز عجمیة 2

339-340.  
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 فتح أسواق واسعة للمنتجات الصناعية، عالوة على تزويد قطاع الصناعة بقدر من قوة العمل؛ 
 اإلسهام يف تنشيط أسواق التبادل وما يقتضيه هذا األمر من تنمية وسائل النقل واإلتصال. 

  :التنمية الصناعية اإلستراتيجية المعتمدة على )2

إن الدول النامية اليت تسعى إلحداث تغريات هيكلية يف االقتصاد الوطين لكسر اجلمود الناشئ عـن االعتمـاد 
واملـــواد اخلـــام يف قطـــاع الزراعـــة أو التصـــدير أو اســـتخراج  األوليـــةقـــائم علـــى إنتـــاج املـــواد (علـــى قطـــاع أويل وحيـــد 

ــــة االقتصــــادية يكــــون التصــــنيع احملــــور الرئيســــي فيهــــا )البــــرتول ، ميكنهــــا لتحقيــــق ذلــــك اعتمــــاد اســــرتاتيجية للتنمي
  .1، أي جعل القطاع الصناعي قائدا لباقي القطاعات االقتصادية)اسرتاتيجية التنمية(

  .النامية يف الدولالتصنيع اليت ميكن اعتمادها كاسرتاتيجيات تنموية  سرتاتيجياتوفيما يلي ذكر خمتصر ال

  : إشباع الطلب المحلي المتولد في القطاع األولي إستراتيجية) 2-1

وتبدأ إستجابة للطلـب احمللـي املتولـد يف القطـاع األويل  الصناعية للتنميةوتعترب هذه االسرتاتيجية املرحلة األوىل 
والذي يوفر املواد الالزمة للصناعات، فالطلب على املنتجات الصناعية يعمل علـى اسـتخدام اخلامـات املنتجـة يف 
القطـاع الزراعـي مـن أقطـان الزمـة لقطـاع الغـزل والنسـيج واملالبـس اجلـاهزة ومنتجـات القصـب الالزمـة النتـاج ورق 

صـحف والكتابــة واخلشــب احلبيــيب أو جــذر األرز إلنتــاج لــب الـورق والــورق أو نــوى الــبلح إلنتــاج الفحــم النبــايت ال
   .2املنشط إىل غري ذلك من اخلامات الالزمة للصناعات الغذائية

  :إستراتيجية إحالل الواردات) 2-2

ــذا االنتــاجيعــين احــالل الــواردات أن نُنــتج حمليــا مــا كــان يســتورد أو مــا كــان ميكــن  ، يف 3اســترياده لــو مل نقــم 
أنــه نتيجــة لتغــري املزايــا النســبية خلــدمات عوامــل االنتــاج خــالل عمليــة النمــو االقتصــادي  Cheneryحــني يــرى 

يرتتب على ذلك عمليـة إحـالل الـواردات باإلنتـاج الـوطين، وبالتـايل هـو يركـز علـى جانـب العـرض أكثـر منـه علـى 
ل حمــل الــواردات، وبالتــايل الرتكيــز علــى إحــالل االنتــاج احمللــي حمــل ســلعة معينــة جانــب الطلــب يف تعريفــه لإلحــال

  .4مستوردة وتغيري منط االستهالك باالبتعاد عن بعض السلع املستوردة

 .إستراتيجية التصنيع من أجل التصدير) 2-3

ــارة عــن  تهــا التوجــه إىل للتنميــة االقتصــادية موجهــة للخــارج، حيــث يكــون اهلــدف مــن اقام إســرتاتيجيةهــي عب
السوق اخلارجي، وتقوم على اختيار عدد من الصناعات وخاصة الصناعات اليت تتميز مبيزة نسبية، وحسب هذه 

                                                             
  .88، ص 2006واستراتیجیات التصنیع، الدار الجامعیة، االسكندریة،  التقویمخالد مصطفى قاسم، الطاقة االستعابیة لالستثمار بین  1

  .93 نفس المرجع، ص  2
 .179اسماعیل محمد بن قانة، مرجع سابق، ص  3

  .94 خالد مصطفى قاسم، مرجع سابق، ص  4



                  االستثمار من خالل مقاربة النمو االقتصادي ـــ مدخل نظري ـــ  : األولالفصل 
  

 

48 

االسرتاتيجية يعتـرب التصـدير مبثابـة احملـرك الرئيسـي للنمـو االقتصـادي وهـو السـبيل األمثـل الـذي ينبغـي علـى الـدول 
  .1النامية اتباعه

  .إستراتيجيتي إحالل الواردات والتصنيع للتصديرالجمع بين ) 2-4

إســرتاتيجييت اإلحــالل حمـل الــواردات والتصــنيع للتصـدير، فإنــه ميكــن  تطبيـقنتيجـة للعوائــق العديـدة الــيت تواجــه 
للدول النامية أن تتبىن االسرتاتيجيتني معا خالل عملية التصنيع، على أن ختتلف حصص كل نوع حسـب مرحلـة 

ــالعكس، كمــا ال يعــين التنميــة، ويف هــذ ــواردات أو ب ــز التصــدير كبــديل إلحــالل ال ه االســرتاتيجية ال ينظــر إىل تعزي
ذلك تطوير النوعني آنيا ومبعدالت متساوية، فمن الضروري الرتكيز حسب مراحل التصنيع والـيت ميكـن إمجاهلـا يف 

  .2د الوطينمرحلتني رئيسيتني يتم حتديد فرتتيهما على أساس الظروف املوضوعية لالقتصا

  :إستراتيجية التصنيع إلشباع الحاجيات األساسية) 2-5

ــا تقــوم بتحقيــق التــوازن  إلســرتاتيجييتهــي إســرتاتيجية مكملــة  ــواردات والتصــنيع للتصــدير، حيــث أ إحــالل ال
والرتشـــيد لكـــال اإلســـرتاتيجيتني وصـــوال إىل حتقيـــق الرفاهيـــة االجتماعيـــة مـــن خـــالل إعـــادة توزيـــع الـــدخول لصـــاحل 

طبقات حمدودة الدخل، وذلك من خالل الرتكيز على إشباع احلاجات األساسية من السلع الضرورية واخلدمات ال
  .3بصفة رئيسية مركزة على مستوى املعيشة واملؤشرات االجتماعية واحلاجات األساسية والتنمية البشرية

  :إستراتيجية الربط بين التنمية الصناعية والزراعية )3

إنتهــاج إســرتاتيجية الـربط بــني الزراعــة  يتطلـب الناميــةهنـاك مــن يـرى أن حتقيــق التنميــة االقتصـادية يف الــدول 
ــة الزراعيــة، وباملثــل فــإن  والصــناعة، حيــث أن توســيع الصــناعة يعتمــد إىل حــد كبــري علــى التحســينات يف اإلنتاجي

ــة الزراعيــة تعتمــد علــى التجهيــزات الالزمــة مــن مســتلزمات اإلنتــاج مــن الصــناعة، أي أن  التحســينات يف اإلنتاجي
التنمية االقتصادية حتتاج إىل تنمية القطاعني معا، فتطوير الصناعة دون الزراعة سيؤدي الحمالـة إىل ظهـور عقبـات 

؛ حيـث أنـه القطـاعني، وتتطلب عملية الربط هذه حتقيـق نـوع مـن التـوازن بـني 4يف طرق التصنيع والعكس صحيح
  : 5زن فإننا جند أن كل قطاع يعمل على تقويض اآلخر وإضعافه بإحدى الصورتني اآلتيتنييف غياب هذا التوا

   أساسية سواءا يف صورة سلع أو خدمات مستلزماتبفشله يف تزويده مبا حيتاج إليه من. 
  إنتاجهعدم جناحه يف إجياد أسواق إلستيعاب . 

 
                                                             

  .101خالد مصطفى قاسم، مرجع سابق، ص  1
صفاء للنشر والطبع  ، الطبعة األولى، دار)إستراتیجیات التصنیع والتحول الھیكلي(ھوشیار معروف، دراسات في التنمیة االقتصادیة   2

  .55-53، ص ص  .2005والتوزیع، األردن،  
  .106-105سابق، ص ص  خالد مصطفى قاسم، مرجع  3
  .175-174التنمیة االقتصادیة،  مرجع سابق، ص مدحت القریشي، 4
 .345محمد عبد العزیز عجمیة، محمد علي اللیثي، مرجع سابق، ص 5
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  : إستراتيجية التنمية المستقلة )4

من اإلعتماد علـى الـذات، وذلـك كـرد علـى  تنطلقبرز هذا املفهوم نتيجة للتفكري يف إسرتاتيجية بديلة للتنمية 
يف الـدعوة  ارائـد) Paul Baran" (بـول بـاران"حمالة الدول الرأمسالية املتقدمة السيطرة على الـدول الناميـة، ويعتـرب 

 االقتصـادي الفـائضللتنميـة؛ حيـث ربطهـا بالسـيطرة علـى اسـي السيإىل حتقيق التنمية املستقلة يف كتابـه اإلقتصـاد 
هـذه االسـرتاتيجية عـن االسـرتاتيجية العامليـة السـائدة حاليـا، والـيت جـاء  ، وختتلـفممكـن استغاللأفصل  واستغالله

ــا الغــرب وبــاألخص الواليــات املتحــدة واهليئــات الدوليــة كالبنــك وصــندوق النقــد الــدوليني، وتتعــارض أيضــا مــع 
، وهـي تعتمـد علـى مـدى قـدرة 1هوم وطروحات العوملة الـيت يـتم فرضـها بشـىت الوسـائل علـى دول العـامل النـاميمف

الدولة النامية على اختاذ قرارات مستقلة يف جمال التصـرف يف مواردهـا وصـياغة السياسـات االقتصـادية علـى ضـوء 
اإلمكانيـات البشـرية والطبيعيـة واملاديـة ذلك، وعادة ما تتحدد هذه القدرة بعاملني رئيسـيني اثنـني يتمثـل األول يف 

ــة املتــوفرة لــديها يف ــة السياســات املتبعــة ومــدى فعاليتهــا يف الوصــول إىل النتــائج والتقني  حــني يتمثــل الثــاين يف نوعي
  .2 املستهدفة منها

  :المستدامة-إستراتيجية التنمية البشرية )5

أن مسـتوى املعيشـة ولقـد أكـد  ،هذه االسرتاتيجية روادمن ) Amartia Sen" (سان"يعد اإلقتصادي اهلندي
مــا يســتطيع الفــرد عملــه، وأن ممثلــة يف  ســتهالك الســلع بــل يقــاس بالقــدرات البشــريةاال يقــاس بالــدخل الفــردي و 

دورا ) UNDP(توسـيع هــذه القـدرات يعــين حريــة اإلختيـار، وقــد لعــب بعـد ذلــك برنــامج األمـم املتحــد اإلمنــائي 
ــا يف تبــين وتــرويج هــذا املفهــوم وذلــك مــن خــالل تقــارير التنميــة البشــرية الــيت أصــدرها منــذ  ، حيــث 1990ريادي

أكــدت هــذه التقــارير أن التنميــة البشــرية تتجــاوز الــدخل والنمــو لتشــكل كــل القــدرات البشــرية مبــا فيهــا احلاجــات 
فإىل جانب الدخل حيتاج الناس إىل التغذية الكافية واملياه الصاحلة واخلدمات الصحية  ،ختيارات األفراداواآلمال و 

ذه التنميـة البشـرية خباصـية اإلسـتدامة والـيت تتجلـى يف الوصـول إىل ، وينبغي أن تتميز هـ3واملدارس والنقل والسكن
عالقة سوية بني اإلنسان ونشاطاته اإلنتاجية واإلسـتهالكية مـن جهـة وبـني البيئـة ومواردهـا وأنسـاقها الطبيعيـة مـن 

اجــات جهــة أخــرى، أي التوصــل إىل عالقــة تكفــل أمــن إنســان اجليــل احلاضــر واألجيــال املقبلــة دون طغيــان الحتي
 .4اجليل احلاضر على احتياجات األجيال القادمة يف مواصلة التنمية

  .النمو االقصادي ونماذج نظريات: المطلب الثاني

باالضـــافة إىل مناذجـــه بـــدء بنمـــاذج النمـــو  النمـــو االقتصـــادي أهـــم نظريـــات ســـيتم يف هـــذا العنصـــر اســـتعراض
  .)مناذج النمو الداخلي(وصوال إىل مناذج النمو احلديثة ، )مناذج النمو الداخلي(الكينزية مث النيوكالسيكية 

                                                             
  .182- 181نظریات وسیاسات وموضوعات، مرجع، ص ص -التنمیة االقتصادیة  مدحت القریشي، 1

  .206إسماعیل محمد بن قانة، مرجع سابق، ص   2
  .181-178نظریات وسیاسات وموضوعات، ، ص ص -التنمیة االقتصادیة  مدحت القریشي، 3
  .213إسماعیل محمد بن قانة، مرجع سابق، ص  4
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  .نظريات النمو االقتصادي: الفرع األول

" مـالتوس" و" ريكـاردو"و" آدم مسيـث"اهتمامـات كـل مـن إن لنظرية النمـو االقتصـادي تـاريخ طويـل ميتـد مـن 
الشاغل عندهم، ولقـد بـين  ، حيث كان توزيع الدخل بني األجور واألباح الشغلمن املفكرين الكالسيك وغريهم

التحليـل الكالسـيكي علـى فرضــيات عديـدة أمههـا امللكيــة اخلاصـة واملنافسـة التامـة وســيادة حالـة اإلسـتخدام التــام 
جتـه هـذا الفكـر إىل البحـث عـن أسـباب النمـو طويـل األجـل يف اللموارد واحلريـة الفرديـة يف ممارسـة النشـاط، ولقـد 

  . واليت تعود لرواد هذا الفكر رض أهم النظريات املفسرة للنمووفيما يلي ميكن ع ،الدخل القومي

  ):Smith Adam( نظرية آدم سميث ـــــ أوال

بدايـة التفكـري االقتصـادي املـنظم واملتصـل منـه بعمليـة النمـو االقصـادي بصـورة خاصــة،  "مسيـث"متثـل كتابـات 
العمل هو وسيلة لزيادة إنتاجية العمل ومن أن العمل هو مصدر ثروة األمم حيث أن تقسيم " مسيث"ولقد أعترب 
إهتم بتحديد العوامل اليت حتقق النمو وإعترب أن تقسـيم العمـل يعـد أمههـا ملـا " مسيث"األمم؛ أي أن  مث زيادة ثروة

له من دور يف زيادة إنتاجيـة العمـل الناجتـة عـن زيـادة مهـارات العمـال املتخصصـني وزيـادة اإلبتكـارات الناجتـة عـن 
باإلضافة إىل تناقص املدة الزمنية الالزمة للعملية اإلنتاجية، كل هذا يسهم يف خفـض تكـاليف اإلنتـاج التخصص 

ــادة الطاقــة اإلنتاجيــة ومــن مث تســهيل مهمــة تــراكم رأس املــال، ولقــد كــان  يؤكــد علــى أن منــو النــاتج " مسيــث"وزي
اكم رأس املــال، وأن اإلســتثمار بــدوره ومســتويات املعيشــة يعتمــدان علــى اإلســتثمار الــذي يعــد القــوة الدافعــة لــرت 

د علـــى ختصـــص مـــيعتمـــد علـــى اإلدخـــار الـــذي يـــنجم عـــن األربـــاح املتولـــدة مـــن النشـــاط الزراعـــي والصـــناعي املعت
حيـث كلمــا زاد  زداد وتتنـامى مــع إتسـاع حجـم السـوق،كـان يــرى أن إنتاجيـة العمـل تـ" مسيـث"، كمـا أن 1العمـل

املهــام بطريقــة أدق ممــا يرفــع يف إنتاجيــة العمــل، ويــؤمن إرتفــاع إنتاجيــة  اإلمكــان تقســيمبإتســاع هــذه الســوق كــان 
العامل الوفرة يف السوق مما ينشط الطلب وهذا يعين زيادة حجم السوق ومن مث إجياد إمكانيات جديدة للتقسيم 

ال على أسواق عاملية مما يسمح بزيـادة ختصـيص  وهكذا تستمر العملية، باإلضافة إىل ذلك تفتح التجارة احلرة ا
  .2املهام بأكثر دقة

يعتــرب أن زيـادة العوائــد تسـود معظــم النشـاطات الصــناعية بينمـا أن إخنفــاض العوائـد خيــص " مسيـث"ولقـد كــان 
خمتلــف النشــاطات املعتمــدة علــى األرض مثــل املنــاجم والزراعــة، ذلــك لكونــه كــان يعتــرب األرض عامــل ثابــت مــن 

ن يعتقـد أن التنميـة االقتصـادية إذا إنطلقـت تكـون تدرجييـة وتراكميـة، ولكنـه عوامل اإلنتـاج، ومـن هـذا املنطلـق كـا
تصــور تــدهور الرأمساليــة بســبب فنــاء املــوارد ومــن مث ثبــات عوائــد اإلنتــاج؛ حيــث أن املنافســة فيمــا بــني الرأمســاليني 

تمعـات،  ـذا كـان يعتقـد سوف تقلـل مـن األربـاح ومـن مث إخنفـاض تكـوين رأس املـال فالتصـنيع وينتهـي تقـدم ا و
  .3مسيث أن هناك حدود للتنمية والركود اإلقتصادي أمر حتمي
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  ):Ricardo David( نظرية ريكاردو ـــــ ثانيا

أن األرض هــي أســاس أي منــو إقتصــادي، حيــث كــان يــرى أن " دافيــد ريكــاردو"يعتــرب صــاحب هــذه النظريــة 
ــا تســهم يف تــوفري  الغـذاء للســكان، غــري أنــه كــان يــرى أنــه كلمــا إزداد الزراعـة هــي أهــم القطاعــات االقتصــادية أل

عدد العمال يف قطعة من األرض إزداد إنتاجها ولكـن مبعـدل زيـادة متنـاقص، وهـو مـا مسـاه بقـانون تنـاقص الغلـة، 
للتقـدم التكنولـوجي دور يـذكر للتقليـل مـن هـذا التنـاقص يف معـدالت الزيـادة وهلـذا فقـد تنبـأ " ريكاردو"ومل يعطي 
  . 1ديات الرأمسالية سوف تنتهي إىل حالة الركود والثبات بسبب تناقص العوائد يف الزراعةبأن إقتصا

تمـع إىل ثـالث طبقـات هـم الرأمسـاليون " ريكاردو"ولقد حلل   عملية النمو االقتصادي من خـالل تقسـيمه ا
بـون الـدور األساســي يف والعمـال واإلقطـاعيون، حيـث أن الرأمسـاليني الـذين يتحصـلون علـى األربـاح هـم الـذين يلع

اإلقتصاد الوطين ويف النمو االقتصادي بصفة عامة؛ وذلك من جهة لبحثهم املستمر عن أحسن الطرق اإلنتاجية 
الــيت تعمــل علــى حتقيــق أعظــم ربــح ممكــن، ومــن جهــة ثانيــة لســبب إعــادة إســتثمارهم هلــذه األربــاح يف مشــاريعهم 

 النهايـة إىل توسـيع تـراكم رأس املـال، يف حـني أن العمـال مهمـني القدمية أو بناء مشاريع جديدة وهو ما يـؤدي يف
م يعتربون أقل أمهية من الرأمساليني على إعتبار  أيضا للعملية اإلنتاجية ملسامهتهم فيها مقابل تلقيهم لألجور إال أ

ا اإلقطـاعي فهـو مالـك أن الرأمسايل هو من يوفر اآلالت والعتاد وكل ما حيتاجه العمـال للقيـام بعمليـة اإلنتـاج، أمـ
األرض وهو بدوره مهم ألنه يقدم األرض للرأمسايل وهي العنصر األساسـي للعمـل الزراعـي ويتحصـل مقابـل ذلـك 

  .  2على ريوع

ال االقتصادي خاصـة عنـد التقسـيم الـدويل " ريكاردو"أما عن التجارة الدولية وحسب  فهي مهمة جدا يف ا
ج الســلع الــيت ميكـن إنتاجهــا بنفقــات نســبية أقـل، باإلضــافة إىل أنــه مــن للعمـل وذلــك بتخصــص كــل دولـة يف إنتــا 

ــة يف النشــاط االقتصــادي عــن طريــق فــرض الضــرائب ألن ذلــك ســيحد مــن الرغبــة  املهــم أيضــا عــدم تــدخل الدول
  .3اإلستثمارية للرأمساليني وهو ما من شأنه كبح عملية التنمية

  ):Thomas Malthus( نظرية روبرت مالتوس ـــــ ثالثا

ركزت على جانبني مها نظريته يف السكان ونظريته يف الطلب، حيث حسب هذه األخرية " مالتوس"إن أفكار 
يعد اإلقتصادي الكالسيكي الوحيد الذي يؤكد على أمهية الطلب الفعال يف حتديد حجـم اإلنتـاج  " مالتوس"فإن 

نشـأ الطلـبأن العـرض هـ )سـاي(عكس اآلخرين والـذين يـرون إسـتنادا إىل قـانون  ُ أنـه " مـالتوس"ويـرى ، و الـذي ي
ينمـــو بالتناســـب مـــع إمكانيـــات اإلنتـــاج إذا أريـــد احلفـــاظ علـــى مســـتوى الرحبيـــة ومـــن مث  علـــى الطلـــب الفعـــال أن

اإلستمرار يف النمو، وركز بذلك علـى إدخـار مـالك األراضـي وعـدم التـوازن بـني عـرض املـدخرات وبـني االسـتثمار 
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، أمـا خبصـوص نظريتـه 1ميكن أن يقلل الطلـب علـى السـلع وهـو بـدوره مـا يعيـق التنميـةاملخطط للرأمساليني والذي 
أنه بتوفر التغذيـة املناسـبة سـيزداد عـدد السـكان وفـق معـدل هندسـي تقريبـا حيـث " مالتوس"يف السكان فقد رأى 

كــن أن يتضــاعف عــددهم مــع مــرور الســنوات وحســب فهمــه لقــانون تنــاقص العوائــد احلديــة اعتقــد أنــه مــن املم
يتعدى النمو السكاين قدرة األرض على توفري الغذاء، ومع تزايد السكان سيزداد أيضا عـدد العمـال املسـتخدمني 
يف الزراعة وسيستمر هذا التزايد حىت يبلغ عدد العمال إىل مسـتوى معـني أيـن يرتاجـع معـه االنتـاج احلـدي للعامـل 

ـــايل إخنفـــاض أجـــره احلقيقـــي إىل املســـتوى الضـــروري لبقـــاء أســـرته وتكاثرهـــا وهـــو مـــا مســـاه بـــأجر الكفـــاف،  وبالت
بلزوم زيادة وتوسيع األرض الزراعية أو زيادة رأس املـال؛ حيـث أن " مالتوس"وللتخلص من هذا العائق فقد نادى 

زيادة األرض املزروعة من شأنه رفع اإلنتاج احلدي للعمال من جديد ونفس الشيئ بالنسـبة لزيـادة رأس املـال فإنـه 
ــه العمــال الزراعيــون، يزيــد  هــود الــذي يبذل ــادة رأس املــال تزيــد مــن ا مــن اإلنتــاج احلــدي للعمــال وذلــك لكــون زي

حذر أنه على املدى الطويل سيؤدي ضغط السكان على األرض ورأس املال إىل العودة باألجور " مالتوس"ولكن 
ا شــأن رأس املــال احلقيقيــة إىل مســتوى الكفــاف حيــث ستصــل األراضــي اجلديــدة إىل مســتوى تنــاق ص الغلــة شــأ

ـذا يؤكـد " مـالتوس"املستثمر الذي من احملتمل أن ينطبق عليه هو اآلخر قـانون العوائـد احلديـة املتناقصـة، أي أن 
  .2أن منو السكان سيحبط ال حمالة مساعي النمو

  :)Joseph Schumpeter(نظرية شومبتر رابعا ـــــ

مفتـاح عمليـة التنميـة اإلقتصـادية حيـث يقـوم املـنظم بإدخـال اإلبتكـارات أن التنظـيم هـو   "شومبرت"لقد إعترب 
يف العملية اإلنتاجية، وتأخذ هذه اإلبتكارات عدة صور مثل تقدمي طرق مزج جديـدة للعوامـل اإلنتاجيـة وإدخـال 

يمـات سلع جديدة للسـوق وإسـتخدام طـرق إنتـاج جديـدة، وتنميـة مـوارد جديـدة لإلمـداد بـاملواد اخلـام وخلـق تنظ
جديدة للمجاالت القائمة، وليس من الضروري أن يكون املنظم خمرتعا أو رأمسايل يقدم األرصدة اإلسـتثمارية بـل 
هو الذي يقوم خبلق شيئ جديد يف السوق عن طريق إسـتغالله هلـذ األرصـدة املاليـة الـيت يوفرهـا لـه الرأمسـايل، وقـد 

ور الــذي يقــوم بــه املــدخرون، إذ ميكــن للمنظمــون حســبه إىل أبعــد مــن ذلــك يف تقليــل أمهيــة الــد" شــومبرت"ذهــب 
م مـن البنـوك الـيت متـنح اإلئتمـان، وهـو مـا يرتتـب عنـه  ا لتمويل إبتكارا احلصول على األرصدة املالية اليت حيتاجو
األخري زيادة اإلستثمار احلقيقي؛ حيث مثال إذا كانـت حالـة الركـود واالسـتخدام الكامـل تسـود االقتصـاد فحينهـا 

قـادرة علـى خلـق أنشـطة إسـتثمارية جديـدة متـول عـن طريـق اإلقـرتاض مـن ) يف أول األمـر(تكون قلة من املنظمني 
البنوك التجارية، ويسـتخدم املنظمـون هـذه األرصـدة جلـذب مـا حيتاجونـه مـن عوامـل اإلنتـاج مـن صـناعات السـلع 

ا يــتمخض عنـه حتقيــق إدخـار أكــرب حيــث اإلسـتهالكية القائمــة وهـو مــا يعـوق إنتــاج هـذه الســلع االســتهالكية، ممـ
يقل االستهالك يف صورته احلقيقيـة لسـبب إرتفـاع أسـعار هـذه السـلع مبعـدل يفـوق إرتفـاع الـدخول النقديـة ملعظـم 
األفــراد، وبتزايــد دخــول املنظمــني بأنشــطة إســتثمارية يف صــورة إبتكــارات جديــدة تتزايــد معهــا األســعار والــدخول 

ي بكاملــه، وبــذلك ال يصــبح االقــرتاض مقتصــرا علــى االنشــطة املبتكــرة فقــط، حيـــث النقديــة يف االقتصــاد القــوم
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م  تشجع التوقعات على األسـعار املتزايـدة والتكـاليف املتباطئـة املسـتثمرين العـاديني علـى التزايـد وتوسـيع إسـتثمارا
ـــة علـــى ظهـــور تيـــار الســـلع الـــذي ترتـــب  ـــه وقبـــل إنقضـــاء فـــرتة طويل عـــن النشـــاط يف ظـــل هـــذه الظـــروف، غـــري أن

عمليـة "مصـطلح " شـومبرت"اإلستثماري للمنظمني األوائل تتولد آثار هامة على النشـاط االقتصـادي أطلـق عليهـا 
حيث حسب هذه العملية تبـدأ منتجـات وأسـاليب إنتاجيـة جديـدة يف أخـذ مكـان سـلع وأسـاليب " اهلدم اخلالق

أواملسـتخدمة واألسـاليب االنتاجيـة القدميـة يف وضــع  إنتاجيـة قدميـة ومـن مث جتـد املشـروعات املنتجـة للسـلع القدميـة
  .1يتطلب إما إجراء تعديالت باهضة التكاليف أو رمبا اخلروج كلية من جمال اإلنتاج

  :2متشائما فيما خيص مستقبل النظام الرأمسايل وذلك لألسباب التالية" شومبرت"وقد كان 

  ا نشاط شخصي لتصب ح نشاط روتيين جيري داخل بريوقراطية االبتكارات بدأت يف التحول من كو
 ؛الشركات الكبرية

  قد أضعف اهلياكل األساسية ) حيث فصلت االدارة عامة عن امللكية(أن منو مؤسسات األعمال الكبرية
 ؛للرأمسالية مثل امللكية اخلاصة

  يضعف منتناقص قدرة رجال األعمال والصناعيني على اإلمساك بالقيادة يف احلكومات الرأمسالية مما 
م يف احملافضة على والء العمال ومن مث يفتح الطريق أمام ظهور اإلشرتاكية يف آخر األمر  .قدر

   :)John Maynard Keynes( كينز   نظرية ـــــ خامسا

نشر كينز  نظريته العامة، ومنـذ ذلـك الوقـت اهـتم التحليـل الكينـزي باالسـتقرار االقتصـادي  1936يف العام  
وعملية حتفيز الطلب الفعال الذي يكفـل تشـغيل الطاقـة االنتاجيـة الفائضـة واملـوارد البشـرية املعطلـة، وبالتـايل فقـد 

ــه لكــل مــن االســتثمار والتشــغيل مت الرتكيــز علــى ربــط معــدل النمــو بالنــاتج االمجــايل فيكــون الطلــب العامــل ا ملوجِّ
واإلنتــاج، ولكـــن يف غيـــاب أيـــة آليـــة تلقائيـــة جتعـــل بالضــرورة االســـتثمار مســـاويا لالدخـــار عنـــد مســـتوى التشـــغيل 
ـــة مثـــل منـــو الســـكان والتحـــول  ــــ متغـــريات تتســـم بالديناميكي ـــة بالكالســـيك ـ ـــ مقارن الكامـــل، ولقـــد أدخـــل كينـــز ــ

جانب آخر تعاين مـن بعـض اجلمـود والصـيغ العامـة، وبالتـايل فالتحليـل الكينـزي  ، ولكنها منوالريادةالتكنولوجي 
مل يلمــس متامــا الظــواهر األساســية للنمــو، خاصــة وأنــه اعتقــد بارتفــاع قيمــة املضــاعف يف البلــدان املتخلفــة بســبب 

إما إىل اخنفـاض  ارتفاع امليل احلدي لالستهالك فيها، وذلك رغم ما أشار إليه من أن سبب فقر هذه الدول يعود
مستوى التشغيل وإما إىل ضعف اجلهاز االنتاجي والتكنولوجيا املستخدمة فيه، كما ينتقد هذا التحليل على عدم 
ــة بنظريــة لالنتــاج وعلــى عــدم الرتكيــز علــى مكونــات االســتثمار أو علــى تطــوير قطاعــات  ربــط متغرياتــه الديناميكي

   .  3معينة يف االقتصاد

 
                                                             

  .95-93 ص محمد عبد العزیز عجمیة ومحمد علي اللیثي، مرجع سابق، ص 1
  .96نفس المرجع، ص  2
  382- 381مرجع سابق، ص ص  تحلیل االقتصاد الكلي،، ھوشیار معروف 3
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   .ذج النمو االقتصادينما: الفرع الثاني

 فقـد الكينزيـة النظريـة أمـا الطويـل املـدى االقتصـادية علـى للظـواهر حتليلهـا يف الكالسـيكية النظريـة اهتمت لقد
ـا إال القصـري املـدى منظـور مـن للظـواهر االقتصـادية حتليلهـا يف اهتمـت  النمـو بقضـية اهتمامهـا جمـال وسـعت أ

  :1 يلي ما بسبب الطويل املدى إىل القصري املدى من االقتصادي

 ؛الثانية العاملية احلرب بعد ما عامل يف الرأمسالية الصناعية البلدان يف االقتصادية األزمات  
 ؛االقتصادية املشكالت حل على ومقدرته عامليا، يكاالشرتا  النظام منو تعاظم 
 االستقالل حديثة النامية بالبالد االقتصادية التنمية مشكلة طرح. 

 يف أمهيـة الـزمين للبعـد أعطـت الـيت النمـو منـاذج مرحلـة باسـم عرفـت جديـدة مرحلة بدأت العوامل هلذه نتيجةو 
تتمثـل يف منـاذج النمـو الكينزيـة ومنـاذج  أقسـام ثالثـة إىل النمـاذج هـذه ، ولقـد مت تقسـيماالقتصـادية الظـاهرة حتليـل

، وفيمــا يلــي ســنحاول )النمــو الـداخلي(باالضــافة إىل منــاذج النمـو احلديثــة ) النمــو اخلـارجي(النمـو النيوكالســيكية 
 .التطرق ملختلف مناذج هذه األقسام االقسام الثالثة

  : الكينزية النمو نماذج ـــــ أوال

  . يلي ألهم هذه النماذج واملتمثلة يف منوذج هارود دومار باالضافة إىل منوذج كالدور فيماسنتطرق  

  :(Harrod et Domar) ودومار هارود نموذج )1

 اهتمـــامبثابـــة توســـعة ديناميكيـــة لتحلـــيالت التـــوازن الكينزيـــة الســـاكنة، حيـــث " دومـــار -هـــارود"يعتـــرب  منـــوذج 
بدراسة معدالت النمو االقتصادي يف الدول املتقدمة وحماولـة التعـرف علـى دور االسـتثمارات يف حتقيـق معـدالت 

ساسية يف النموذج من التأثري املزدوج لالنفاق االستثماري واملتمثل يف زيادة منو الدخل القومي، وتنطلق الفكرة األ
ــة ) وتعــين جانــب الطلــب(، والــدخل )والــيت تعــين جانــب العــرض(الطاقــة االنتاجيــة للمجتمــع  مــع اســتعاب العمال

تمــع، وقــد وضــع كــل منهمــا منوذجــه علــى حــدة بنــاء علــى جمموعــة فرضــيات، وفيمــا يلــي ســي تم أوال املتــوفرة يف ا
  .2عرض منوذج هارود مث منوذج دومار وبعدها النموذج العام املشرتك) وبشكل خمتصر(

  :نموذج هارود )1-1

من األوائل الذين طوروا الفكر الكينـزي، وقـد بـدأ أحباثـه يف حمـاوالت إجيـاد منـوذج " هارود  "يعترب االقتصادي 
للنمو سنوات الثالثينات من القرن املاضي، حيث قدم منوذجا جديدا للتنمية االقتصادية يف املقالة اليت كتبها سنة 
                                                             

، دكتوراه دولة غیر منشورة، كلیة )1970/2012(طاوش قندوسي، تأثیر النفقات العمومیة على النمو االقتصادي ــ دراسة حالة الجزائر  1
  .103، ص 2013/2014العلوم االقتصادیة، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، 

  .98-95إسماعیل محمد بن قانة، مرجع سابق، ص ص   2
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لة االقتصادية"يف  1939 فيه أنـه إذا كـان االسـتثمار االضـايف وزيـادة ، وبني "حبث يف النظرية احلركية"بعنوان " ا
إنتاجية رأس املال االضايف مها املصدران الوحيدان لزيـادة االنتـاج، فإنـه مـن الواضـح عندئـذ أن معـدل زيـادة النـاتج 
القــومي إمنــا يعتمــد بصــورة كليــة علــى معــدل االدخــار وعلــى إنتاجيــة رأس املــال، ولقــد وضــع هــارود جمموعــة مــن 

  :جه الذي يهدف إىل إثبات النمو املتوازن ميكن سردها خمتصرة على النحو التايلالفرضيات لنموذ

 اإلدخار الصايف ميثل نسبة من الدخل، ويسمى باالدخار الفعلي ويعادل االستثمار الفعلي عند التوازن؛ 
 الستثمار تابع نسبة الدخل املستثمرة تتأثر مبعدل الزيادة يف الناتج خالل الفرتة املاضية، وهو ما يعين أن ا

ا الناتج؛  ملعدل الزيادة يف الدخل، أو السرعة اليت ينمو 
 تكون املدخرات دالة يف الدخل، ويكون الطلب عليها دالة يف معدل الزيادة يف الدخل، مع تساوي 

 .العرض والطلب

  :وقد طرح هارود ثالثة أشكال ملعدل النمو يف منوذجه هي

  G=S/C:       وهو نسبة االدخار إىل معامل رأس املال، أي : )G(معدل النمو الفعلي   ) أ
معامل رأس املال ويعادل  :  Cحجم االدخار الكلي،  : S:   حيث 

∆
متثل حجم االستثمارات  Iحيث ( 

  ).متثل التغري يف الدخل أو الناتج الصايف Y∆املنجزة و
وهو نسبة االدخار إىل معامل رأس املال احملقق ملعدل النمو املضمون : )GW(معدل النمو المضمون   ) ب

 .معامل رأس املال احملقق ملعدل النمو املضمون CR، حيث  G=S/CR:      وعليه فإن 
 وهو أقصى معدل منو تسمح به التطورات الفنية، وحجم السكان،): Gn(معدل النمو الطبيعي   ) ت

 .والرتاكم الرأمسايل، ودرجة التفصيل بني العمل ووقت الفراغ، مع افرتاض وجود عمالة كاملة

  : ومن خالل معدالت النمو الثالث استنتج هارود العديد من احلاالت اليت يكون عليها االقتصاد وهي 

  إذا كانG<GW فإن االقتصاد يعاين من حالة تضخم؛ 
  إذا كانG>GW  من حالة كساد؛فإن االقتصاد يعاين 
 إذا كان G=GW فإن االقتصاد متوازن يف منوه؛ 
  إذا كانG<GW و Gn>GW فإن االقتصاد يعاين من حالة انكماش متتال بسبب وجود فائض يف

 .السلع الرأمسالية مما يؤدي إىل خفض الطلب على استثمارات جديدة
  إذا كانG<GW و Gn<GW بسبب وجود عجز يف السلعفإن االقتصاد يعاين من حالة تضخم متتال 

 .الرأمسالية مما جيعل االستثمارات اجلديدة املطلوبة أكرب من االستثمارات الفعلية
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 :نموذج دومار  )1-2

ــ ـــ  1957، مث نشــر كتــاب ســنة 1947ســنة " التوســع والعمالــة"ه املســمى نشــر دومــار منوذجــه يف حبث عنونــه ب
وقد حوى خمتلف أعماله حول نفـس الفكـرة، وكـان قـد بـىن منوذجـه حـول " مقاالت يف نظرية النمو االقتصادي "

  :النمو وفقا لإلشكالية التالية

مبــا أن االســتثمار يزيــد الطاقــة االنتاجيــة ويزيــد الــدخل يف الوقــت نفســه، فمــا هــو معــدل الزيــادة يف االســتثمار 
تمع؟املطلوب جلعل الزيادة يف    الدخل مساوية للزيادة يف الطاقة االنتاجية حبيث يستمر االستخدام الكامل يف ا

ــــة  ــــى حجــــم املضــــاعف االســــتثماري وانتاجي ــــك ســــيعتمد عل ــــى الســــؤال حســــب دومــــار فــــإن ذل وكإجابــــة عل
  .اليت تظهر يف معامل رأس املال اجلديدةاالستثمارات 

  :اليةولقد اعتمد دومار يف منوذجه على الفرضيات الت

  مجيع مفاهيم الدخل واالستثمار واالدخار املستخدمة يف النموذج ال متثل إال قيما صافية بعد خصم
 االقتطاعات اخلاصة بكل منهم؛

 مجيع القرارات االقتصادية تتم آنيا ومن دون فواصل زمنية مما يوحي باستمراريتها؛ 
 ثبات املستوى العام لألسعار خالل فرتة التحليل.  

وقد طرح دومار يف منوذجه فكرة التوازن بني الزيـادة يف جانـب العـرض مـن جهـة ويف جانـب الطلـب مـن جهـة 
푌∆:   أخرى، وخلص إىل أن التوازن حيصل وفقا للمعادلة التالية = 퐼휎  

والـيت تعـين أنـه للحفـاظ علـى اسـتمرارية التوظيـف الكامـل البـد مـن أن ينمـو االسـتثمار والـدخل مبعـدل سـنوي 
  :يساوي حاصل ضرب امليل احلدي لالدخار يف االنتاجية املتوسطة علما أن  ثابت

∆푌  : ،التغري يف الدخل퐼 :  ،حجم االستثمار휎 :االمجايل الصايف لزيادة الطاقة الكامنة يف املخرجات.  

 ) :دومار - هارود(النموذج العام المشترك  )1-3

ــر قــام  بنــاء علــى االنتقــادات املوجهــة للنمــوذجني الســابقني العديــد مــن االقتصــاديني بتطــوير منــاذج تكــون أكث
ا  ال تلك اليت قام  نفسـه والـيت متثلـت يف إدخـال " هارود  "قابلية للتطبيق، ومن أهم اجلهود  املبذولة يف هذا ا

عنصـر تغــري ســعر الفائــدة كعامــل مـؤثر علــى كــل مــن العــرض والطلــب علـى املــدخرات، ومــن مث نــتج لديــه املعادلــة 
푅                                          :التالية = 
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ــــاتج،    :  푃معــــدل الفائــــدة الطبيعــــي،   :   푅:      حيــــث معــــدل النمــــو :  퐺نصــــيب الفــــرد مــــن الن
  ).دائما أقل من الواحد الصحيح(للدخل  املتناقصةاملنفعة : 푒الطبيعي،   

الطبيعـي لسـعر الفائـدة يتحـدد أساسـا بقيمـة املنفعـة املتناقصـة للـدخل ومن هذه املعادلـة بـني هـارود أن املعـدل 
)e( وعلى ذلك فإن كل من ،푅  و푒  يرتبطان مـع بعـض عكسـيا، إال أن هـارود تولـدت لديـه مشـكلة جديـدة

  .متثلت يف كيفية قياس املنفعة املتناقصة للدخل

  .االنتقادات الموجهة لنموذج هارود دومار

   :1هلذا النموذج ومنها  من االنتقادات العديدلقد وجهت 

  الفرضيات اليت بين عليها التحليل املتمثلة يف افرتاض ثبات ميل االدخار، والذي قد يكون صحيح على
نفس الشيء بالنسبة الفرتاض ثبات و  ،املدى القصري ولكنه غري صحيح على املدى املتوسط والطويل

اض ثبات أسعار الفائدة فهو افرتاض غري واقعي، وهذا ما ينطبق  أما افرت  ،العالقة بني رأس املال والناتج
 ؛كذلك على افرتاض عدم تدخل الدولة و ثبات مستوى األسعار

 والذي يعترب هذا األخري نسبة من  االدخارو دومار تربط بني النمو -باإلضافة إىل ذلك فان مناذج هارود
على ) استثمارها( ل النامية ال يتوقف ادخارهامع العلم أن العديد من اقتصاديات الدو  ،الدخل القومي

و هذا يعين أنه كلما ارتفعت نسبة الصادرات يف هذه  ،الدخل وحده ولكن على حجم الصادرات أيضًا 
                  .الدول، كلما متكنت هذه األخرية من رفع االستثمار ومن معدل النمو االقتصادي

حت لـه منوذج، فانه بفضل التغيريات اليت طرأت على هذا النموذج، مسرغم االنتقادات اليت وجهت إىل هذا و 
  .أن يكون النموذج املرجعي يف النظرية احلديثة للنمو

  :(Kaldor) الدورك نموذج  )2

-Post( الكينزيـة بعـد ملـا والتوزيـع النمـو بنظريـة عليـه اصـطلح ما) ربنسون إىل إضافة( ركالدو  أفكار شكلت
Keynesian( ،صـاحب أي دخـل أن علـى تـنص كانـت الـيت احلديني أفكار من لوهاخب النظرية هذه متيزت وقد 

 أن إىل تشـري كانـت الـيت النيوكالسـيك أفكـار مـن ختلـو كمـا،  احلديـة إنتاجيتـه يعـادل اإلنتـاج عناصـر مـن عنصـر
 وامليـل املـال رأس تـراكم تـويل النظريـة تلـك أن كمـا،  التكنولـوجي التقـدم وسـرعة املـوارد وفـرة مبجـرد يتحـدد النمـو

 أساسـية مقولـة مـن كالـدور انطلـق وقـد، النمـو تفسـري يف حموريـة أمهيـة الـدخل بتوزيـع  ذلـك وعالقـة لالدخـار
ا  يتحدد األخري وهذا االدخار، على يتوقف الرتاكم ومعدل الرتاكم، معدل على يتوقف النمو معدل أن :مضمو

                                                             
 .17صوالیلي صدر الدین، مرجع سابق، ص  1
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تمـع طبقـات ميـل علـى بنـاء تمـع أن الـدورك فـرضلقـد و ، 1لالدخـار ا  مهـا اجتمـاعيتني طبقتـني مـن يتكـون ا
لـدى  همنـ ربكـأ الرأمسـاليني لـدى الدخـارل احلـدي امليـل أن حبيـث )p:األربـاح( والرأمسـاليني )w:األجـور( العمـال
الـذي حيقـق (موجب، وقد اتبع كالدور األسلوب التايل حلساب معـدل النمـو االقتصـادي التـوازين  وكالمها العمال

  . 2)التشغيل الكامل

Y=W+P  

  األرباح: Pاألجور،   : Wالدخل،    : Y:               حيث 

  SP=sPPو                SW=swW : التايل  الشكلدوال االدخار  وتأخذ

  .ادخار فئة العمال: SW،    احلدي لالدخار لدى العمال هو امليل :sw:       حيث

                    sP   :   ،هو امليل احلدي لالدخار لدى الرأمسالينيSP :ادخار فئة الرأمساليني.  

  :، أي )I( مع االستثمار) S= SW+SP(ملا يتساوى االدخار الكلي  التوازنويتحقق 

퐼 = 푆 => 퐼 = 푆 + 푆  
                                                => 퐼 = 푠 푊 + 푠 푃 
                                                 => 퐼 = 푠 (푌 − 푃) + 푠 푃 
                                                       => 퐼 = 푃(푠 − 푠 ) + 푠 푌 
                                                       => = (푠 − 푠 ) + 푠 … 	… . . (1) 
                                                       => = − 푠 … … … . (2) 

 حبيث الدخل من االستثمار بنسبة فقط مرتبطة ليست الدخل من األجور نسبة أن يتضح األخرية املعادلة من
  :التالية ودومار هاورد إنتاج دالة الدورك استعمال ولقد مستقل، متغري تعترب

                                  g = = = − θ… … … … (3) 

g   :حيــث امليـــل :  S ، التغــري يف الســلع الرأمساليــة: δK،  )املرغـــوب فيــه(معــدل النمــو االقتصــادي  :=
	.معدل اهتالك رأس املال:  θ، )املعجل(  اإلنتاج إىل املال رأس متوسط : 푣   احلدي لالدخار، 	

  :التايل بالشكل االقتصادي النمو طريق عن اإلنتاج من االستثمار نسبة تابةك ميكنو 

                                     = 푔푣 … … … … … (4) 
                                                             

، أطروحة  دكتوراه غیر منشورة، كلیة االقتصاد 2004-1970االقتصادي في سوریة خالل الفترة  النمومحددات  عماد الدین أحمد المصّبح، 1
 .38ص   ،2008جامعة دمشق، الجمھوریة العربیة السوریة، 

  108-107ص ص  طاوش قندوسي، مرجع سابق، 2
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  :جند) 4(يف ) 1(وبتعويض املعادلة 

           푔푣 = (푠 − 푠 ) + 푠 => 푔 = (푠 − 푠 ) + 푠 … . (5) 

  :جند معادلة النمو االقتصادي اليت حتقق التشغيل الكامل )3(يف ) 5(وبتعويض املعادلة 

                        = = (푠 − 푠 ) + 푠 − θ 

 عوامـل كفـاءة زيـادة دور وجتاهلـه الـزمن عـرب االدخـار معـدل ثبـات افرتاضـه كالـدور، منـوذج علـى يؤخـذ وممـا
 تطـرأ الـيت) Cycles( الدوريـة احلركـات جتاهله إىل إضافة، )النمو معدالت حتسني يف املال ورأس العمل( اإلنتاج

ا، االقتصادي النظام على ً ـا االقتصادي االستقرار عدم حاالت يف واألجور األسعار حترك افرتاضه وأخري  بـأن علمً
  1.عرًضا إال حتدث ال التحركات هذه

    :)النمو خارجي المنشأ( السيكيةكالنيو  النمو نماذج ـــــ ثانيا

ج النمـوذ  هـذا عـن معـروف هـو مـا حسـبحيـث  املتـوازن، النمـو اسـتقرار عـدم مـن دومـار-هـارود منوذج يعاين
 النمـو معـدل مسـار عـن احنـراف أي أن تعـين ، والـيت(knife-edge) سـكني حافـة علـى يقـع النمـو معـدل فـإن

 هـذه أخـذ وقـد، الصـحيح املسـار عـن وكبـرية األجـل طويلـة احنرافـات إىل سـيؤدي دومـار-هـارود منوذج وفق حملددا
 وبعـدمها ) Trevor Swan( وسـوان ) Robert Solow( سـولو روبـرت مـن كـل االعتبـار بعـني النتيجـة
 لـيس دومـار-هـارود منـوذج يف النـاتج-املـال رأس معـدل أن افرتضـوا حيـث، )  James Meade( ميـدي جـيمس

ا ً ـا متغـري ً م احلقيقـة ويف ،خارجي  معـدل عـن عبـارة إال هـو مـا النـاتج-املـال رأس معـدل أن يعتـرب منوذًجـا اقرتحـوا فـإ
  .2الطبيعي النمو معدل إىل للعودة اهليكلي التعديل

لتفسري النمو االقتصادي وحركيته على املدى الطويـل أهـم األعمـال الـيت تعرضـت هلـذا " سولو  "منوذج  ويعترب
املوضوع خـالل القـرن العشـرين، وكـان هدفـه مـن خـالل هـذا النمـوذج اعطـاء حـال للمشـكلة الـيت واجهـت هـارود 

 إىل يتسـع اخلمسـينات يف:" ودومار مـن جتـاوز واخنفـاض معـدل االدخـار عـن املعـدل املضـمون، إذ يقـول سـولو 
 شـأن يف ارتياح بعدم شعرت وقد ودومار هارود من لك بواسطة النمو مسألة شأن يف حتديده مت الذي اخلط تتبع
ما ودومار هارود من كل  على بدا فقد اخلط هذا  قـادرا القـومي االقتصـاد يكـون مـىت: مباشـر سـؤال عن جييبان أ
:  أن مؤداهـا بسـيطة تقليديـة إجابـة إىل خمتلفـة بطـرق وصـال حيـث ثابـت؟ معـدل عنـد املتواصـل النمو حتقيق على

  .3 العاملة القوى منو معدل×الناتج املال رأس معامل = القومي االدخار معدل

                                                             
 .38مرجع سابق، ص ، عماد الدین أحمد المصبّح 1
  .40نفس المرجع، ص  2
في تعزیز النمو االقتصادي، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة الحاج  العاليحمزة مرادسي، دور جودة التعلیم  3

  .45، ص 2009/2010باتنة،  -لخضر
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يف منوذجه على الدور املهـم للتقـدم التكنولـوجي وإنتاجيـة العمـل يف االبقـاء علـى النمـو مسـتقر " سولو"ويؤكد 
عندما يتجـاوز معـدل اسـتثمار رأس املـال مسـتوى التـوازن مـع تنـامي الطلـب علـى يف املدى الطويل، حيث حسبه 

رأس املال ترتفع نسبة رأس املال إىل العمل مما يؤدي إىل تناقص العوائد ومن مث تتناقص أرباح االستثمار، وهذا ما 
كـان االسـتثمار ضـئيال   يدفع الشركات إىل تقليص االسـتثمار لتعـود بـه إىل معـدل حالـة  االسـتقرار املطلـوب، وإذا

فسريتفع معدل أرباح االستثمار مؤديا أيضا إىل إجراء تصحيح، كما أنه يف الوقت الذي كان معظـم االقتصـاديني 
بإختبـــار هـــذه " ســـولو"يعتقـــدون أن تـــراكم رأس املـــال هـــو الســـبب الـــرئيس وراء زيـــادة إنتاجيـــة ســـاعة العمـــل قـــام 

االنتاج االمجايل لساعة العمل يف الواليات املتحدة األمريكيـة مـا بـني  الفرضية من خالل مجع التغريات السنوية يف
أن " سـولو"، وباسـتخدام التقنيـات الرياضـية املعروفـة يف إطـار النظريـة النيوكالسـيكية وجـد 1949-1909سنيت 

يــادة منـو االنتـاج لسـاعة العمــل الواحـدة يرجـع إىل عنصـرين منفصــلني، حيـث تـرتبط نسـبة مــن معـدل النمـو هـذا بز 
رأس املــال املســتخدم لكــل ســاعة عمـــل، يف حــني تــرتبط النســبة املتبقيــة بعنصـــر آخــر غــري زيــادة رأس املــال مســـاه 

بالتحول التقين، وميكـن أن حيـوي هـذا العنصـر العديـد مـن العوامـل ولكـن كـان مـن املتفـق عليـه حينهـا أن " سولو"
عـن طريـق " دومـار-هـارود"قـام بتوسـعة إطـار منـوذج  "سولو"، وعليه فإن 1للتطورات التكنولوجية دورا  مهما فيها

إدخال عنصر إنتاجي إضايف ومتغري مستقل ثالث هو املستوى التكنولوجي إىل معادلـة النمـو االقتصـادي، إال أنـه 
بشــكل منفصــل لكــل مــن عنصــري العمــل ورأس املــال، كمــا إفــرتض ثبــات ) العوائــد(إســتخدم فكــرة تنــاقص الغلــة 

 رين معـا، وعلــى ذلــك يصـبح التقــدم التكنولــوجي هـو العامــل املتبقــي الـذي ميكــن مــن خاللــهالغلـة املشــرتكة للعنصــ
   .2تفسري النمو يف املدى الطويل

وضـــع " ســـولو"فـــإن ) تنـــاقص عوائـــد عوامـــل االنتـــاج وثبـــات غلـــة احلجـــم(للفرضـــيتني الســـابقتني  وباإلضـــافة
  : 3الفرضيات التالية  كأساس لنموذجه

 وجود وال االدخار، يساوي واالستثمار الناتج يساوي فالدخل وبالتايل واحدة سلعة وينتج مغلق االقتصاد 
 ؛ الدولية للتجارة

 املتعاملني بني الكاملة املنافسة وتسوده املؤسسات وقطاع العائالت قطاع :قطاعني من متكون االقتصاد 
 ؛االقتصاديني

 ؛ثابت االدخار معدل واعتبار السكان، منو معدل ثبات 
 ا تغيريه املؤسسات تستطيع وال خارجي متغري اإلنتاج تكنولوجيا   .والتطوير للبحث بنفقا

 مهيـةمـن تبيـان أل) مع وجود التقدم التكنولوجي(ألفكار سولو، وما تضمنه منوذجه ويف ما يلي عرض خمتصر 
  . على املدى الطويل االقتصادي النمو تفسري يف التكنولوجي التقدم

                                                             
  .41-39مرجع سابق، ص ص  ،فریدیریك م شرر 1
  .150مرجع سابق، ص ، میشیل تودارو 2
  .109ص  طاوش قندوسي، 3
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  : 1وجود التقدم التكنولوجينموذج سولو مع  )1

  :نتاج وخصائصهادالة اإل) 1-1

عنــــد ) Y(متغــــري مســــتقل تــــؤدي التحســــينات فيــــه إىل زيــــادة االنتــــاج ) A(التقــــدم التكنولــــوجي  ســــولواعتـــرب 
  :   وقد اعتمد دالة موسعة لالنتاج الكلي ذات الصيغة التالية،  )K( ورأس املال) N( العمل مستويات معينة من

푌 = 푓(퐾.퐴푁) 

، حيث يـرى أن )퐴푁(وجداء العمل مع التقدم التكنولوجي ) K(أي أن الناتج الكلي يتبع كل من رأس املال 
فهم العالقة بني الناتج ورأس املال والعمل، وحسب هذه املعادلـة فـإن التقـدم التكنولـوجي بإمكانـه  يف هذا يسهل

  :أن حيقق ما يلي 

 كمية معينة من الناتج؛  يقلل عدد العاملني الالزمني إلنتاج 
  انتاج نفس الكمية من الناتج، واليت كان سينتجها نصف العدد األصلي للعمال؛ مضاعفة 
 يزيد من املخرجات اليت ميكن أن تنتج من عدد معني من العمال. 

 نإفـ Aيف االقتصـاد، حيـث يف حـال مضـاعفة  كمية العمـل الفعـالبأنه    )AN(وحسب سولو يعرف املتغري 
 .العمال ضاعف عددهذا يعين وكأن االقتصاد 

  :وتقوم هذه املعادلة املوسعة على الفرضيتني التاليتني

 فإن مضاعفة عدد العمال ومستوى رأس املال  تكنولوجيالل عند مستوى معنيأي  ،ثبات غلة احلجم
 :أي )푥( يؤدي إىل تضاعف االنتاج بنفس املعدل )푥( مبعدل معني

                                 푥푌 = 푓(푥퐾. 푥퐴푁) … . (1)           
 العنصرين كال على العوائد اخنفاض (퐾.퐴푁) ، عند مستوى معني من العمل الفعال فإن زيادة حيث

رأس املال تزيد االنتاج مبعدل متناقص، وباملثل عند مستوى معني من رأس املال فإن زيادة العمل الفعال 
 .الناتج مبعدل منتاقص زيادة ستؤدي إىل

وللبحث عن مصدر النمو االقتصادي فإن سولو اعتمد على مؤشر متوسط نصيب العامل الفعال مـن النـاتج 
(푌/퐴푁)  بداللــة متوســط نصــيب العامــل الفعــال مــن رأس املــال(퐾/퐴푁) والــذي ميكــن احلصــول عليــه مــن ،

 :نجدف) 푥(بدل  (퐴푁/1)ضع و و  )1(رقم خالل العودة للعالقة 

                                    = 푓 	 .1 = 푓 	 … … . . (2) 

                                                             
1 Olivier Blanchard and  David R. Johnson, op cit, pp 252-256 



                  االستثمار من خالل مقاربة النمو االقتصادي ـــ مدخل نظري ـــ  : األولالفصل 
  

 

62 

  :النمو التوازني في األجل الطويل) 1-2

فــإن االســتثمار يعطــى ) 푠( ومعــدل هــذا األخــري ثابــت اخلــاص االســتثمار يســاوي االدخــار يت أنحتــت فرضــي
퐼                     :)التوازن( بالعالقة التالية = 푆 = 푠푌      

  :      جند) 2(بكمية العمل الفعال وتوظيف العالقة وبقسمة طريف املساوات 

                                 = 푠 => = 푠	푓 	 … … . (3) 

ومتوسط نصيبه من رأس  )( االستثمار متوسط نصيب العامل الفعال من العالقة بني وهذه املعادلة توضح
푓	푠( مــن االســتثمار الفعــال متوســط نصــيب العامــل، ومــن خالهلــا يتضــح أن (퐾/퐴푁)املــال  يأخــذ ) 	

푓)نفس الشكل البياين ملتوسط نصيب العامل الفعال من الناتج  	 غـري أنـه يقـع أسـفل منـه بقيمـة قـدرها  (
1(معدل االدخار مطروح من الواحد الصحيح  − 푠 (.  

عــن  تســاءل " ســولو "فــإن ) AN(ويف حــال حتســنت التكنولوجيــا مــع الوقــت وارتفعــت كميــة العمــل الفعــال 
للحفـاظ علـى متوسـط نصـيبه مـن رأس ) (املستوى املطلوب من متوسط نصيب العامل الفعال من االسـتثمار 

  :املستوى واملتمثلة يفليتوصل بعد ذلك للعالقة اليت تسمح حبساب ذلك ، ثابتا (퐾/퐴푁)املال 

퐼 = 훿퐾 + (푔 + 푔 )퐾 
                                               퐼 = (훿 + 푔 + 푔 )퐾… … . . … (4) 

معـــدل النمـــو  هـــي 푔 ؛معـــدل التقـــدم التكنولـــوجي هـــي 푔 ؛متثـــل معـــدل اهـــتالك رأس املـــال (훿): حيـــث
  .السكاين

، 푔فـإن عـدد العمـال ينمـو أيضـا مبعـدل سـنوى   السـكان عـدد إىل العمالـة نسـبةمن منطلق فرضية ثبـات و  
푔( هو) AN(وهو ما يعين أن معدل منو العمل الفعال  + 푔(.  

 معـدل كـان إذاحيـث  ،املـال رأس ثبات على للحفاظ فقط) 훿퐾( قدره مبلغ إىل حاجة هناكوبني سولو أن 
 املســتوى نفـس علـى للحفــاظ فقـط املـال رأس مــن٪ 10 يسـاوي يكـون أن جيــب االسـتثمارفـإن ٪ 10 االهـتالك

푔)( قـــدره ضـــايفإومبلـــغ  ،رأس املـــال مــن + 푔 )퐾 ( ضـــروري لضــمان زيـــادة تـــراكم رأس املـــال بـــنفس معـــدل
 بنسـبة زيـدي أن جيـب املـال رأسفـإن  املثال، سبيل على سنويا،٪ 3 بنسبة الفعال العمل ارتفع إذاالعمل الفعال، و 

푔)( و) 훿K(  وبأخـذ ،فعـال للعامـل املـال رأس مـن املستوى نفس على للحفاظ سنويا٪ 3 + 푔 )퐾 (معـا 
 مسـتوى علـى للحفـاظمـن تـراكم رأس املـال  ٪13ن يكون مساو لــ أفإن االستثمار املطلوب جيب  املثال هذا يف

  .املال رأس متوسط نصيب العامل الفعال من من ثابت
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 نتحصـــل علـــى) AN( املســـاوات علـــى العـــدد الفعـــال للعمـــال وقســـمة طـــريف) 4(وبـــالعودة للعالقـــة الســـابقة 
للحفاظ على متوسـط نصـيبه مـن رأس ) ( املستوى املطلوب من متوسط نصيب العامل الفعال من االستثمار

  :)ثل خبط مستقيم ينطلق من املبدأمت( ثابتا، وذلك وفق الصيغة التالية (퐾/퐴푁)املال 

                                       = (훿 + 푔 + 푔 ) … . . (5) 

وصـيغة متوسـط ) 2(باإلضافة إىل صيغة متوسط نصيب العامـل الفعـال مـن النـاتج ) 5(وبتمثيل هذه الصيغة 
 شرح حركية، وباالعتماد عليه ميكن )1-1(نتحصل على الشكل رقم ) 3(نصيب العامل الفعال من االستثمار 

(퐾/퐴푁) و(푌/퐴푁)، مـــــن متوســـــط نصـــــيب العامـــــل الفعـــــال مـــــن رأس املـــــال قـــــدره مســـــتوى دحيـــــث عنـــــ 
(퐾/퐴푁) فإن (푌/퐴푁)   يقدر بـABهـي  متوسط نصيب العامل الفعال من االستثمار ، وقيمةAC يف ،

متوسـط نصـيبه  االسـتثمار للحفـاظ علـىمتوسط نصيب العامل الفعال من  الالزم واملطلوب من أن املستوى حني
ينبغـي أن  (퐾/퐴푁) ن االستثمار الفعلي يتجاوز االستثمار املطلوب فـإنوأل ،ADقيمته ف ثابتمن رأس املال 

 متوســــط نصـــيب العامــــل الفعــــال مــــن ، وتســـتمر هــــذه احلالــــة حـــىت يصــــبح(푌/퐴푁)تــــؤدي إىل زيــــادة ترتفـــع  ل
رأس املـال، أي عنـد  صـيب العامـل الفعـال مـنمتوسـط ن االستثمار يكفي فقط للحفاظ علـى املسـتوى احلـايل مـن

  ،  ∗(퐾/퐴푁)ستوى  امل

وتراكم رأس المال على المدى الطويل في نموذج سولو العالقة الحركية بين الناتج ): 1-1(الشكل رقم 
  مع التقدم التكنولوجي

  

  

 
  

  
 

Source : Olivier Blanchard and  David R. Johnson, MACROECONOMICS, Sixth edition, Pearson 
Education, USA, 2013, p 252. 

ــ ثابــت مســتوى إىل يصــل (퐾/퐴푁)فــإن  الطويــل املــدى وعلــى عــدم ل( (푌/퐴푁)ـ وكــذلك األمــر بالنســبة ل
عنـــدما يثبـــت  فـــإن االقتصـــاد يكـــون يف حالـــة تـــوازن وبعبـــارة أخـــرى ،)تعبئـــة املـــدخرات علـــىالقـــدرة يف االســـتمرار 

 

푌 

퐾/퐴푁 
A 

C 

D 

B 

(푌/퐴푁)∗ 

(퐾/퐴푁)  (퐾/퐴푁)∗  

(훿 + 푔 + 푔 )퐾/퐴푁 

sf(퐾/퐴푁) 

f(퐾/퐴푁) 
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كل من متوسط نصـيب العامـل الفعـال مـن رأس املـال ومتوسـط نصـيبه مـن النـاتج، ويتحقـق ذلـك بيانيـا ) يستقر(
  . على التوايل ∗(푌/퐴푁)و  ∗(퐾/퐴푁)عند املستويني  

عــدل ، أي جيــب أن ينمــو مب )AN( بــنفس معــدل منــو )Y(أن ينمــو  يتطلــبفــإن هــذا  (푌/퐴푁) ولثبــات
푔(دره ـق + 푔( ، لثباتوباملثل )퐾/퐴푁 ( أن ينمو يتطلبفإن هذا )퐾(  بنفس معدل منو )AN(  بـ أي 
)푔 + 푔(  ،إليها يف حالـة التـوازن أهم نتيجة مت التوصل  نفإ وبذلك)أنـه يف غيـاب التقـدم ) حسـب سـولو

 بشـــكلو ، التكنولــوجي والنمــو الســكاين فــإن االقتصـــاد ال ميكنــه االســتمرار يف حتقيــق معـــدالت منــو موجبــة دومــا
  .االدخار معدل عن مستقل الناتج منو عدلفإن م ضمين

  :تتمثل يف" سولو"ومما سبق فإن اجلدلية اليت تطرق هلا 

 االقتصاد حياول احلفاظ على منو موجب وبسبب اخنفاض العوائد على رأس املال فـإن رأس املـال ينمـو بشـكل
نه جيب ختصيص نسب أكرب فأكرب من الناتج إىل تراكم رأس املال، ويف مرحلة ما أالناتج، وهو ما يعين  أسرع من

ايتـه قد ن النموأ مما يعين ال يكون هناك املزيد من االنتاج ليخصص لرتاكم رأس املال ، وكـذلك األمـر وصـل إىل 
푔( العمـل الفعـال مبعـدلعندما ينمـو  + 푔(  احلفـاظ علـى معـدل منـو يفـوق حيـاول ن االقتصـادأ وبـافرتاض 

)푔 + 푔( أسـرع مـن النـاتج،  سيتعني عندها زيادة رأس املـال بـوتريةسبب اخنفاض العوائد على رأس املال وب
رتاكم رأس املـال وهـو مـا يصـبح لـأكـرب فـأكرب مـن النـاتج  نسـبوهو ما يعـين أن االقتصـاد سـيعمل علـى ختصـيص 

푔( من أسرع مبعدل ينمو أن هميكن ال االقتصاد فإن وهكذا ،مستحيل يف مرحلة ما + 푔( دائم بشكل.  

푔(وحسب سولو مبا أن الناتج ينمو مبعدل  + 푔(  وعدد العمال ينمو مبعدل푔   فإن متوسط نصيب
   :، وميكن مالحظة ذلك من العالقة التالية푔عامل من الناتج سينمو بـ ال

  )N(معدل منو العمال  –) Y(معدل منو الناتج  = )Y/N( متوسط نصيب العامل من الناتج

                                             푔 − (푔 + 푔 )		 = 

                                                                    푔 	 =  

   .فإن معدل النمو االقتصادي هو نفسه معدل التقدم التكنولوجي توازن يف االقتصاد يكون ملا وبعبارة أخرى

  :أثر زيادة معدل االدخار على معدل النمو التوازني )  1-3

أن  فقــط ســتطيعت )كمــا يــرى ســولو( دخــارمعــدل اإلانطالقــا مــن وضــع التــوازن يف األجــل الطويــل فــإن زيــادة 
ــاتج والــذي يــرتبط فقــط مبعــدل النمــو مســتوى عــايل للنــاتج حتقــق ــأثري علــى معــدل منــو الن ، يف حــني ال ميكنهــا الت

  .السكاين ومعدل التقدم التكنولوجي

  :التايلالشكل  خالل وميكن توضيح ذلك أكثر من
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أثر زيادة معدل االدخار على المستوى التوازني للناتج ورأس المال على المدى ) : 2-1(الشكل رقم 
  .تقدم تكنولوجيمع  نموذج سولوالطويل في 

  

  

  

  

  

   
Source : Olivier Blanchard and  David R. Johnson, MACROECONOMICS, Sixth edition, Pearson 

Education, USA, 2013, p 255. 

푠)يتضح أن زيادة معـدل االدخـار مـن ) 2-1(من الشكل  푠) إىل ( أدت إىل حتويـل يف عالقـة متوسـط  (
푠)نصــيب العامــل الفعــال مــن االســتثمار مــن العالقــة  푓(퐾/퐴푁)) إىل (푠 푓(퐾/퐴푁)) ، هــو مــا ترتــب و

ــادة املســتوى التــوازين ملتوســط نصــيب العامــل الفعــال مــن رأس املــال مــن  ، (퐾/퐴푁)إىل  (퐾/퐴푁)عنــه زي
يف ، (푌/퐴푁) إىل (푌/퐴푁) ملتوسـط نصـيب العامـل الفعـال مـن النـاتج مـن وكذلك زيادة املسـتوي التـوازين

푔)ويقدر بـ  فيبقى ثابت الناتج  حني أن معدل منو + 푔   ).1-3(الشكل رقم كما يبينه  (

تقدم  مع أثر الزيادة في معدل االدخار على معدل نمو الناتج في نموذج سولو) : 3-1(الشكل رقم
 تكنولوجي

  

  

  

  

  

  
Source : Olivier Blanchard and  David R. Johnson, MACROECONOMICS, Sixth edition, Pearson 

Education, USA, 2013, p 256. 

푌/퐴푁 

퐾/퐴푁 

(푌/퐴푁)  

(퐾/퐴푁)  

 (훿 + 푔 + 푔 )퐾/퐴푁 

S0 f(퐾/퐴푁) 

f(퐾/퐴푁) 

S1 f(퐾/퐴푁) 

(퐾/퐴푁)  

(푌/퐴푁)  

푌 

 

 الزمن

퐴 

퐴 
퐵 

퐵 

푡 

푔)ميل املسار هو  + 푔 ) 
(푔 + 푔 ) 
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يبـني تطـور معــدل منـو النـاتج عـرب الـزمن وفــق مقيـاس لوغـاريتمي، ومـن خاللـه يتضــح أن ) 3-1(الشـكل رقـم 
g)ومبعدل قدره  (AA)الناتج يف البداية ينمو وفق املسار  + g ، وعند الزياد يف معـدل )AAميل املسار ( (

قـت حـىت ينتهـي ملسـتوى أعلـى ممـا كـان عليـه قبـل فإن الناتج ينمو بشكل أسرع لبعض الو ) tعند الزمن (األدخار 
، وهـو مـا )AA(الـذي يـوازي املسـار  (BB)زيادة االدخار، مث بعدها ينمو يف حالـة مسـتقرة جديـدة وفـق املسـار 

  .يعين أن الناتج عاد لينمو بنفس معدل النمو قبل زيادة معدل االدخار

  :)النمو الداخلي(النمو الحديثة  نماذج ـــــ ثالثا 

نتـاج ومسـتوى عديـدة تفسـر الفروقـات بـني معـدالت النمـو يف اإل طروحـات الثمانينـات ظهـرت  منتصـفمنذ 
للنمـو، إذ أن عـدم ) الداخليـة(دخل الفرد فيما بني الدول املختلفة وكان ذلك يف إطار ما يسـمى النظريـة احلديثـة 

الناميــة (األفــراد بــني دول العــامل املختلفــة حتقــق مــا تنبــأت بــه النظريــة النيوكالســيكية مــن إلتقــاء ملعــدالت دخــول 
إىل فرضية تناقص عوائد رأس املال واليت  تقود إىل منـو أسـرع  يف الـدول الناميـة منـه يف الـدول  ، مستندة)واملتقدمة

، ولقـــد ابتـــدأت املرحلـــة األوىل هلـــذه النظريـــة مـــن 1املتقدمـــة، هـــو األســـاس والـــدافع لظهـــور النظريـــة احلديثـــة للنمـــو
حيث إكتشف الشروط أو احلاالت اليت يكـون ، 1990و 1986سنيت ) Paul Romer" (ربول روم"دراسات 

يف عملـه " رومـر"يف ظلها النمو االقتصادي مستقرا عندما ال تكون هناك زيادات خارجية يف االنتاج، وكان دافـع 
مل تظهـر عليــه أي عالمــات  تتجلـى األوىل يف كــون معـدل النمــو يف العـامل املتطــور: هـذا تــأثره مبشـاهدتني مهمتــني

تناقص أو اخنفاض، يف حني تتمثل الثانية يف أن النمو املستقر ممكن فقط عنـدما ال يكـون هنـاك حالـة تنـاقض يف 
العوائد على تراكم رأس املال؛ أي أنه إذا كان االستثمار اجلديد خمفض ملعدل العائد احلقيقي على رأس املال فـإن 

إىل إقــرتاح منـوذج لـيس فيـه تنـاقص للعوائـد علـى رأس املـال وذلــك " رومـر"مـا دفـع  النمـو املسـتقر غـري ممكـن، وهـو
، وبالتحديـد تكـون هـذه الوفـورات اخلارجيـة 2بسبب تعويضها من قبـل الـوفرات اخلارجيـة املرافقـة لـرتاكم رأس املـال

لـدول الناميـة ألجـل حتقيـق مرافقة لالستثمار يف الـرأس املـال البشـري والصـناعات كثيفـة املعرفـة، وهـو األمـر املهـم ل
ــه  النمــو الســريع؛ حيــث أن ســعيها إىل ذلــك مــن خــالل تركيزهــا علــى االســتثمار يف رأس املــال املــادي دون تكملت

   3.أو البحث والتطوير ال حمالة سيكون مصريه الفشل) التعليم(باالستثمار يف رأس املال البشري 

  .مو الداخلي والنتائج اليت توصلت إليهاأهم مناذج الن) بشكل خمتصر(عرض  سنحاولوفيما يلي 

   ):Romer  1986(نموذج رومر  )1

منوذجا بديال للنموذج النيوكالسيكي للنمـو طويـل األجـل القـائم علـى افـرتاض تنـاقص عائـد " بول رومر"قدم  
من نتائج أمهها أن متوسط نصيب الفرد من الناتج سيقرتب من قيمة ثابتـة  االفرتاضرأس املال، وما نتج عن هذا 

                                                             
  .79نظریات وسیاسات وموضوعات، مرجع سابق، ص -التنمیة االقتصادیة  مدحت القریشي، 1
  .113-112، ص ص  2010 إثراء للنشر والتوزیع، األردن، ،التنمیة، الطبعة األولىعلم إقتصاد محمد صالح تركي القریشي،  2
 .157-156میشیل تودارو، مرجع سابق، ص ص  3
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وينعـدم النمـو يف حـال غيـاب التقـدم التكنولـوجي، وحسـب منـوذج رومـر يوجـد نـوعني مـن الـرتاكم مهـا تــراكم رأس 
اكمني ثابتـة أمكـن ، وإذا كانت ايرادات الرت )مرتابطني(املتولد عنه ) التقدم التكنولوجي(املال املادي وتراكم املعرفة 

لالقتصاد أن يتطور يف معدل منو ذايت طويل األجـل وثابـت، وهـو يعتمـد علـى العوامـل الـيت حتـدد امليـل لالدخـار، 
  . 1فزيادة مدخرات أطراف النشاط االقتصادي حتقق املزيد من الرتاكم والذي بدوره حيقق معدل منو أكثر ارتفاع

 )Arrow 1962،Kenneth( وآرو ينـتك مـن لكـ بـه قـام لـذيا العمـل علـى منوذجـه يف رومـر اعتمـد لقـدو 
 :2يلي ما رومر افرتض حبيث التمرن، طريق عن التدريبحول 

 هذا عالية، وجودة بكفاءة تنتج يفك تتعلم الزمن مرور مع املادي املال رأس يف تستثمر اليت املؤسسة أن 
 طريق عن بالتدريب رومر أمساه ما وهذا، وبالتمرن الوقت مرور مع املؤسسة تسبتهكا  للخربة املوجب التأثري

 ر؛االستثما
 مبعىن تكلفة، أي بدون منها االستفادة مؤسسة أي حق من عامة سلعة تعد املؤسسة تكتسبها معرفة أي 

 ؛السوق يف ويوزع ينتشر أن جيب بتكارإ أي أن
 املؤسسات من عدد بني املنافسة تسوده اقتصاد وجود )n ( متجانسةاليت تنتج سلعا. 

وزيادة على هذا افرتض رومر أيضا ثبات تفضيالت األفراد ومتاثل الفن االنتاجي، وثبات حجم السكان، مـع 
  .  3استبعاد فرض النموذج النيوكالسيكي املتعلق بتناقص الناتج احلدي لرأس املال

 :4مبجموعة من اخلصائص ميكن ذكر أمهها فيما يلي رومرويتميز منوذج 

  اخلارجية املتولدة عن املعرفة الفنية تتحقق عرب آليتني تتمثل األوىل فيما يؤدي إليه االستثمار يف الوفرات
احدى الشركات من زيادة انتاج الشركة املعنية وكذا الشركات األخرى، وتتعلق الثانية برأس املال ذاته 

 وليس املعرفة اليت تتولد عنه؛
 ،ومن مث املعرفة(على تراكم رأس املال ) األزمات(وذلك لتأثريها  التأثري املستمر لألزمات يف مسار النمو (

 والذي يكون انعكاسه طويل األجل حىت مع استعادة التوازن املستقر؛
  رأس مال املؤسسة من األحباث (دالة االنتاج متجانسة من الدرجة األوىل يف كل من رصيد املعرفة

 متزايدة يف الرصيد الكلي للمعرفة؛ ورأس املال املادي والعمل، وهي كذلك) والتطوير
  أقل ) املعرفة اخلاصة واجلماعية(توجد ثالث حاالت رئيسية للنمو، حيث تكون مرونة إنتاج املعرفة الكلية

 من الواحد الصحيح يف احلالة األوىل وتعادل الواحد الصحيح يف احلالة الثانية وأكرب منه يف احلالة الثالثة؛

                                                             
 .138-137إسماعیل محمد بن قانة، مرجع سابق، ص ص  1
  .122ص  طاوش قندوسي، مرجع سابق، 2
 .139إسماعیل محمد بن قانة، مرجع سابق، ص  3
 .139-138نفس المرجع، ص ص  4
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 يد اإلنتاجية احلدية للمعرفة من وجهة نظر اجتماعية، أي أنه عند ثبات عوامل تتميز دالة االنتاج بتزا
 ).املعرفة( Aاالنتاج املختلفة فإن دالة االنتاج لكل منشأة هي دالة حمدبة يف 

  : 1فيما يلي) خمتصرا(فنورده  رومروعن املنهج الرياضي لنموذج 

  :االنتاج الصيغة التالية دالةتأخذ 

                                  푦 = 푘( )(퐴 푙 ) … … … . (1)		 

  . )t(يف الزمن ) i(رأس مال املؤسسة : 푘،        )t(يف الزمن ) i(إنتاج املؤسسة : 푦  :حيث

        푙 : عمل املؤسسة)i ( يف الزمن)t(، 퐴 :ميثل الرأس املال البشري أو املعرفة املتاحة لكل املؤسسات .  

  :التالية أن الرتاكم املعريف يتأثر بتغري رأس املال وفق العالقة رومرفرض  ولقد

                                       퐴 = 퐴 	(∑ 푘 ) … … … . (2)		                 

A  :خمزون املعرفة الذي يفرتض أن يكون متناسب مع رأس مال االقتصاد ككل بقيمة  ميثلβ،   كمـا ميكـن أن
  .يعرب عنه بقدرة املؤسسة على جلب املعارف اجلديدة

퐴)وتعويض ) 1(وبالعودة إىل املعادلة    :جند ) 2املعادلة (مبا يساويها  (

                                   푦 = 푘( )	 퐴 	(∑ 푘 ) 푙  

  : معرفان كما يلي) 퐾(وإمجايل رأس املال ) 퐿(امجايل عدد العمال  االقتصاد الكلي لدينا مستوىوعلى 

                                     퐿 = 푙 و                   퐾 = 푘  

  :االنتاج الكلية تأخذ الشكل التايل  ودالة

               푌 = ∑ 푦 => 푌 = ∑ 푘( )	 퐴 	(∑ 푘 ) 푙  

  :حتصل رومر على العالقة التالية للناتج الكلي التبسيطوبعد 

푌 = 퐴푛푘( )푛푙  

				= 퐴퐾( )퐿 … … . . (3) 

                                                             
  124-122مرجع سابق، ص ص  طاوش قندوسي،  1
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  :يلي العائد احلدي اخلاص لرأس املال كما بالنسبة لرأس املال جند) 1(وباشتقاق املعادلة 

	푟 =
휕푦
휕푘

=> 푟 = (1 − 훼)(푘 ) (퐴 푙 )  

  :جند جمموع العوائد احلدية اخلاصة) 2املعادلة (مبا يساويها ) 퐴(وبتعويض 

                            푟 = (1 − 훼)(푘 ) 퐴 	(∑ 푘 ) 푙  

  :        ولدينا

                            푟 = ∑ 푟 => 푟 = 퐴퐿 (1 − 훼)(퐾) ( ) … … . (4) 

  :بالنسبة لرأس املال جند العائد االجتماعي لرأس املال  )3(وباشتقاق املعادلة 

                    푟푠 = => 푟푠 = 퐴퐿 (1 − 훼 + 훼훽)(퐾) ( ) … … . . (5) 

 وهـذا، اخلاصـة احلدية العوائد من ربكأ املال لرأس االجتماعي العائد أن نستنتج )5(و) 4(املعادلتني  ومبقارنة
الشـروط املعياريـة،  مبشـكل يعـرف مـا يف النمـوذج هذا حدود وتكمن أخرى، موجبة خارجية تأثريات وجود يبني ما

β قيمـة تكـون عنـدما ثابـت ومبعـدل موجـب النمـو يكـون حبيـث = وينعـدم أو يكـون ضـعيف عنـدما تكـون  1
β < 1، أمـا عنـدما تكـون 1 < 훽  ،األسـالك مبشـكلة يعـرف مـا وهـذافإنـه حيـدث تفجـر يف معـدالت النمـو 
  .االنفجار أو للسكون إما تقودنا β لقيمة تغري أي حبيث هلاورد الشائكة

 للمؤسسـة اإلنتـاجي النشـاط مـع بـالتزامن تنـتج املعرفـة أن بـني األول رومـر منـوذج أن القـول ميكـن األخـري يف
 وهذا املؤسسات، باقي على معينة مؤسسة لتكنولوجيا اخلارجية اآلثار بني حبيث ،)الذايت( بالتمرن التعلم بواسطة

 هي الطويل املدى على سريعة للنمو وترية حتقق اليت الدول أن بني ما، كالطويل املدى على االستمرارية يضمن ما
  .منها واستفادة معرفة تسبتكا  اليت

  ) :  1988Lucas(ورأس المال البشري  سكالو  نموذج )2

مفهوم رأس املال البشري إىل خمزون املعارف املكتسبة مـن خـالل التكـوين والتأهيـل، املقومـة اقتصـاديا  ينصرف
إمنــا  و  واملندجمــة يف األشــخاص والــيت تزيــد مــن فــاعليتهم اإلنتاجيــة، وهــي ال تنصــرف فقــط إىل مســتوى الكفــاءات

علـى " روبـرت لوكـاس"هـذا املنطلـق ركـز  إىل احلالة الصحية والنظافة والغـذاء، ومـن) خاصة الدول النامية(كذلك 
  .1املكانة اخلاصة لرأس املال البشري كمحرك للنمو وبىن عليه مناذجه

                                                             
 .140إسماعیل محمد بین قانة، مرجع سابق، ص  1
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منوذج لوكـاس يف وجـود رأس املـال البشـري علـى جمموعـة مـن الفرضـيات ولـه جمموعـة مـن اخلصـائص  ويعتمد  
  :1ميكن ذكرها فيما يلي

  السلع وقطاع تكوين رأس املال البشري؛االقتصاد مكون من قطاعني فقط، قطاع إنتاج 
  كل األعوان هي أحادية؛ مبعىن ال يوجد تباين ال يف االختيارات الرتبوية وال يف املردود الفردي املبذول يف

 الدراسة؛
  يرى لوكاس أن تراكم رأس املال البشري مقيد باملعادلة التالية     :ℎ̇ = 훽(1 − 휇)ℎ  

1(ميثل الزمن املسخر للعمل، و 휇:  حيث − 휇 (هو الزمن املسخر للحصول على املعارف، و	훽  هو
  .متثل رأس املال البشري الفرديℎ	مقدار الفاعلية، و

  أما دالة االنتاج فهي من نوع"Cobb-Douglas "وهلا الشكل التايل:         푌 = 퐾 (ℎ퐿)  

ـــوذج لوكــــاس كثــــريا يف بعــــض اخلصــــائص مــــع منــــوذج ســــولو، وذلــــك يف حــــال وضــــع  التقــــدم ( Aوجيتمــــع منـ
، أي أن رأس املــــال البشـــري يف منــــوذج لوكـــاس يلعـــب نفــــس الـــدور الــــذي يلعبـــع التقــــدم h مكـــان) التكنولـــوجي

كـس سـولو الـذي التكنولوجي يف منوذج سوسو، غري أن لوكاس يقدم تفسريا لنمو رأس املال البشري يف منوذجـه ع
1(اعتـربه ثابتــا، فحســب منــوذج لوكــاس كلمــا كــان هنــاك تســخري وقــت كبــري وكــايف للتكــوين والتأهيــل  − 휇 ( مــن

طــرف األفــراد كلمــا ســاعد ذلــك علــى زيــادة رأس املــال البشــري، وبالتــايل زيــادة النمــو، والعكــس حيــدث يف حــال 
  .إمهال التكوين والتعليم

خـتالف يف درجـة الغـىن والفقـر بـني خمتلـف الـدول يرجـع يف األسـاس وحسب هـذا النمـاذج فـإن سـبب وجـود ا
إىل اخــتالف املــدة الزمنيــة املســخرة للتكــوين والتعلــيم، وبــذلك فــإن السياســة الــيت هلــا القــدرة علــى الرفــع مــن وقــت 

  . سيكون هلا أثر إجيايب على النمو االقتصادي) تراكم املعارف(التكوين بشكل دائم 

 : (Romer 1990) رومر نموذج )3

ــة االنتــاج ) ابتكــار ســلع رأمساليــة جديــدة خــاللالنمــو (ه الثــاين للنمــو منوذجــأســس رومــر  باالعتمــاد علــى دال
، ولقـد جلـأ رومـر يف هـذا النمـوذج كمـا يف منوذجــه األول )1985( Juddو) Ethier )1982املنبثقـة مـن أعمـال 

، ذلـــك الـــذي يكـــون )الـــداخلي(التكنولـــوجي الــذايت إىل فكــرة تقســـيم العمـــل اجلمـــاعي لتفســري تـــراكم رأس املـــال 
واضحا يف زيادة عدد املدخالت املخصصة، ووفقا هلذا النموذج فإنه يتم البدء يف إدخال أنواع جديدة من السلع 

ـــدة ) الوســـيطة(الرأمساليـــة  ـــيت تضـــاف إىل تلـــك املوجـــودة فعـــال، ومـــن املفـــرتض أن تـــؤدي هـــذه الســـلع اجلدي أو (ال
وقـد افـرتض رومـر  إىل املزيد من تقسيم العمل اجلماعي الذي يعد املصـدر احلقيقـي للنمـو،) املدخالت املخصصة

                                                             
، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة )2011-1970(وأثره على النمو ــ حالة الجزائر  البشريمحمد موساوي، االستثمار في رأس المال  1

  .106-105، ص ص 2014/2015مسان، العلوم االقتصادیة، جامعة أبوبكر بلقاید ــ تل
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يف منوذجه هذا ثالث مدخالت رئيسـية لالنتـاج، هـي رأس املـال املـادي، العمـل ورأس املـال البشـري والتكنولوجيـا 
  .1جمتمعان

  :2كما افرتض أن االقتصاد مكون من ثالث قطاعات هي

  .قطاع البحث   :األول

 واملقاسـة املوجـودة املعـارف جممـوع مـع االقتصـاد يف املتـاح البشـري الاملـ رأس من جزء بني جيمع البحث جمال
 جديـدة، سـلع إلنتـاج جديـدة أفكـار تشـافكال  حتويلهـا مت الـيت املـادي املـال رأس مـن الوحـدات عـدد طريـق عـن

    :التكنولوجي يف قطاع البحث بالصيغة التالية اإلنتاج دالة وتعطى تشافات،كاال  هذه أساس املعرفة وتعد

퐴̇ = 훽퐻 퐴 

   معامل ثابت ميثل انتاجية قطاع البحث، βمتثل التغري يف كمية خمرون املعرفة،   (Ȧ):   حبيث

               H رأس املال البشري املستعمل يف قطاع البحث،  متثلA  :خمزون املعرفة املتاحة يف قطاع البحث.  

، توقـف بـدون ينمـو الذي البحث قطاع يف املنتج التكنولوجي التقدم يف النمو مصدر يكمن النموذج هذا يفو 
  :التالية بالصيغة يعطى والذي املعرفة خمزون منو معدل بواسطة عنه التعبري ميكنو 

                                          g =
̇

= 	βH … … . (1) 

  .)الوسيطة(الرأسمالية قطاع السلع : الثاني

 جديـدة خطـط شـكل علـى األول القطـاع مـن التكنولوجيـا) املؤسسـات مـن جمموعـة( القطـاع هـذا يشـرتي
 باملنافسة القطاع هذا ويتميز ائية، سلع إلنتاج تستعمل بدورها واليت جديدة رأمسالية سلع إلنتاج وذلك للتصنيع

  .العلمي والبحث التطوير حيفز ما وهذا االخرتاع براءة أصحاب للباحثني تعود األرباح من جزء ألن االحتكارية

  :يف هذا النموذج الصيغة التالية) 퐾(ويأخذ خمزون رأس املال 

                                      퐾 = 휏 ∑ 푥 … … . (2) 
متثـل كميـة  푥متثل عدد الوحدات الالزمة من السلع النهائية إلنتـاج وحـدة مـن السـلع الرأمساليـة،  휏 : حيث 
  .عدد السلع الرأمسالية املستعملة يف االقتصاد هي A، و)푖(املدخالت 

  
                                                             

 .149إسماعیل محمد بن قانة، ص  1
  .129-126مرجع سابق،  ص ص  طاوش قندوسي، 2
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  . قطاع السلع النهائية: الثالث

 الرأمسالية السلع يف املتمثل املادي املال رأسهي  إنتاج عوامل ثالثة طريق عن النهائية السلع ينتج القطاع هذا
  :وتأخذ دالة انتاجه الصيغة التالية البشري، املال رأس العمل، الثاين، القطاع يف املنتجة

                              푌 = A퐻 퐿 (푥̅) 		   

푥̅  : حيث = ∑ 푥 معامل ثابت، أما  وهو퐴  ميثل التقدم التكنولوجي الذي يدخل يف رأس فهم متغري
  رأس املال البشري يف قطاع انتاج السلع النهائية 퐻املال املادي وهو حمرك النمو يف هذا  النموذج، و 

 املعـدل بنفس واإلنتاج التكنولوجي والتقدم املادي املال الرأس يزيد أين زيكالالمر  التوازين النمو معدل إلجيادو 
  :هي افرتاضات عدة رومر يفرتض

 ؛حمدد فائدة معدل طريق عن واالستهالك االدخار على دخله يوزع املستهلك 
 املتاح، املعرفة خمزون يف املتمثل البحث وقطاع النهائية السلع قطاع بني موزع البشري املال رأس خمزون 

 ؛االبتكار ومكافآت
 ؛أرباحها تعظم أن جيب رأمسايل ملنتج اخرتاع براءة أو لتصنيع خمطط تشرتي مؤسسة أي 
 توازن حالة يف األسواق مجيع.  

푔:            هذا املعدل بالصيغة التاليةويكتب   = ( ) = ( ( ) ) 

퐻( االقتصـاد يف املتـاح البشـري املـال لـرأس متزايـدة دالـة هـو النمـو معـدلأي أن  = 퐻 + 퐻(، أن ومبـا 
 البشري املال رأس إمجايل بارتفاع يرتفع) 퐻( البحث قطاعيف  االبتكارات إلنتاج املخصص البشري املال الرأس
 انتقـد األسـاس هـذا وعلـى، بالبحـث اخلـاص البشـري املـال لرأس متزايدة دالة يصبح االقتصادي النمو معدل فإن
 االبتكارات من كبري  خمزون وبالتايل املعرفة من هائل ماك متتلك اليت املتقدمة الدول فقط يصف هألن النموذج هذا
 حتقيـق يف وضـعف البشـري املـال رأس مـن ضـعيف مسـتوى علـى حتتـوي الـيت الدولـة أمـا النمـو، علـى تسـاعد اليت

 الوضـع مـع لتكيـفا وإمـا تكاليفهـا بارتفـاع تتميـز الـيت التكنولوجيـا نقـل عمليـة فإمـا أن تُقبـل علـى االبتكـارات،
 .جيدة منو معدالت حتقق ال جيعلها والذي

  :)Baroo 1991( وتراكم رأس المال العام نموذج بارو )4

 Economic Growth in cross"يف مقـال نشـر بعنـوان  1991سـنة " روبـرت بـارو" وضـعهوهـو منـوذج 
section of countries " وقد حاول فيه إثبات الرابطة بني رأس املـال العـام والنمـو، فـرأس املـال العـام املتمثـل ،

واليت ميكن تكوينها بفضل اختيار (التجهيزات واخلدمات العامة اململوكة للدولة أو املؤسسات العمومية يف جمموع 
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ـــدخل مـــن جهـــة ومـــن جهـــة أخـــرى مـــن خـــالل احلصـــة املخصصـــة للنفقـــات العامـــة  معـــدالت للضـــرائب علـــى ال
يـئ للقطـاع اخلـاص ب) االنتاجية ـا  نيـة حتتيـة تسـاعد يف زيـادة ميكنها أن تسهم يف الرفع مـن النمـو االقتصـادي أل

  .1انتاجية رأس ماله وبالتايل االقتصاد ككل

  :2إىل جمموعة من النتائج ميكن تلخيصها فيما يلي" بارو"ولقد توصل 

  أي أن هناك عالقة طردية بني معدل النمو )رأس املال العام(تأكيد وجود وفرات إجيابية للنفقات العامة ،
 العامة يف االنتاج؛الثابت واحلصة النسبة للنفقات 

 مع ثبات االيرادات واعتماد االنتاج على تراكم رأس املال العام واخلاص فإن النمو ال يولد إال منوا ذاتيا؛ 
 العام  معدل الضريبة له دور إجيايب على النمو عند ارتفاعه إىل حد كاف يؤدي إىل زيادة مستوى رأس املال

ومن مث املسامهة يف منو االيرادات اخلاصة النامجة عن القطاع اخلاص وبالتايل تطور النمو، يف حني يصبح 
إىل حدود ال يقدر عليها القطاع اخلاص وهو ما يؤدي إىل تثبيط ) معدل الضريبة(دوره سليب عند ارتفاعه 

 .أنشطة هذا األخري ومن مث اخنفاض معدل النمو

األخــرية ميكــن القــول أنــه البــد مــن معرفــة املســتوى األمثــل ملعــدل الضــريبة الــذي حيــدث أثــرا  ةالنتيجــومــن هــذه 
   .إجيابيا على االقتصاد، وهو األمر الذي قام بارو بإبرازه من خالل منوذجه

ــة  بــاروولقــد قــام  بإدخــال متغــري مســتقل ثالــث هــو النفقــات ) كــوب دوقــالس(بتوســعة دالــة االنتــاج التقليدي
وفيمـا يلــي عـرض خمتصـر للمـنهج الرياضــي ) L(والعمـل ) K(إىل جانـب متغـري رأس املــال اخلـاص ) G(العموميـة 

  : 3الذي اعتمده بارو والذي مسح له حبساب املعدل األمثل للضريبة الذي يعظم معدل النمو االقتصادي

                               Y = AK L( )G( ) … … . (1) 
  :التوازن يف سوق السلع واخلدمات وفق الشرط التايل ويتحقق

Y = C + I + G => 푌 = 퐶 + (K̇ + δK) + G 
  : ممولة من الضرائب فإنه ميكن كتابة ) G(تقتطع من الدخل، والنفقات ) T(الضرائب  أنومبا 

                            T = τY = G … … … … . (1.1)                          
  :تكونان كما يلي) C(واالستهالك ) Yd(املتاح وبذلك فإن معادليت الدخل 

                              Y = (1 − τ)Y      ؛   C = (1 − s)Y  

                                                             
 .154إسماعیل محمد بن قانة، مرجع سابق، ص  1
 .155نفس المرجع، ص  2
  .131-130مرجع سابق، ص ص  طاوش قندوسي، 3
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  :هاتني املعادلتني يف شرط التوازن جند وبتعويض

 Y = (1 − s)(1 − τ)Y + K̇ + δK + τY => 푌 = (1 − s + sτ)Y + K̇ + δK 

                                                                  => 푠(1 − τ)Y = K̇ + δK … … . (2) 
  :جند) 1.1(مبا يساويها  )G(وتعويض ) 1(إىل املعادلة  وبالعودة

Y = AK L( )(τY)( ) => 푌 = τ A KL … … . . (3) 

 :جند) 3(مبا يساويها  )Y(وتعويض ) 2(إىل املعادلة  وبالعودة

                                   (2) => 푠(1 − τ)(τ A KL ) = K̇ + δK 

                                          => 푠(1 − τ)(τ A KL ) = K̇ + δK 

                                          =>
̇
= s(1 − τ)τ A L −  

τ(وبـذلك حســب بــارو فــإن معـدل الضــريبة املثلــى 
الــذي تفرضــه الدولـة لتمويــل النفقــات العموميــة لتعظــيم ) ∗

:            شرط التايلالنمو االقتصادي حيقق ال
̇

τ
= 0  

τ:   عليه ممثل بالصيغة التالية وحتصل
∗

= 1 − α.  

جيب على الدولة لتعظيم منوها االقتصادي أن تنفق جزءا من دخلها وبذلك
∗

  :على البنية التحتية حيث  

                                        	 G

Y

∗
= τ

∗
= 1 − α 

 :  )S,Rebelo 1991( AKنموذج روبلو  )5

 "long-run policy analysis and long-run growth"جـاء هـذا النمـوذج يف مقـال لـه نشـر بعنـوان 
والذي اعترب فيه أن دالة االنتاج الكلي تتغري وفقا لعنصـري رأس املـال املـادي ورأس املـال البشـري اللـذين يهتلكـان 
ــتج لــرأس املــال  بــنفس املعــدل، ولقــد اســتبعد مــن منوذجــه فــرض الــوفرات اخلارجيــة واعتبــار رأس املــال املــادي كمن

مقسـم بـني ثـالث اسـتخدامات هـي العمـل املنـتج  فـإن وقـت الفـرد رأيـه ، وحسـب"لوكاس"البشري كما يف منوذج 
، ولـذلك )الـذي يتحـدد بعوامـل مـن خـارج النمـوذج(وتراكم رأس املال البشري ووقـت الفـراغ ) الكتساب الدخل(

فإنه إذا كان خيصص إلنتاج السـلع النهائيـة نسـبة معينـة مـن رصـيد رأس املـال فـإن النسـبة املتبقيـة مـن نصـيب رأس 
  . نتاج رأس املال البشرياملال املادي ختصص إل
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  : 1من الناحية الرياضية وما توصل إليه من نتائج "روبلو"لنموذج ) بشكل خمتصر(يلي ميكن التطرق  فيماو 

علــى دالــة لالنتــاج تتميــز بعوائــد الغلــة الثابتــة يف رصــيد رأس املــال وهــي متجانســة مــن  "روبلــو"يشــتمل منــوذج 
Y	                      : الدرجة األوىل وتأخذ الشكل التايل = AK   

  .متثل رأس املال Kثل التقدم التكنولوجي ومعامل ثابت مي  Aحيث

التــوازن يف ســوق الســلع واخلــدمات أن يتســاوى االدخــار مــع صــايف االســتثمار وذلــك علــى النحــو  ويتطلــب 
퐾̇:                      التايل =

( )
푌 − 훿퐾 … … … . (1)  

  훿متثــل امليــل احــدي لالدخــار،  sوهــو يســاوي صــايف االســتثمار،  رأس املــالمتثــل التغــري يف رصــيد  	퐾̇ حيــث
  .متثل معدل الضريبة على االستثمار 휏متثل معدل اهتالك رأس املال، 

جند معـدل منـو رصـيد رأس املـال ) 퐾(يف شرط التوازن مبا يساويها وقسمة طريف املساوات على )Y( وبتعويض
퐺(퐾)                      : وفق الصيغة التالية =

( )
퐴 − 훿  

ا اإلدخـار معـدل يسـاوي مبعـدل ينمـو املـال رأس رصـيد أن النتيجـة هـذه وتعـين ً  لـرأس النـاتج نسـبة يف مضـروب
 اإلدخـار، كمعـدل سلوكية، معطيات على يعتمد املال رأس رصيد منو معدل أن الصدد هذا يف ويالحظ ل، املا

  .التحكم نطاق عن خارجة معطيات وهي املال، لرأس الناتج كنسبة تقنية، ومعطيات

Ẏ :على لنحصل الزمن مع اإلنتاج دالة مبفاضلة القيام ميكن اإلنتاج منو معدل على للحصولو  = AK̇  

نتحصــل علـــى معـــدل منـــو  ) Y(وقســـمة طــريف املســـاوات علـــى ) 1املعادلـــة (وبتعــويض االســـتثمار مبـــا يســاويه 
퐺(푌):        الناتج احمللي االمجايل على النحو التايل =

( )
퐴 − 훿 

 منـو معـدل كـان إذا نفسـه، املـال رأس رصـيد منـو مبعـدل ينمـو اإلمجـايل احمللـي النـاتج أن النتيجـة هـذه وتعـين
  :التايل النحو على سيكون النمو، ألداء كمؤشر الفرد، دخل منو معدل فإن، n يساوي السكان

                                 퐺(푌) = ( )퐴 − (푛 + 훿)  

 أنـه إال السكان، منو معدل ذلك يف مبا خارجية معطيات على يعتمد النمو أداء مؤشر أن النتيجة هذه وتعين
 مثـل ارتفعـت كلمـا أنـه حبيـث االسـتثمار علـى الضريبة معدل ميثلها كما التجميعية االقتصادية بالسياسات تأثري

 .األجل طويل النمو معدل اخنفض كلما الضرائب هذه

                                                             
  .49-48، مرجع سابق، ص عماد الدین أحمد المصّبح 1
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ــة للنمــو عــن  ميكــن ذكــر وبعــد هــذا العــرض ألهــم منــاذج النمــو الــداخلي ــز النظريــة احلديث أهــم العوامــل الــيت متي
  :1ما يليتتمثل فيواليت  النظرية النيوكالسيكية 

  بتناقص العوائد احلدية لرأس املال إن مناذج النمو الداخلي ختلصت من فرض النيوكالسيك القائل
املستثمر، وذلك من خالل إفرتاضها أن إستثمارات القطاع العام واخلاص يف رأس املال البشري تؤدي إىل 

 التحسينات االنتاجية والوفرات اخلارجية اليت تعوض طبيعة إجتاه العوائد حنو التناقص؛
 جم وتباين مناذج النمو طويل األجل بني الدول؛تبحث هذه النظرية عن تفسري وجود زيادة يف عوائد احل 
 تكتسي التكنولوجيا دور مهم يف هذه النماذج بإعتبارها متغريا داخليا  . 

وجه لنظرية النمو الداخلي أيضا بعض االنتقادات ـــ واليت ال تنقص من قيمتهـا كثـريا  النيوكالسيكيةوكسابقتها 
ا ـــ ميكن حصرها   : 2يف النقاط التالية بفضل املزايا اليت أتت 

  عاق لعدم الكفاءة النامجة عن ضعف البىن االرتكازية واهلياكل ُ النمو االقتصادي يف الدول النامية غالبا ما ي
 املؤسسية غري الكافية وأسواق رأس املال والسلع غري الكاملة، وهو ما مل تتطرق له هذه النظرية؛

 اخلارجية ليسا ضروريني إلحداث النمو الداخلي، طاملا  بينت بعض الدراسات أن تزايد العائد والوفرات
 وجد نوع من السلع الرأمسالية ال يتضمن إنتاجه استخدام عوامل غري قابلة إلعادة االنتاج، مثل األرض؛

  هناك العديد من الدول الفقرية اليت مل تنم بشكل ملحوظ بالرغم من أن معدل االستثمار البشري فيها
 ى مما هو عليه يف العديد من الدول األخرى األكثر تقدما؛كان أعل) كالتعليم(

  أكدت مناذج النمو الداخلي على أمهية الوفرات اخلارجية للتعليم لتفسري النمو طويل األجل، إال أنه من
 الصعب بناء مناذج أو اختبارات تؤكد وجودها؛

  هناك العديد من العوامل األساسية احملددة للنمو مل تتطرق هلا هذه النماذج احلديثة كالتنظيم، والذي
  .    أكدت بعض الدراسات العملية على أمهيته كمحرك رئيسي للنمو سواء يف األجل املتوسط أو الطويل

 

 

 

 

 

                                                             
 .155میشیل تودارو، مرجع سابق، ص 1
 .159-158إسماعیل محمد بن قانة، مرجع سابق، ص ص  2
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  خالصة الفصل األول

من أهم متطلبات حتقيق التنمية االقتصادية الشاملة، وهو ما احلقيقية املطردة  تعترب معدالت النمو االقتصادي
أن  يف إطار هذا الفصل تبني، وبعد تطرقنا لذلك وحتديد أهم مصادرها يعكس أمهية دراسة وفهم هذه الظاهرة

آدم "تاريخ طويل ميتد من اهتمامات كل من ) وكذا االستثمار باعتباره من أهم مصادره(لنظرية النمو االقتصادي 
األجور الريع و  وغريهم من املفكرين الكالسيك، حيث كان توزيع الدخل بني" مالتوس" و" ريكاردو"و" مسيث

لنمو طويل األجل يف الدخل واألرباح الشغل الشاغل عندهم، ولقد اجته هذا الفكر إىل البحث عن أسباب ا
أن األرض " دافيد ريكاردو"عترب أن العمل هو مصدر ثروة األمم يف حني ا"  آدم مسيث "اعترب  حيث، القومي

على أمهية الطلب الفعال يف حتديد حجم اإلنتاج   فقد أكد "روبرت مالتوس"هي أساس أي منو إقتصادي، أما 
أنه على الطلب الفعال أن ينمو بالتناسب مع إمكانيات اإلنتاج إذا أريد احلفاظ على مستوى الرحبية  حيث رأى

أن التنظيم هو مفتاح عملية التنمية اإلقتصادية حيث يقوم " شومبرت"حني اعترب ومن مث اإلستمرار يف النمو، يف 
  .املنظم بإدخال اإلبتكارات يف العملية اإلنتاجية

أما النظرية الكينزية واليت اهتمت يف حتليلها للظواهر االقتصادية من منظور املدى القصري ـــ عكس النظرية 
فقد ظهرت ضمن  الطويل املدى إىل االقتصادي النمو بقضية مامهااهت جمالـــ يف حني وسعت  الكالسيكية

يعترب  و  ،االقتصادية الظاهرة حتليل يف أمهية الزمين للبعد أعطت اليت النمو مناذج مرحلة باسم عرفت جديدةمرحلة 
أهم النماذج الكينزية للنمو وهو مبثابة توسعة ديناميكية لتحليالت التوازن الكينزية " دومارـــ  هارود"منوذج 

الساكنة، حيث اهتما بدراسة معدالت النمو يف الدول املتقدمة وحماولة التعرف على دور االستثمارات يف حتقيق 
" سولو"منوذج  يعتربو ) ارجياخل( السيكيةكالنيو  النمو اذجمنمعدالت منو الدخل القومي، وظهرت بعد ذلك 

لتفسري النمو االقتصادي وحركيته على املدى الطويل أهم األعمال اليت تعرضت هلذا املوضوع خالل القرن 
على الدور املهم للتقدم التكنولوجي وإنتاجية العمل يف االبقاء على النمو مستقر يف  "سولو"العشرين، وأكد 

يف الفروقات بني ينات بدأت مناذج النمو احلديثة بالظهور وقد حبثت املدى الطويل، وبدء من منتصف الثمان
معدالت النمو يف اإلنتاج ومستوى دخل الفرد فيما بني الدول املختلفة، إذ أن عدم حتقق ما تنبأت به النظرية 

تندة إىل فرضية ، مس)النامية واملتقدمة(النيوكالسيكية من إلتقاء ملعدالت دخول األفراد بني دول العامل املختلفة 
تناقص عوائد رأس املال واليت تقود إىل منو أسرع  يف الدول النامية منه يف الدول املتقدمة، هو األساس والدافع 

  :واليت متيزت عن النظرية النيو كالسيكية مبجموعة من اخلصائص منها لظهور النظرية احلديثة للنمو

  النيوكالسيك القائل بتناقص العوائد احلدية لرأس املال إن مناذج النمو الداخلي ختلصت من فرض
املستثمر، وذلك من خالل إفرتاضها أن إستثمارات القطاع العام واخلاص يف رأس املال البشري تؤدي إىل 

 التحسينات االنتاجية والوفرات اخلارجية اليت تعوض طبيعة إجتاه العوائد حنو التناقص؛
  د زيادة يف عوائد احلجم وتباين مناذج النمو طويل األجل بني الدول؛تبحث هذه النظرية عن تفسري وجو 
 تكتسي التكنولوجيا دور مهم يف هذه النماذج بإعتبارها متغريا داخليا. 
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  تمهيد

 طاقات انتاجية جديدة وتوسعة أخرى قائمة يف تكوين مفاهيم االستثمار أنه توظيف للمدخرات أهمإن من 
، لذلك ينبغي على أي دولة تسعى حلث ورفع معدالت من أهم مصادر النمو االقتصادي جيعلهوهو األمر الذي 

الظروف والسياسات واملؤسسات االقتصادية  اجلاد لرتقيته من خالل توفري جمموعة منمنوها االقتصادي العمل 
إليها، وهو  استثمارهنقل احمللي على زيادة استثماراته كما تقنع األجنيب على  والسياسية اليت تؤثر يف ثقة املستثمر

للعديد من القوانني املنظمة  األمر الذي سعت إليه اجلزائر على امتداد العقدين املاضيني من خالل اصدارها
إىل حتقيق الثقة للمستثمرين لالستثمار باالضافة إلنشاء العديد من اهليئات اليت تعىن برتقيته، كل هذا سعيا منها 

م وخاصة املنتجة خارج احملروقات  حتقيق معدالت منو اقتصادي  فعالة يفالسامهة من مث املو لزيادة استثمارا
الشاملة، ويف هذا الفصل سنحاول التطرق هلذه التنمية االقتصادية  حتقيق أهم متطلباتمستدامة واليت تعد من 

 : اجلوانب وفق املباحث التالية 

 .صدار القوانني وإنشاء اهليئاتإعلى االستثمار يف اجلزائر يف ظل  التحفيزسياسة  :المبحث األول
  .  حلصيلة املشاريع االستثمارية يف اجلزائر حتليليةدراسة  :المبحث الثاني
ــ :المبحث الثالث ــــ ــــ دراسة مقارنة مع املغرب وتونس ـ   تقييم مناخ االستثمار األجنيب يف اجلزائر ــ
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 .سياسة التحفيز على االستثمار في الجزائر في ظل اصدار القوانين وإنشاء الهيئات: المبحث األول

االطار العام الذي يتم فيه إنشاء املشاريع االستثمارية، ولقد سنت  باالستثمارحتدد التشريعات املتعلقة 
اجلزائر منذ استقالهلا العديد من قوانني االستثمار كما أنشئت العديد من اهليئات بغية حتفيز وتشجيع االستثمار 

 وذلك بغية الوقوف على مسار تطورت خمتلف احمللي وجذب األجنيب، وهو ما سنحاول التطرق له فيما يأيت
املعدل  03-01(عن سابقه ) 09-16(هذه التشريعات، ومن مث استنتاج أهم ما مييز قانون االستثمار احلايل 

  ). واملتمم

  .دراسة تحليلية للتشريعات المتعلقة باالستثمار في الجزائر: المطلب األول

يئة مناخ منذ االستقالل واجلزائر تبذل جهودا مستمر  ة يف جمال إصدار القوانني والتشريعات بغية خلق و
استثماري مناسب، ولقد عرفت التشريعات الوطنية املتعلقة باالستثمار تطورات مهمة ومتتالية سنتناوهلا وفق أربع 

لية مراحل وهي مرحلة الستينات، ومرحلة الثمانينات ومرحلة التسعينات ومرحلة العقد األول من األلفية احلا
  ).2001بدءا من (

    .التشريعات الخاصة بمرحلة الستينات: الفرع األول 

  .1966وقانون سنة  1963شهدت اجلزائر خالل هذه الفرتة صدور قانونني لالستثمار مها قانون سنة 

  :1963قانون االستثمار الصادر سنة  ـــــ أوال

، وقد اهتم 277-63باالستثمار حتت رقم اجلزائر خالل هذه السنة أول قانون هلا خاص  أصدرت
باالستثمار األجنيب حيث حسب املادة الثانية منه فإن الضمانات واالمتيازات املوضحة خمصصة لرؤوس األموال 
األجنبية مهما كان مصدرها، وقد قسمت إىل ضمانات عامة يستفيد منها املستثمرين األجانب وضمانات 

  .1ملؤسسات املنشأة عن طريق اتفاقيةخاصة موجهة للمؤسسات املعتمدة وا

وحوافز للمستثمر األجنيب حسب هذا القانون فإنه مل يتحصل على االعتماد  امتيازاتورغم ما منح من 
سوى مشروعني استثماريني فقط، وذلك العتبارات اقتصادية تتمثل أساسا يف سيطرة الدولة على االقتصاد 

ت زيادة على اعتبارات سياسية كون اجلزائر حديثة االستقالل أدت إىل وتوجهها االشرتاكي وبداية حركة التأميما
  .2انعدام الثقة لدى املستثمر األجنيب

                                                             
المتضمن لقانون االستثمارات،  1963جویلیة  26الصادر في  277-63القانون رقم لالطالع على الضمانات واالمتیازات یمكن الرجوع إلى  1

  .775-774، ص ص 1963أوت 2الجریدة الرسمیة، 
، أطروحة دكتوراه دولة غیر منشورة، كلیة )2004-1992(د، النظام الضریبي الجزائري وتحدیات االصالح االقتصادي في الفترة بوزیدة حمی  2

  .169، ص 2006-2005العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 
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  :1966ثانيا ـــــ قانون االستثمار الصادر سنة 

لإلطار العام الذي ينظم تدخل رأس املال اخلاص يف خمتلف فروع النشاط  حمدداجاء هذا القانون 
االقتصادي، وذلك من خالل التعريف باملبادئ اليت يقوم عليها تدخل هذا الرأمسال وبتحديد الضمانات واملنافع 

كار الدولة املمنوحة للرأس املال اخلاص سواء كان أجنبيا أو وطنيا، وأهم ما ميز هذا القانون عن سابقه احت
واملؤسسات التابعة هلا الجناز مشاريع االستثمار يف القطاعات احليوية لالقتصاد، مع إمكانية أن تقرر الدولة دعوة 

فقد أبقى هذا القانون على  8، يف حني وحسب املادة 1رأس املال اخلاص الوطين واألجنيب الجناز هذه املشاريع
  .  إمكانية تأميم الدولة للمؤسسات

االستثمارية للقطاع اخلاص احمللي بعد صدور هذا القانون، حيث وصلت  املشاريعسنت حصيلة وقد حت
 27300، وسامهت هذه القيمة يف خلق حوايل )1974-1967(مليون د ج ما بني  880قيمتها إىل 

ذا مشروع استثماري، أما عن االستثمار األجنيب فقد استقبلت الشركات األجنبية ه 800منصب عمل وإقامة 
خاصة مع بقاء التوجه االشرتاكي للدولة وإمكانية تأميم املؤسسات وإجراءات االعتماد (القانون بتخوف 

، حيث مل تنجز أي شركة أجنبية مشروعا مستقال هلا يف اجلزائر، واكتفى العدد القليل منها بإقامة )املسبق
وسبع بني ) 1969-1967(ة بني سنيت شركات خمتلط 5مشاريع خمتلطة مع مستثمرين جزائريني، إذ مت انشاء 

  .2 )1977-1974(ومثانية خالل الفرتة ) 1970-1973(

  .التشريعات الخاصة بمرحلة الثمانينات: الفرع الثاني

 1982أوت  21املؤرخ يف  11-82يف هذه املرحلة تبنت اجلزائر ثالث قوانني لالستثمار، األول رقم 
جويلية  12املؤرخ يف  25-88والثالث حتت رقم  1986 أوت 19املؤرخ يف  13-86والثاين حتت رقم 

1988.  

  :1982قانون االستثمار لسنة  ـــــ أوال

وهو يتعلق باالستثمار االقتصادي الوطين اخلاص،  1982أوت  21بتاريخ  11-82صدر القانون رقم 
االقتصادية اخلاصة الوطنية حيث حسب املادة األوىل منه فإنه يهدف إىل حتديد األهداف املنوطة باالستثمارات 

ا وشروطها   .وكذا اطار ممارسة األنشطة النامجة عنها وجماال

  :3وتتمثل األهداف املنوطة باالستثمارات االقتصادية اخلاصة الوطنية فيما يلي 

                                                             
  1204.  1202مارات، الجریدة الرسمیة ص ص  ، یتضمن قانون االستث1966سبتمبر  15المؤرخ في  284-66أمر رقم   1
  .112ناجي بن حسین، مرجع سابق، ص   2
  .8المادة یتعلق باالستثمار االقتصادي الخاص الوطني، الجریدة الرسمیة،  1982أوت  21المؤرخ في  11-82قانون رقم   3
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  املسامهة يف توسيع القدرات االنتاجية الوطنية وإنشاء مناصب للعمل وتعبئة االدخارات؛ 
  القطاع االشرتاكي من خالل املسامهة يف أنشطة املرحلة األخرية من التحويل الصناعي حتقيق التكامل مع

 واملقاولة من الباطن؛
  املسامهة يف حتقيق سياسة التنمية اجلهوية املتوازنة وتثبيت السكان بالتواجد يف املناطق احملرومة أو املعزولة

 .واستعمال اليد العاملة واملوارد احمللية
  :1اليت جيوز أن تنمو فيها أنشطة القطاع اخلاص الوطين، هي على وجه اخلصوص أما امليادين

  نشاطات تأدية اخلدمات املتمثلة يف التصليح الصناعي وصيانة آالت الصنع وكذا صيانة التجهيزات
 الصغرية بوجه عام؛

 حتويل ومعاجلة الصناعة الصغرية واملتوسطة املكملة أو يف أسفل انتاج القطاع االشرتاكي، وال سيما يف 
 املواد األولية الزراعية املصدر أو املنتوجات املعدة الستهالك العائالت؛

 الصيد البحري باستثناء الذي يتم يف أعايل البحار؛ 
 املقاولة من الباطن، والبناء واألشغال العمومية؛ 
 ما؛  السياحة والفندقة واخلدمات املرتبطة 
 النقل الربي للمسافرين والبضائع. 

 1984و1980ذا جئنا إىل حصيلة االستثمارات جند أنه من امجايل قيمة االستثمارات املنجزة بني سنيت وإ
مث جاء بعده القطاع  %47.70نال قطاع اخلدمات النصيب األكرب وذلك بنسبة ) مليار دج 386300(

 . 2%12.2وحل القطاع الفالحي ثالثا بـ  %40.1الصناعي بـ 

املؤرخ  13-82وحسب األوىل من القانون رقم ) مع األجانب(يف هذه الفرتة وخبصوص الشركات املختلطة 
ا القطاع العمومي يف حني أقصي رأس املال اخلاص الوطين منها، وقد  1982أوت سنة  28يف  فقد انفرد 

من  %51أن ال تقل نسبة مسامهة املؤسسة العمومية عن  22حسب املادة ) 13-82(اشرتط هذا القانون 
  .الشركة رأس مال

م ) 13- 82يف القانون (ورغم كل هذامل تكن الضمانات كافية  إلقناع املستثمرين األجانب وجذ
لالستثمار يف اجلزائر، فكانت النتائج احملققة جد حمدودة إذ مت تسجيل انشاء شركتني خمتلطتني فقط بني سنيت 

  .  19863و 1982

                                                             
  .11نفس المرجع، المادة   1
  .114ناجي بن حسین، مرجع سابق، ص   2
  .115- 114نفس المرجع، ص ص   3
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  :1986ثانيا ـــــ قانون االستثمار لسنة 

واملتعلق بتأسيس الشركات  1982أوت  28املؤرخ يف  13-82القانون معدال للقانون رقم  جاء هذا
  .املختلطة االقتصاد وسريها، وقد أبقى على اقصاء رأس املال الوطين اخلاص من املشاريع املختلطة

الشركة  وبغية حتفيز وجذب املستثمرين األجانب محل هذا القانون جمموعة من الضمانات للطرف األجنيب يف
  :1املختلطة وتتمثل يف

 ضمان حق املشاركة يف أجهزة التسيري واختاذ القرار السيما يف جمال تغيري رأس املال، وختصيص النتائج؛ 
  ضمان حق التحويل املتعلق بكل من حصة األرباح اليت مل جيدد استثمارها واحلصة القابلة للتحويل من

لطة، وكذلك احلصة القابلة للتحويل من اشرتاكات الضمان أجور املستخدمني األجانب يف الشركة املخت
 االجتماعي للمستخدمني األجانب؛

  ا مستخدمو الطرف ضمان حق حتويل املصاريف النامجة عن التدخالت املنتظمة القصرية املدة اليت يقوم 
 األجنيب؛

 الة بيع الشركة أو حلها؛ضمان حق التحويل املتعلق بالعائد الناتج عن عمليات التنازل عن األسهم يف ح 
 ضمان حق التحويل املتعلق بالتعويضات يف حالة التأميم؛ 
  ضمان حق التحويل املتعلق بالتعويضات اليت مينحها حكم قضائي يصدر لفائدة الطرف األجنيب يف

 .عالقته بالشركة املختلطة

 أن ذلك مل حيفزهم على وعلى الرغم من كل الضمانات املمنوحة لألجانب يف هذا إطار هذا القانون إال
مشاريع  10سنوات مل يتم تسجيل سوى  10إقامة مشاريع استثمارية مشرتكة يف اجلزائر، حيث يف ظرف 

خمتلطة، ويعود السبب الرئيس هلذا العزوف من املستثمرين األجانب إىل طبيعة االجراءات االدارية اليت تتسم 
 .2)البريوقراطية(بالبطء والتعقيد 

  :1988قانون االستثمار لسنة  ـــــ ثاثا

جاء هذا القانون ليبني استمرار اجتاه السلطات حنو تعزيز دور القطاع الوطين اخلاص يف احلياة االقتصادية، 
حيث حدد كيفية توجيه االستثمارات االقتصادية اخلاصة الوطنية املعرتف بأولويتها مبوجب قوانني التخطيط 

  .  ل القطاع اخلاص الوطينبالنسبة ملبادئ وأهداف وبرامج عم

                                                             
والمتعلق بتأسیس الشركات المختلطة االقتصاد وسیرھا،  13-82، یعدل ویتمم القانون رقم  1986اوت  19مؤرخ في  13-86قانون رقم   1

  .5المادة الجریدة الرسمیة، 
  .115ناجي بن حسین، مرجع سابق، ص   2
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وحسب هذا القانون فإنه يرتتب عن النشاطات الصناعية وتلك املتعلقة باخلدمات ذات األولوية واملفتوحة 
لالستثمار الوطين اخلاص منح امتيازات جبائية أو ختفيضات مالية وتسهيالت خاصة بالتموين سواء مبواد 

األسبقية يف احلصول على األراضي، وذلك بشرط أن تساهم هذه  التجهيز أو املواد األولية ومواد أخرى وكذلك
 :  1النشاطات الصناعية وتلك املتعلقة باخلدمات ذات األولوية اليت تستلزم مبادرة القطاع اخلاص يف

 إحداث مناصب عمل بصفة معتربة؛ 
  ما باستعمال املواد حتقيق التكامل االقتصادي الوطين عن طريق انتاج التجهيزات واملواد واخلدمات ال سي

 األولية واملواد نصف مصنعة واخلدمات احمللية؛
   إحالل الواردات وإحداث وتطوير النشاطات املتعلقة بالتصدير؛ 
  ترقية نشاط املقاولة من الباطن وتنفيذ السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية؛ 
  تعبئة الكفاءات الوطنية يف جمال التحكم يف التقنية. 

ا اسرتاتيجية، كالنشاطات  ومبوجب هذا القانون احتكرت الدولة اجناز املشاريع يف القطاعات اليت اعترب
املتعلقة بالنظام املصريف والتأمينات واملناجم واحملروقات والصناعة القاعدية للحديد والصلب والنقل اجلوي 

 .2 األمالك الوطنيةوالسكك احلديدية والنقل البحري وبصفة عامة كافة النشاطات املتعلقة بتسيري

إال أن النتائج املسجلة متيزت بالضعف حيث ) 1988قانون سنة (ورغم احلوافز اليت تضمنها هذا القانون 
مشروع فقط، ويرجع ذلك بشكل رئيس للنقص يف العملة الصعبة املخصصة  211بلغ عدد املشاريع املنجزة 

االستثماري واختالل التوزيع اجلغرايف لتلك املشاريع باإلضافة إىل السترياد التجهيزات واملواد الضرورية للمشروع 
ا اجلزائر يف هذه الفرتة    .3)1988أكتوبر  05أحداث (الظروف األمنية واألزمة االقتصادية اليت شهد

  ) .  اإلصالحات المصرفية(التشريعات الخاصة بمرحلة التسعينات : الفرع الثالث 

متعلق بالنقد والقرض والثاين قانون االستثمارات  1990نني األول سنة شهدت هذه املرحلة صدور قانو 
 .  1993وحترير سياسة االستثمار سنة 

  : 1990قانون النقد والقرض سنة  ـــــ أوال

جاء هذا القانون لرتسيخ وتعزيز التوجه اجلديد للجزائر حنو اقتصاد السوق ويندرج يف إطار اصالح السياسة 
ال أمام األجانب لالستثمار يف القطاع املصريف حيث خول جملس النقد والقرض، كسلطة النقدية، وقد فسح  ا

نقدية تقوم بإصدار األنظمة املصرفية واختاذ القرارات الفردية املتمثلة يف الرتخيص بإنشاء البنوك واملؤسسات املالية 
                                                             

  .7و 3المادتین بتوجیھ االستثمارات االقتصادیة الخاصة الوطنیة، الجریدة الرسمیة، یتعلق  1988جویلیة  12مؤرخ في  25-88قانون رقم   1
  .5نفس المرجع، المادة   2
  .173 بوزیدة حمید، ص  3
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املالية األجنبية، وتفويض صالحيات فيما اجلزائرية واألجنبية، والرتخيص بفتح مكاتب متثيل للبنوك واملؤسسات 
  .1خيص تطبيق نظام الصرف

لس النقد والقرض بوضع معايري تطبيق  لكما مسح هذا القانون حبرية انتقال رؤوس األموا حيث رخص 
  .2عمليات الصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج

  :  3االستثمار منهاكما كرس هذا القانون أيضا بعض املبادئ األساسية يف جمال 

  تشجيع القطاع اخلاص وعدم التفرقة بينه وبني القطاع العام وإزالة العراقيل أمام االستثمار األجنيب
 خصوصا ؛

  حتديد الضمانات الواردة يف االتفاقيات الدولية اليت وقعت اجلزائر عليها، وجتدر االشارة أنه بدءا من
مل توقع أو تصادق أو ) 1993(اريخ صدور القانون املوايل له التاريخ الذي صدر فيه هذا القانون وحىت ت

 تنظم اجلزائر أية اتفاقية متعلقة باالستثمارات؛
  لس والذي يبث يف امللف خالل قبول االستثمار خيضع للرأي باملطابقة وذلك بتقدمي الطلب إىل ا

 .شهرين

مستثمرين رغم أنه نص على الضمانات مل ينص على االمتيازات املمنوحة لل 10-90وللعلم فإن القانون 
 13- 86و 13-82املتعلقة بتحويل رؤوس األموال إذ أن االمتيازات املمنوحة هي املدرجة يف القانونني 

 1992، وكنتيجة النتهاج هذا القانون صادق جملس النقد والقرض سنة 4املتعلقني بالشركات املختلطة االقتصاد
  .5مشروع 20على 

  : 1993االستثمارات وتحرير سياسة االستثمار لسنة  ثانيا ـــــ قانون

حيدد هذا املرسوم التشريعي النظام الذي يطبق على االستثمارات الوطنية اخلاصة واالستثمارات األجنبية اليت 
تنجز ضمن األنشطة االقتصادية اخلاصة بإنتاج السلع واخلدمات غري املخصصة صراحة للدولة أو لفروعها،  

-82 املتعلقة باحملروقات فقد ألغى هذا املرسوم مجيع األحكام السابقة املخالفة له ال سيما القانون وعدا القوانني
املتعلق بتوجيه  25-88املتعلق بتأسيس الشركات املختلطة االقتصاد وسريها، املعدل واملتمم والقانون رقم  13

                                                             
  .45المادة المتعلق بالنقد والقرض، الجریدة الرسمیة،  1990أفریل  14المؤرخ في  10-90القانون رقم   1
  .97نفس المرجع، المادة   2
القادر بابا، سیاسة االستثمار في الجزائر وتحدیات التنمیة في ظل التطورات العالمیة الراھنة أطروحة دكتوراه دولة غیر منشورة، كلیة عبد   3

  145-144، ص ص  2004-2003العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 
  .145نفس المرجع، ص  15  4
، أطروحة دكتوراه علوم غیر منشورة،كلیة )دراسة تحلیلیة للواقع واآلفاق(الیة االستثمار االجنبي المباشر في الجزائر یونس دحماني، اشك  5

  .173، ص 20010-2009العلوم االقتصادیة واالجاریة وعلوم التسییر، السنة الجامعیة 
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د السوق وتشجيع االستثمار اخلاص عموما ، وذلك بغية إرساء قواعد اقتصا1االستثمارات االقتصادية الوطنية
  .واألجنيب املباشر خصوصا

وتستفيد من أحكام هذا املرسوم االستثمارات املنشئة واملنمية للقدرات واملعيدة للتأهيل أو اهليكلة اليت تنجز 
 يف شكل حصص من رأس املال أو حصص عينية، أما االستثمارات اليت متثل أمهية خاصة بالنسبة لالقتصاد

الوطين خاصة من حيث املشروع ومميزات التكنولوجيا املستعملة وارتفاع نسبة اندماج االنتاج الذي جيري تطويره 
وارتفاع األرباح بالعملة الصعبة أو من حيث مردودية هذه االستثمارات على املدى الطويل فقد مكنها هذا 

 .2القانون من امتيازات إضافية

تهاج نظام جديد لرتقية االستثمار يقوم على إنشاء عدد من املؤسسات اليت وقد مت مبوجب هذا القانون ان 
وتضم االدارات واهليئات ) APSI(تعىن بذلك، حيث أوصى إنشاء وكالة ترقية االستثمارات ودعمها ومتابعتها 

جناز املعنية باالستثمار يف شكل شباك وحيد، وتكلف مبساعدة املستثمرين يف استيفاء الشكليات الالزمة ال
م   .3استثمارا

وعلى الرغم من أمهية هذا القانون وما تضمنه من امتيازات للمستثمرين احملليني واألجانب إال أنه شهد 
العديد من النقائص، أمهها ما تعلق بإنشاء وكالة ترقية االستثمارات ودعمها ومتابعتها واليت مل تنشأ إال بعد سنة 

املؤرخ يف  319-94أنشئت مبوجب املرسوم التنفيذي رقم (بإنشائها من صدور قانون االستثمار الذي أوصى 
ا ومهامها 1994أكتوبر  ، كما أن القرار الذي حيدد نظامها الداخلي مل يصدر حىت )الذي حيدد صالحيا
ملعرفة أعضاء الشباك الوحيد للوكالة، أي   1996ديسمرب  17، مث مت االنتظار إىل غاية 1995أوت  2تاريخ 

ية دور هذا اهليكل يف توجيه ومساعدة املستثمرين على اجناز مشاريعهم االستثمارية مت االنتظار مدة رغم أمه
  .  4ثالث سنوات الستكماله

  .2001التشريعات الصادرة بدء من : الفرع الرابع

  :2001التشريع الخاص بسنة  ـــــ أوال

واألجنبية املنجزة يف النشاطات االقتصادية  وحيدد هذا األمر النظام الذي يطبق على االستثمارات الوطنية
أو الرخصة، وقد ألغى كل األحكام /املنتجة للسلع واخلدمات، واالستثمارات اليت تنجز يف إطار منح االمتياز و

                                                             
  .49و 1ة، المادتین ، الجریدة الرسمی1993ر أكتوب 5المؤرخ في  12-93المرسوم التشریعي رقم   1
  .15و 02 تیننفس المرجع، الماد  2
  .7نفس المرجع، المادة   3
  .116ناجي بن حسین، ةمرجع سابق، ص   4
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املتعلق برتقية االستثمار ما عدا  12-93السابقة املخالفة له ال سيما تلك املتعلقة باملرسوم التشريعي رقم 
  .1تعلقة باحملروقاتالقوانني امل

  : 2ويقصد باالستثمارات يف هذا القانون  

  إقتناء أصول تندرج يف إطار استحداث نشاطات جديدة أو توسيع قدرات االنتاج أو إعادة التأهيل أو
 إعادة اهليكلة؛

 املسامهة يف رأمسال مؤسسة يف شكل نقدي أو عيين؛ 
 استعادة النشاطات يف إطار خوصصة كلية أو جزئية  .  

االستثمارات مع مراعاة التشريع والتنظيمات املتعلقة بالنشاطات املقننة ومحاية  إجنازهذا األمر حرية  كفلوقد  
  .3البيئة

  :4ويف جمال أجهزة االستثمار فقد مت استحداث جملس وطين لالستثمار من أهم مهامه

  اسرتاتيجية تطوير االستثمار؛ اقرتاح 
  تستفيد من االمتياز االستثنائي؛ويفصل يف املناطق اليت قد 
 يقرتح على احلكومة كل القرارات والتدابري الضرورية لتنفيذ ترتيب ودعم االستثمار؛ 
  حيث على استحداث مؤسسات وأدوات مالية مالئمة لتمويل االستثمار  .  

ضمان  تتوىل على وجه اخلصوص مهمة) ANDI(هذا القانون بإنشاء الوكالة الوطنية لتطوير  أوصىكما 
م، وكذا تسهيل  ترقية االستثمارات وتطويرها ومتابعتها باإلضافة إىل استقبال املستثمرين وإعالمهم ومساعد

  . 5القيام بالشكليات التأسيسية للمؤسسات وجتسيد املشاريع بواسطة خدمات الشباك الوحيد الالمركزي

 443حلصيلة املشاريع االستثمارية، حيث بعد صدوره مت اعتماد  نسيبولقد ساهم هذا القانون يف حتسن 
مليون دج، وأدت هذه احلصيلة إىل إنشاء  67839بقيمة مالية إمجايل قدرها  2002مشروع استثماري سنة 

  .  6منصب عمل 24092

  

                                                             
  ..35و 01، المادتین 47لرسمیة، العددالمتعلق بتطویر االستثمار، الجریدة ا 2001أوت  20المؤرخ في  03-01األمر رقم   1
  .02نفس المرجع، المادة   2
  .4المرجع، المادة نفس   3
  .19و 18تین نفس المرجع، الماد  4
  .21نفس المرجع، المادة   5
  :على الرابط التالي 07/06/2016الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار، تاریخ االطالع   6

http://www.andi.dz/index.php/ar/bilan-des-investissements  

http://www.andi.dz/index.php/ar/bilan-des-investissements
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  :2006التشريع الخاص بسنة  ـــــ ثانيا

املتعلق بتطوير االستثمار، وأهم ما  03-01رقم هدف هذا التشريع إىل تعديل وتتميم بعض أحكام األمر 
-01(نتج عن هذا التعديل استفادة نفس أصناف االستثمارات املذكورة سابقا من املزايا اليت مينحها هذا األمر 

لس )03 ، غري أن قائمة النشاطات والسلع واخلدمات املستثناة من املزايا حتدد عن طريق التنظيم بعد مصادقة ا
  .1الستثمار، وذلك بعد أن كان هذا األخري هو احملدد لشروط احلصول على هذه املزايا قبل التعديلالوطين ل

ومن بني التعديالت اليت تضمنها هذا التشريع وميكن اعتبارها اجيابية استقالل الوكالة الوطنية لتطوير 
ه وهو األمر الذي من شأنه وذلك بعد أن كانت حتت وصايت) 04املادة (االستثمار عن مصاحل رئيس احلكومة 

ا نوع من املرونة يف أداء مهامها ومساعدة وتوجيه املستثمرين   . اكسا

، 2وقد عرفت االمتيازات املمنوحة للمستثمرين سواء وفق النظام العام أو النظام االستثنائي بعض التعديالت
 20املؤرخ يف  03- 01لقانون يف حني بالنسبة للضمانات املمنوحة للمستثمرين فقد بقيت كما جاءت يف ا

  .املتعلق بتطوير االستثمار 2001أوت 

  ): 09-16قانون رقم (ثالثا ـــــ التشريع الحالي 

يهدف قانون ترقية االستثمار احلايل إىل حتديد النظام املطبق على االستثمارات الوطنية واألجنبية املنجزة يف 
قد تضمن جمموعة من احلوافز واملزايا وفق عدة أنظمة، كما ، و 3النشاطات االقتصادية إلنتاج السلع واخلدمات

  :بني خمتلف الضمانات املمنوحة للمستثمرين، وميكن توضيح كل هذا فيما يلي

  :المزايا والحوافز )1

استـثمارات اإلنشـاء من مزاياه  ديتـسـتففإنه ) 09-16(حسب املادة اخلامسة من قانون االستثمار احلايل 
، أي أن )اليت لـيـست حمل استثناء(أو إعادة الـتأهـيل املـتعـلـقة بـالنـشـاطات والـسـلع /ـتاج ووتوسـيع قدرات اإلن

واستعادة النشاطات يف إطار خوصصة كلية أو  ةالقانون احلايل استبعد االستثمارات املتمثلة يف إعادة اهليكل
  ).2001من قانون  09مادة (سابق جزئية واليت كانت موضع استفادة من مزايا االستثمار وفق القانون ال

، فإن القانون احلايل )القانون السابق(املتعلق بتطوير االستثمار املعدل واملتمم  03-01وعلى خالف األمر 
ددة الــيت تــشــكل حصصا عـيـنـيـة خارجـية تدخل يف إطار بني أن ) 06حسب املادة ( الـسـلع مبـا فـيهـا تـلك ا

، وكذلك األمر بالنسبة قـابلة لالسـتـفادة من املـزايـا، تعترب استثمارا  وهي من اخلارج عمليات نقل النشاطات
                                                             

، 47المتعلق بتطویر االستثمارات، الجریدة الرسمیة، العدد  03-01المعدل والمتمم لألمر رقم  2006المؤرخ في جویلیة  08-06األمر رقم   1
  .02و 01تین الماد

  .08-06من  األمر  08و 07لالطالع على ھذه التعدیالت یمكن الرجوع إلى المادتین   2
  .، المدة األولى46یتعلق بترقیة االستثمار، الجریدة الرسمیة، العدد  2016أوت  3مؤرخ  09-16قانون رقم   3
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رفع خيـار شراء املستأجر يف إطار االعتماد اإلجياري الدويل، بشرط إدخال هـــذه السلع  موضعلسلع اليت تـكون ل
  .يدةإىل الرتاب الوطين يف حالة جد

املعدل واملتمم حيث كان املستثمر ملزم على تقدمي طلب االستفادة  03-01وكذلك فإنه عكس القانون 
من االمتياز رفقة تصريح االستثمار للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار مث انتظار ردها الذي قد يكون سلبيا،  فإن 

قبل (تفيد آليا وبقوة القانون من املزايا مبجرد التسجيل املستثمر وفقا للمادتني الرابعة والثامنة من القانون احلايل يس
االستثمارات اليت يساوي مبلغها أو يفوق مخسة لدي الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، وذلك باستثناء ) االجناز

يا ماليري دينار واالستثمارات اليت متثل أمهية خاصة لالقتصاد الوطين، حيث أن حصول هذين الصنفني على املزا
لس الوطين لالستثمار   .خيضع للموافقة املسبقة من قبل ا

  :المزايا المشتركة لكل االستثمارات القابلة لالستفادة) 1-1

زيادة على التحفيزات اجلبائية وشبه اجلبائية واجلمركية املنصوص عليها يف القانون العام، تستفيد االستثمارات 
  :ا يأيتمن املزايا  كم) املبينة سابقا(املعنية 

  :مرحلة االنجاز) أ

أنظر (مسبق بني وكالة تطوير االستثمار واملستثمر، ميكن للمستثمر  اتفاقوفق  حتددخالل فرتة االجناز واليت 
 03-01(االستفادة من نفس مزايا مرحلة االجناز اخلاصة بالقانون السابق ) 09-16 القانونمن  12املادة 

  :التاليةمضافا هلا املزايا ) املعدل واملتمم

 ز المتيااحق ك الوطنية املتضمنة ألمالامبالغ ري ولعقار اإلشهاوالرسم على التسجيل ق امن حقو ءإلعفاا
، و تطبق هذه املزايا يةرالستثماجناز املشاريع اجهة إلاملبنية املمنوحة املوغير املبنية و العقاريةك ألمالاعلى 

  ؛ على املدة الدنيا حلق اإلمتياز
 اإلتاوة اإلجيارية الـسنويـة احملددة من قبل مـصاحل أمالك الدولة خالل فرتة  مبلغمن %  90 بـ  ختفيض

  ؛إجناز االستثمار
 ــعـقاري على امللكيات الـعـقاريـة اليت تـدخـل يف إطـار ) 10( عشرملدة  اإلعفاء ســنوات مـن الرسم ال

  ؛االستثمار، ابتداء من تاريخ االقتناء
  يـخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات يف رأس املالاإلعفاء من حقوق الـتسجـيل فيما.  
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  : مرحلة االستغالل) ب

أنظر املادة (يستفيد املستثمر ملدة ثالث سنوات من نفس مزايا مرحلة االستغالل للقانون السابق مضافا هلا 
12: (  

 ــسـنوية احملددة مـن قـبل مـصاحل أمالك الدولة اإلجياريةاإلتاوة  مبلغمن %  50 بنسبة ختفيض  ؛الــ

وكذا كل منطقة أخرى (باملزايا تقع ضمن مناطق اجلنوب واهلضاب العليا  املعنيةاالستثمارات  كانتأما إذا  
ا ) تتطلب تنميتها مسامهة خاصة من قبل الدولة   : تكون وفق التايل) 13حسب املادة (فإن استفاد

  : االنجازمرحلة ) 1-أ

املعدل واملتمم فإن القانون احلايل أضاف جمموعة أخرى من  03-01املمنوحة وفق القانون  املزايازيادة على 
  :املزايا تتمثل يف 

 ز المتيااحق ك الوطنية املتضمنة ألمالامبالغ ري ولعقار اإلشهاوالرسم على التسجيل ق امن حقو ءإلعفاا
، وتطبق هذه املزايا على املدة يةرالستثماجناز املشاريع اجهة إلاملبنية املوغير املبنية و العقاريةك ألمالاعلى 

 االمتياز؛الدنيا حلق 
  ــة ــ ـــب ــســ ــ ـــن ــــيض بــ ـــفـ ـــخـ ـــلغ اإلتـاوة اإلجيارية الـسنويـة احملددة من قبل مـصاحل أمالك الدولة %  90تــ ــ ـــب من مـ

  ؛تثمارخالل فرتة إجناز االس
  سـنوات مـن الـرسم العـقاري على امللكـيـات العـقارية اليت تـدخل يف إطـار ) 10(اإلعـفاء ملدة عــشـر

  االستثمار، ابتداء من تاريخ االقتناء،
 اإلعـفاء من حقوق الـتسجـيل فيما يـخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات يف رأس املال.  
 ـــددة مـن قـــبـل مصاحل أمـالك الدولة، بــعـنوان مـنح األراضي التخفيض من مبلغ اإلتاوة اإلجي ارية السنوية احملـ

ــشــاريع استثمارية   :عن طـريق االمـتـياز من أجـل إجناز مــ
  ــلـمــتـر املـربع سـنــوات، وتــرتـفـع بـعــد هـذه الفرتة إىل ) 10(خالل فـتـرة عـشـر ) 2م(بــالـديـنــار الـرمـزي ل

يف املناطق التابعة  االستثمارية املقـامة للمشاريعمـن مـبلغ إتاوة أمـالك الـدولـة بالنـســبـة % 50
ــهـا مــسـاهــمـة خاصة من قبل الدولة،   لـلهضاب العليا، وكـذا املـناطق األخـرى الـتـي تـتــطـلب تــنـمــيـت

  50سـنة وتــرتـفع بـعد هـذه الـفـتـرة إىل ) 15(رة لفرتة مخس عـشـ) 2م(بالـدينـار الرمـزي للـمتـر املربع %
ـــة بــالـنــســبة    .االستثمارية املقامة يف واليات اجلنوب الكبري للمشاريعمن مبلـغ إتـاوة أمالك الدولــ

  :مرحلة االستغالل) 1 - ب

  :سنوات مما يلي 10ملدة  االستثماراتتستفيد  
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  الضريبة على أرباح الشركات مناإلعفاء )IBS(؛ 
 اإلعفاء من الرسم على النشاط املهين )TAP(؛ 

ا    :مبزايا القانون السابق قد استبعدت حافز مقارنةأي أ

 سنوات من تاريخ االقتناء من الرسم العقاري على امللكيات العقارية اليت تدخل يف إطار  10ملدة  االعفاء
 .االستثمار

  :المزايا اإلضافية ) 1-2

استحدث القانون احلايل مزايا اضافية لفائدة النشاطات ذات  واملتمماملعدل  03- 01مقارنة بالقانون 
االمتياز واملتمثلة يف قطاعات الصناعة والفالحة والسياحة، وذلك سعيا من السلطات جلذب االستثمارات إىل 

ايا االضافة النشاطات االستثمارية القطاعات املنتجة وتنويع مصادر الدخل الوطين، كما تستفيد من هذه املز 
  .  املنشئة ملناصب العمل الدائمة

  :لفائدة النشاطات ذات االمتياز ) أ

ال تلغي ) 1- 1العنصر (املزايا السابقة الذكر  فإن) 09-16(من التشريع احلايل  15املادة  حسب
يف قطاعات السياحة والصناعة املمنوحة ) حسب التشريع املعمول به(التحفيزات اجلبائية واملالية اخلاصة 

والفالحة، كما أن ذلك ال يعين استفادة املستثمر من مزايا كال التشريعني يف حال املزايا من نفس الطبيعة، بل 
  .يستفيد من التحفيز األفضل

  :لفائدة النشاطات المنشئة لمناصب العمل) ب

مناطق اجلنوب واهلضاب العليا وكذا كل  املنجزة خارج االستثماراتمنوحة لفائدة ملاالستغالل ا ترفع مدة مزايا
كثر أسنوات عندما تنشئ  ، من ثالث سنوات اىل مخسخاصة من الدولة مسامهةمنطقة أخرى تتطلب تنميتها 

اية السنة األ 100من  وىل من منصب شغل دائم، خالل الفرتة املمتدة من تاريخ تسجيل االستثمار اىل غاية 
  .كثرعلى األ مرحلة االستغالل،

  : المزايا االستثنائية لفائدة االستثمارات ذات األهمية الخاصة لالقتصاد الوطني) 1-3

مهية خاصة أتستفيد من املزايا االستثنائية االستثمارات اليت متثل ) 17املادة ( لالستثمارحسب القانون احلايل 
بعد الوطنية لتطوير االستثمار  املستثمر والوكالة ساس اتفاقية متفاوض عليها بنيألالقتصاد الوطين، واملعدة على 
لس الوطين لالستثمار   : طبيعة هذه املزايا وفق اآليت 18، وتوضح املادة موافقة ا
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  :مرحلة االنجاز ) أ

فإن االستثمارات ذات ) املعدل واملتمم 03- 01(السابق  االستثمارمن قانون  1مكرر  12حسب املادة 
سنوات، أما  5صاد الوطين تستفيد من مزايا مرحلة االجناز إما كليا أو جزئيا وملدة أقصاها األمهية بالنسبة لالقت

يستفيد من كل (فقد أبقى على نفس املزايا مع استبعاد امكانية االستفادة اجلزئية ) 18املادة (القانون احلايل 
مت استبعاد تسقيف فرتة االستفادة حيث أصبحت خالل كامل فرتة االجناز املتفق عليها بني  كما،  )املزايا

  .املستثمر والوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

   :االستغالل) ب

 12املادة (سنوات  10كليا أو جزئيا وملدة أقصاها   االستفادةعلى إمكانية  السابقبعد أن نص القانون 
  :مما يلي ) 1مكرر 

 ؛من الضريبة على أرباح الشركات اإلعفاء 
 ؛اإلعفاء من الرسم على النشاط املهين 

استبعد امكانية ) سنوات 10أقصاها (مدة االستفادة  نفسوخالل ) 18املادة (فإن القانون احلايل  
  :االستفادة اجلزئية كما أنه أضاف حافز ثالث يتمثل يف 

 السـنوية احملددة مـن قـبل مصاحل أمالك الدولة اإلجياريةاإلتاوة  مبلغمن %  50 بنسبة ختفيض. 

اضافية من مزايا لالستثمارات ذات األمهية بالنسبة لالقتصاد  مبجموعةكما متيز القانون احللي عن سابقه 
  : 1الوطين تتمثل فيما يلي

  لس الوطين لالستثمار ملنح مبا يف ذلك ، الرسومو أو الضرائب أو ختفيضات للحقوق أعفاءات إيؤهل ا
نشطة الصناعية طار األإسعار السلع املنتجة اليت تدخل يف أالرسم على القيمة املضافة املطبق على 

  .سنوات الناشئة، حسب الكيفيات احملددة عن طريق التنظيم، و ملدة ال تتجاوز مخس
 إنتاج السلع املستفيدة من من الرسوم، املواد و املكونات اليت تدخل يف باإلعفاءام الشراء ظمن ن تستفيد 

، وذلك وفق الكيفيات احملددة يف السابقةحكام الفقرة أاالعفاء من الرسم على القيمة املضافة، حسب 
  .وما يليها من قانون الرسوم على رقم االعمال 43املادة 

  لس الوطين لالستثمار مزايا االجناز املقررة إمكانية حتويل ع املستثمر املستفيد، للمتعاقدين م بعد موافقة ا
 .هو املكلفني باجناز االستثمار حلساب

                                                             
  .18نفس المرجع، المادة   1
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تنص على  28لالستثمارات وفق التشريع احلايل، نشري أن مادته  املمنوحةوبعد ذكر خمتلف املزايا واحلوافز 
من املساعدات والدعم املنصوص عليها يف حساب التخصيص اخلاص رقم امكانية استفادة هذه االستثمارات 

و ترقية  االستثمارالذي عنوانه الصندوق الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة ودعم  124-302
  .التنافسية الصناعية

 :الضمانات الممنوحة للمستثمرين )2

رفع ثقة املستثمر احمللي عامة واألجنيب خاصة جند أن تعزيزا للجهود املبذولة ألجل حتسني املناخ االستثماري و 
  :  قانون االستثمار احلايل قد توسع يف منح الضمانات للمستثمرين، وميكن توضيح ذلك فيما يأيت

  :المساوات في المعاملة) 2-1

واجلهوية واملتـعددة مع مــراعـاة أحــكـام االتـفاقـيات الـثـنائـيـة احلايل فإنه  التشريعمن  21حيث حسب املادة 
ــعـيــون واملـعــنـويـون األجــانب مــعــامـلــة  مــنـصــفــة األطراف املوقـعة من قــبـل الدولة اجلزائريـة، يــتـلقى األشـخــاص الـطــبـي

م ــمـا يــخص احلــقـوق والواجبات املرتبطة باستثمارا ــة، فــي   .وعـادل

  : كيم الدوليإمكانية اللجوء إلى التح) 2-2

ــســتــثمــر، أو  24حسب املادة  خيـضع كل خالف بـني املسـتـثمـر األجـنيب والدولة اجلزائريــة يتــســبب فـيه املـ
بسبب إجراء اختـذته الدولة اجلزائريـة يف حقه، للجهات القـضائية اجلـزائرية املختصة إقلـيميـا، إال يف حالة وجود 

ــائـيــة أو مـتـعــددة األطـراف أبــرمـتـهــا الـدولـة اجلـزائرية تتـعلق باملصـاحلة والتحكـيم، أو يف حالة وجود اتــفـاقــيـات  ثـن
ــســـمح للطرفني باالتفاق على حتكيم خاص ــســـويــة يـ ـــنص على بــنـد تـ   .اتـــفـــاق مع املـســـتـثـمــر ي

 113نها لتقدمي ضمانات أكثر لتعزيز ثقة املستثمر األجنيب وقعت على ويف هذا اجلانب فإن اجلزائر وسعيا م
  :1اتفاقية ثنائية متعلقة بتكثيف محاية املستثمرين والتحكيم الدويل، وذلك على النحو التايل

 48   ؛ثنائية متعلقة بالتشجيع واحلماية املتبادلة لالستثمارات اتفاقية  
 65  يبالضري تجنب االزدواجاتفاقية ثنائية ل.    

  :تحويل رؤوس األمول ) 2-3

ــاجـــمــة عـــنه،  25حسب املادة  ـــنـ ــعـــائــدات ال ـــمـــر والـ ــســتــفــيـــد من ضــمــان حتـــويل الــرأســمــال املـــســـتــث تـ
ــطـالقـــا مـن حصص يف رأس املال يف شكل حصـص  ـــمــارات املنــجــــزة انـ ـــث نقـديـة مسـتـوردة عن الـطريـق االســـت

                                                             
  :على الرابط التالي 09/09/2017الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار، تاریخ االطالع   1

http://www.andi.dz/index.php/ar/raisons-pour-investir  

http://www.andi.dz/index.php/ar/raisons-pour-investir
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ـرهــا بـنك اجلــزائـر بــانـتظـام، ويـتم الـتـنـازل عــنـهـا لصـاحله، ّ والـيت  املصـريف، ومـدونة بــعـمــلـة حــرة الـتــحـويـل يســع
ــفــة الكلـية ل ــقف الـدنــيـا احملــددة حـــسب الـتـكلـ ــمـتـهـا أو تـفوق األسـ لمشروع، ووفق الكيفيات احملددة تــسـاوي قـي

ـاجتة عن الـتـنـازل وتصـفـيـة ؛ عن طريق التنظيم ـــحـويل كـذلك املـداخـيل احلـقيـقـيـة الـصافـيـة الـنّ ـــت ـــتـضمن ضمـان ال وي
ــلــغــهــا يـفــوق الــرأســمـال املــســتــثــ   .مـر يف البدايةاالسـتثـمـارات ذات مـصـدر أجـنيب حــىت وإن كــان مـب

ويف حال إعادة استثمار الفوائد وأرباح األسهم املصرح بقابليتها للتحويل يف رأس املال، فإن التشريع احلايل 
  .يعتربها حصصا خارجية قابلة لالستفادة من ضمان التحويل املذكور سابقا) على خالف سابقه(

  .في ظل إنشاء الهيئاتسياسة التحفيز على االستثمار في الجزائر : المطلب الثاني

بعد عرض تطور خمتلف التشريعات املتعلقة برتقية االستثمار يف اجلزائر حناول فيما يأيت عرض جهود الدولة  
  لتحسني املناخ االستثماري من جانب انشاء اهليئات املنوطة مبتابعة وترقية االستثمار، سواء الوطنية أو الوالئية

  .الوطنيةإنشاء الهيئات : الفرع األول 

ألجل العمل على ترقية االستثمار وتطويره تسخر السلطات اجلزائرية جمموعة من اهليئات الوطنية تتمثل فيما 
  :يلي

  ) : CNI(المجلس الوطني لالستثمار  ـــــ أوال

لس   2001أوت  20املؤرخ يف  03- 01مبوجب األمر رقم ) يرأسه رئيس احلكومة(مت إنشاء هذا ا
سبتمرب  24املؤرخ يف  281-01، مث مت إصدار املرسوم التنفيذي رقم )18املادة (بتطوير االستثمار  واملتعلق 
لس الوطين وتنظيمه وسريه، ليتم بعد ذلك إلغاء هذا األخري بصدور املرسوم  2001 واملتعلق بتشكيل ا

ل 2006أكتوبر  09املؤرخ يف  355-06التنفيذي رقم  س الوطين لالستثمار والذي يتعلق بصالحيات ا
  .وتشكيله وتنظيمه

واملتعلق بتطوير االستثمار املتمم واملعدل يسهر  2001أوت  20املؤرخ يف  03-01وطبقا ألحكام األمر 
لس مبا يأيت ذه الصفة يقوم ا لس على ترقية تطوير االستثمارات ، حيث    : 1ا

 اقرتاح اسرتاتيجية ترقية االستثمار وأولوياته؛ 
  الربنامج الوطين لرتقية االستثمار الذي يسند إليه ويوافق عليه وحيدد األهداف يف جمال تطوير دراسة

 االستثمار؛

                                                             
والمتعلق بصالحیات المجلس الوطني لالستثمار وتشكیلتھ وتنظیمھ وسیره،  2006أكتوبر  09المؤرخ في  355-06المرسوم  التنفیذي رقم   1

  03، المادة 64میة، العدد الجریدة الرس
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 يقرتح مواءمة التدابري التحفيزية لالستثمار مع التطورات امللحوظة؛ 
 يدرس كل اقرتاح لتأسيس مزايا جديدة وكذا كل تعديل للمزايا املوجودة؛ 
  املستثناة من املزايا ويوافق عليها وكذا تعديلها وحتيينها؛يدرس قائمة النشاطات والسلع 
 يدرس مقاييس حتديد املشاريع اليت تكتسي أمهية بالنسبة لالقتصاد الوطين ويوافق عليها؛ 
  يئة اإلقليم فيما خيص املناطق اليت ميكن أن تستفيد من النظام االستثنائي يفصل على ضوء أهداف 

 املتعلق بتطوير االستثمار؛ 03-01املنصوص عليه يف األمر 
  ؛03-01املعدلة واملتممة يف األمر رقم  12يدرس االتفاقيات املذكورة يف املادة 
 يقيم القروض الضرورية لتغطية الربنامج الوطين لرتقية االستثمار؛ 
 يضبط قائمة النفقات اليت ميكن اقتطاعها من الصندوق املخصص لدعم االستثمار وترقيته؛ 
  احلكومة كل القرارات والتدابري الضرورية لتنفيذ إجراء دعم االستثمار وتشجيعه؛يقرتح على 
 حيث على إنشاء وتطوير مؤسسات وأدوات مالية مالئمة لتمويل االستثمار، ويشجع على ذلك. 

 ): ANDI(الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  ـــــ ثانيا

واملتعلق بتطوير االستثمار، مث أتبع  2001أوت  20املؤرخ يف  03-01انشاؤها مبوجب األمر رقم  مت
املتضمن لصالحيات الوكالة الوطنية لتطوير  2001سبتمرب  24املؤرخ  282-01باملرسوم التنفيذي رقم 

 09املؤرخ يف  356-06االستثمار وتنظيمها وسريها، لتلغى أحكام هذا األخري بصدور املرسوم التنفيذي رقم 
الحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسريها، حيث حسب الذي يتضمن ص 2006أكتوبر 

املادة األوىل منه تعترب الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية  املعنوية واالستقالل املايل، 
  .وتوضع حتت وصاية الوزير املكلف برتقية االستثمارات

بعنوان ترقية (وزير املكلف برتقية االستثمارات املهام التالية وتتوىل الوكالة حتت مراقبة وتوجيهات ال
  : 1)االستثمارات

  املبادرة بكل عمل يف جمال االعالم والرتقية والتعاون مع اهليئات العمومية واخلاصة يف اجلزائر واخلارج
 وحتسينها؛دف ترقية احمليط العام لالستثمار يف اجلزائر وحتسني مسعة اجلزائر يف اخلارج 

  ضمان خدمة عالقات العمل وتسهيل االتصاالت مع املستثمرين غري املقيمني مع املتعاملني اجلزائريني
 وترقية املشاريع وفرص األعمال؛

 تنظيم لقاءات وملتقيات وأيام دراسية ومنتديات وتظاهرات أخرى ذات الصلة مبهامها؛ 

                                                             
، الذي یتضمن صالحیات الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار وتنظیمھا وسیرھا 2006أكتوبر  09المؤرخ في  356-06المرسوم التنفیذي رقم   1

  .03المادة  ،64، الجریدة الرسمیة، العدد 
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 ارج واملتعلقة باسرتاتيجية ترقية االستثمار؛املشاركة يف التظاهرات االقتصادية املنظمة يف اخل 
 اقامة عالقات تعاون مع اهليئات األجنبية املماثلة وتطويرها؛ 
 ضمان خدمة االتصال مع عامل األعمال والصحافة املتخصصة؛ 
  استغالل يف اطار هدفها كل الدراسات واملعلومات املتعلقة بالتجارب املماثلة واليت أجريت يف بلدان

 .أخرى

الشباك الوحيد للوكالة للقيام بالرتتيبات التأسيسية للمؤسسات وتسهيل تنفيذ مشاريع االستثمار،  هلويؤ 
وأنشأ على مستوى الوالية وجيمع ضمنه املمثلني احملليني للوكالة نفسها وعلى اخلصوص ممثلي املركز الوطين 

يئة اال لس الشعيب للسجل التجاري والضرائب وأمالك الدولة واجلمارك والتعمري و قليم والبيئة والعمل ومأمور ا
  .1البلدي الذي يتبعه مكان إقامة الشباك الوحيد

وتتكفل الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار يف تسيري حافظة املشاريع اليت كانت حتوزها وكالة ترقية االستثمارات 
 .2اللذين كانت ختضع علهما طبقا للقواعد النامجة عن التشريع والتنظيم) APSI(ودعمها ومتابعتها 

 : )ANSEJ(الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  ـــــ ثالثا

هي هيئة ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، حتت سلطة رئيس احلكومة ويتوىل 
ا    .   3الوزير املكلف بالتشغيل املتابعة العملية جلميع نشاطا

  : 4يف ما يليوتتمثل مهام الوكالة 

 تدعيم وتقدمي االستشارة ومرافقة الشباب ذوي املشاريع يف إطار تطبيق مشاريعهم االستثمارية؛ 
  تسيري ختصيصات الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب ال سيما منها االعانات وختفيض نسب الفوائد

 يف حدود الغالفات اليت يضعها الوزير املكلف بالتشغيل حتت تصرفها؛
  الشباب ذوي املشاريع الذين ترشح مشاريعهم لالستفادة من قروض البنوك واملؤسسات املالية، تبلغ

مبختلف االعانات اليت مينحها الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب وباالمتيازات االخرى اليت حيصلون 
 عليها؛

 روط اليت تربطهم بالوكالة؛متابعة االستثمارات اليت ينجزها الشباب مع احلرص على احرتام بنود دفاتر الش 

                                                             
  22-21نفس المرجع، المادتین   1
  .42نفس  المرجع، المادة   2
یتضمن انشاء الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب وتحدید قانونھا األساسي،  1996سبتمبر  08مؤرخ في  296-96تنفیذي رقم مرسوم   3

  04-03-02-01المواد  ،52الجریدة الرسمیة، العدد 
  .06نفس المرجع، المادة   4
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  تشجيع كل أشكال األعمال والتدابري االخرى الرامية لرتقية تشغيل الشباب خاصة من خالل برامج
 التكوين والتشغيل والتوظيف األويل؛

  تضع حتت تصرف الشباب ذوي املشاريع كل املعلومات ذات الطابع االقتصادي والتقين والتشريعي
 والتنظيمي؛

 شاريع املفيدة اقتصاديا واجتماعيا؛إحداث بنك للم 
 تقدمي االستشارة واملساعدة للشباب ذوي املشاريع يف مسار الرتكيب املايل وتعبئة القروض؛ 
  تقيم عالقات متواصلة مع البنوك واملؤسسات املالية يف إطار الرتكيب املايل للمشاريع وتطبيق خطة

 التمويل؛
 مؤسسة ادارية عمومية يتمثل هدفها أن تطلب حلساب الوكالة  ابرام اتفاقيات مع كل هيئة أو مقاولة أو

أو برامج التشغيل األويل للشباب لدى املستخدمني العموميني أو  /اجناز برامج التكوين والتشغيل و
 .اخلواص

 ): ANIREF(الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري  ـــــ رابعا

املتضمن إنشاء الوكالة  2007أفريل  23املؤرخ يف  119- 07مت انشاؤها مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  
ا األساسي، وعدل ومتم بصدور املرسوم التنفيذي   126 -12الوطنية للوساطة والضبط العقاري وحيدد قانو

املعدل واملتمم تعترب الوكالة مؤسسة  119-07، وحسب املادة األوىل من القانون 2012مارس  19املؤرخ يف 
ابع صناعي وجتاري وتتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، ختضع للقواعد املطبقة على عمومية ذات ط

ا بالغري، وهي حتت وصاية الوزير املكلف برتقية االستثمارات ا بالدولة وتعد تاجرة يف عالقا   .االدارة يف عالقا

  :  1وعن مهام الوكالة فتتمثل يف

 رتقية والوساطة والضبط العقاري لالمالك اخلاصة للدولة املوجودة يف  ميكنها أن تتوىل مهمة التسيري وال
 ؛)03(املناطق الصناعية ومناطق النشاطات أو يف كل فضاء خمصص للنشاط االقتصادي 

 دف تثمينها يف إطار ترقية االستثمار  ؛)04(تسيري حافظتها العقارية وترقيتها 
 ؛)05(املالكني ميكنها أن تتوىل مهمة وساطة عقارية حلساب كل 
  ذه الصفة هي مؤهلة للقيام بـ  :للوكالة صفة املرقي العقاري و

 يئة األوعية العقارية الجناز مناطق صناعية ومناطق النشاط وكل فضاء خمصص لنشاط اقتصادي؛ 
  اجناز بنايات ذات طابع صناعي وجتاري وحريف ومكاتب؛ 

                                                             
-09-05-04-03، العدل والمتمم، المواد من الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري ویحدد قانونھا األساسيالمتضمن انشاء  2007أفریل  23المؤرخ في  119-07المرسوم التنفیذي رقم   1

10 .  
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  مباشرتسيري املناطق املذكورة بشكل مباشر أو غري 
 ا حتفيز تطورها  .الوكالة مؤهلة للقيام بكل األعمال اليت من نشأ

  .إنشاء الهيئات الوالئية: الفرع الثاني

  :1صندوق االستثمار الوالئي ـــــ أوال

صندوق   48 احلكومة أنشأت ، 2009األمر املتعلق بقانون املالية التكميلي  من 100املادة  وفقا ألحكام
  :وتتمثل مهامها يف والياتال  مجيععلى مستوى  استثمار

 م الصغرية  يف رأس املال  الشباب باملسامهة   متويل املشاريع املنجزة من طرف أصحاب املشاريع شركا
 واملتوسطة ؛

 الصغرية واملتوسطة ذات الرأس املال الضئيل إىل االئتمان املصريف من خالل   تسهيل وصول املؤسسات
 .حتسني هياكلها التمويلية

   :هي  استثمار شركات مسعملية تسيري هذه الصناديق خلأوكلت  املالية وزارة مع مبوجب االتفاقات املوقعةو  

  اجلزائر إستثمار(El Djazaïr Istithmar)رأس ماهلا إىل البنك اجلزائري للتنمية الريفية   ، تعود ملكية
 ؛)٪30(والصندوق الوطين للتوفري و اإلحتياط ) 70٪(

  املؤسسة املالية لإلستثمار، املسامهة والتوظيف(SOFINANCE) لس ، مت إنشاؤها من طرف ا
   الوطين ملسامهات الدولة؛ 

  الشركة املالية اجلزائرية االروبية للمسامهة(FINALEP)  وهي شركة مشرتكة جزائرية أروبية؛ 

  فرع البنك اخلارجي اجلزائري)Filiale BEA(؛ 
  اجلزائري فرع البنك الوطين)Filiale BNA.( 

  :إنشاء مديريات الوالية للصناعة وترقية االستثمارات  ـــــ ثانيا

واملتضمن انشاء مديريات الوالية  2009فيفري  17املؤرخ يف  86- 09حسب املرسوم التنفيذي رقم 
  .عند احلاجة للصناعة وترقية االستثمارات وتنظيمها وسريها فإنه ميكن انشاء هذه املديرية يف كل والية

  :   2وتتمثل مهامها يف ميدان ترقية االستثمار فيما يلي

                                                             
  :على الرابط التالي  29/07/2016الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار بتاریخ   1

http://www.andi.dz/index.php/ar/fonds-d-investissement  
والمتضمن انشاء مدیریات الوالیة للصناعة وترقیة االستثمارات وتنظیمھا  2009فیفري  17المؤرخ في  86- 09المرسوم التنفیذي رقم   2

  .06، المادة 12، الجریدة الرسمیة، العدد وسیرھا

http://www.andi.dz/index.php/ar/fonds-d-investissement
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 املسامهة يف ترقية وتنمية اجلاذبية االقتصادية للوالية؛ 
 تساهم يف ضبط العقار الصناعي على مستوى الوالية وتقيم دوريا تطبيق اجراءات ترقية االستثمار؛ 
  الصناعية ومناطق النشاط وإعادة تأهيل املناطق الصناعية؛املسامهة يف تنمية الفضاءات اجلهوية للتنمية 

 .وتتشكل املديريات من مصلحتني إىل أربع مصاحل حسب خصوصيات كل والية

  :ثالثا ــــ مديرية الوالية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار

 25املؤرخ يف  19-11سوم التنفيذي رقم ومت انشاء هذه املديريات على مستوى الوالية وذلك مبوجب املر 
واملتضمن إنشاء مديرية الوالية للصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار ومهامها  2011جانفي 

منه حول إليها األمالك العقارية واملنقولة ومستخدمو مديريات الوالية للصناعة  10وتنظيمها، وحسب املادة 
باإلضافة إىل كل املستخدمني املرتبطني بنشاط املؤسسات الصغرية واملتوسطة املمارسني على  وترقية االستثمارات،

  . مستوى مديريات الوالية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعة التقليدية

  :1وتتمثل مهامها يف ميدان تطوير النسيج الصناعي وترقية االستثمار يف ما يلي

  اجلاذبية االقتصادية؛املسامهة يف ترقية وتطوير 
 املشاركة يف ضبط العقار الصناعي على مستوى الوالية؛ 
  تقيم دوريا تطبيق اجراءات ترقية االستثمار؛ 
 املسامهة يف تطوير الفضاءات اجلهوية للتنمية الصناعية ومناطق النشاط وتأهيل املناطق الصناعية. 

ملطابقة ومصلحة ترقية االستثمار والتنمية  الصناعية وتضم أربع مصاحل هي مصلحة التقييس والقياسة ومراقبة ا
  .2ومتابعة مسامهات الدولة ومصلحة املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومصلحة ادارة الوسائل

  :رابعا ــــ انشاء مديرية الوالية للصناعة والمناجم 

واملتضمن انشاء مديرية  2015جانفي  22املؤرخ يف  15-15انشاؤها مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  مت 
  .الوالية للصناعة واملناجم ومهامها وتنظيمها

  :3وتتمثل مهامها يف جمال تطوير النسيج الصناعي وترقية االستثمار مبا يلي

 املسامهة يف ترقية وتطوير اجلاذبية االقتصادية؛ 
 املشاركة يف ضبط العقار الصناعي على مستوى الوالية؛ 

                                                             
، الجریدة الرسمیة، العدد االستثمار ومھامھا وتنظیمھامؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة والمتضمن انشاء مدیریة الوالیة للصناعة وال 2011جانفي  25المؤرخ في  19-11المرسوم التنفیذي رقم   1

  .05المادة  ،05

  09نفس المرجع، المادة   2
  .05نفس المرجع، المادة   3
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  ترقية االستثمار؛ تقيم دوريا تطبيق اجراءات 
 املسامهة يف تطوير الفضاءات اجلهوية للتنمية الصناعية ومناطق النشاط وتأهيل املناطق الصناعية.  

مصاحل هي مصلحة التقييس والقياسة ومراقبة املطابقة ومصلحة ترقية االستثمار  05وتضم هذه املديرية 
الصغرية واملتوسطة ومصلحة املناجم واملراقبة  والتطور الصناعي ومتابعة مسامهات الدولة ومصلحة املؤسسات

 .1التنظيمية ومصلحة ادارة الوسائل

مما سبق يتضح لنا أن القانون احلايل لالستثمار قد عرف توسع ملحوظ يف منح املزايا اجلبائية لالستثمارات  
زيادة على  كاإلعفاءات من الضرائب والرسوم، وذلك بغية تشجيع املستثمر احمللي وجذب األجنيب، حيث

توسعه يف منح املزايا املشرتكة لكل االستثمارات القابلة لالستفادة كما عمقها يف حال اجنازها يف املناطق اليت 
تتطلب تنميتها مسامهة خاصة من الدولة، وكذلك توسعه يف املزايا االستثنائية لفائدة االستثمارات ذات أمهية 

السياحة والصناعة (ايا اضافية لفائدة النشاطات ذات االمتياز لالقتصاد الوطين، جنده أيضا قد استحدث مز 
  .واملنشئة ملناصب العمل) والفالحة

ورغم أنه مازال الوقت غري كايف للحكم على مدى فعالية هذا التشريع وقدرته على رفع ثقة املستثمر خاصة 
) لوحدها(فاءات من الرسوم والضرائب األجنيب، فإنه ال ميكن اعتبار جمرد التوسع يف منح احلوافز املالية كاإلع

كفيلة جبذبه لالستثمار خاصة يف القطاعات املنتجة واملنشئة ملناصب العمل الدائمة، بل جيب أيضا العمل على 
تذليل خمتلف العقباءت االدارية وتوسيع البىن التحتية والعمل على حتقيق التوازنات االقتصادية الكلية على 

ارجي وخمتلف مؤشرات االداء االقتصادي الداخلي واخلارجي، فعلى سبيل املثال فإن املستويني الداخلي واخل
حتفيز الطلب احمللي من خالل العمل على ختفيض الضرائب على الدخول الشخصية وزيادة االنفاق احلكومي قد 

  .املقدمة له يكون أثره على تشجيع وجذب املستثمر أكثر من أثر ختفيض الضرائب على أرباحه وخمتلف املزايا

وبذلك فمن اخلطأ االعتماد الكلي على جانب التوسع يف منح املزايا اجلبائية لتشجيع املستثمر احمللي وجذب 
األجنيب، حيث يرتتب عن ذلك تكاليف معترب على ميزانية الدولة، فإما أن املستثمر وخاصة األجنيب قد اختذ 

ملالية املقدمة له مبثابة خسارة صافية مليزانية الدولة كان باإلمكان قراره باالستثمار ويف هذه احلالة تكون احلوافز ا
استخدامها يف وجه آخر من أوجه االنفاق العام، وإما أن احلوافز املالية هي العمل األساسي والوحيد جلذبه ويف 

متوقفة على  هذه احلالة كذلك فإن الدولة تدعمه يف غياب ما يؤكد مردودية استثماره، وأن استمرارية مشروعه
استمرارية الدعم املقدم له، ويف هذا الصدد أثبتت جل الدراسات أن املستثمر احلقيقي واجلاد ال يتخذ قراره 
االستثماري بناء على احلوافز املالية املقدمة له، واليت ال حتتل عنده سوى أمهية ثانوية مقارنة مبدى حتقق االستقرار 

  2.ة لالستثماراالقتصادي والسياسي وتوفر فرص جديد

                                                             
  .10نفس المرجع، المادة   1
  .140ناجي بن حسین، مرجع سابق، ص   2
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  .  دراسة تحليلية لحصيلة المشاريع االستثمارية في الجزائر: المبحث الثاني

بعد دراسة وحتليل تطور خمتلف التشريعات الوطنية املتعلقة بتطوير االستثمار وصوال إىل التشريع احلايل 
اليت تعىن برتقية وتشجيع و ، وكذا التطرق ملختلف اهليئات املستحدثة )املعدل واملتمم 03-01(والسابق له 

  . االستثمار حناول فيما يأيت تقييم مدى انعكاس هذه االجراءات واجلهود على حتسني واقع االستثمار يف اجلزائر

  ). 2015-2002(دراسة تحليلية لحصيلة المشاريع االستثمارية المنجزة خالل الفترة : المطلب األول

، وذلك )2015-2002(املشاريع االستثمارية املنجزة خالل الفرتة سنقوم يف هذا العنصر بدراسة حصيلة 
حسب نوع االستثمار مث حسب احلالة القانونية لالستثمار مث حسب قطاعات النشاط االقتصادي ومصدر 
رؤوس األموال، وذلك بغية معرفة وحتديد قطاعات النشاط االقتصادي األكثر استقطابا للمشاريع االستثمارية 

ستحداثا ملناصب العمل، باإلضافة إىل مقارنة االستثمار األجنيب باحمللي على مستوى نفس قطاع املنجزة وا
، وقبل ذلك سنتطرق أوال )من ناحية اجناز املشاريع وتوفري مناصب العمل(النشاط ومن مث حتديد أفضلهما أداء 

ا احلصيلة الوحيدة ، مع )2012- 2002(لدراسة تطور حصيلة املشاريع املنجزة خالل سنوات الفرتة  العلم أ
  .اليت توفرت لدينا حسب السنوات

  ).2012- 2002(حسب سنوات الفترة : الفرع األول

يبني تطور حصيلة املشاريع االستثمارية املنجزة يف اجلزائر خالل كل سنة من سنوات ) 1-2(اجلدول رقم 
  .استحدثته من مناصب عمل ، وذلك من ناحية عددها وتكلفتها االمجالية وما)2012-2002(الفرتة 

  )2012- 2002(تطور حصيلة المشاريع االستثمارية في الجزائر خالل الفترة ) 1-2(الجدول رقم 

  :على الرابط التايل   29/07/2017الوطنية لتطوير االستثمار بتاريخالوكالة : المصدر
http://www.andi.dz/index.php/ar/bilan-des-investissements  

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  السنوات

 4092 1990 777 767 1369  443  عدد المشاريع

  351165  319513  115639  200706  235944  67839  )مليون دج(القيمة المالية 
  51345  30463  17581  16446  20533  24092  مناصب الشغل 

  

  /  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات
  /  1880  3628  3670  7013  6375  عدد المشاريع

  /  77240  156729  122521 229017  670528  )مليون دج(القيمة المالية 
  /  8150  24806  23462 30425  51812  مناصب الشغل 

http://www.andi.dz/index.php/ar/bilan-des-investissements
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ــــ وهي السنة امل 2002شهدت سنة ) 1- 2(كما يتضح من اجلدول رقم  والية لسنة إصدار األمر رقم ـ
ــــ اجناز  2001أوت  20املتعلق بتطوير االستثمار املؤرخ بـ ) 01-03( مشروع استثماري بقيمة مالية  443ـ

فقدر عدد املشاريع  2003منصب عمل،  أما عن حصيلة  24092مليون دج واستحدثت  67839قدرها 
منصب عمل،  20533مليون دج واستحدثت  235944مشروع وبقيمة مالية قدرت بـ  1369املنجزة بـــ 

قد سجلت تراجعا سواء من حيث العدد أو القيمة املالية أو  2004جند أن حصيلة  2003ومقارنة حبصيلة 
مشاريع مقارنة حبصيلة  10حتسنا قدره  2005مناصب العمل املستحدثة، مث سجلت بعد ذلك حصيلة 

حظ تسجيل ارتفاع مستمر وبوترية عالية يف عدد  نال 2009وحىت سنة  2006،  وبدء من سنة 2004
مشروع بتكلفة قدرها  1990اجناز  2006، حيث سجلت سنة ))1-2(أنظر الشكل (املشاريع املنجزة 

إجناز  2009و 2008و 2007منصب عمل، لتسجل سنوات  30463مليون دج واستحدثت  319513
  . مشروع على التوايل 7013و 6375و 4092

خالل سنوات الفترة  في الجزائر تطور عدد المشاريع االستثمارية المنجزة): 1-2(الشكل رقم 
)2002 -2012(  

  
  ).1-2(عداد  الباحث باالعتماد على اجلدول رقم إمن  :المصدر

-06وعن هذا التحسن امللحوظ يف حصيلة املشاريع املنجزة فإنه يرجع بشكل رئيسي إىل اصدار األمر رقم  
 2001أوت  20املؤرخ بـ  03-01والذي عدل ومتم األمر رقم  2006جويلية سنة  15املؤرخ يف  08

تثمرين، كزيادة التسهيالت واملتعلق بتطوير االستثمار، حيث نتج عن هذا التعديل جمموعة مهمة من احلوافز للمس
االدارية عند تقدمي املستثمر لطلب االستفادة من املزايا، حيث ينص التعديل على أنه ابتداء من تاريخ ايداع 
طلب االستفادة لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار فهي ملزمة على تسليمه املقرر املتعلق باملزايا اخلاصة 

أيام، وذلك  10ساعة، وتسليمه املقرر اخلاص مبزايا االستغالل يف مدة أقصاها  72باالجناز خالل مدة أقصاها 
يوم، كما بني هذا التعديل مزايا  30لتبليغه االستفادة من عدمها ) قبل التعديل(بعد أن كانت املدة القصوى 
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الستغالل واالجناز قبله، كما مت ضبط مزايا مرحليت ا) غابت(مرحلة االستغالل وفق النظام العام بعد أن سقطت 
يف حالة النظام االستثنائي وحتديدا بالنسبة لالستثمارات املنجزة يف املناطق اليت تتطلب تنميتها مسامهة خاصة 

املزايا اخلاصة مبرحليت االجناز واالستغالل اليت تستفيد منها االستثمارات ذات ) التعديل(من قبل الدولة، كما بني 
بتوضيح أن إجناز هذا النوع من ) قبل التعديل( 03- 01طين، حيث  اكتفى األمر أمهية بالنسبة لالقتصاد الو 

االستثمارات يرتتب عليه انشاء اتفاقية بني الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار واملستثمر دون أن يبني طبيعة هذه 
  .املزايا

ن السنوات الثالث نالحظ أن حصيلة املشاريع املنجزة خالل كل سنة م) 1-2(وبالعودة للشكل رقم 
سهل ومسح ) 08-06األمر (املتبقية قد سجلت تراجعا مستمرا، ورمبا يعود ذلك لكون التعديل السابق الذكر 

اليت كانت معطلة نتيجة للقصور ) 2009-2006خالل السنوات (باجناز الكثري من املشاريع االستثمارية 
طوير االستثمار، لتنخفض بعدها وترية اجناز املتعلق بت) 03- 01(وعدم الوضوح الذي اكتنف األمر رقم 

  .املشاريع يف السنوات الالحقة

 .حسب نوع االستثمار : الفرع الثاني

، وذلك 2015-2002بامللحق حصيلة املشاريع االستثمارية يف اجلزائر خالل الفرتة ) 1(يبني اجلدول رقم 
والذي يبني نسبة تكلفة املشاريع ) 2-2( حسب نوع االستثمار، وباالعتماد عليه مت احلصول على الشكل رقم

إىل تكلفة املشاريع املنجزة من قبل كل القطاعات، وكذا مسامهة كل قطاع ) القانونية(املنجزة من قبل كل قطاع 
 ).2015-2002(يف إمجايل مناصب العمل املستحدثة خالل الفرتة 

لريادة من حيث نصيبها من امجايل احتلت ا) اجلديدة(يتضح أن مشاريع اإلنشاء ) 2-2(الشكل رقم  من
من امجايل عدد  %57.69مشروع أي بنسبة  34754( 51.82%تكلفة االجناز وذلك بنسبة قدرها حوايل 

يف إمجايل مناصب العمل املستحدثة، أما مشاريع التوسيع فقد  %54.02، كما سامهت بـ )املشاريع املنجزة
) من العدد االمجايل للمشاريع %40.51( تكلفة االجناز من امجايل %40.88حلت ثانيا بنسبة قدرها حوايل 

إعادة اهليكلة (يف مناصب العمل املستحدثة، يف حني باقي األنواع جمتمعة  %43.59وقد سامهت بـحوايل 
من   %1.8(من امجايل قيمة املشاريع املنجزة  %7.3مل يتعد نصيبها ) التوسيع-وإعادة التأهيل وإعادة التأهيل

  .%2.39كما مل تتعد مسامهتها يف مناصب العمل املستحدثة نسبة ) املشاريع عدد امجايل

وبذلك يتضح مدى توجه وتفضيل املستثمرين لالستثمارات اجلديدة والتوسعية، حيث قدر نصيبهما 
وهو ما جعلهما يسامهان ) من عدد املشاريع %98.2( %93من امجايل قيمة اجناز املشاريع حبوايل ) جمتمعني(

  .يف امجايل مناصب العمل املستحدثة %98حبوايل   
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نصيب أنواع االستثمار من اجمالي تكلفة االنجاز وإجمالي مناصب العمل ): 2-2(الشكل رقم 
  )2015-2002(خالل الفترة  ي الجزائرف المستحدثة

  

  

  

  

 

  .بامللحق) 1(من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم : املصدر

  . حسب الحالة القانونية: الفرع الثالث

وذلك  2015-2002حصيلة املشاريع االستثمارية يف اجلزائر خالل الفرتة ) 2- 2(يبني اجلدول رقم  
  . حسب احلالة القانونية

حصيلة المشاريع االستثمارية في الجزائر حسب الحالة القانونية خالل الفترة ): 2-2(الجدول رقم 
)2002 -2015 .( 

  :على الرابط التايل   29/08/2016الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار بتاريخ: المصدر
http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-
investissement-2002-2015 
من اجلدول يتضح أن القطاع اخلاص حل يف الريادة من حيث نصيبه من امجايل تكلفة املشاريع وذلك بنسبة 

يف ) %84(، كما ساهم بـشكل كبري )من العدد االمجايل للمشاريع %98أجنز ما نسبته ( %55.44قدرها 
امجايل مناصب العمل املستحدثة مقارنة بالقطاعني العمومي واملختلط، أما القطاع العام فقد حل ثانيا إذ قدرت 

د من العد %1.8أجنز ما نسبته (من تكلفة إمجايل املشاريع  %34.42تكلفة املشاريع اليت أجنزها ما نسبته 
يف امجايل مناصب العمل املستحدثة، يف حني حل القطاع املختلط  %12وقد ساهم بـ ) االمجايل للمشاريع

  الوزن النسبي  مناصب الشغل  الوزن النسبي  القيمة بالمليون دج  الوزن النسبي  عدد المشاريع  الحالة القانونية

  %84  868986  %55.44   6415186  %98  59047  القطاع الخاص

  %12  120055  %34.42  3983653  %1.8  1095  القطاع العمومي

  %4  44975  %10.14  1173374  %0.2  97  المختلط
  %100  1034016 %100  11572213  %100  60239  المجموع

  

الوزن النسبي من اجمالي التكلفة  المساهمة في اجمالي مناصب العمل

http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-
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وساهم بـ   %10.14كلفته ما نسبته ) من عدد املشاريع %0.2حوايل (مشروع فقط  97أخريا باجنازه  لـــ 
  .يف امجايل مناصب العمل املستحدثة 4%

يت أصبح يتبوؤها القطاع اخلاص وذلك بعد أن مكنته التشريعات اجلديدة من ومنه تتضح لنا املكانة املهمة ال
  .املسامهة يف خمتلف النشاطات االقتصادية وحىت يف قطاعات كانت حكرا على القطاع العمومي

  . حسب قطاع النشاط االقتصادي ومصدر رؤوس األموال: الفرع الرابع

وذلك  (2015-2002) الستثمارية يف اجلزائر خالل الفرتةبامللحق حصيلة املشاريع ا) 2(يبني اجلدول رقم 
حسب قطاع النشاط االقتصادي ومصدر رؤوس األموال، وباالعتماد عليه مت حتليل حصيلة املشاريع االستثمارية 

  :املنجزة من اجلوانب التالية 

 : من ناحية نصيب كل قطاع من اجمالي القطاعات ـــــ أوال

يبني نسبة تكلفة املشاريع املنجزة يف كل قطاع إىل تكلفة املشاريع املنجزة يف مجيع ) 3-2(لدينا الشكل رقم 
 ).2015-2002(القطاعات، وكذا مسامهة كل قطاع يف إمجايل مناصب العمل املستحدثة خالل الفرتة 

نصيب قطاعات النشاط من اجمالي تكلفة االنجاز وإجمالي مناصب العمل ): 3-2(الشكل رقم 
  )2015-2002(خالل الفترة  في الجزائرالمستحدثة 

 المساهمة في اجمالي مناصب العمل المستحدثة الوزن النسبي من تكلفة اجمالي المشاريع المنجزة

    
  .بامللحق) 2(من اعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم  :المصدر

  :نوجزه يف النقاط التالية)  3-2(وأهم ما ميكن مالحظته من الشكل رقم 

  يعد قطاع الصناعة على رأس القطاعات املستقطبة لالستثمارات، حيث بلغت قيمة املشاريع املنجزة فيه
من تكلفة اجناز  %56.2ما نسبته ) من إمجايل عدد املشاريع %15.32رغم أن عددها ال ميثل سوى (
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ذلك بنسبة كل املشاريع، كما أنه حل أوال من حيث مسامهته يف امجايل مناصب العمل املستحدثة و 
 )نتيجة مهمة للخامتة(؛  %37.54قدرها حوايل 

  حل قطاع البناء واألشغال العمومية ثانيا حيث بلغت قيمة املشاريع املنجزة فيه ما نسبته حوايل
من تكلفة اجناز كل املشاريع، كما حل ثانيا من حيث مسامهته يف امجايل مناصب العمل  11.44%

 ؛%23.78يل حوايل املستحدثة وذلك بنسبة قدرها حوا
  من قيمة إمجايل  %8.88قطاع النقل حل ثالثا بوزن نسيب لتكلفة املشاريع املنجزة فيه قدره حوايل

يف امجايل مناصب العمل املستحدثة، وذلك رغم احتالله  %15.28املشاريع ومبسامهة قدرها حوايل 
ملشاريع املنجزة فيه مقارنة وذلك راجع رمبا لصغر حجم ا) %50.91(الريادة من حيث عدد املشاريع 

 باملنجزة يف قطاعي الصناعة والبناء واألشغال العمومية؛
  واخلامس من حيث مناصب  %8.49وقد احتلت السياحة املركز الرابع من حيث التكلفة وبنسبة تقدر

، يف حني اخلدمات احتلت املركز الرابع من حيث املناصب )بالتقريب %5.31(العمل املستحدثة 
 ).%5.31(واخلامس من حيث املبالغ املالية ) %10.36(دثة املستح

  حيث مل ينجز به سوى مشروعني، ) بامللحق) 2(انظر اجلدول رقم (أما قطاع التجارة فقد حل يف أخريا
من تكلفة امجايل املشاريع، ونفس الشيء بالنسبة ملسامهة القطاع  %0.32مما جعل تكلفتهما ال تتعدى 

 .وهي أضعف نسبة من بني كل القطاعات %0.4حيث قدرت بـ  يف املناصب املستحدثة

دف إىل بناء بعث القطاعات  وبصفة عامة فقد جاءت هذه احلصيلة لتعكس اهداف برامج االنعاش واليت 
واليت سنتطرق ملخصصات هذه ) جيب الرجوع إىل الربامج(االنتاجية وخباصة القطاع الصناعي  والبىن التحتية و 

  لفصل التايلالقطاعات يف ا

 :ثانيا ـــــ من ناحية توزع الرأس المال األجنبي على مستوى القطاعات 

، )2015-2002(يبني توزع رأس املال األجنيب على خمتلف القطاعات خالل الفرتة ) 4-2(الشكل رقم 
السياحة مث ومن خالله يتضح التمركز الكبري لالستثمار األجنيب يف قطاع الصناعة وبدرجة أقل يف قطاعات 

  :اخلدمات والبناء واألشغال العمومية، وذلك وفق التفصيل التايل

    من عدد  %57.1(من قيمة االستثمار األجنيب استثمرت قطاع الصناعة  %68.03ما نسبته
يف مناصب العمل  %55.65وهو ما مسح لقطاع الصناعة باملسامهة بـ ) املشاريع املنجزة من األجانب

 نتيجة مهمة للخامتة. االستثمار األجنيباملستحدثة من قبل 
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  من عدد املشاريع  %1.63(من قيمة االستثمار األجنيب وظفت يف قطاع السياحة  %17.02ما نسبته
يف مناصب العمل املستحدثة من قبل  %10.16وهو ما مسح هلا باملسامهة بـ ) املنجزة من األجانب

 .االستثمار األجنيب
  من عدد  %17.75(ستثمار األجنيب وظفت يف قطاع اخلدمات من قيمة اال %6.12ما نسبته

من مناصب العمل املستحدثة من  %12.93وهو ما مسح هلا باملسامهة بـ ) املشاريع املنجزة من األجانب
 .قبل االستثمار األجنيب

  17.9(من قيمة االستثمار األجنيب وظفت يف قطاع البناء واألشغال العمومية  %4.01ما نسبته% 
من مناصب العمل  %16.66وهو ما مسح هلا باملسامهة بـ ) دد املشاريع املنجزة من األجانبمن ع

 .املستحدثة من قبل االستثمار األجنيب
  قسمت بني القطاعات املتبقة باستثناء قطاع التجارة الذي ) %4.83(القيمة املتبقية لالستثمار األجنيب

 . مل ينجز به أي مشروع استثماري من األجانب

-2002(خالل الفترة  في الجزائرتوزع رأس المال األجنبي على القطاعات ): 4-2(لشكل رقم ا
2015( ،  

  
    .بامللحق) 02(من اعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم  :المصدر

  : ثالثا ـــــ تحليل حصيلة االستثمار األجنبي على مستوى كل قطاع

قطاعات الزراعة والنقل والتجارة فاملالحظ بالنسبة لباقي القطاعات بامللحق وباستثناء ) 2(من اجلدول رقم 
ا تساهم مبعدالت مقبولة يف ) يف كل قطاع على حدة(أنه رغم قلة املشاريع املنجزة من قبل األجانب  إال أ

ريع احمللية مقارنة باملشا(مناصب العمل املستحدثة يف القطاع املعين، كما ميكن اعتبارها مشاريع كثيفة رأس املال 
ا النسبية املتعلقة بتكلفة االستثمار على مستوى كل قطاع، وميكن توضيح الصورة ) يف نفس القطاع الرتفاع أوزا
  :أكثر يف ما يلي
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  من قيمة املشاريع املنجزة فيه مصدرها أجنيب، ولقد ساهم  %25.85بالنسبة لقطاع الصناعة جند أن
يف هذا (يف امجايل مناصب العمل املستحدثة  % 18.53بـ ) االستثمار األجنيب يف هذا القطاع(

من امجايل  % 4.18، كل هذا رغم أن عدد املشاريع الصناعية املنجزة من األجانب ال تتعدى  )القطاع
 .قطاعاملشاريع املنجزة يف هذا ال

  من قيمة املشاريع املنجزة فيه مصدرها  %7.48بالنسبة لقطاع البناء واألشغال العمومية نالحظ أن
يف امجايل مناصب الشغل املستحدثة يف هذا  %8.76من املسامهة بـ ) األجنيب(أجنيب، وهو ما مكنه 

من امجايل املشاريع  %1.07القطاع، رغم أن عدد املشاريع املنجزة يف القطاع من األجانب ال تتعدى 
 ).يف هذا القطاع(املنجزة 

  من قيمة املشاريع املنجزة فيه أجنبية املصدر وهو ما مسح  %10.63بالنسبة لقطاع الصحة نالحظ أن
، رغم أن عدد %11.49باملسامهة يف مناصب الشغل املستحدثة يف هذا القطاع بـ ) األجنيب(له 

يف هذا (من امجايل املشاريع املنجزة  % 0.74تقدر بـ   املشاريع املنجزة يف القطاع من األجانب
 ).القطاع

  من قيمة املشاريع املنجزة فيه مصدرها أجنيب وهو ما مكنه  %42.8بالنسبة لقطاع السياحة نالحظ أن
يف امجايل مناصب الشغل املستحدثة يف هذا القطاع، رغم أن عدد  %23.93من املسامهة بـ ) األجنيب(

 ).يف هذا القطاع(من امجايل املشاريع املنجزة  % 1.39زة يف القطاع من األجانب تقدر بـ املشاريع املنج
  من قيمة املشاريع املنجزة فيه أجنبية املصدر وهو ما  %15.69بالنسبة لقطاع اخلدمات نالحظ أن

أن  يف امجايل مناصب الشغل املستحدثة يف هذا القطاع ، رغم%15.6من املسامهة بـ )األجنيب(مكنه 
يف هذا (من امجايل املشاريع املنجزة  %1.93عدد املشاريع املنجزة يف القطاع من األجانب تقدر بـ 

 ).القطاع
  من قيمة املشاريع املنجزة فيه مصدرها أجنيب وهو ما  %20.85بالنسبة لقطاع االتصاالت نالحظ أن

، %34.5ة يف هذا القطاع قدرها باملسامهة بنسبة معتربة يف مناصب الشغل املستحدث) األجنيب(مسح له 
  .من امجايل املشاريع املنجزة % 20حيث قدر عدد املشاريع املنجزة من األجانب يف هذا القطاع بـ  

من ما سبق يتضح مدى التباين بني أداء االستثمار احمللي واألجنيب، إذ أن هذا األخري ميتاز بالقدرة الكبرية 
أس املال وهو ما يستوجب العمل على توفري املناخ املالئم جلذبه على خلق مناصب العمل كما أنه كثيف ر 

  .خاصة اجتاه القطاع الصناعي الذي يعترب أساس أي منو اقتصادي مطرد 

  



       سیاسة التحفیز على االستثمار وانعكاسها على واقع االستثمار في الجزائر: الثانيالفصل 
 

 
 

109 

  .1)2015-2013(لتطور انجاز المشاريع االستثمارية خالل الفترة  ةدراسة تحليلي: المطلب الثاني

دف من خالل هذا العنصر توضيح مدى تطور وارتفاع وترية اجناز املشاريع واستحداث مناصب العمل 
خالل السنوات الثالث ) حسب القطاعات القانونية ونوع االستثمار وقطاعات النشاط ومصدر رؤوس األمول(

-2002(يف الفرتة  سنة املتمثلة 11، وذلك من خالل مقارنتها حبصيلة  ) 2015-2013(املمثلة للفرتة 
كما توفرت لدينا أيضا ) 2015- 2002(، حيث توفرت لدينا احلصيلة االمجالية خالل الفرتة )2012

من حصيلة الفرتة ) 2012-2002(، وبطرح حصيلة الفرتة )2012-2002(احلصيلة االمجالية خالل الفرتة 
   ).2015-2013(نتحصل على حصيلة الفرتة ) 2002-2015(

  .  سب الحالة القانونيةح: الفرع األول

 2015-2002والفرتة  2012-2002يبني حصيلة املشاريع املنجزة خالل الفرتة ) 3-2(اجلدول رقم 
وذلك حسب القطاع اخلاص والقطاع العام والقطاع املختلط، وهو ما مكننا من احلصول على حصيلة املشاريع 

  .2012- 2002مقارنتها حبصيلة الفرتة ومن مث  2015-2013املنجزة يف هذه القطاعات خالل الفرتة 

يتضح وجود تطور جيد للمشاريع االستثمارية يف الفرتة الثانية مقارنة باألوىل،  اجلدولومن خالل هذا 
ونلمس ذلك يف القطاعات الثالث حيث بالنسبة للقطاع اخلاص مثل عدد املشاريع املنجزة من قبله خالل الفرتة 

مقارنة بعدد املنجز يف الفرتة األوىل، يف حني مثلت قيمة هذه املشاريع ما نسبته  %86.63الثانية ما نسبته 
مقارنة بقيمة املشاريع للفرتة األوىل، كما أن مناصب العمل اليت استحدثها القطاع يف الفرتة الثانية  365.41%

مي فقد مثلت قيمة مشاريع مقارنة باملستحدثة يف الفرتة األوىل، أما بالنسبة للقطاع العمو  %227.96تقدر بـ 
مقارنة بقيمة املشاريع  املنجزة يف الفرتة األوىل، وهو ما أدى إىل استحداث  %412.55الفرتة الثانية ما نسبته 

عدد مقارنة باملستحدثة خالل الفرتة األوىل مع مالحظة أن   412,55%مناصب شغل يف هذه الفرتة تقدر بـ 
مقارنة بعدد املنجز يف الفرتة األوىل، يف  %233.84رتة الثانية مثل ما نسبته املشاريع املنجزة من قبله خالل الف

حني بالنسبة للقطاع املختلط ورغم ضعف مسامهته يف إمجايل ما اجنز مقارنة بالقطاعني السابقني إال أن عدد 
شاريع املنجزة من قبله املشاريع املنجزة من قبله خالل الفرتة الثانية عرف هو اآلخر زيادة معتربة، حيث قدرت امل

مقارنة بعدد املنجز يف الفرتة األوىل، كما مثلت قيمة مشاريع هذه الفرتة ما  %155.26يف الفرتة الثانية بـ 
مقارنة بقيمة مشاريع الفرتة األوىل، كما شهدت مناصب العمل املستحدثة تطور كبريا  %199.92نسبته 

  .دث خالل الفرتة األوىلمقارنة باملستح  %1338.28حيث مثلت ما نسبته 

                                                             
لم نتمكن من الحصول على الحصیلة السنویة حسب القطاعات القانونیة ونوع االستثمار وقطاعات النشاط ومصدر رؤوس األمول، فكتفینا   1

  ). 2012-2002(ومقارنتھا بحصیلة الفترة ) 2015-2013(بدراسة الحصیلة االجمالیة للفترة 
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جممل القول عرف أداء القطاعات الثالث حتسن جيد خالل الفرتة الثانية مقارنة بالفرتة األوىل حيث نالحظ و 
العدد املنجز خالل الثانية ( %354.38أن قيمة امجايل املشاريع خالل الفرتة الثانية مقارنة باألوىل يقدر بـ 

 %245.69يف حني أن املناصب املستحدثة يف الفرتة الثانية فتقدر بـ  ) مقارنة باألوىل %88.22يقدر بـ 
  .  مقارنة باألوىل ، وهو ما يعكس وجود نوع من التحسن يف املناخ االستثماري على األقل بالنسبة للمحليني

 في الجزائرنجزة مقارنة حسب الحالة القانونية للحصيلة االجمالية للمشاريع الم): 3-2(الجدول رقم 
 ).2012-2002(بالحصيلة االجمالية خالل الفترة ) 2015- 2013(خالل الفترة 

  

  

  

   

  

  

  

  
  .حصيلة الفرتة األوىل –) 2015-2002(حصيلة الفرتة = حصيلة الفرتة الثانية ) *( 

  ).الفرتة األوىل(سنة 11إىل املنجز خالل ) الفرتة الثانية(متثل نسبة املنجز خالل ثالث سنوات  ) **( 

على الرابطني    29/08/2016الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار بتاريخ من اعداد الطالب باالعتماد على: المصدر
  investissements-des-http://www.andi.dz/index.php/ar/bilan    :                              التاليني

 http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-
investissement-2002-2015 . 

  .ع االستثمارحسب نو : الفرع الثاني

 2015-2002والفرتة  2012-2002يبني حصيلة املشاريع املنجزة خالل الفرتة ) 4-2(اجلدول رقم 
وذلك بالنسبة للمشاريع اجلديدة أو اليت شهدت توسعة أو اعادة هيكلة أو اعادة تأهيل، وهو ما مكننا من 

  الفترة األولى  2015-2002  الفترات
2002-2012  

  *الفترة الثانية 
  ** معدل التطور   2013-2015

القطاع 
  الخاص

 86,63 27409  31638  59047  عدد المشاريع
 365,41 5036801  1378385  6415186  التكلفة بالمليون دج

 227,96 604022  264964  868986  مناصب الشغل المستحدثة

القطاع 
  العمومي

 233,84 767  328  1095  عدد المشاريع
 412,55 3206433  777220  3983653  التكلفة بالمليون دج

 286,97 89031  31024  120055  لشغل المستحدثةمناصب ا

القطاع 
  المختلط

 155,26 59  38  97  عدد المشاريع
 199,92 782139  391235  1173374  التكلفة بالمليون دج

 1338,28 41848  3127  44975  مناصب الشغل المستحدثة

  المجموع
 88,22 28235  32004  60239  عدد المشاريع

 354,38 9025373  2546840  11572213  التكلفة بالمليون دج
 245,69 734901  299115  1034016  ل المستحدثةمناصب الشغ

http://www.andi.dz/index.php/ar/bilan
http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-
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ومن مث مقارنتها  2015- 2013احلصول على حصيلة املشاريع املنجزة حسب هذه األنواع خالل الفرتة 
  .2012-2002حبصيلة الفرتة 

 في الجزائر مقارنة حسب نوع االستثمار للحصيلة االجمالية للمشاريع المنجزة): 4-2(الجدول رقم 
  ).2012-2002(بالحصيلة االجمالية خالل الفترة ) 2015- 2013(خالل الفترة 

  

  .حصيلة الفرتة األوىل –) 2015-2002(حصيلة الفرتة = حصيلة الفرتة الثانية ) *( :حيث

  ).الفرتة األوىل(سنة 11إىل املنجز خالل ) الفرتة الثانية(متثل نسبة املنجز خالل ثالث سنوات  ) **(       

على الرابطني    29/08/2016الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار بتاريخ باالعتماد علىمن اعداد الطالب : المصدر
  investissements-des-http://www.andi.dz/index.php/ar/bilan:                                 التاليني

 http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-
investissement-2002-2015 . 

يتبني لنا تطور حصيلة كل األنواع خالل الفرتة الثانية سواء من ناحية عدد املشاريع من خالل هذا اجلدول و 
املنجزة أو قيمتها أو ما استحدثته من مناصب عمل، حيث بالنسبة ملشاريع االنشاء املنجزة خالل الفرتة الثانية 

عدد مشاريع هذه الفرتة مثل (مقارنة باملنجزة خالل الفرتة األوىل   %263.19نالحظ أن قيمتها متثل ما نسبته 
مقارنة  %385.62، كما أن مناصب العمل اليت استحدثتها تقدر بـ )من عدد الفرتة األوىل 83.01%

  الفترة األولى  2002-2015  
2002-2012  

  الثانيةالفترة 
  * معدل التطور   2013-2015

  االنشاء
  

 83,01 15764  18990  34754  عدد المشاريع
 263,19 4345325  1651042  5996367  التكلفة بالمليون دج

 385,62 443586  115033  558619  صب الشغل المستحدثةمنا

  التوسيع
  

 90,67 11605  79912  24404  عدد المشاريع
 485,76 3923509  807705  4731214  التكلفة بالمليون دج

 151,29 271359  179362  450721  صب الشغل المستحدثةمنا

إعادة  
  ةالهيكل

 200,00 2  01  3  عدد المشاريع
 23850,00 477  02  479  التكلفة بالمليون دج

 441,18 75  17  92  صب الشغل المستحدثةمنا

إعادة 
  التأهيل
  

 382,81 735  192  927  عدد المشاريع
 590,31 261883  44364  306247  التكلفة بالمليون دج

 237,22 8713  3673  12386  صب الشغل المستحدثةمنا

إعادة 
-التأهيل
  توسيع

 655,00 131  20  151  عدد المشاريع
 1147,72 494794  43111  537905  التكلفة بالمليون دج

 1469,88 11421  777  12198  صب الشغل المستحدثةمنا

http://www.andi.dz/index.php/ar/bilan
http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-
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باملستحدثة يف الفرتة األوىل، أما بالنسبة ملشاريع التوسيع املنجزة خالل الفرتة الثانية نالحظ أن قيمتها متثل ما 
، كما )من عدد الفرتة األوىل %90.67عدد مشاريع هذه الفرتة مثل ( مقارنة بقيمة الفرتة األوىل 485.76%

مقارنة باملستحدثة يف الفرتة األوىل، يف حني بالنسبة ملشاريع  %151.29أن مناصب العمل املستحدثة تقدر بـ 
الفرتة  مليون دج يف حني أن قيمة 477إعادة اهليكلة املنجزة خالل الفرتة الثانية نالحظ أن قيمتها قدرت بـ 

مقارنة بقيمة الفرتة األوىل  %23850مليون دج، أي أن قيمة املنجز يف الفرتة الثانية مثل ما نسبته  2األوىل 
، كما أن مناصب العمل اليت )يف حني عدد الفرتة األوىل مشروع واحد فقط 2عدد مشاريع هذه الفرتة (

ألوىل، وبالنسبة ملشاريع إعادة التأهيل أن قيمة مقارنة باملستحدثة يف الفرتة ا %441.18استحدثتها تقدر بـ 
عدد مشاريع هذه (مقارنة بقيمة املنجزة خالل الفرتة األوىل  %590.31املنجز يف الفرتة  الثانية مثل ما نسبته 

، كما أن مناصب العمل اليت استحدثت تقدر بـ )مشروع 192يف حني عدد الفرتة األوىل  735الفرتة 
توسيع  نالحظ أن -ستحدث يف الفرتة األوىل، وأخريا بالنسبة ملشاريع إعادة التأهيلمقارنة بامل 237.22%

عدد (مقارنة بقيمة املنجزة خالل الفرتة األوىل  %1147.72قيمة املنجز يف الفرتة  الثانية مثل ما نسبته 
استحدثت تقدر  ، كما أن مناصب العمل اليت)مشروع 20يف حني عدد الفرتة األوىل  131مشاريع هذه الفرتة 

 .مقارنة باملستحدث يف الفرتة األوىل %1469.88بـ 

 . حسب قطاع النشاط: الفرع الثالث

ه خالل، ومن 2012-2002حبصيلة الفرتة  2015-2013 مقارنة حصيلة يبني) 5-2(اجلدول رقم 
حيث بالنسبة نالحظ حدوث تطورات مهمة يف حصيلة أهم القطاعات خالل الفرتة الثانية مقارنة باألوىل، 

لقطاع الصناعة ومبقارنة قيمة املشاريع املنجزة ومناصب العمل اليت استحدثتها خالل املرحلة الثانية مقارنة باألوىل 
 %644.05على الرتتيب، وبالنسبة لقطاع الزراعة جندها تقدر بـ  %274.51و %314.34جندها تقدر بـ 

دثة، أما بالنسبة لقطاع الصحة فنجدها تقدر بـ بالنسبة للمناصب املستح %918.99بالنسبة للقيمة و
بالنسبة ملناصب العمل املستحدثة، وكذلك بالنسبة للنقل إذ جندها  %316.93بالنسبة للقيمة و 396.61%
بالنسبة ملناصب العمل املستحدثة، أما خبصوص قطاع السياحة  %242.92بالنسبة للقيمة و 339.72%

يف حني بالنسبة ملناصب العمل املستحدثة فنجده  %624.9نسبة قدرها وبالنسبة للقيمة فنالحظ أنه سجل  
حيث ان املناصب املستحدثة خالل الفرتة األوىل قدرت بـ  %1459.91سجل نسبة استثنائية قدرت بـ 

منصب، أما بالنسبة للخدمات فسجلت  51345يف حني قدر عددها خالل الفرتة الثانية بـ  3517
  .%204.69وبالنسبة للقيمة  193.17%
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خالل  في الجزائرمقارنة حسب القطاعات للحصيلة االجمالية للمشاريع المنجزة ): 5-2(الجدول رقم  
 ).2012- 2002(بالحصيلة االجمالية خالل الفترة ) 2015- 2013(الفترة 

  

  
  

  .حصيلة الفرتة األوىل –) 2015-2002(حصيلة الفرتة = حصيلة الفرتة الثانية ) *( :حيث

  ).الفرتة األوىل(سنة 11إىل املنجز خالل ) الفرتة الثانية(متثل نسبة املنجز خالل ثالث سنوات  ) **(       

على الرابطني    29/08/2016بتاريخالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  من اعداد الطالب باالعتماد على: المصدر
  investissements-des-http://www.andi.dz/index.php/ar/bilan:                                 التاليني

http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-
investissement-2002-2015 

  

  

  الفترة األولى  2002-2015  
2002-2012  

  الفترة الثانية
  * معدل التطور   2013-2015

  الزراعة
 148,07 727  491  1218  المشاريععدد 

 644,05 152362  23657  176019  التكلفة بالمليون دج
 918,99 47227  5139  52366  لشغل المستحدثةمناصب ا

البناء 
واألشغال 
  العمومية

 91,36 5390  5900  11290  عدد المشاريع
 484,09 1097071  226627  1323698  التكلفة بالمليون دج

 143,50 144920  100991  245911  لشغل المستحدثةمناصب ا

  الصناعة
 167,95 5786  3445  9231  عدد المشاريع

 314,34 4933936  1569597  6503533  التكلفة بالمليون دج
 274,51 284559  103660  388219  مناصب الشغل المستحدثة

  الصحة
 88,14 379  430  809  عدد المشاريع

 396,61 101973  25711  127684  التكلفة بالمليون دج
 316,96 14523  4582  19105  مناصب الشغل المستحدثة

  النقل
 64,03 11972  30669  18697  عدد المشاريع

 339,72 793813  1027480  233667  التكلفة بالمليون دج
 242,92 111937  158016  46079  لشغل المستحدثةمناصب ا

  السياحة
 304,62 594  789  195  عدد المشاريع

 624,90 847339  982934  135595  التكلفة بالمليون دج
 1459,91 51345  54862  3517  لشغل المستحدثةمناصب ا

  الخدمات
 118,92 3382  6226  2844  عدد المشاريع

 193,17 635441  964388  328947  التكلفة بالمليون دج
 204,69 71942  107089  35147  مناصب الشغل المستحدثة

http://www.andi.dz/index.php/ar/bilan
http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-
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  .مصدر رؤوس األموال من حيث: الفرع الرابع

 2015-2002والفرتة  2012-2002يبني حصيلة املشاريع املنجزة خالل الفرتة ) 6-2(اجلدول رقم 
وذلك حسب مصدر رؤوس األموال، وهو ما مكننا من احلصول على حصيلة املشاريع املنجزة خالل الفرتة 

 .2012- 2002ومن مث مقارنتها حبصيلة الفرتة  2015- 2013

خالل ) كل على حدة(ومبالحظة حصيلة االستثمار احمللي واألجنيب ) 6- 2(اجلدول رقم  ذاخالل ه منو 
يف حني من ناحية املناصب  %421.88الفرتتني جند أن قيمة احمللي خالل الفرتة الثانية مقارنة باألوىل قدر بـ 

ن عدد املنجز يف م %88.53رغم أن عدد املشاريع املنجزة ال ميثل سوى  %253.21املستحدثة جنده سجل 
املرحلة  األوىل، وكذلك األمر بالنسبة لالستثمار األجنيب حيث سجل حتسن كبري إذ أن قيمة املشاريع املنجزة 

مقارنة بالفرتة األوىل، أما بالنسبة ملناصب العمل املستحدثة فقد سجل   %207.79خالل الفرتة الثانية قدر بـ 
  .%200.88القطاع نسبة قدرها 

في  مقارنة حسب مصدر رؤوس األموال للحصيلة االجمالية للمشاريع المنجزة): 6-2( الجدول رقم
 ).2012- 2002(بالحصيلة االجمالية خالل الفترة ) 2015-2013(خالل الفترة  الجزائر

  .حصيلة الفرتة األوىل –) 2015-2002(حصيلة الفرتة = حصيلة الفرتة الثانية ) *( :حيث

  ).الفرتة األوىل(سنة 11إىل املنجز خالل ) الفرتة الثانية(متثل نسبة املنجز خالل ثالث سنوات  ) **(       

على الرابطني    29/08/2016الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار بتاريخ من اعداد الطالب باالعتماد على: المصدر
  investissements-des-http://www.andi.dz/index.php/ar/bilan    :                              التاليني

 http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-
investissement-2002-2015 

  الفترة األولى  2002-2015  
2002-2012  

  الفترة الثانية
  * معدل التطور   2013-2015

االستثمار 
  المحلي

 88,53 27969  31594  59563  عدد المشاريع
 421,88 7356738  1743783  9100521  التكلفة بالمليون دج

 253,21 648606  256156  904762  صب الشغل المستحدثةمنا

االستثمار 
  األجنبي

 64,88 266  410  676  عدد المشاريع
 207,79 1668634  803057  2471691  التكلفة بالمليون دج

 200,88 86295  42959  129254  صب الشغل المستحدثةمنا

  المجموع
 88,22 28235  32004  60239  عدد المشاريع

 354,38 9025373  2546840  11572213  التكلفة بالمليون دج
 245,69  734901  299115  1034016  مناصب الشغل المستحدثة

http://www.andi.dz/index.php/ar/bilan
http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-
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  ).7- 2(رقم مجايل االستثمار األجنيب معظم القطاعات كما يبينه اجلدول إولقد مس التطور يف 

 في الجزائر ثمارية األجنبية المنجزةمقارنة بين الحصيلة االجمالية للمشاريع االست):  7-2(الجدول رقم 
 ).2012- 2002(و) 2015-2013(على مستوى القطاعات خالل الفترتين 

  .حصيلة الفرتة األوىل –) 2015-2002(حصيلة الفرتة = حصيلة الفرتة الثانية ) *( :حيث

  ).الفرتة األوىل(سنة 11إىل املنجز خالل ) الفرتة الثانية(متثل نسبة املنجز خالل ثالث سنوات  ) **(       

على    29/08/2016الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار بتاريخ الطالب باالعتماد علىمن اعداد : المصدر
   investissements-des-http://www.andi.dz/index.php/ar/bilan:                        الرابطني التاليني

http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-
investissement-2002-2015 

ومناصب العمل اليت ) األجنبية(وعند مقارنة قيمة املشاريع املنجزة ) 7- 2( رقماجلدول  حيث من خالل
 %543.9و %251.41استحدثتها خالل املرحلة الثانية مقارنة باألوىل بالنسبة لقطاع الزراعة جندها تقدر بــ 

 %221.48بالنسبة للقيمة و %719.37على الرتتيب، ويف قطاع البناء واألشغال العمومية فنجدها تقدر بـ 

  الفترة األولى  2002-2015  
2002-2012  

  الفترة الثانية
  *معدل التطور  2013-2015

  الزراعة
 66,67 4  6  10  عدد المشاريع

 251,41 2230  887  3117  التكلفة بالمليون دج
 543,90 446  82  528  مناصب الشغل المستحدثة

البناء 
واألشغال 
  العمومية

 92,06 58  63  121  عدد المشاريع
 719,37 86914  12082  98996  التكلفة بالمليون دج

 221,48 14835  6698  21533  مناصب الشغل المستحدثة

  الصناعة
 75,45 166  220  386  عدد المشاريع

 180,61 1082200  599200  1681400  التكلفة بالمليون دج
 206,76 48486  23450  71936  مناصب الشغل المستحدثة

  الصحة
 20,00 1  5  6  عدد المشاريع

 119,20 7381  6192  13573  التكلفة بالمليون دج
 197,96 1459  737  2196  مناصب الشغل المستحدثة

  النقل
 31,25 5  16  21  عدد المشاريع

 230,04 9181  3991  13172  التكلفة بالمليون دج
 241,19 1218  505  1723  مناصب الشغل المستحدثة

  السياحة
 266,67 8  3  11  عدد المشاريع

 2996,03 407070  13587  420657  التكلفة بالمليون دج
 1067,97 12004  1124  13128  مناصب الشغل المستحدثة

http://www.andi.dz/index.php/ar/bilan
http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-
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بالنسبة للقيمة  %180.61بالنسبة ملناصب العمل املستحدثة وبالنسبة لقطاع الصناعة جندها تقدر بـ 
بالنسبة للقيمة  %119.20بالنسبة للمناصب املستحدثة، ويف قطاع الصحة فنجدها تقدر بـ  %206.76و
بالنسبة  %230.04ر بـ بالنسبة ملناصب العمل املستحدثة، أما بالنسبة لقطاع النقل فتقد %197.96و

بالنسبة ملناصب العمل املستحدثة، أما خبصوص قطاع السياحة وبالنسبة للقيمة فنالحظ  %241.19للقيمة و
وكذلك األمر بالنسبة ملناصب العمل املستحدثة حيث قدرت  %2996.03تسجيل نسبة مرتفعة قدرها 

  . %1067.97النسبة بـ 

رية شهدت وترية عالية ومرتفعة الجناز املشاريع على مستوى ا سبق يتضح أن السنوات الثالث األخمم
القطاعات سواء املنجزة من قبل املستثمرين احملليني أو األجانب، وهذا بطبيعة احلال يعود بالدرجة األوىل للجهود 

 .املبذولة من قبل الدولة لتهيئة املناخ االستثماري وحتسينه
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ــ تقييم مناخ:المبحث الثالث  ـــ دراسة مقارنة مع المغرب وتونس ـــ   االستثمار األجنبي في الجزائر ــ

كما مت التطرق له يف إطار الفصل األول فإن املناخ االستثماري عبارة عن جمموعة العوامل أو الظروف 
ا التأثري على قرارات  االستثمار وفرص جناح االقتصادية واالجتماعية والسياسية واملؤسسية والقانونية اليت من شأ

املشروع االستثماري يف دولة ما، وهي متداخلة وتؤثر وتتأثر ببعضها البعض لينعكس ذلك يف احملصلة على  
  .كمحددات جاذبة لالستثمار األجنيب أو طاردة له

وفيما يلي سنحاول حتليل مدى جاذبية املناخ االستثماري يف اجلزائر للمستثمرين األجانب، وذلك من   
ل تناول أهم املؤشرات املتعلقة بعوامل املناخ االستثماري، وإلعطاء الدراسة بعد حتليلي أدق وأعمق سنقوم خال

  . بإجراء دراسة مقارنة مع كل من املغرب وتونس

  .تقييم المناخ االستثماري حسب مكوناته االقتصادية:  المطلب األول

 رئيسيني مها املتغريات االقتصادية الداخلية واملتغريات تنقسم املكونات االقتصادية ملناخ االستثمار إىل قسمني
االقتصادية اخلارجية، وأهم ما ميكن أن تشمله املتغريات الداخلية استقرار معدالت النمو االقتصادي واملستوى 
العام لألسعار معربا عنه مبعدالت التضخم، إضافة إىل أسعار الفائدة والصرف، باإلضافة إىل كفاءة أداء 

ياسات املالية والضريبية وأثرها على امليزانية العامة للدولة وعلى مستويات الدين العام احمللي، ومدى توافر الس
التمويل احمللي واخلارجي وتطور القطاع املايل واملصريف، أما املكونات االقتصادية اخلارجية فإن أهم ما تشمله 

ات، واحلساب اجلاري مليزان املدفوعات واالحتياطات الدولية امليزان التجاري بصادراته ووارداته من السلع واخلدم
  .1ومعدل تغطيتها للمدفوعات الشهرية من الواردات، واملديونية اخلارجية ونسبتها إىل الناتج احمللي االمجايل

  .مؤشرات األداء االقتصادي الداخلي: الفرع األول 

لدراسة األداء االقتصادي الداخلي بالدول الثالث ومدى االختالف بينها سنعتمد على ثالثة مؤشرات 
امليزانية العامة إىل امجايل الناتج احمللي ومؤشر معدالت التضخم ممثل يف ) عجز أو فائض(تتمثل يف مؤشر رصيد 
  . لفرد من امجايل الناتج احمللي احلقيقيباإلضافة إىل مؤشر نصيب ا) أسعار املستهلك(املستوى العام لألسعار 

  ) :التوازن الداخلي(أوال ـــــ مؤشر رصيد الميزانية العامة إلى اجمالي الناتج المحلي 

عتمد هذا املؤشر لتلخيص تطورات السياسة املالية اليت تنتهجا الدولة يف سعيها حنو تأسيس التوازن الداخلي  ُ ي
نية العامة حنو االخنفاض فإن ذلك يعد تعزيزا لالستقرار لالقتصادي الداخلي ، وكلما اجته عجز امليزا2لالقتصاد

 هذا قيمةبامللحق يتضح أن ) 03(إلمكانية متويل هذا العجز دون توليد ضغوط تضخمية، ومن اجلدول رقم 

                                                             
  .نفس المرجع والصفحة 16 ، ص2000لضمان االستثمار، تقریر مناخ االستثمار في الدول العربیة  المؤسسة العربیة   1
  .نفس المرجع والصفحة  2
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 هي ما تفوقو  املغرب يف عليه هي مما أقل 2010 سنة اجلزائر يف )نسبة العجز إىل امجايل الناتج احمللي( املؤشر
 كال يف أقل مما هي عليه اجلزائر يف قيمته فإن 2013و 2012و 2011 السنوات خالل ماأ تونس، يف عليه

أما بدء  أن االقتصاد اجلزائري مستقر داخليا بشكل أفضل مما هو عليه احلال يف تونس واملغرب، يعين مما البلدين
لالقتصاد مع وجود أفضلية للمغرب  ياستقرارمها الداخلفيالحظ اجتاه تونس واملغرب حنو تعزيز  2014من سنة 

سنة  %4.3مث اخنفض جمددا إىل  2013سنة  %5.7بعد أن كان  %4.6اليت اخنفض فيها املؤشر إىل 
مث اخنفض إىل  2013سنة  %6.9بعد أن سجلت  %5، يف حني جنده يف تونس قد اخنفض إىل 2015

ليبلغ  2014ضح ارتفاع قيمة العجز يف اجلزائر سنة ، وعلى خالف تونس واملغرب يت2015سنة  4.8%
مث ارتفع جمددا إىل مستوى قياسي سنة  2013سنة  %0.86من الناتج احمللي االمجايل بعد أن كان  7.98%
، وهو يعكس مدى افتقار السياسات املالية يف اجلزائر للمرونة الالزمة لتحقيق االستقرار %15.8قدره  2015

ا يف كل من املغرب وتونس االقتصادي الداخلي    ).2015و 2014خالل سنيت (مقارنة بنظريا

  :ثانيا ـــــ نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي الحقيقي

زيادة يف السلع واخلدمات تضمنه حلدوث  اعتباريعكس هذا املؤشر حجم السوق ومستوى تطوره على 
)  5-2(، ومن الشكل على السلع واخلدمات االستهالكية  عن قدرة الفرد يف حصولهيعربِّ املتاحة للفرد، أي أنه 

يتضح أن منحىن املؤشر يأخذ شكل اجتاه عام متزايد، حيث مع كل تقدم يف السنوات فإن متوسط نصيب الفرد 
اجلزائري من الناتج احلقيقي يرتفع، ونفس الشيء بالنسبة للمغرب وتونس حيث نالحظ أن منحىن املؤشر يف كال 

أيضا شكل اجتاه عام متزايد، وأهم ما يالحظ كذلك أن قيمة هذا املؤشر يف اجلزائر تفوق ما هي  البلدين يأخذ
  عليه يف املغرب يف حني جندها أقل مما هي عليه يف تونس خالل كل سنوات الفرتة، 

تطور نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي الحقيقي في كل من الجزائر ): 5-2(الشكل رقم 
  )بالدوالر أمريكي) (2015-2009(رب خالل الفترة وتونس والمغ

  
  .بامللحق) 03(عداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم إمن  :المصدر
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  ):استقرار السياسة النقدية(ثالثا ـــــ مؤشر معدالت التضخم 

الداخلي يستخدم هذا املؤشر لتلخيص تطورات السياسة النقدية يف سعيها حنو تدعيم استقرار التوازن 
، وكما هو معلوم فإن االرتفاع يف معدالت التضخم من شأنه افساد املناخ االستثماري من خالل 1لالقتصاد

تدين الثقة يف العملة الوطنية وما ينتج عن ذلك من تأثريات مباشرة على سياسات التسعري وتكاليف االنتاج 
ثماري، حيث يتجه املستثمر لألنشطة قصرية األجل واألرباح ورأس املال، كما أنه يؤدي إىل تشويه النمط االست

  .2ويبتعد عن االستثمارات املنتجة اليت تتطلب آفاقا بعيدة املدى

ارتفاع قيمته يف اجلزائر عما ) 6-2(وبالنسبة ملستويات هذا املؤشر يف الدول الثالث نالحظ من الشكل رقم 
أخذ املؤشر يف  2013، وبدء من 2012-2009هي عليه يف كل من تونس واملغرب خالل سنوات الفرتة  

اجلزائر باالخنفاض ليبلغ مستويات أقل مما هي عليه يف تونس وأكرب من املغرب، وهو ما يعين استقرارا لألسعار يف 
، ويف السنوات املتبقية أصبحت )2012- 2009(كل من املغرب وتونس مقارنة باجلزائر خالل سنوات الفرتة 

  .    املغرب مث تليها اجلزائراألسعار أكثر استقرارا يف

تطور معدالت التضخم في كل من الجزائر والمغرب وتونس خالل الفترة ): 6-2(الجدول رقم 
)2009 -2015) (%(  

  
  .بامللحق) 03(عداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم إمن  :المصدر

لالقتصاد اجلزائري مقارنة بكل بعد عرض وحتليل املؤشرات السابقة اتضح لنا مدى ضعف األداء الداخلي 
، وزيادة على هذا فإن مؤشرات األداء )2015-2014بشكل خاص خالل السنتني (من تونس واملغرب 

الداخلي اخلاصة باجلزائر ال تعدو أن تكون مؤشرات ظاهرية هشة ال تعكس الواقع احلقيقي ألداء االقتصاد 
الفرد من امجايل الناتج احمللي احلقيقي يف اجلزائر يرجع يف الوطين على املستوى الداخلي، حيث أن ارتفاع نصيب 

                                                             
  .17نفس المرجع، ص  1
  . 217ناجي بن حسین، مرجع سابق، ص  2
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األساس للتحسن املسجل يف عائدات احملروقات بفعل ارتفاع أسعارها يف األسواق الدولية، كما أن السياسات 
ول املالية يف اجلزائر تفتقر للمرونة الكافية نتيجة العتمادها الكبري واملستمر على احملروقات كمصدر وحيد للحص

ا، األمر الذي جعلها تفقد القدرة على حتقيق التوازن االقتصادي الكلي الداخلي مع   على اجلزء األكرب من ايرادا
  .كل اخنفاض يف أسعار البرتول يف األسواق الدولية، واجلدول التايل يوضح ذلك

زائر خالل الفترة مساهمة المحروقات في إجمالي ايرادات الميزانية العامة في الج): 8-2(الجدول رقم 
)2009 -2015 (  

  .، املالحق2015-2014-2013الباحث باالعتماد على تقارير بنك اجلزائر للسنوات من اعداد : المصدر

مدى املسامهة الكبري للمحروقات يف امجايل إيرادات امليزانية العامة، حيث بلغت ) 8-2(يتضح من اجلدول 
أخذت نسبة املسامهة يف  2012، وبدء من 2011مث أخذت يف االرتفاع حىت  2009سنة  65.6%

ويعود ذلك بشكل رئيسي إىل اخنفاض قيمة إيرادات  2015سنة  %46.5االخنفاض املستمر حىت بلغت 
أخذ نفس  ، وهو ما جعل منحىن امجايل إيرادات امليزانية ي)ال إىل ارتفاع االيرادات خارج احملروقات(احملروقات 

  .شكل منحىن ايرادات امليزانية العامة من احملروقات كما يتضح من الشكل رقم 

تطور اجمالي ايرادات الميزانية العامة ونصيب المحروقات منها في الجزائر خالل ): 7-2(الشكل رقم 
  ).بالمليار دينار) (2015- 2009(الفترة 

  
  ).8- 2(رقم عداد الباحث باالعتماد على اجلدول إمن : المصدر

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009  السنوات

إيرادات الميزانية 
  من المحروقات

 2373.5 3388.4 3678.1 4184.3 3979.7 2905  2412.7  )مليار دينار(المبلغ 
 46.5 59 61.7 66 68.7 66.1  65.6  )%(المساهمة في االجمالي 

 5103.1 5738.4 5957.5 6339.3 5790.1 4392.9  3676  )مليار دينار(العامة  إجمالي إيرادات الميزانية
-713.1  )مليار دينار(عجز الميزانية العامة   178.2-  168.6-  710.9-  143.7-  1375.3-  2621.7-  

 53.06 100.23 108.97 111.04 112.94 80.15  62.25  )دوالر للبرميل(أسعار البترول 



       سیاسة التحفیز على االستثمار وانعكاسها على واقع االستثمار في الجزائر: الثانيالفصل 
 

 
 

121 

ا، جند أن هذا  إىل  يؤديونتيجة هلذا االعتماد الكبري للجزائر على ايرادات احملروقات كمصدر رئيس لنفقا
، حيث )8-2(زيادة مقدار العجز يف امليزانية العامة مع كل اخنفاض يف أسعار احملروقات كما يبينه اجلدول 

قات وقيمة العجز يف امليزانية العامة، إذ نالحظ خالل يتضح وجود نوع من التناسب العكسي بني أسعار احملرو 
زيادة ايرادات امليزانية العامة من (أن كل زيادة يف أسعار احملروقات  2011و 2010و 2009السنوات 
جند أن كل اخنفاض يف  2012تؤدي إىل اخنفاض قيمة العجز يف امليزانية العامة، مث بدء من سنة ) احملروقات

يؤدي إىل اخنفاض امجايل ايرادات امليزانية العامة ) اخنفاض ايرادات امليزانية العامة من احملروقات(أسعار احملروقات 
سنة ) مليار دينار 2621.7-(وهو ما يؤدي بدوره إىل زيادة قيمة العجز يف امليزانية حىت بلغ أقصى قيمة له 

  .ر للربميلدوال 53.06ملا بلغ سعر احملروقات أدىن قيمة له واملقدرة بـ  2015

وانطالقا من هذا الواقع جند أن ويف ظل استمرار اخنفاض أسعار البرتول فإن سعي الدولة الستعادة التوازن 
باتباعها لسياسات ) التخفيف من عجز امليزانية بشكل يسمح بتمويله دون نشوء ضغوط تضخمية(الداخلي 

بشكل أكرب، فمثال عند اللجوء إىل سياسة مالية نقدية أو مالية معينة قد يؤدي إىل تشوه املناخ االستثماري 
كالضريبة على أرباح (ألجل زيادات االيرادات العامة من خالل رفع معدالت الضرائب والرسوم على الشركات 

أو استحداث ضرائب جديدة فإن ) الشركات والرسم على النشاط املهين والرسم على العقار الصناعي والتجاري
ى املستثمر مما قد يعيقه على توسيع نشاطه بل قد يدفعه لتوقيفه، أما إذا تعلق األمر ذلك يزيد من العبء عل

بالضريبة على الدخل االمجايل والرسم على القيمة املضافة فإن رفعها سيؤدي إىل تثبيط وختفيض الطلب الفعال 
ياسة مالية ألجل تقليص على السلع واخلدمات وهو ما يعد كذلك افساد للمناخ االستثماري، أما عند انتهاج س

النفقات العمومية فإن ذلك من شأنه أيضا افساد املناخ االستثماري، وذلك ملا للنفقات العمومية من دور مهم 
  .وفعال يف حتفيز وحث الطلب الفعال

كما أن اللجوء إىل سياسة نقدية توسعية من خالل زيادة عرض النقود ستؤدي إىل حتفيز الطلب الكلي على 
اخلدمات ومع عدم قدرة اجلهاز االنتاجي الوطين على تلبية هذه الزيادة يف الطلب فإن ذلك بال شك السلع و 

  .سيؤدي إىل زيادة معدالت التضخم وإفساد املناخ االستثماري بشكل أكثر

  :  مؤشرات األداء االقتصادي الخارجي: الفرع الثاني

أو (االختالف بينها سنعتمد على مؤشرات العجز لدراسة األداء االقتصادي اخلارجي بالدول الثالث ومدى 
كنسبة من امجايل الناتج احمللي، واالحتياطات من العملة ) ميزان املدفوعات(يف ميزان احلساب اجلاري ) الفائض

  .الصعبة وتغطيتها للواردات باإلضافة إىل مؤشر املديونية اخلارجية كنسبة من امجايل الناتج احمللي
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 ):التوازن الخارجي(في ميزان الحساب الجاري كنسبة من اجمالي الناتج المحلي أوال ـــــ العجز 

يستخدم هذا املؤشر لتلخيص تطورات سياسة سعر الصرف يف سعيها حنو تأسيس التوازن اخلارجي 
وتعد هذه النسبة أحد أهم مؤشرات االستقرار االقتصادي الكلي اخلارجي واجتاهها حنو االخنفاض  1لالقتصاد،

 إىل جناح السياسات يف حتقيق هدف االستقرار االقتصادي، وتوضح األدبيات املتخصصة أن العربة فيما يشري
ذا املؤشر تكمن يف عدم قابلية العجز لالستمرار وأنه ال توجد قاعدة ثابتة تبني حجم العجز الذي ميكن  يتعلق 

ار الصرف على اعتبار أن اخنفاض سعر حتمله، وتعتمد عملية ادارة العجز اخلارجي اعتمادا حرجا على أسع
 .2الصرف يعد عامال مشجعا للصادرات ومثبطا للواردات

وباالعتماد على هذا املؤشر جند أن التوازن االقتصادي اخلارجي يف اجلزائر أكثر استقرارا مقارنة بكل من 
، حيث من   2015، ليصبح أقل استقرارا منهما سنة 2014-2009تونس واملغرب خالل كل سنوات الفرتة  

يتضح أن نسبة رصيد احلساب اجلاري إىل امجايل الناتج احمللي يف اجلزائر أفضل مما هي عليه ) 8- 2(الشكل رقم 
، مع مالحظة أن اجلزائر مل 2015يف كل من تونس واملغرب خالل كل سنوات فرتة الدراسة باستثناء سنة 

ا اجلاري سوى سنيت  مقابل تسجيله يف املغرب وتونس خالل   2016و 2014تسجل عجزا يف رصيد حسا
 .كل سنوات الدراسة

تطور مؤشر رصيد الحساب الجاري إلى اجمالي الناتج المحلي في كل من ): 8-2(الشكل رقم 
  2015-2009الجزائر والمغرب وتونس خالل الفترة 

  
  .بامللحق) 03(عداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم إمن : المصدر

  

                                                             
  17ص.،2000المؤسسة العربیة لضمان االستثمار، تقریر مناخ االستثمار في الدول العربیة   1
  .220ناجي بن حسین، مرجع سابق، ص   2
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  :ـــــ مؤشر إجمالي الدين الخارجي إلى اجمالي الناتج المحليثانيا 

إن اجتاه قيم مؤشر إمجايل الدين اخلارجي إىل امجايل الناتج احمللي حنو االخنفاض يعد من أهم مسات حسن 
األداء اخلارجي لالقتصاد والذي بدوره يعمق ويعزز من حسن األداء الداخلي، على اعتبار أن الرتفاع امجايل 

ديون اخلارجية أثرا سلبيا على االقتصاد خاصة يف حال استغلت يف عملية االسترياد لتلبية الطلب احمللي على ال
السلع الغذائية واالستهالكية بدل استغالهلا يف استرياد السلع الرأمسالية املنتجة، ويتجلى هذا األثر السليب يف كون 

ية من الناتج احمللي االمجايل وتشكل انتقاصا للموارد املالية األعباء املرتفعة للمديونية ستستحوذ على نسب عال
اليت كان من املمكن أن تتجه لالدخار والتوسع االقتصادي، كما أن ارتفاع قيمة خدمة الدين املرافقة الرتفاع 
الدين اخلارجي سيضاعف من هذا األثر من خالل تشكيله عبئا إضافيا على النقد األجنيب املتاح لتمويل 

  .اردات خاصة من السلع الرأمساليةالو 

ا اجلزائر مقارنة بكل من ) 9-2(وباالعتماد على هذا املؤشر نالحظ من الشكل رقم  األفضلية اليت تتميز 
تونس واملغرب، حيث يتضح االخنفاض الكبري لقيم هذا املؤشر يف اجلزائر مقارنة بتونس وبدرجة أقل باملغرب 

ذا نالحظ أن منحىن املؤشر يأخذ اجتاه عام متناقص يف اجلزائر يف حني جنده خالل كل السنوات، وزيادة على ه
يأخذ شكل اجتاه عام متزايد يف تونس واملغرب، وهو ما يعين توسع املغرب وتونس يف املديونية اخلارجية مقابل 

  .اعراض اجلزائر عن ذلك بل أقبلت على تسديدها

خارجي إلى اجمالي الناتج المحلي في كل من تطور مؤشر اجمالي الدين ال): 9-2(الشكل رقم 
  2015-2009الجزائر والمغرب وتونس خالل الفترة 

  
  .بامللحق) 03(من اعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم : المصدر
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  :حتياطات الرسمية وتغطيتها للواردات ثالثا ـــــ إجمالي اإل

املؤشر تعرب عن حسن األداء اخلارجي لالقتصاد، وبالنظر على خالف املؤشر السابق فإن ارتفاع قيمة هذا 
اخلاص باجلزائر لشكل اجتاه عام متناقص فاملالحظ  إىل قيم املؤشر بالدول الثالث فإنه رغم أخذ منحىن املؤشر

على تغطية ) مقارنة بتونس واملغرب(أن االحتياطات الرمسية للجزائر هلا قدرة كبري ) 10-2(من الشكل رقم 
شهر  25.92وذلك خالل كل سنوات الدراسة، وقد سجل هذا املؤشر أدىن فرتة بـ ) عدد األشهر(ات الوارد
شهر  5.81يف حني جنده يف كل من تونس واملغرب وخالل كامل فرتة الدراسة مل يتجاوز  2015سنة 

  .شهر على الرتتيب 7.57و

حتياطات الرسمية أن تطور عدد أشهر الواردات التي يمكن إلجمالي اال): 10-2(الشكل رقم 
  2015-2009تغطيها في كل من الجزائر والمغرب وتونس خالل الفترة 

  
  .بامللحق) 03(عداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم إمن : المصدر

مما هو عليه احلال يف تونس واملغرب، ) ظاهريا(وعليه مما سبق ميكن األداء اخلارجي لالقتصاد اجلزائري أفضل 
ال تعدو أن تكون ) مؤشرات األداء الداخلي(رات األداء اخلارجي اخلاصة باجلزائر وكسابقتها غري أن مؤش

مؤشرات ظاهرية هشة ال تعكس الواقع احلقيقي ألداء االقتصاد الوطين على املستوى اخلارجي، وهي عرضة 
يار ألسعار احملروقات، على اعتبار أن هذه األخرية تساهم بنسب ك برية يف إمجايل صادرات لالختالل مع أي ا

يبني ذلك، ) 9- 2(رقم على عكس املغرب وتونس، واجلدول ) مسامهة كبرية يف توفري النقد األجنيب(اجلزائر 
مدى املسامهة الكبرية للمحروقات يف إمجايل صادرات اجلزائر، حيث مل تنزل حتت نسبة  خاللهيتضح من حيث 

ا يف تونس مل تتجاوز  ومع ذلك بقيت النسبة 2015و 2014إال سنة  98%   %16.78مرتفعة، يف حني أ
  ..%7.22وقدرها  2013، أما باملغرب فإن أكرب مسامهة سجلت سنة 2012كأعلى مسامهة سنة 
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تطور مساهمة المحروقات في اجمالي الصادرات في كل من الجزائر والمغرب ): 9-2(الجدول رقم 
  )2015-2009(وتونس خالل الفترة 

  

  
مركز األحباث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول االسالمية، بتاريخ  :المصدر

     fr.php-step1-http://www.sesric.org/baseind               :على الرابط التايل 15/09/2017

الكبرية للمحروقات يف إمجايل صادرات اجلزائر جند أن مؤشرات التوازن اخلارجي تتأثر وكنتيجة هلذه املسامهة 
بامللحق ميكن مالحظة ) 03(واجلدول رقم ) 10- 2(تأثرا كبريا بالتغريات يف أسعار احملروقات، ومن اجلدول رقم 

الرصيد إىل امجايل  وجود نوع من التناسب الطردي بني أسعار احملروقات ورصيد احلساب اجلاري ونسبة هذا
فإن كل ارتفاع يف سعر البرتول يؤدي إىل ارتفاع فائض احلساب  2009الناتج احمللي، حيث بدء من سنة 

 2011اجلاري ومعه مؤشر الفائض إىل امجايل الناتج احمللي، وملا بلغ سعر البرتول أعلى قيمة له سنة 
مليار دوالر وهو كذلك ما  17.766له بـ  سجل كذلك فائض احلساب اجلاري أعلى قيمة) دوالر 112.94(

بدء سعر البرتول   2012، وبدء من %9.9وافق بلوغ مؤشر الفائض إىل امجايل الناتج احمللي أعلى قيمة له بـ 
يف االخنفاض ومعه قيمة الفائض يف احلساب اجلاري وكذلك مؤشر الفائض إىل امجايل الناتج احمللي، وعند بلوغ 

-فإنه مت تسجيل أول عجز يف رصيد احلساب اجلاري قدره  2014دوالر سنة  100.23سعر البرتول لـ 
وكنتيجة لإلخنفاض  2015من امجايل الناتج احمللي، أما سنة  %4.41مليار دوالر أي ما نسبته  9.277

فإن العجز يف رصيد احلساب اجلاري بلغ مستوا  قياسيا قدر بـ ) دوالر 53.06(احلاد يف سعر البرتول 
  .مليار دوالر  27.476- من امجايل الناتج احمللي أي ما قيمته  16.56%

في ) ميزان المدفوعات(تطور أسعار المحروقات ورصيد الحساب الجاري ): 10-2(الجدول رقم 
  ). 2015-2009(الجزائر خالل الفترة 

  .املالحق 2015- 2014-2013عداد الباحث باالعتماد على تقارير بنك اجلزائر للسنوات إمن  :المصدر

االقتصادية الكلية يف اجلزائر سواء على املستوى الداخلي أو مما سبق يتضح لنا مدى هشاشة التوازنات 
القدرة على التأثري فيها، وتتمثل يف خمتلف ) اجلزائر(اخلارجي، وذلك الرتباطها القوي بعوامل خارجية ليس هلا 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009  السنوات
 95.84 97.23 98.34 98.40 98.33 98.31 98.34 الجزائر
 2.00 5.07 7.22 5.76 4.34 3.31 3.58 المغرب
 7.21 13.19 15.21 16.78 14.55 14.17 13.63 تونس

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009  السنوات
)مليار دوالر(رصيد الحساب الجاري   0.402 12.149 17.766 12.418 1.153 -9.277  -27.476  

)دوالر للبرميل(أسعار البترول   62.25  80.15 112.94 111.04 108.97 100.23 53.06 

 %: الوحدة 

http://www.sesric.org/baseind
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ا العمل على ختفيض الطلب العاملي على البرتول أو زيادة عرضه ومن مث اخنفاض أسعا ره يف العوامل اليت من شأ
األسواق العاملية، كانكماش اقتصاديات الدول املتقدمة أو جلوء هذه األخرية إىل ابتكار واستعمال بدائل للبرتول، 

) مقارنة باجلزائر(وباملقابل جند أن التوازنات االقتصادية الكلية يف كل من تونس واملغرب تعد أكثر استقرارا 
  .لضعف ارتباطها بإيرادات احملروقات

  .تقييم المناخ االستثماري حسب المؤشرات النوعية: الثانيالمطلب 

 توجد العديد من املؤشرات الدولية اليت تعرب عن نظرة احملللني االقتصاديني ورجال األعمال الدوليني إىل
األوضاع يف دولة ما كموقع لالستثمار من وجهة نظر املستثمر األجنيب، وباعرتاف واضعي هذه املؤشرات فهي مل 

بعد إىل مرحلة الدقة الكاملة والثبات وال ختلو من األخطاء، لكنها حتما تعترب من الوسائل واألدوات اليت تصل 
تزكي القرار االستثماري وترجحه، فقد أثبتت عدة دراسات أن هناك صلة احصائية قوية بني ترتيب القطر أو 

  .  1درجته يف بعض هذه املؤشرات وبني مقدار ما جيذبه من استثمار أجنيب

سنكتفي يف هذا اجلانب بتناول مقارنة باملغرب وتونس وملعرفة مكانة اجلزائر وتقييم مناخها االستثماري 
مؤشرين مهمني، األول هو مؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال للبنك الدويل، والثاين مؤشر االدارة الرشيدة 

  . ملعهد البنك الدويلممثال يف مؤشراته الفرعية الست ) احلوكمة(

  .مؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال للبنك الدولي: الفرع األول

تطور ترتيب كل من اجلزائر وتونس واملغرب عامليا وفق مؤشر سهولة ممارسة ) 11- 2(يبني اجلدول رقم 
 181بني  من 132حلت يف املرتبة  2009أن اجلزائر سنة  نالحظ أنشطة األعمال للبنك الدويل، ومن خالله

ا تتدحرج يف الرتتيب حىت حلت سنة  من بني  163يف املرتبة  2016دولة، ومع كل تقدم يف السنوات فإ
عرف مرحلتني، حتسن من املرتبة  2016إىل  2009دولة، يف حني نالحظ أن ترتيب تونس من سنة  189

ومع ذلك   2016نة س 74مث تدحرج حىت حلت يف املرتبة  2012سنة  74إىل املرتبة  2009سنة  73
سنة  128فخالل كل سنوات الدراسة حلت أفضل من اجلزائر، أما بالنسبة للمغرب فقد حلت يف املرتبة 

وقد جاءت هي األخرى   2016سنة  75وقد كان االجتاه العام لرتتيبها يف حتسن مستمر حتىى حلت  2009
  .أفضل من  اجلزائر يف كل السنوات

أيضا أنه زيادة على أن املغرب وتونس حلتا أفضل من اجلزائر  فإن  يتضح) 11-2(ومن اجلدول رقم 
أفضل من مؤشر املعدل املتوسط ) 2016-2012(خالل الفرتة ) 2012باستثناء املغرب سنة (مؤشريهما 

  .للشرق األوسط ومشال أفريقيا، يف حني أن اجلزائر جاءت دون هذا املعدل خالل كل السنوات

                                                             
  .228ناجي بن حسین، مرجع سابق، ص   1
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ترتيب الجزائر وتونس والمغرب حسب مؤشر سهولة ممارسة أنشطة  تطور: )11-2(الجدول رقم 
  .األعمال للبنك الدولي

من إعداد الباحث باالعتماد على التقارير السنوية للبنك الدويل واملتعلقة مبمارسة أنشطة األعمال يف  :المصدر 
  .2016إىل  2009اجلزائر للسنوات من 

مما سبق تبني لنا تقدم ترتيب املغرب وتونس على اجلزائر وفق مؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال للبنك 
ن مث اختاذ االصالحات الالزمة سنقوم فيما يأيت بدراسة مركبات هذا الدويل، وللوقف على أسباب ذلك وم

املؤشر يف كل من اجلزائر واملغرب وتونس، واليت تشمل كافة العوامل اليت تتعلق ببيئة أداء األعمال، ومدى مالءمة 
 مع التعاملو  اطالنش بدءاجلوانب املؤسسية واالجرائية وأية تغريات تطرأ على آليات وقوانني تأسيس املشاريع و 

عرب احلدود  لتجارةوا الضرائب دفعاألقيلة و  املستثمرين محايةو  االئتمان على احلصولو  امللكية تسجيلو  الرتاخيص
 .وتسوية حاالت االعسار العقود تنفيذو 

  ):Starting a Business(بدء النشاط  ـــــ أوال

نشاط  لبدء األعمال صاحب منشأة من رمسياً  املطلوبة اإلجراءات يسجل تقرير ممارسة أنشطة األعمال مجيع
واستيفاء أية  الالزمة، والتصاريح الرتاخيص استخراج كافة اإلجراءات هذه جتاري وتشغيله، وتتضمن أو صناعي

بالشركة واملوظفني، ويتم حساب  تتعلق املختصة اجلهات لدى مطلوب تسجيلها بيانات أو إثباتات أو إشعارات
  : 1باالعتماد على أربع مؤشرات فرعية تتمثل يف) مث ترتيب الدول حسبهومن (مؤشر بدأ النشاط 

 عدد االجراءات القانونية الالزمة لتأسيس شركة وتشغيلها. 
  ؛)باأليام(املدة الزمنية الالزمة الستكمال كل هذه االجراءات 
   ؛)من متوسط الدخل القومي للفرد %(التكلفة الالزمة الستفاء كل االجراءات 
  من متوسط الدخل القومي للفرد %(األدىن لرأس املال املدفوع احلد.( 

                                                             
- 78، مطبوعة مشتركة لدار بالجریف ماكمیالن للنشر ومؤسسة التمویل الدولیة والبنك الدولي،  ص 2010تقریر ممارسة أنشطة األعمال   1

79.  

 2016 2015 2014 2013 2012  2011  2010 2009  السنة
 163 154 153  152  148 136 136 132  الجزائر

 74 60 51 50 46  55  69  73  تونس

 75 71 87 97 94  114  128  128  المغرب

 114 106 107 98 93  -  -  -  )المتوسط(الشرق األوسط وشمال افريقيا 

 189 189 189  185  183 183 183 181  عدد الدول التي شملتها دراسة البنك 
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، وتدهورت مكانتها مع 141حلت يف املرتبة  2009بامللحق نالحظ أن اجلزائر سنة ) 4(ومن اجلدول رقم 
دولة، يف حني عرفت  سنة  189من بني  164حيث احتلت املرتبة  2014كل تقدم يف السنوات حىت سنة 

، ومن نفس اجلدول نالحظ تسجيل 145يف الرتبة  2016مث تدهورت سنة  2009نفس ترتيب  2015
أما املغرب فقد سجلت  2016سنة  103إىل املرتبة  2009سنة  37تونس لتدهور مستمر يف الرتتيب من 

  .تذبذب يف الرتتيب إال أن املالحظ أن ترتيب كال البلدين كان أفضل من ترتيب اجلزائر

بامللحق نالحظ أن ذلك ) 4(زائر مقارنة بتونس واملغرب ومن نفس اجلدول رقم وعن سبب تدهور ترتيب اجل
  :يرجع لتدهور كل املؤشرات الفرعية يف اجلزائر مقارنة بالدولتني، حيث

  12و 2015سنة  13و 2014- 2009اجراء خالل الفرتة  14عدد اجراءات بدأ النشاط يف اجلزائر 
خالل الفرتة  6الل كل السنوات ويف املغرب يف تونس خ 10، يف حني أن عددها 2016سنة 

 ،2016خالل سنة  4و 2015-2014خالل السنتني  5و 2013- 2009
  خالل كل سنة من السنوات التسع نالحظ أن الوقت الالزم إلمتام االجراءات يف اجلزائر أكرب من ما هو

 .  عليه يف كل من تونس واملغرب
  اجلزائر خالل كل سنة تزيد عن ما هي عليه يف تونس واملغربيف ) بالدوالر األمريكي(تكلفة االجراءات . 
  املطلوب يف تونس معدوم خالل كل الفرتة ويف املغرب اخنفض ) بالدوالر األمريكي(احلد األدىن لرأس املال

واستمر باالخنفاض حىت  2010دوالر سنة  333إىل  2009دوالر سنة  1438بشكل كبري من 
باقي السنوات، أما يف اجلزائر فزيادة على كونه أكرب من ما هو عليه يف وبقي كذلك  2013انعدم سنة 

 .جنده مرتفع يف باقي السنوات) 2012-2009(املغرب خالل الفرتة 

املناخ االستثماري (أما عند النظر لتطور املؤشرات الفرعية للجزائر بشكل مستقل عن املغرب وتونس 
 13من حيث اخنفض عدد االجراءات املتعلقة ببدء النشاط إىل  فإننا نالحظ تسجيل حتسن) للمستثمر احمللي

إجراء  خالل السنوات  14على الرتيتب بعد أن كان العدد  2016و 2015إجراء خالل سنيت  12مث 
يوم  25إىل  24السابقة، وزيادة على ذلك نالحظ تقلص يف الوقت املستغرق لتنفيذها حيث بعد أن ارتفع من 

على التوايل،  2016و 2015يوم خالل  20يوم مث إىل  22جنده قل إىل  2014و 2013و 2012سنة 
أما بالنسبة لتكلفة إمتام االجراءات فنجدها تأخذ اجتاه عام متزايد، عكس احلد األدىن لرأس املال املدفوع والذي 

  . يأخذ اجتاه عام متناقص

اص ببدأ النشاط مقارنة بتونس واملغرب  أي أنه ورغم عدم قدرة هذه التغيريات على حتسني ترتيب اجلزائر اخل
ا بصفة عامة تعترب إصالحات مهمة ومشجعة للمستثمر احمللي   .إال أ
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   ):Dealing with Licenses(إستخراج تراخيص البناء  ـــــثانيا  

 التشييد قطاع استيفاؤها يف األعمال منشأة يلزم اليت مجيع اإلجراءات األعمال أنشطة ممارسة تقرير يسجل
املثال،  سبيل على(املعين  باملشروع املستندات املتعلقة مجيع تقدمي اإلجراءات تلك معياري، وتشمل مستودع لبناء

 والتصاريح املوافقات والرتاخيص كافة على واحلصول املختصة؛ إىل األجهزة) املوقع وخرائط البناء خطط وتصاميم
ويسجل  .الضرورية املعاينات عمليات إمتام باإلضافة إىل املطلوبة؛ تاإلشعارا مجيع الالزمة؛ واستيفاء والشهادات

 اهلاتف وخط والصرف الصحي واملياه الكهرباء بتوصيل اإلجراءات املتعلقة أيضاً  األعمال أنشطة ممارسة تقرير
أو  كضمانة استخدامها ميكن حىت لتسجيل امللكية الالزمة اإلجراءات مجيع كذلك احتساب ويتم .األرضي
امللكية، ويتم حساب مؤشر استخراج تراخيص البناء ومن مث ترتيب الدول باالعتماد على ثالث  نقل ألغراض

مؤشرات فرعية هي عدد االجراءات القانونية الالزمة لبناء مستودع معياري، املدة الزمنية الالزمة الستكمال كل 
  .1 )من متوسط الدخل القومي للفرد %(ءات ، التكلفة الالزمة الستفاء كل االجرا)باأليام(هذه االجراءات 

بامللحق يتضح أن اجلزائر خالل كل سنة من سنوات الدراسة  حلت يف الرتتيب بعد  ) 5(ومن اجلدول رقم 
كل من تونس واملغرب وبفارق معترب خاصة بينها وبني املغرب، وعن سبب تدهور ترتيب اجلزائر مقارنة بالدولتني 

امللحق يتضح أن ذلك يرجع لتدهور املؤشرات الفرعية يف اجلزائر مقارنة بالدولتني، ب) 5(ومن نفس اجلدول رقم 
  :حيث

  ا يف اجلزائر أكرب مما هي عليه يف املغرب، أما مقارنة بالنسبة لعدد االجراءات وخالل كل سنة نالحظ أ
 بتونس فهي تزيد عنها باستثناء السنوات الثالث األخري حيث تتساوى؛

 سبة للوقت الالزم الختاذ هذه االجراءات فإنه يف اجلزائر يزيد عن ما هو عليه يف تونس نفس الشيئ بالن
وبأكثر  من مرتني خالل باقي السنوات، يف حني  2013- 2012بأكثر من ثالث مرات خالل سنيت 

ي مرة خالل السنوات الثالث األوىل وما يزيد عن املرتني خالل باق 1.5مقارنة باملغرب فهو ميثل حوايل 
 .السنوات

  أقل من ما هي عليه يف املغرب ) 2014- 2009(تكلفة االجراءات يف اجلزائر خالل كل سنة من الفرتة
) نسبة من البناء املعياري املشيد(حيث أن معدل التكلفة  2016و 2015وتونس، وكذلك األمر سنيت 

 . يف اجلزائر منخفض عن ما هو عليه يف الدولتني

لحق عند النظر لتطور املؤشرات الفرعية الثالث املعتمدة حلساب مؤشر احلصول بامل) 5(ومن اجلدول رقم 
  :يتضح ما يلي) مدى حتسن املناخ للمستثمرين احملليني(على رخصة البناء يف اجلزائر 

                                                             
  .81-80نفس المرجع، ص ص   1
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   إجراء  22حيث بعد أن كان  2012بالنسبة لعدد االجراءات الالزمة اخنفضت مرتني، األول سنة
وبقي كذلك حىت إخنفض جمدد  2012إجراء سنة  19وىل جنده اخنفض إىل خالل السنوات الثالث األ

 .2016و 2015إجراء سنة  17إىل 
  يوم مث ارتفع إىل  240إمتام هذه االجراءات خالل كل سنة من السنوات الثالث األوىل كان يستغرق

سنيت يوم  204يوم مث إىل  241مث إخنفض إىل  2013وبقي كذلك سنة  2012يوم سنة  281
 .2016يوم سنة  204على التوايل وبقي  2015و 2014

  دوالر سنة  2767مث ارتفعت باستمرار حىت بلغت  2010أما بالنسبة للتكلفة فقد اخنفضت سنة
فقد قدرت التكلفة  2015، وبالنسبة لسنة )دوالر 2042( 2009وهي قيمة تفوق قيمة  2014

 .%0.9إىل  2016من تكلفة البناء املعياري مث ارتفعت سنة  %0.7بـ

ومنه نستطيع القول أن املستثمر احمللي مل يستفد من تسهيالت يف ما خيص احلصول على رخصة البناء سوى 
  . ختفيض يف عدد االجراءات واملدة اليت تستغرقها، يف حني شهدت التكلفة اجتاه عام متزايد

  :  )Registering Property(ية تسجيل الملك ـــــ ثالثا

ا امللكية وتسريع تسجيل عملية تبسيط يؤدي  منشآت متكني وتشجيع أصحاب إىل تكلفتها واخنفاض وتري
ا،  ولرتتيب الدول وفق هذا املؤشر يسجل  أنشطتهم مزاولة الرتكيز على من واملشاريع األعمال االستثمارية وزياد

 األعمال منشآت إحدى عند قيام الضرورية لإلجراءات الكامل التسلسلتقرير ممارسة أنشطة األعمال 
 املشرتي أي  امسها إىل امللكية سند نقل مث ، ومن)البائع(  أخرى أعمال منشأة من )أصل( بشراء عقار)املشرتي(

يدة، جد قروض على حصوهلا عند وكضمانة عينية أعماهلا، أنشطة لتوسيع العقار املشرتى استخدام ميكنها حىت
الضرورية،   على املستندات باحلصول العملية هذه وتبدأ .ذلك اقتضى األمر إذا أخرى أعمال منشأة إىل بيعه أو

املعاملة  هذه وتُعترب .األمر اقتضى إذا النافية للجهالة باملعاينة والقيام الضرورة، عند ملكية البائع سند من كنسخة
العقار   هذا للمشرتي استخدام ميكن وعندما الغري، مواجهة يف امللكية بسند االحتجاج ميكن عندما مستوفاة
) ومن مث ترتيب الدول(بيعه، ويتم حساب هذا املؤشر  إعادة أو مصريف قرض للحصول على عينية كضمانة

    1:باالعتماد على املؤشرات الفرعية الثالث التالية

  قانونيا من شركة إىل أخرى؛عدد االجراءات الالزمة لنقل سند امللكية اخلاص بعقار نقال 
  ؛)باأليام(املدة الزمنية الالزمة المتام كل االجراءات 
  من قيمة العقار %(التكلفة الالزمة الستيفاء كل االجراءات.(  

                                                             
  .84نفس المرجع، ص  1
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بامللحق يتضح إحتالل تونس واملغرب ملراتب متقدمة عن اجلزائر وخباصة تونس اليت ) 6(ومن اجلدول رقم 
ة خالل السنوات السبع األوىل وهو ما يعكس صعوبة حصول املستثمر يف اجلزائر مرتب 100تقدمتها بأكثر من 

  . على سندات امللكية مقارنة بالدولتني وهو عامل منفر للمستثمرين األجانب

وعن سبب تدهور ترتيب اجلزائر بالنسبة ملؤشر تسجيل امللكية فيعود لتدهور مؤشراته الفرعية مقارنة مبا هي 
  :بامللحق  يتضح ما يلي) 6(غرب،  حيث من اجلدول رقم عيله يف تونس وامل

  إجراءات، وتزيد عن  10إىل  6عدد االجراءات الالزمة يف اجلزائر تزيد عن العدد الالزم يف تونس بـني
 .إجراءات 6العدد الالزم يف املغرب بني إجرائني إىل 

 اجلزائر حيث وصل الفارق أقصاه بـ الوقت املستغرق إلمتام هذه االجراءات يف تونس يقل عن املستغرق يف 
أيام، يف  8بـ  2011و 2010يف حني أدىن فارق سجل سنيت  2014و 2013يوم خالل سنيت  24

لتتساوى خالل سنيت  2009أيام فقط خالل  4حني  جتاوزت املدة يف اجلزائر ما هي عليه يف املغرب بـ 
وبدء  2013و 2012اجلزائر سنىت  مث أصبحت يف املغرب تزيد عن ما هي عليه يف 2011و 2010

 .يوم 25بـ  2016أصبحت املدة يف اجلزائر أكرب حىت وصل الفارق أقصاه سنة  2014من 
  التكلفة الالزمة  وخالل كل سنة نالحظ أن معدهلا من قيمة العقار يف اجلزائر يفوق معدهلا من قيمة

 . العقار يف كل من تونس واملغرب

وعند النظر لتطور املؤشرات الفرعية الثالث املعتمدة حلساب مؤشر تسجيل بامللحق ) 6(من اجلدول رقم 
  :امللكية باجلزائر يالحظ ما يلي 

  وبقي   11حتسن معترب لتصبح  2010شهدت سنة سنة  2009سنة  14بعد أن كان عدد االجراءات
 .2016إجراءات وبقيت كذلك حىت  10إذ أصبحت  2012كذلك حىت سجل حتسن آخر سنة 

 2010من قيمة العقار سنة  %7.5إمتام االجراءات شهدت حتسن واحد حيث وبعد أن كانت  تكلفة 
 .2016وبقيت كذلك حىت  2010سنة  %7.1إخنفضت إىل 

  2009يوم سنة  51بعد أن كان  2010يوم سنة  47الوقت الالزم المتام االجراءات اخنفض إىل 
على التوايل  2013و  2012سنيت يوم  63يوم مث  48مث ارتفع إىل  2011وبقي كذلك سنة 

 .يوم 55إىل  2015واخنفض سنة 

من ) بشكل رئيسي يف املؤشرين الفرعيني األولني(وعليه وكاحلالتني السابقتني جند أن هناك نوع من التحسن 
  .شأنه تشجيع املستثمرين احملليني
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  : ) Getting Credit(الحصول على االئتمان  ـــــ رابعا

 ممارسة تقرير االئتمان دائما على أنه من أهم العوائق لتشغيل ومنو الشركات، لذا يقوميصنف احلصول على 
ذا املؤشر هي جمموعة احلقوق أنشطة األعمال  القانونية بقياس جمموعتني من املؤشرات الفرعية تتعلق 

موعة  وتصف ونطاق تغطيتها، االئتمانية املعلومات نظم نوعية واملقرضني إىل جانب جمموعة للمقرتضني ا
اإلقراض وذلك من خالل مؤشر  تسهيل واإلفالس يف الرهنية الضمانات قوانني فعالية املؤشرات مدى من األوىل

 تقيس ، بينما)للداللة على أعلى مستوى 10للداللة على أضعف مستوى و  0ويعترب (قوة احلقوق القانونية 
موعة  االئتمانية ونطاقها املعلومات تغطية مدى) 6-0(تمانية الثانية من خالل مؤشر عمق املعلومات االئ ا
االئتمانية، أي أن املؤشر الثاين ينطوي  للمعلومات واخلاصة العامة يف السجالت عليها احلصول وسهولة ونوعيتها

على مؤشرين فرعيني، األول يتمثل يف تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية والذي يبني عدد االفراد 
، ويتمثل )كنسبة مئوية من السكان البالغني(لشركات املدرجني يف السجالت العامة للمعلومات االئتمانية وا

الثاين يف تغطية املراكز اخلاصة للمعلومات االئتمانية والذي يبني عدد االفراد والشركات املدرجني يف مراكز 
    : 1)كنسبة مئوية من السكان البالغني(املعلومات االئتمانية اخلاصة 

بامللحق نالحظ أن اجلزائر حلت يف مراتب متأخرة يف حني تقدمتها تونس خالل كل ) 7(ومن اجلدول رقم 
مرتبة، أما مقارنة باملغرب وباستثناء  21بـ  2014مرتبة وأدناها سنة  55بـ  2015السنوات كان أقصاها سنة 

الرتتيب، وسجل أكرب فارق  حيث تساوى ترتيب البلدين فإن باقي السنوات شهدت تقدم املغرب يف 2009
  .  مرتبة 21بـ  2014مرتبة وأقل فارق سنة  67بـ  2016سنة 

بامللحق يبني أن درجة محاية القوانني حلقوق املقرضني واملقرتضني متساوية يف الدول ) 7(ومبا أن اجلدول رقم 
سبب تدهور ترتيب اجلزائر فإن ) مؤشر احلقوق القانونية متساوي خالل كل سنة من السنوات الثمانية(الثالث 

يعود لتدهور مؤشرها لعمق املعلومات االئتمانية، حيث أن عملية االقراض يف تونس واملغرب أسهل من ما هي 
وذلك لكون قيمة مؤشر العمليات اإلئتمانية فيهما خالل كل  8عليه يف اجلزائر خالل كل سنة من السنوات 

، وهذه الوضعية )حيث أن اجلزائر تساوت مع املغرب 2009نة باستثناء س(سنة يزيد عن قيمته يف اجلزائر 
بدورها نتجت عن تدهور قيم مؤشريها الفرعيني حيث يتضح من نفس ) عمق املعلومات االئتامنية(للمؤشر 

اجلدول أن معدل التغطية لإلفراد والشركات من قبل السجالت العامة واملكاتب اخلاصة يف دوليت اجلوار خالل  
  .بكثري عن معدل التغطية يف اجلزائر كل سنة يزيد

بامللحق وعند النظر لتطور املؤشرين الفرعني املعتمدين حلساب مؤشر احلصول على ) 7(ومن اجلدول رقم 
  :االئتمان باجلزائر يالحظ ما يلي 
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  وهي درجة (خالل كل سنة من السنوات الست  3مؤشر احلقوق القانونية وبعد أن كان يف الدرجة
، وهو ما يعين تدين 2016وبقي كذلك سنة  2حيث اخنفض للدرجة  2015تدين سنة شهد ) ضعيفة
 .اإلقراض تسهيل عملية واإلفالس يف الرهنية الضمانات قوانني فعالية

  إرتفع إىل  2011و 2010و 2009خالل   2أما مؤشر املعلومات االئتمانية وبعد أن كان يف الدرجة
سنيت ) 0(على التوايل غري أنه أخنفض إىل أدىن درجة  2013و 2012سنيت  4مث الدرجة  3الدرجة 
يف  عليها االئتمانية وصعوبة احلصول املعلومات تغطية ،  وهو ما يعين ضعف2016و 2015

 .االئتمانية للمعلومات واخلاصة العامة السجالت

كذلك بالنسبة   ومنه نستنتج أنه زيادة على أن احلصول على االئتمان يعد عائق للمستثمرين األجانب جنده
  للمستثمرين احملليني، 

  :)Protecting Investors(حماية المستثمرين األقلية  ـــــ خامسا

 للحصول تسعى اليت للشركات حىت تتمكن الشركات من النمو والتوسع فهي حتتاج لرأس املال، وبالنسبة
 بأمهية حتظى املستثمرين حلماية القانون يتيحها اليت القانونية السبل فإن املال رأس أسواق من التمويل على

 قيام ضد األقلية حصص مالكي من املسامهني محاية سبل قوة األعمال أنشطة ممارسة تقرير خاصة، لذا يقيس
شخصية وذلك من خالل مؤشر قوة محاية  مكاسب لتحقيق األصول استخدام بإساءة جمالس اإلدارات أعضاء

والذي ميثل املتوسط البسيط ) حيث تشري أعلى قيمة إىل املزيد من احلماية 10-0ترتاوح قيمته بني (املستثمرين 
 العالقة، ذوي األطراف معامالت اإلفصاح والذي يعكس شفافية نطاق لثالث مؤشرات فرعية تتمثل يف مؤشر

ومؤشر املنصب  واستغالل الذايت الرتبح عن املسؤولية اإلدارة ويعكس حتمل جملس أعضاء مسؤولية نطاق مؤشرو 
 سوء على اإلدارة جملس أعضاء مقاضاة على املسامهني الدعاوى والذي يعكس قدرة بإقامة قيام املسامهني سهولة
  .1السلوك

شهدت حلول اجلزائر يف مرتبة متقدمة عن كل من  2009بامللحق نالحظ أن سنة ) 8(ومن اجلدول رقم 
ائر يتقهقر، ومقارنة بتونس فقد حتسن ترتيبها مقارنة تونس واملغرب، مث مع كل تقدم يف السنوات فإن ترتيب اجلز 

 2016وحىت  2012وبدء من  2011و 2010خالل سنيت  74مث  73باجلزائر إذ حلت معها يف املرتبة 
ا حلت أفضل من اجلزائر، أما بالنسبة للمغرب فقد حلت بعد اجلزائر خالل السنوات من  إىل  2009فإ

  . قدم املغرب يف الرتتيبشهدت ت 2016-2015أما سنيت  2014
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خالل السنوات اخلمس  5.3وعند مالحظة تطور قيمة مؤشر محاية املستثمرين يف اجلزائر، وبعد أن كان 
على التوايل،  2016و 2015و 2014سنة  3.3مث  4.5مث  5اخنفاضات متتالية إىل  3األوىل جنده سجل 

األقلية تعد عائق للمستثمرين األجانب فهي كذلك  وهو ما يعين أنه زيادة على كون مسألة محاية املستثمرين
  .أيضا بالنسبة للمستثمرين احملليني

ــــ سادسا   ):Paying Taxes( الضرائبدفع  ـ

من قبل الشركات ومن مث حتفيزها على البقاء يف القطاع الرمسي بدل  الضرييب االمتثال تعزيزإن أهم أسلوب ل
ا، وهو وما يعترب عامل إجيايب للتحفيز على االستثمار، هل الضرائب دفع عملية وتبسيطاخلروج منه هو ختفيف 

وحسب تقرير ممارسة أنشطة األعمال ميكن حساب مؤشر دفع الضرائب من خالل املؤشرات الفرعية الثالث 
  :1التالية

 واالشرتاكات، باالضافة إىل  الضرائب دفع مرات عدد ويعكس إمجايل: مؤشر عدد مدفوعات الضرائب
 والدفع اإلقرارات تقدمي تكرارطريقة و 

 يقيس عدد الساعات يف السنة الالزمة إلعداد وتقدمي االقرارات الضريبية ودفع الضرائب: مؤشر الوقت. 
 احتساب بعد الدفع من قبل الشركة املستحقة املختلفة الضرائب جمموع ميثل: إمجايل معدل الضريبة 

  .مئوية من األرباح التجارية، ويعرب عنه كنسبة واإلعفاءات التخفيضات خمتلف

بامللحق يتضح أن اجلزائر قد حلت يف مراتب متأخرة بعد كل من تونس واملغرب ) 9(ومن اجلدول رقم 
مرتبة  114وأكرب فارق هو  2010مرتبة  سنة  50وبفارق كبري، حيث أن أقل فارق بينها وبني تونس قدر بـ 

مرتبة  110فارق هو  وأكرب 2010مرتبة سنة  43،  يف حني أدىن فارق بينها وبني املغرب هو 2014سنة 
  .  2015خالل سنة 

  :فإنه يرجع يف األساس لتدهور كل املؤشرات الفرعية مقارنة بالدولتني حيث اجلزائرسبب تدهور ترتيب  وعن

  ا يف اجلزائر تزيد عن ما هي عليه يف تونس بـ  2009مرة سنيت  12من ناحية عدد الدفوعات فإ
كأكرب فارق، يف حني تزيد عن ما هي عليه يف املغرب بـ  2011مرة سنة  26كأدىن فارق وبـ   2010و
 .كأكرب فارق   2014مرة  سنة  23كأدىن فارق و   2011و 2010و 2009مرات خالل  6

  وكذلك بالنسبة لعدد الساعات الالزمة يف السنة إلعداد وتقدمي االقرارات الضريبية ودفع الضرائب، فإنه
ا يف اجلزائر تزيد   .بكثري عن ما هي عليه يف تونس واملغربخالل كل سنة جند أ
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 من قيمة  %72الدفع من قبل الشركة فإنه يف اجلزائر ال يقل عن  املستحقة الضرائب جمموع أما معدل
خالل السنوات  %62.8يف حني يف تونس ال يزيد عن ) يف السنوات األربع املتوفرة(األرباح التجارية 

 خالل السنوات األربع، وهو ما يعين إخنفاض هامش %49.1األربع أما يف املغرب فإنه اليزيد عن 
 .صايف األرباح للشركات يف اجلزائر مقارنة باملغرب وتونس

بامللحق وعند النظر لتطور املؤشرات الفرعية الثالث املعتمدة حلساب مؤشر دفع ) 9(ومن اجلدول رقم 
 :الضرائب باجلزائر يتضح ما يلي 

  خالل كل سنة من السنوات الثالث األوىل اخنفض بشكل معترب  مرة 34بعد أن كان عدد الدفوعات
 2015مرة سنة  27لينخفض مرة أخرى إىل  2014مرة وبقي كذلك حىت  29ليصبح  2012سنة 

 .2016ويبقى كذلك سنة 
  ساعة  451عدد الساعات الالزمة يف السنة إلعداد وتقدمي االقرارات الضريبية ودفع الضرائب قدر بـ

 .2016ساعة خالل سنة  385السبع واخنفض إىل  خالل السنوات
  74.2بعد أن كان  %72إىل  2010جنده اخنفض سنة ) نسبة من االرباح(إمجايل معدل الضريبة% 

  .72.7ارنفع إىل  2016غري انه سنة  2009سنة 

 أي أنه بالنسبة للمستثمر احمللي يوجد نوع من التحسن يف املناخ على مستوى مؤشري عدد الدفوعات
  .والوقت املستغرق، وبدرجة أقل على مستوى معدل الضريبة 

   ):Trading across borders(التجارة عبر الحدود  ـــــ سابعا

 االستفادة من ميكنها أفضل وضع يف األعمال منشآت تكون ومالئمة تشجيعاً  أكثر التجارة بيئة تكون ملا
واالنتعاش،  يف النمو العاملي االقتصاد يبدأ وذلك عندما،  العمل فرص وخلق النمو وحتقيقاجلديدة  من الفرص

من  املتعثرة التجارية للشركات العون يد ميدوا أن السياسات لواضعي احلمائية ميكن التدابري إىل اللجوء من وبدالً 
حيث أن واالسترياد،  التصدير أمام عمليات املرهقة اإلجرائية واملتطلبات الروتينية اإلجراءات من احلد خالل

 مازالت كثرية بلدان يف التجاري التبادل تكاليف وارتفاع الطويلة التأخري وفرتات املرهقة التجارية اإلجراءات
التجارية، وحسب تقرير ممارسة أنشطة األعمال ميكن ترتيب الدول وفق سهولة  اإلمكانات إىل خنق تؤدي

ارة عرب احلدود والذي حيسب باالعتماد على ثالث مؤشر التجعملييت االسترياد والتصدير باالعتماد على مؤشر 
 .1 مؤشرات فرعية تتعلق بعملية التصدير واالسترياد عن طريق النقل البحري هي

 عدد الوثائق الالزمة المتام االسترياد والتصدير؛ 
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  ؛)عدد األيام(الوقت الالزم المتام االسترياد والتصدير 
  بالدوالر األمريكي لكل حاوية(واالسترياد التكلفة الالزمة المتام عملية  التصدير.( 

بامللحق نالحظ يتضح سهولة القيام بعملييت االسترياد والتصدير يف كل من املغرب ) 10(ومن اجلدول رقم 
وذلك لتقدمهما يف الرتتيب عن اجلزائر خالل كل سنة من السنوات ) خاصة تونس(وتونس مقارنة باجلزائر 

قيم كل املؤشرات الفرعية الست اخلاصة اجلزائر  مقارنة بالبلدين كما هو واضح يف  السبع، ويعود ذلك إىل تدهور
  :بامللحق حيث منه يتضح ما يلي ) 10(اجلدول رقم 

  عدد الوثائق الالزمة لعملية التصدير جندها يف اجلزائر أكرب من ما هي عليه يف تونس واملغرب، ونفس
بتونس، أما مقارنة باملغرب فإن عدد الوثائق يف اجلزائر أقل خالل الشيء بالنسبة لوثائق االسترياد مقارنة 

 .السنوات الثالث األوىل وخالل السنوات املتبقية يصبح أكرب
  2009باستثناء (عدد األيام الالزمة لعملية التصدير يف اجلزائر تزيد عن ما هي عليه يف املغرب وتونس 

 .ملية االسترياد، ونفس الشيء بالنسبة لأليام الالزمة لع)تونس
  تكلفة تصدير احلاوية الواحدة يف اجلزائر تزيد عن ما هي عليه يف كال البلدين خالل كل سنة، حيث تزيد

دوالر سنيت  465كأقصى فارق وبـ   2009دوالر سنة  515يف اجلزائر مقارنة مبا هي عليه يف تونس بـ 
كأكرب فارق وبـ   2013دوالر سنة  683كأدىن فارق، أما مقارنة باملغرب فتزيد  بـ     2015و 2010

، ونفس الشيء بالنسبة لتكلفة 2011و 2010و 2009دوالر كأدىن فارق خالل السنوات  548
ا يف اجلزائر ومقارنة مبا هي عليه يف تونس تزيد بـ  دوالر سنة  843استرياد احلاوية الواحدة، حيث أ

دوالر   428، أما مقارنة باملغرب فتزيد بــ كأدىن فارق   2015دوالر سنة  420كأعلى فارق وبـ   2009
دوالر كأدىن فارق  360، يف حني تزيد بـ  2011و 2010و 2009كأعلى فارق خالل السنوات 

  .2015و 2014سنيت 

بامللحق وعند النظر لتطور املؤشرات الفرعية الست املعتمدة حلساب مؤشر التجارة ) 10(ومن اجلدول رقم 
  :ما يلي  عرب احلدود باجلزائر يتضح

 بالنسبة لعدد الوثائق الالزمة لعملييت التصدير واالسترياد بقيت ثابتة خالل كل السنوات. 
  يوم خالل كل السنوات، أما بالنسبة لالسترياد فقد   17بالنسبة للوقت املستغرق جنده يف التصدير بقي

ي كذلك يف السنيت وبق 2012يوم سنة  27يوم خالل السنوات الثالث األوىل، وارتفع إىل  23كان 
 .يوم، وهو مستوى يزيد عن املسجل يف السنوات األوىل 26إىل  2016املواليتني واخنفض سنة 

  ا قلت سنة دوالر للحاوية بعد أن كانت  1260لتبلغ  2013بالنسبة لتكلفة التصدير نالحظ أ
ا إرتفعت سنة  1248 سجلة من قبل إىل قيمة غري م 2014دوالر خالل السنوات السابقة، غري أ
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، وكذلك شهدت 2016دوالر للحاوية وبقيت كذلك سنة  1270قدرت بـ ) خالل سنوات الدراسة(
دوالر  1428بعد أن كانت  2012دوالر للحاوية سنة  1318تكلفة االسترياد حتسن إذ قدرت بـ 

ا ارتفعت هي األخرى سنة  ك سنة دوالر للحاوية وبقيت كذل 1330إىل   2013خالل السابقة غري أ
2016  . 

أي أنه بصفة عامة يالحظ عدم وجود اصالحات تدل على رفع أو حتسني وترية التجارة عرب احلدود بل 
بالعكس فإن تطور املؤشرات الفرعية خاصة الوقت املستغرق بالنسبة لالسترياد والتكلفة الالزمة بالنسبة للتصدير 

  . يدة أما التجارة عرب احلدوديوحي بظهور عوائق  جد) مع بقاء عدد االجراءات ثابت(

ـــ ثامنا   ):Enforcing Contracts( العقودإنفاذ  ــ

 يف االقتصاد التنافسية ميزته لتحديد مهم عامل العقود تعد إنفاذ على أي دولة قدرة أن حديثة تظهر أحباث
العادة  يف العقود وتصدر كذلك إنفاذ يف اجليد السجل ذات البلدان املتماثلة تنتج البلدان بني من إذ أنه العاملي،

ال، وتتباين يف هذا السيئ السجل ذات بتلك مقارنة مواءمة للعمالء منتجات أفضل  تباينا احملاكم كفاءة ا
إلنفاذ العقود  العامل األكثر تسهيالً  بلدان يف عام من يستغرق أقل قد العقود العامل، فإنفاذ يف خمتلف بلدان كبريا
يف البلدان اليت تشهد تعسريا يف انفاذ العقود، وحسب تقرير سهولة ممارسة  أعوام 4 من أكثر يستغرق قد لكنه

أنشطة األعمال يستند حساب مؤشر إنفاذ العقود على ثالث مؤشرات فرعية متعلقة بالفصل يف نزاع جتاري بني 
  : 1شركتني حمليتني هي 

 حلكم وإنفاذه؛عدد االجراءات اخلاصة خبطوات رفع دعوى قضائية واحلصول على ا 
 الوقت والذي ميثل عدد األيام اليت يستغرقها الفصل يف نزاع جتاري أمام احملكمة؛ 
  التكاليف وتتضمن أتعاب احملامني والرسوم القضائية ورسوم اإلنفاذ، وتعطى كنسبة مئوية من قيمة

 . املطالبة

حيث سهولة  إنفاذ العقود،  بامللحق نالحظ تصنيف اجلزائر يف مراتب متأخرة من) 11(ومن اجلدول رقم 
ما خالل كل سنة من السنوات الثمان، وهو ما يعىن تدىن كفاءة احملاكم  وإذا ما قورنت باملغرب وتونس فهي دو
اجلزائرية مقارنة بالدولتني ويرجع هذا كما يوضحه اجلدول إىل تصنيف اجلزائر بعد كال الدولتني بالنسبة لكل 

  :     الث، حيث أنمؤشر من املؤشرات الفرعية الث

  فإن عدد االجراءات يف اجلزائر تزيد عما هي عليه يف كل من املغرب  2012باستثناء حالة املغرب سنة
اليت مت فيها اعتماد مؤشر العمليات  2016، ويف سنة 2015-2009وتونس خالل السنوات 
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أي أن العمليات (القضائية بدل عدد االجراءات جند كذلك أن اجلزائر جاءت بعد تونس واملغرب 
 ) .القضائية باجلزائر أقل جودة مما هي عليه بتونس واملغرب

  يوم  65الوقت الالزم للفصل يف نزاع التجاري أمام احملاكم يف اجلزائر يزيد عما هو عليه يف تونس بـ
م يو  120يوم خالل السنوات الثالث األوىل وبـ  15خالل كل السنوات، ويزيد عن املستغرق باملغرب بـ 

 .خالل كل سنة من السنوات املتبقية
  حيث نسبة التكلفة إىل قيمة املطالبة يف اجلزائر أقل مما هي عليه يف تونس فإن باقي  2016باستثناء سنة

السنوات شهدت إرتفاعا يف اجلزائر عما هي عليه يف تونس، أما مقارنة باملغرب فإن تصنيف اجلزائر كان 
 . أفضل خالل كل السنوات

بامللحق وعند النظر لتطور املؤشرات الفرعية الثالث املعتمدة حلساب مؤشر انفاذ ) 11(دول رقم ومن اجل
  :العقود باجلزائر يتضح ما يلي 

  اجراء سنة   47بالنسبة لعدد االجراءات الالزمة لرفع دعوى قضائية واصدار احلكم وتنفيذه وبعد أن كان
 45واخنفض مرة أخرى إىل  2011سنة  إجراء  وبقي كذلك 46إىل  2010اخنفض سنة  2009

فقد مت اعتماد مؤشر جديد من قبل  البنك  2016، أما سنة 2015وبقي كذلك حىت  2012سنة 
 ؛)18أعلى درجة له هي ( 5.5الدويل هو مؤشر جودة العمليات االئتمانية وسجلت فيه اجلزائر 

 الوقت املستغرق المتام االجراءات بقي نفسه يف كل السنوات؛ 
 من قيمة املطالبة بعد أن كانت متثل  %19.9لتمثل  2016فة امتام االجراءات اخنفضت سنة تكل

 .خالل السنوات السابقة 21.9%

وبذلك ومع بقاء الوقت املستغرق  نفسه وتسجيل حتسن على مستوى التكلفة وعدد االجراءات فهذا يعىن 
  )يف هذا اجلانب(املناخ االستثماري للمستثمر احمللي على وجه العموم حتسن يف أداء احملاكم حمليا، أي حتسن يف 

   ): Resolving insolvency (حاالت االعسار  تسوية ـــــ تاسعا

يف الدول اليت تكون فيها قوانني االعسار وأنظمة حقوق الدائنني غري فعالة يكون هذا طارد قويا لالستثمار 
االئتمان وتزداد الديون املعدومة واملخاطر املالية، وعلى العكس من ذلك ميكن  علىاألجنيب حيث يقل احلصول 

لقوانني االفالس الفعالة تشجيع االستثمار، ويستند ترتيب الدول حسب الكفاءة يف تصفية األنشطة  التجارية 
 المتام عملية على مؤشر فرعي واحد هو معدل اسرتداد الدين والذي بدوره دالة يف الوقت والتكلفة الالزمني

  . 1افالس شركة وعوامل أخرى كسعر االقراض واحتمال مواصلة الشركة يف مزاولة عملها
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أن اجلزائر حلت بعد تونس خالل كل السنوات وذلك لكون معدل بامللحق نالحظ ) 12(ومن اجلدول رقم 
االسرتداد يف تونس أكرب مما هو عليه يف اجلزائر، وألول مرة نالحظ تقدم اجلزائر يف التصنيف على املغرب غري أن 

  .والذي تقدمت يف املغرب) سهولة ممارسة أنشطة األعمال(هذا مل يؤثر على املؤشر الرئيس 

يف كل من تونس واجلزائر وخالل   %7إمتام عملية افالس إىل قيمة املوجودات تقدر بـ  تكلفةومبا أن نسبة  
الوقت املستغرق يف عملية االفالس ومعدل االسرتداد، يف الرتتيب يعود إىل  تونسفإن سبب تقدم  كل السنوات

، أما بالنسبة )تساوي( 2016حيث بالنسبة لألول جنده يف تونس أقل مما هو عليه يف اجلزائر باستثناء سنة 
  . للثاين فنجده يف تونس يزيد عما هو عليه يف اجلزائر

بامللحق وعند النظر لتطور املؤشرات الفرعية الثالث املعتمدة حلساب مؤشر تسوية ) 12(ومن اجلدول رقم 
  :حاالت االعسار باجلزائر يتضح ما يلي 

  سنت  41.7بعد أن كان  2016نة سنت عن كل دوالر س 50.8إرتفاع يف معدل االسرتداد إىل
 خالل كل سنة من السنوات السابقة؛

  سنة  2.5بعد أن كان  2016سنة خالل سنة  1.3إخنفاض الوقت املستغرق إلمتام عملية االفالس إىل
 خالل السنوات السابقة؛

  من قيمة  املوجودات خالل كل السنوات %7بقاء تكلفة امتام عملية االفالس عند. 

  .حمليا وهو  ما يعد أمر مشجع للمستثمر احمللي حتسنتجراءات اإلفالس قد أي أنه حىت ا

  ): الحوكمة(االدارة الرشيدة  مؤشرات:  الفرع ثاني

على أمهية توفر االستقرار السياسي وغياب   1991Kaufmanتؤكد العديد من الدراسات مثل دراسة 
اجلرمية وفعالية احلكومة وسلطة القانون، لتشجيع جذب االستثمار األجنيب وخلق الظروف املثلى لالستثمار 
احمللي، كما تشري خمتلف الدراسات احلديثة الصادرة عن اهليئات الدولية إىل وجود ترابط كبري بني أساليب ادارة 

ا وبقدر كبري يف احلريات احلكم وحتقيق ال تنمية يف الدول النامية، فكلما متيزت السياسات العامة جبودة مؤسسا
السياسية واالقتصادية وحماربة الفساد وتوسيع املشاركة السياسية كلما انعكس ذلك اجيابا على التنمية االقتصادية 

  .1وساعد على حتسني صورة البلد جلذب االستثمار األجنيب

مساعدة بوضع ستة مؤشرات لإلدارة الرشيدة مستهدفا بإصدارها  معهد البنك الدويلملنطلق قام ومن هذا ا
ا وحتسني اإلدارة  نتبياو الدول واملنظمات املاحنة على تتبع أدائها و الدول النامية  مدى جناح جهودها لبناء قدرا

ة الرشيدة وفق نسب مئوية ترتاوح بني وقد مت تصنيف الدول يف مؤشرات اإلدار ، الرشيدة ومكافحة الفساد فيها
حيث تدل النسبة املئوية األعلى على وضع أفضل يضع الدولة ضمن جمموعة الدول ذات حسن  )0-100(
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وينقسم دليل املؤشر إىل مخس مستويات من اإلدارة الرشيدة وصالح  ،إلدارة وصالح احلكم، والعكس صحيحا
 :1كالتايل احلكم

  ؛ممتازة          % 75أعلى من   ؛ضعيفة       % 10أعلى من 
  ؛جيدة         % 50أعلى من  ضعيفة جدا    % 10قل من أ.  
  ؛متوسطة      % 25أعلى من   

  

وسعيا منا ملعرفة مدى التباين بني كل من اجلزائر واملغرب وتونس يف هذا اجلانب، سنقوم فيما يلي بدراسة 
  :التايلوحتليل هذه مؤشرات واملوضحة يف اجلدول 

تطور وضع الجزائر والمغرب وتونس ضمن مؤشرات االدارة الرشيدة خالل الفترة ): 12-2(الجدول رقم 
)2009 -2015(  

  

  
  

على  20/07/2017عداد الباحث باالعتماد على قاعدة بيانات معهد البنك الدويل بتاريخ إمن  :المصدر
   http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports:  الرابط التايل

                                                             
  .125-124، ص 2004المؤسسة العربیة لضمان االستثمار، تقریر مناخ االستثمار في الدول العربیة   1

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات

مؤشر المشاركة 
 السياسية
 والمساءلة

 24,63 26,11 22,54 21,60 18,31 18,01 17,06  الجزائر
 28,08 27,59 27,70 28,64 27,70 28,91 28,44  المغرب
 54,68 54,19 44,60 42,72 34,74 9,95 9,95  تونس

االستقرار مؤشـــر  
السياسي وغياب 

 العنف

 13,33 10,48 12,32 9,95 10,43 11,37 13,27  الجزائر
 34,76 29,52 29,86 32,23 34,12 33,18 31,28  المغرب
 19,05 18,10 18,48 22,27 34,60 44,08 47,39  تونس

فعالية مؤشر 
 ةــكومــــــــالح

 35,10 35,58 35,07 34,60 35,07 38,76 35,89  الجزائر
 50,48 51,92 54,03 52,61 48,34 50,72 50,24  المغرب
 49,04 48,08 51,66 53,55 55,92 63,16 65,55  تونس

الجودة   مؤشر
  التنــظــيــمـيــة

 10,58 8,17 11,85 9,00 9,95 10,53 13,40  الجزائر
 49,04 49,52 48,34 50,71 50,71 51,20 51,67  المغرب
 38,94 38,46 40,76 45,97 46,45 53,11 53,11  تونس

سيادة مؤشر  
 انونـــــــــــــــــالق

 20,67 25,48 30,99 27,70 25,35 27,01 26,54  الجزائر
 54,81 56,25 47,42 49,77 48,83 50,24 50,24  المغرب
 56,25 52,88 48,83 51,17 51,17 59,72 60,66  تونس

 حاربةمؤشر م
 ادـــســـــــــفـــــــــال

 28,37 31,73 39,34 39,34 37,44 37,14 34,45  الجزائر
 50,48 50,48 45,50 40,28 42,65 53,33 48,33  المغرب
 55,29 55,77 54,98 54,98 55,92 54,76 56,94  تونس

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports
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   :مؤشر المشاركة السياسية والمساءلة ـــــ أوال

، وباالعتماد 1يقيس مؤشر املشاركة السياسية واملساءلة مدى تطبيق احلقوق السياسية واملدنية وحقوق اإلنسان
بامللحق نالحظ أن األفضلية لتونس واملغرب يف كل السنوات باستثناء سنيت ) 12-2(على اجلدول رقم 

حيث كانت اجلزائر يف مرتبة أفضل، وزيادة على هذا سجلت اجلزائر ملستوى ضعيف من   2010و 2009
سجلت مستوى متوسط برصيد حيث  2014خالل كل السنوات باستثناء سنة  املشاركة السياسية واملساءلة

خالل كل  املشاركة السياسية واملساءلة، أما بالنسبة للمغرب فقد سجلت ملستوى متوسط من .%26.11قدره 
لتسجل مستوى متوسط  2010و 2009السنوات، يف حني سجلت تونس ملستوى ضعيف جدا خالل سنيت 

املشاركة ملستوى جيد من فقد سجلت  2015و 2014، أما خالل سنيت 2013و 2012و 2011سنوات 
  .السياسية واملساءلة

  :االستقرار السياسي وغياب الجريمةمؤشر  ثانيا ـــــ

ديد بالعنف أو تغيري احلكومات  ،2يقيس مؤشر االضطرابات السياسية والعنف مدى وجود احتماالت 
جند أن اجلزائر حلت بعد كل من تونس واملغرب خالل كل السنوات حيث سجلت ) 12-2(ومبالحظة اجلدول 

حيث  2012ملستويات ضعيفة من االستقرار السياسي وغياب العنف خالل كل السنوات باستثناء سنة 
ياب سجلت مستوى ضعيف جدا، أما املغرب فقد سجلت مستويات متوسطة من االستقرار السياسي وغ

  .العنف خالل كل السنوات، وكذلك  األمر بالنسبة لتونس

  :مؤشر فعالية الحكومة ـــــثالثا 

) 12-2(، ومن اجلدول رقم 3تقدمي اخلدمات العامة وأداء القطاع العام ىيقيس مؤشر فعالية احلكومة مستو 
مستويات متوسطة نالحظ كذلك حلول اجلزائر بعد كل من تونس واملغرب خالل كل السنوات، حيث سجلت 

ألداء القطاع العام وتقدمي اخلدمات العامة خالل كل السنوات، يف حني سجلت املغرب مستويات جيدة خالل  
يفوق رصيد ) %48.34قدره (حيث سجلت مستوى متوسط وبرصيد  2011كل السنوات باستثناء سنة 

خالل كل السنوات، باستثناء ، وكذلك احلال بالنسبة لتونس حيث سجلت مستويات جيدة )35.07(اجلزائر 
ا سجلت مستويات متوسطة وبرصيد يفوق رصيد اجلزائر 2015و 2014سنيت    .فإ
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  :)غياب البيروقراطية(مؤشر الجودة التنظيمية  رابعا ـــــ

، 1مدى تأثري السياسات غري املالئمة واإلجراءات املعقدة على اإلدارة الرشيدة اجلودة التنظيميةيقيس مؤشر 
جند أيضا اأن اجلزائر حلت بعد تونس واملغرب يف كل السنوات، حيث سجلت ) 12-2(ومبالحظة اجلدول رقم 

، يف 2014و 2012و 2011خالل سنوات ) وجود البريوقراطية(مستويات ضعيفة جدا للجودة التنظيمية 
ة خالل حني سجلت مستويات متوسطة خالل باقي السنوات، أما املغرب فقد سجلت مستويات متوسط

بعد أن سجلت مستوياتت جيد يف السنوات السابقة، يف حني سجلت  2015و 2014و 2013سنوات 
  .أما باقي السنوات فقد سجلت مستويات متوسطة 2010و 2009تونس مستويات جيدة خالل سنيت 

  :مؤشر سيادة القانون خامسا ـــــ

فعالية جهاز الشرطة واحملاكم مبا يف ذلك  مدىو يقيس مؤشر سيادة القانون مدى االلتزام بتنفيذ العقود، 
، وكاملؤشرات السابقة فقد حلت اجلزائر بعد تونس واملغرب خالل كل 2استقاللية القضاء ونسبة وقوع اجلرمية

السنوات، حيث سجلت مستويات من سيادة القانون خالل كل سنوات الدراسة يف حني سجلت املغرب 
أما باقي السنوات  2013و 2012و 2011جلزائر خالل سنوات مستويات متوسطة وبرصيد يفوق رصيد  ا

فقد سجلت فيها مستويات جيدة، أما بالنسبة لتونس فنجدها سجلت مستوى متوسط لسيادة القانون وبرصيد 
  .يف حني سجلت مستويات جيدة خالل باقي السنوات 2013يفوق رصيد اجلزائر وذلك خالل سنة 

ــــ   :مؤشر محاربة الفساد سادسا ـ

يقيس مؤشر حماربة الفساد مدى سوء استخدام الصالحيات العامة لتحقيق مكاسب شخصية مبا يف ذلك 
) 12-2(، ومبالحظة اجلدول رقم 3سيطرة جمموعة معينة على مقدرات الدولةو كرب صوره أقل و أالفساد يف 

بامللحق جند أن اجلزائر حلت بعد تونس واملغرب خالل كل السنوات، حيث سجلت اجلزائر ملستويات ضعيفة 
يف حماربة الفساد، يف حني سجلت تونس مستويات جيدة خالل كل السنوات، أما املغرب فقد سجلت 

جلت مستويات متوسطة وبرصيد يفوق يف حني س 2015و 2014و 2010مستويات جيدة خالل سنوات 
  . رصيد اجلزائر خالل السنوات املتبقية

وبعد عرض خمتلف املؤشرات النوعية السابق يتضح أن اجلزائر حسب واضعي هذه املؤشرات ومن يعتمد 
م االستثمارية، قد جاءت يف مراتب عاملية متأخرة حىت عن تونس  ذعليها من مستثمرين أجانب يف اختا قرارا

ا بلد يتميز بصعوبة ممارسة أنشطة األعمال سواء تعلق األمر ببداية وا ملغرب، حيث أصبح ينظر للجزائر بأ

                                                             
  .129نفس المرجع، ص  1
  .130نفس المرجع، ص   2
  .131نفس المرجع، ص   3
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األنشطة أو احلصول على تراخيص البناء أو تسجيل امللكية وغريها من اجراءات ممارسة أنشطة األعمال، كما 
ا بلد يتميز بعدم االستقرار السياسي وتفشي الفس اد والبريوقراطية االدارية وعدم الثقة يف النظام ينظر إليها على أ

القضائي، كل هذا زيادة على ضعف األداء الداخلي واخلارجي لالقتصاد الوطين على اعتبار أنه اقتصاد ريعي 
يارات حادة يف األسواق العاملية كما هو  يعتمد بشكل كبري على احملروقات واليت غالبا ما تشهد أسعارها ا

  .الراهن حاصل يف الوقت

لألجانب،  يف اجلزائرميكن احلكم بضعف جاذبية املناخ االستثماري ومقارنة بتونس واملغرب وعليه مما سبق  
وهو ما جعلها تشهد حصصا ضعيفة من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوارد، حيث من اجلدول رقم 

) ه يرتكز بشكل رئيسي يف قطاع احملروقاتمع كون(بامللحق يتضح أن نصيب اجلزائر من التدفق الوارد ) 13(
فإن نصيب املغرب يقل  2012وحىت  2008أقل من نصيب املغرب أما بدء من سنة  2007-2006سنيت 

شهد  2010-2009-2008عن نصيب اجلزائر هذا مع مالحظة أن التدفق للمغرب خالل السنوات 
زيادة التدفق  2009- 2008يف حني شهدت سنيت  %19.36و %21.53و %11.32تناقص مستمر بـ 
فإن نصيبها خالل باقي  2006، أما مبالحظة حالة تونس وباستثناء %4.33و %58.39الوارد للجزائر بـ 

  . السنوات يقل عن نصيب اجلزائر

وجلعل هذه املقارنة ذات داللة أكثر ميكن االعتماد على مؤشر نصيب الفرد من تدفق االستثمار األجنيب 
الدول الثالث، باإلضافة إىل مؤشر قيمة التدفق إىل قيمة إمجايل تراكم رأس املال الثابت يف كل املباشر الوارد يف 

ا   ا UNCTADدولة، واليت تعترب من بني املؤشرات اليت اعتمد   .على مستوى قاعدة البيانات اخلاصة 

بامللحق يتضح أن نصيب الفرد من تدفق االستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل ) 13(ومن نفس اجلدول رقم 
-2009اجلزائر أقل مما هو عليه يف تونس خالل كل السنوات وكذلك األمر مقارنة باملغرب باستثناء سنيت 

هذا رغم أن  2014ناء سنة ، مع مالحظة أن تونس تتقدم كذلك عن املغرب خالل كل السنوات باستث2010
  . االجتاه العام هلا يف تناقص، وبتباين كبري خالل السنوات اخلمس األوىل

كما يتضح من نفس اجلدول اخنفاض نسبة تدفق االستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل امجايل تراكم رأس املال 
مالحظة التباين الكبري لصاحل تونس مقارنة الثابت يف اجلزائر مقارنة مبا هي عليه يف كل من تونس واملغرب، مع 

تسجيل أكرب فجوة بينهما إذ سجلت تونس أعظم  2006باجلزائر خالل كل السنوات، حيث شهدت سنة 
فقط، أما أدىن نسبة سجلتها اجلزائر كانت سنة  %6.62يف حني سجلت اجلزائر  %42.61نسبة وقدرها 

ويعود ذلك يف  %10.92ىن نسبة وقدرها   ويف نفس السنة سجلت تونس أد %1.9وقدرها  2014
  .نتيجة لتدهور األوضاع األمنية) تونس(األساس إىل اخنفاض تدفق االستثمار األجنيب الوارد إليها 
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  الثانيخالصة الفصل 

على مدار العقدين املاضيني قامت اجلزائر بإصدار العديد من القوانني والتشريعات املتعلقة باالستثمار 
يئة من أجل باإلضافة إىل استحداث العديد من اهليئات والوكاالت الوطنية والوالئية املكلفة برتقيته، كل هذا 

كمحاولة لتقييم كل هذه االجراءات قمنا للمستثمرين احملليني وجاذب لألجانب،  و  مشجع استثماري مناخ
أهم النتائج من و  ،)2015-2002(بتحليل حصيلة املشاريع االستثمارية املنجزة يف اجلزائر خالل الفرتة 

  :املتوصل إليها نذكر

   املكانة الكبرية اليت أصبح يتبوؤها القطاع اخلاص من حيث مسامهته يف النشاطات االقتصادية وحىت يف
 حكرا على القطاع العمومي؛ قطاعات كانت

   مجايل إمن قيمة  %92.7) معا(هناك توجه كبري لالستثمارت اجلديدة مث التوسعية حيث بلغ نصيبهما
 مجايل مناصب العمل املستحدثة؛إيف  %97.61املشاريع يف حني سامها بـ 

  يعد قطاع الصناعة على رأس أولويات املشاريع املنجزة حيث حل يف الريادة من حيث نصيبه من قيمة
، هذا رغم أن %56.2مليون دج أي بوزن نسيب قدره  6503533مجايل املشاريع املنجزة إذ قدرت بـ إ

حل (ترب من إمجايل عدد املشاريع، كما أنه ساهم بشكل مع %15.32عدد املشاريع به ال متثل سوى 
 ؛  %37.54يف امجايل مناصب العمل املستحدثة وذلك بنسبة قدرها ) أوال

  التباين الكبري بني أداء االستثمار احمللي واألجنيب، إذ أن األخري ميتاز بكافة رأس ماله وبالقدرة الكبرية
 وبدرجة) %68.03(على استحداث مناصب العمل، كما أنه يتمركز بشكل كبري يف قطاع الصناعة 

أقل يف قطاعات السياحة واخلدمات والبناء واألشغال العمومية، ومع ذلك ورغم قلته يف باقي القطاعات 
 ؛)مقارنة باحمللي يف نفس القطاع(فإنه يساهم أيضا بشكل فعال يف خلق مناصب العمل 

-2002( باحلصيلة اإلمجالية للفرتة ) 2015-2013(لفرتة اإلمجالية لصيلة احلمبقارنة أيضا كما قمنا 
فتبني وجود  تطور كبري جدا للمشاريع االستثمارية خالل الفرتة الثانية مقارنة باألوىل، وذلك من ناحية ) 2012

التكلفة ومناصب العمل املستحدثة، بالنسبة للمشاريع اجلديدة أو املوسعة ويف معظم القطاعات، وسواء املنجزة 
للمستثمر بالنسبة  املناخ االستثمارييف  تحسننوع من ال وجود من قبل األجنيب أو احمللي وهو وما يدل على

  ). عما كان عليه يف الفرتة األوىل(احمللي وكذا األجنيب 

أما عند تعمقنا يف دراسة املناخ االستثماري األجنيب للجزائر ومقارنته حبالة املغرب وتونس، فقد توصلنا إىل 
  :جمموعة من النتائج أمهها
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  هشاشة التوازنات االقتصادية الكلية يف اجلزائر سواء على املستوى الداخلي أو اخلارجي، وذلك و ضعف
مقارنة (أكثر استقرارا يف كل من تونس واملغرب  ها، وباملقابل جندبعائدات احملروقات الكبريالرتباطها 

 ؛لضعف ارتباطها بإيرادات احملروقات) باجلزائر
 ه سهولة ممارسة أنشطة األعمال ومؤشراتمؤشر ( ملناخ االستثمار عيةالنو  حسب واضعي خمتلف املؤشرات

م  ذختاامن مستثمرين أجانب يف ومن يعتمد عليها  )اإلدارة الرشيدة الفرعية باإلضافة إىل مؤشرات قرارا
أصبح ينظر حيث تونس واملغرب،  مقارنة بكل من عاملية متأخرة، حلت اجلزائر يف مراتب االستثمارية

ا بلد يتميز بصعوبة ممارسة أنشطة األعمال للجزائر بعدم االستقرار السياسي وتفشي الفساد و  بأ
 .والبريوقراطية االدارية وعدم الثقة يف النظام القضائي
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  تمهيد

حققت اجلزائر يف السنوات املاضية ) 2000بدء من سنة (نتيجة للتحسن الكبري يف أسعار احملروقات 
ميزانية توسعية جتلت يف الربامج الطموحة لسياسة  سياسةايرادات مالية قياسية، وهو ما مكنها من انتهاج 

وإخراجه من التبعية الكبرية االقتصادي وذلك بغية العمل على تنويع مصادر دخل االقتصاد الوطين  اإلنعاش
للمحروقات، وقد أَرفقت الدولة هذه الربامج بالكثري من اجلهود سواء على مستوى تشريع القوانني املتعلقة بتطوير 

) كما بيناه يف الفصل السابق(االستثمار أو من جانب إنشاء اهليئات اليت تعىن برتقيته وتشجيعه، وهو ما أدى 
لتسجل نوع من الرتاجع يف ) 2009-2002(شاريع املنجزة سنويا خالل الفرتة إىل حتسن كبري يف عدد امل

، مث شهدت بعد ذلك حصيلة املشاريع االستثمارية خارج احملروقات تطورا كبريا خالل )2012-2010(الفرتة 
سواء من ناحية عددها أو تكلفتها أو ما استحدثته من مناصب عمل، غري أن ) 2015-2013(الفرتة 
يبقى مطروحا حول مدى مسامهة هذه احلصيلة يف تفعيل وحتسني أداء القطاعات االنتاجية عامة  السؤال

والصناعية خاصة، ومن مث حل اشكالية ضعف مسامهتها يف التوزيع القطاعي إلمجايل الناتج احمللي الذي يتسم 
  .للنمو االقتصادي يف اجلزائربالتحيز الكبري لقطاع احملروقات، مما جعل هذا األخري مبثابة املصدر الرئيسي 

يف هذا الفصل لتحليل تطور مؤشر النمو االقتصادي يف اجلزائر ممثال  سنتطرقولتناول هذا اإلشكال 
وقبلها ) 2014- 2001(االقتصادي  اإلنعاشبالتغريات يف إمجايل الناتج احمللي احلقيقي خالل مرحلة سياسة 

ن مث النظر يف مدى حتسن هذا املؤشر تبعا لتحسن أداء ، وم)1998-1989(مرحلة االصالحات االقتصادية 
القطاعات االنتاجية خارج احملروقات، لنقوم بعدها بدعم هذه الدراسة التحليلية بدراسة قياسية وفق منهجية 

للبحث يف مدى حتسن أداء اجلهاز االنتاجي الوطين وقدرته على تلبية الزيادة ) ECM(منوذج تصحيح اخلطأ 
 اإلنعاشلطلب احمللي الناجتة عن التوسع الكبري يف امجايل االنفاق الوطين خالل مرحلة برامج الكبرية يف ا
  . االقتصادي

  :يلي  كماوعليه مما سبق مت تقسيم هذا الفصل  

 اتاإلصالحالنمو االقتصادي وأداء القطاعات االنتاجية يف اجلزائر خالل مرحلة : األول المبحث
  .)1998-1989(ة االقتصادي
 اإلنعاشسياسة االقتصادي وأداء القطاعات االنتاجية يف اجلزائر خالل مرحلة  النمو: الثاني المبحث

  .)2014- 2001( االقتصادي
قياسية لتحديد مدى استجابة اجلهاز االنتاجي يف اجلزائر للزيادة يف إمجايل االنفاق  دراسة: المبحث الثالث

    ).2014- 2001( اإلنعاشالوطين خالل مرحلة برامج 
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 اتاإلصالحالنمو االقتصادي وأداء القطاعات االنتاجية في الجزائر خالل مرحلة : المبحث األول
  ) 1998-1989(ة االقتصادي

مؤشر النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل مرحلة االصالحات  تطورسنقوم يف إطار هذا املبحث بتحليل 
االقتصادية ومدى تأثره بأداء خمتلف قطاعات النشاط االقتصادي، وذلك للوقوف على مدى تعدد مصادره من 

ا اجلزائر خالل هذه الفرتة مل) خمتصر(عدمه، وقبل ذلك سنقوم أوال بعرض  ختلف برامج االصالحات اليت شهد
  .   منته وهدفت إليهوأهم ما تض

  ).1998- 1989(ة في الجزائر خالل الفترة االقتصادي اتاإلصالحبرامج :  المطلب األول

بتطبيق عدة برامج إصالحات اقتصادية وقد كانت من منط  )1998- 1989(قامت اجلزائر خالل الفرتة 
دف حتسني أدائها االقتصادي قد الربامج اليت يتبناها ويدعمها صندوق النقد والبنك الدوليني، و  تبنتها اجلزائر 

  .اليت عانت منها آنذاك االقتصاديةومعاجلة االختالالت 

  .برنامجي التثبيت االقتصادي األول والثاني :الفرع األول

  :)30/05/1991إلى  31/05/1989 من (برنامج التثبيت االقتصادي األول  ـــــ أوال

حتصلت مبوجبه على قرض قيمته  1989ماي  30النقد الدويل يف أمضت اجلزائر أول اتفاق مع صندوق 
ويعتمد صندوق النقد الدويل هذا النوع من  ،مليون دوالر يف إطار ما يسمى بربامج التثبيت أو اإلستقرار 300

يف املدى القصري ملعاجلة عجز ميزان املدفوعات وذلك  االقتصادي االستقرارالربامج ملساعدة الدول على حتقيق 
دف إىل ختفيض حجم  ،الكلية عن طريق ختفيض الطلب الكلي االقتصاديةباستعادة التوازنات  فهي 

  .1احمللي والعمل على حتريك قوى السوق يف اجتاه تعزيز اإلنتاج احمللي االستهالك

  : 2ق شرطية الصندوق املتمثلة يفأهداف وحمتوى هذا االتفاق كانت ترمي إىل تطبي

 ؛صرامة تطبيق السياسة النقدية 
 وقيمة الدينار؛ ختفيض سعر الصرف 
 والفتح التدرجيي لألسواق املالية الدولية.  

  : 3يلي فيما متثلتوانبثقت عن هذا االتفاق عدت إجراءات 

                                                             
  101ص  بوزیدة حمزة، مرجع سابق،  1
  .110، ص 2008مدني بن شھرة، سیاسة االصالح االقتصادي في الجزائر والمؤسسات المالیة الدولیة، دار ھومة،  سنة   2
  .111. 110نفس المرجع، ص ص   3
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 احلقيقي للسلع واخلدمات وذلك برفع الدعم على املواد املدعمة، حيث تراجعت اجلزائر يف قانون  التسعري
عن دعم القروض املوجهة للمؤسسات العمومية وإدخال بعض التعديالت على  1990املالية لسنة 

طة القانون التجاري وخاصة فيما خيص السجل التجاري واستحداث االطار القانوين للمؤسسات املتوس
والصغرية وإصدار بعض األحكام اجلبائية واعتماد الوكالء لدى مصاحل اجلمارك ومنح رخص االسترياد 

 للمتعاملني اخلواص لتمهيد التحرير التدرجيي للتجارة اخلارجية؛
 تغيريات هيكلية يف جمال السياسة النقدية وذلك بصدور قانون النقد والقرض الذي يرمي إىل  إجراء

التمويل املباشر للمؤسسات العمومية وفتح الفضاء اجلزائري إىل اعتماد املؤسسات  التخلص من مهمة
املالية األجنبية، كما أن هذا القانون يهدف إىل احلد من توسع القرض الداخلي والعمل على جلب املوارد 
 االدخارية وعدم اللجوء إىل إصدار النقد وذلك للتخفيف من معدل التضخم حيث مت حترير أسعار

 ورفع سعر إعادة اخلصم مع إنشاء سوق مشرتكة مع البنوك؛ % 20الفائدة الدائنة واملدينة بنسبة 
 السماح بإنشاء بنوك جتارية أجنبية تنشط وفق قوانني جزائرية.  

اية اتفاق التثبيت األول يف ماي  ، بدأت مفاوضات أخرى بني صندوق النقد الدويل 1990وعقب 
ا على مواصلة اإلصالحات االقتصادية، وقد جرت هذه  واجلزائر يف سبيل احلصول على قرض آخر ملساعد
املفاوضات يف ظل حتوالت دولية وحملية عطلت سريها،  وقد تبنت اجلزائر خالل هذه الفرتة مرسوما تنفيذيا 

، واملتعلق بشروط 1991فيفري  13املؤرخ يف  37-91ارة اخلارجية حتت رقم جديدا يرمي إىل حترير التج
التدخل يف ميدان التجارة اخلارجية، ومت مبوجبه إلغاء نظام احتكار الدولة للتجارة اخلارجية املطبق سابقا ومت يف 

-91تعليمة رقم نفس السياق حتديد الشروط الالزمة لتطبيقه فيما خيص متويل عمليات االسترياد عن طريق ال
  .1الصادرة عن بنك اجلزائر 1991أفريل  21املؤرخة يف  03

  :)30/03/1992 -03/06/1991(ثاني برنامج التثبيت االقتصادي ال ـــــ ثانيا

موزع على  للجزائر، مليون دوالر 400االتفاق يلتزم صندوق النقد الدويل بتقدمي قرض قيمته  هذامبوجب 
اليت  أربعة أقساط يستمر حتريرها بناءا على االلتزام بتنفيذ بنود االتفاق املوقع خبصوص اإلصالحات االقتصادية

  : 2تتضمنها رسالة حسن النية واليت تتمحور حول

 ؛مواصلة ختفيض قيمة العملة من أجل الوصول إىل قابليتها للتحويل  
 ؛ستهالك وأسعار الصرفمواصلة حترير أسعار املواد الواسعة اال  

                                                             
   103ص   بوزیدة حمزة، مرجع سابق، 1 

یاسة االقتصادیة، اطروحة دكتوراه دولة غیر االنتقال من الخطة إلى السوق ومدى انجاز أھداف الس: عبد هللا بلوناس، االقتصاد الجزائري  2
  .169ص  ،2004-2003منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 
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  ضرورة حتقيق فائض يف امليزانية لتمويل التطهري املايل للمؤسسات العمومية وختفيض نفقات التوظيف
  ؛والتجهيز

  ؛1991سنة  %12التحكم يف التضخم وتثبيت معدل منو الكتلة النقدية إىل  
 ؛حترير التجارة اخلارجية  
 تنويع الصادرات من غري احملروقات. 

 تثلمتالنقد الدويل قامت اجلزائر مبجموعة من االجراءات  صندوقولتطبيق االصالحات املفروضة من قبل 
  : 1يلي  فيما

  شهر ذلك إىل غاية وامتدادمن األسعار اخلاصة بكل فروع النشاط االقتصادي % 75حترير أكثر من 
 وخاصة املواد الغذائية إىل جانب املواد الوسيطة والكمالية؛ 1992 من سنة جويلية

  وتصدير  واستريادإصدار بعض التشريعات اليت حتدد شروط التدخل يف نطاق التجارة اخلارجية والداخلية
 وفتح احلسابات بالعملة الصعبة وتنظيم جتارة اجلملة؛

 نقولة وهيكلة السوق املايل؛إصدار مراسيم ختص النظام املايل كإنشاء سوق القيم امل 
  إصالح النظام الضرييب وحترير اجلمركية وذلك بإدخال تغيريات على بعض املراسيم اليت متس الرسوم على

 اخلدمة العامة؛
 تشجيع االستثمار اخلارجي وفتح املنافسة األجنبية خصوصا يف جمال احملروقات. 

  ).1995إلى مارس  1994أفريل ( ث برنامج التثبيت االقتصادي الثال: الفرع الثاني   

اية سنة  أزمة مالية داخلية وخارجية، وعدم املقدرة على  1994وبداية  1993شهد االقتصاد اجلزائري مع 
الدفع وثقل عبء خدمة الدين كنتيجة الخنفاض أسعار النفط، مما دفع بالسلطات اجلزائرية إىل صياغة برنامج 

النقد الدويل، وترتب على ذلك اللجوء إىل إعادة جدولة الديون شامل للتصحيح حضي مبساعدة صندوق 
إىل مارس  1994اخلارجية مع االلتزام بتنفيذ برنامج استقرار يف اطار استعداد ائتماين مدته سنة ابتداء من أفريل 

 سنوات 3 اهــع مدتــري يف إطار اتفاقية التسهيل املوســي لالقتصاد اجلزائـــبرنامج تصحيح هيكل ، تبعه19952
)1995-1998( 3.  

اتفاقيات مع البلدان الدائنة، منها هولندا والنمسا وكندا وفرنسا  عدةويف جانب إعادة جدولة الديون مت إبرام 
، دامنارك وأملانيا وسويسرا يف نوفمرب 1994، بلجيكا وفيلندا وإسبانيا والربتغال يف أكتوبر 1994يف سبتمرب 

                                                             
  . 113 -112مدني بن شھرة، مرجع سابق، ص   1
  .109ص  بوزیدة حمزة، مرجع سابق،  2
 .180عبد هللا بلوناس، مرجع سابق، ص  3
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، إيطاليا  يف مارس 1994بريطانيا والنرويج يف ديسمرب  واليابانتحدة األمريكية ، السويد والواليات امل1994
  .19951من سنة 

فرنسا وايطاليا ( بني السلطة اجلزائرية والدول الرئيسية الدائنة  اجتماععقد  ويف إطار برنامج االستقرار الثالث 
برئاسة  نادي باريس إلعادة جدولة الديون اخلارجية املقدرة ) واليابان وأملانيا وبريطانيا والواليات املتحدة األمريكية

ا أربع  مليار دوالر ، وإعادة ترتيب آجال السداد على مدى ستة عشر عاما منها فرتة مساح 17بـ  من الدفع مد
  .2سنوات مع إعادة جدولة مخسة ماليري دوالر كمرحلة أوىل من الدين الرمسي

  : 3فتتمثل يف )1995-1994( االقتصادي االستقرار لربنامجأما األهداف الكربى 

 إعادة جتديد الدور الذي تقوم به الدولة؛ 
 البحث عن التوازنات املالية الكلية؛ 
 لة وذلك بتكثيف الشغل واإلنتاجية الفالحية عن طريق استخدام املوارد البشرية التخفيف من حدة البطا

 وزراعة املساحات القابلة للزراعة وتوسيع املساحات املسقية؛
  على  1995و 1994يف سنيت % 6و % 3العمل على حتقيق معدل منو للناتج الداخلي اخلام بني

 التوايل؛
  واألجنبية وتشجيعها، وإنعاش قطاع الصناعات عن طريق عمليات إعطاء أمهية لالستثمارات الوطنية

 إعادة اهليكلة؛
 تنويع الصادرات خارج احملروقات؛ 
  التخلص التدرجيي من دعم امليزانية ألسعار االستهالك واإلنتاج الزراعي وكذلك الشبكة االجتماعية ألجل

 ؛1993سنة % 9.2القضاء على عجز اخلزينة املقدر بـ 
 تقليص االعفاءات من الرسوم على القيمة املضافة وكذلك احلقوق اجلمركية  . 

  :4يلي فيماأما أهم نتائج هذا االتفاق فنوردها 

  من إمجايل السلع املدرجة يف مؤشر أسعار االستهالك؛% 84إرتفاع نسبة السلع احملررة وأسعارها إىل 
  جمال النقل واهلاتف واخلدمات الربيدية؛ يف% 30إىل % 20رفع أسعار اخلدمات بنسبة ترتاوح بني 
 تعديل أسعار الكهرباء واحلليب كل ثالث أشهر؛ 

                                                             
  . 119بن شھرة، مرجع سابق، ص مدني   1
  . 109ص  بوزیدة حمزة، مرجع سابق،   2
  .123-122مدني بن ثھرة ، مرجع سابق، ص ص   3 

  .124- 123نفس المرجع، ص ص   4
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  وذلك راجع % 0.4حيث وصل  الناتج احمللي احلقيقي إىل منو سليب بلغ % 3مل يتحقق النمو املقدر بـ
عض املشاكل يف إىل الظروف االقتصادية والسياسية واألمنية كما أن االنتاج يف قطاع احملروقات عاىن من ب

ـــ   ؛%2.5جمال الصيانة مما أدى إىل اخنفاض االنتاج بـ
  ــــ % 40إرتفاع أسعار املواد الغذائية بــ وذلك حتت غاية ختفيف العجز % 15وارتفاع أسعار احملروقات بـ

 .مليار دوالر 25.7وختفيف نفقات الدولة واليت قدرت بــــ 
  كانت مقررة يف الربنامج، % 14.2مقابل زيادة قدرها  1994سنة % 10إرتفاع االئتمان احمللي بــــ

 وهذا يرتجم تباطؤ النمو يف االئتمان احمللي املقدم للقطاعات االقتصادية؛
  وإلغاء السقوف على الفوائد املدينة والسقوف على الفائدة يف  1994رفع معدالت الفائدة خالل سنة

 السوق النقدي فيما بني البنوك؛
  ياطي إلزامي على كافة الودائع بالعملة الوطنية ويف نفس الوقت طرحت اخلزينة كاحت% 2.5فرض

 سنويا؛% 16.5سندات بأسعار فائدة مقدرة بـــ 
  واليت كانت مقررة للتطبيق يف الربع األخري من سنة % 12.5تأجيل تطبيق الزيادة يف األجور واملقدرة بــــــ

 ؛1994
  متوقعة يف الربنامج؛% 38ل مقاب%  29وصل معدل التضخم إىل حدود 
  مليار دوالر؛ 22ختفيض مديونية احلكومة إجتاه النظام املصريف مببلغ 
  املقدرة يف % 5.7مقابل % 4.4تقليص العجز الكلي يف امليزانية العامة بالنسبة للناتج احمللي إىل

  .الربنامج احلكومي

  .1998أفريل 01 إلى 1995مارس  31برنامج التعديل الهيكلي من : الفرع الثالث

وعلى ضوء النتائج ) 1995إىل مارس  1994من أفريل ( بعد انتهاء مدة برنامج االستقرار االقتصادي
تعلق بالسياسة امليزانية والنقدية، وحترير التجارة  ماخاصة في-  الدويلصندوق النقد واليت نالت رضا ققة احمل

املفاوضات إلبرام اتفاقية التسهيل املوسع لثالث سنوات الحقة  تواصلت  -بدقة اتنفيذه واليت متاخلارجية 
  .1باإلضافة إىل طلب إعادة جدولة ثانية للديون العمومية، وتطبيق برناجما للتصحيح اهليكلي لالقتصاد

  : 2يلي فيماوقد قامت اجلزائر جبملة من اإلصالحات يف إطار هذا الربنامج تتمثل بشكل عام 

  دف إىل تقليص الطلب الفعال من خالل امتصاص فائض السيولة واحلد من إنتهاج سياسة نقدية
اية تطبيق % 06التوسع االئتماين وضبط عرض النقود للحد من معدالت التضخم حىت تصل إىل  مع 

                                                             
  .185عبد هللا بلوناس، مرجع سابق، ص   1
  .134-127مدني بن شھرة، مرجع سابق، ص ص   2
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الربنامج، على أن يتم الوصول إىل هذا اهلدف عن طريق أساليب غري مباشرة منها أسعار الفائدة وقيمة 
 مانية وتطوير أسواق املال وخفض أو الغاء االئتمانات التفضيلية لقطاعات معينة؛السقوف االئت

  03إزالة التشوهات السعرية حىت تصبح االسعار احمللية دالة يف االسعار الدولية، وحدد الربنامج مدة 
 سنوات لتحرير أسعار كل السلع واخلدمات؛

 املواد االساسية وإلغاء رخص التصدير أو إلغاء  جعل االقتصاد اجلزائري أكثر انفتاح سواء بتحرير بعض
بعض الواردات اليت كانت ممنوعة قبل ذلك واالجتاه بالصناعة اجلزائرية حنو التصدير، كما أن ختفيض قيمة 

 العملة وإنشاء مكاتب للصرف وفتح البنوك للرأمسال األجنيب كانت أهم مسات هذا الربنامج؛
  ترقية وتشجيع القطاع اخلاص وخلق بيئة جاذبة لالستثمار الوطين والدويل؛ 
  ــــ  22- 95إصالح وخوصصة املؤسسات العمومية، و اعتمد هذا التوجه من خالل قانون  26املوافق ل

 واملتعلق خبوصصة املؤسسات العمومية؛ 1995أوت 
 دعم أسعار القمح وإصالح النظام  إصالح القطاع الفالحي من خالل مجلة من االجراءات كاحلد من

 العقاري وخوصصة االراضي الفالحية؛
  إصالح قطاع السكن من خالل جمموعة من االجراءات، كاالتفاق مع البنك الدويل حول حتديد مقاييس

، ومراجعة إجار السكن االجتماعي سنة )1998-1995(تشجيع االستثمار اخلاص يف هذا القطاع 
، وإنشاء كفالة 1997ة التمويل العقاري وضمان القروض العقارية سنة ، إنشاء شركيت إعاد1995

 .تعاضدية للرتقية العقارية

التوازنات املالية الداخلية (على مستوى االقتصاد الكلي  استقراروكان من أهم نتائج هذا الربنامج حدوث 
  :1حيث ) واخلارجية

 تقريبا خالل الثماين سنوات %70ىل نسبة خدمة الدين إىل الصادرات واليت وصلت يف املتوسط إ 
 %30حىت أصبحت  1994السابقة إلعادة اجلدولة، قد بدأت يف االخنفاض منذ ) 1996ـ  1986(

 ؛1997و 1996يف كل من 
  1986( مليار دوالر خالل الثماين سنوات السابقة لربنامج االستقرار 2االحتياطي الذي كان أقل من 

اية سنة  8حىت وصل إىل  1994بدأ يف التزايد منذ ) 1996 - ومل يكن  ،1997مليار دوالر يف 
بل كان نتيجة للتدعيم بالتمويالت االستثنائية اليت  ذلك ناجتا عن أي ارتفاع ملموس يف أسعار البرتول

 ؛استفادت منها اجلزائر خالل هذه الفرتة

                                                             
، أطروحة دكتوراه 2006-1980تومي عبد الرحمان، واقع وآفاق االستثمار األجنبي المباشر من خالل االصالحات االقتصادیة في الجزائر   1

  .222-221، ص ص 2007-2006غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 
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  1986(ايل يف الفرتة ما بني من الناتج احمللي اإلمج %4,7عجز اخلزينة العمومية الذي بلغ يف املتوسط 
، تناقص هذا 1988من الناتج احمللي اإلمجايل سنة  %12,7قدرها وبلغ نسبة قصوى ) 1993 -

 ؛1997و 1996العجز تدرجييا ليتحول إىل فائض خالل سنيت 
  ليصل سنة  1996بدأ يف االخنفاض سنة  1995إىل  1991من  % 20التضخم الذي جتاوز

  ؛%5يف الربنامج وهو إىل اهلدف املسطر  1998
   1993و 1986ما بني ) %0,5 -(معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل الذي كان يف املتوسط سالبا ،

 .خالل األربع سنوات اليت استغرقها الربنامج % 3,4بلغ متوسطه و ، 1995أصبح موجبا منذ 

مؤسسة  200خصحصة مت  1996بدء من أفريل  95-22غري أنه يف املقابل وبفعل تنفيذ القانون 
اية  800عمومية منحلة يف جمال اخلدمات من جمموع  ، ويعترب قطاع الصناعة أول 1997مؤسسة حىت 

من املؤسسات احمللة كانت صناعية مث يأيت يف املرتبة الثانية قطاع البناء % 54متضرر من عملية احلل حيث أن 
ـــ  لة، وبلغ بذلك عدد العمال املسرحني إىل غاية جوان من املؤسسات املنح% 30واألشغال العمومية والري بـ

 .1ألف عامل 231حوايل  1998

  .تطور معدالت النمو وأداء القطاعات االنتاجية خالل مرحلة االصالحات: المطلب الثاني 

النمو االقتصادي يف اجلزائر وأداء أهم قطاعات النشاط  معدالتسننتطرق فيما يلي لدراسة تطور 
-1989(االقتصادي االنتاجية وذلك على مرحلتني، املرحلة األوىل خاصة بربامج االستقرار االقتصادي الثالث 

  ).1998- 1995(واملرحلة الثانية خاصة بفرتة التعديل اهليكلي ) 1994

  ).1994- 1989(عات االنتاجية خالل الفترة تطور معدالت النمو وأداء القطا: الفرع األول 

  :تطور معدالت النمو االقتصادي ـــــ أوال

، ومن )1949-1989(اخلام احلقيقي يف اجلزائر يف الفرتة  احملليتطور منو الناتج ) 1-3(يبني اجلدول رقم 
ا مييز باقي ، فإن م%4.4واليت ُسجل فيها معدل منو مقبول قدره  1989خالله يتضح أنه باستثناء سنة 

ــا جعل متوسط معدل النمــو السنوي هلذه الفرتة جد  سنوات معدالت النمو الضعيفة وحىت السالبة، وهو مــ
 .%0.5 حيث قدرت بـ ضعيف

  
  

                                                             
  .96 ، ص2008آفاق ومعوقات االنضمام، الطبعة األولى، دار الخلدونیة، الجزائر، : التجارة العالمیة  سعداوي سلیم، الجزائر ومنظمة  1
  ). باألسعار الثابت(والذي یحوي القیم الحقیقیة للناتج المحلي الخام  بالملحق) 53(یمكن الرجوع إلى الجدول رقم  )*(
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  )1949-1989(نمو الناتج المحلي الخام الحقيقي في الجزائر في الفترة ) : 1-3(الجدول رقم 
              

  
  :  اآليتعلى الرابط  02/2016//28قاعدة بيانات البنك الدويل بتاريخ  : المصدر

http://databank.albankaldawli.org/data/reports.aspx?source=%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8
%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9 
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9#selectedDimension_DBList  

االنفاق الكلي املسجلة خالل وترجع هذه الوضعية املتدهورة يف األساس إىل الضعف الشديد يف مستويات 
نالحظ تسجيل معدالت منو سالبة لإلنفاق الكلي خالل سنوات ) 2-3(رقم اجلدول  هذه الفرتة، حيث من

تبقى ضعيفة على  1994و  1992، وحىت أن معدالت النمو املوجبة سنيت  1993و 1991و 1990
 %7، حيث يالحظ أنه اخنفض بـ 1989اعتبار أن قيمة االنفاق يف كال السنتني بقيت دون قيمته سنة 

، ويف احملصلة جند أن كل هذا 1989على الرتتيب مقارنة بـ سنة األساس  1994و 1992سنيت  %8.3و
  .  %0.5-جعل متوسط معدل النمو السنوي إلمجايل االنفاق الوطين خالل هذه الفرتة سالب ويقدر بـ 

في الجزائر خالل ) االستهالكي واالستثماري(تطور معدل نمو اجمالي االنفاق ) : 2-3(الجدول رقم 
  )%) (1994- 1989(الفترة 

  

  

  .1989وتعطي معدل االنفاق يف كل سنة إىل االنفاق سنة األساس متثل وزن امجايل االنفاق و إ  إ و : حيث 

  .بامللحق) 14(من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم  :المصدر 

إمجايل االنفاق الوطين خالل هذه الفرتة فرتجع يف األساس إىل  مستوياتوعن سبب هذا الضعف الشديد يف 
وما نتج  1986الواضع العام الذي كان عليه االقتصاد الوطين آن ذاك، نتيجة ملخلفات الصدمة النفطية سنة 

مل إىل ارتفاع نسبة دفوعات خدمة الدين إىل  عنها من توسع يف االستدانة من اخلارج،  وهو ما أدى يف ا
  ) : 3- 3(ايل الصادرات كما هو موضح يف اجلدول إمج

  

  

  1994  1993  1992  1991  1990  1989  السنة

  0.9-  2.1-  1.8  1.2-  0.8  4.4  )*(  نمو الناتج المحلي الخام

  1994  1993  1992  1991  1990  1989  السنة
 1,9 3,2- 1,3 5,2- 3,1- 5,6  نمو إجمالي االنفاق الوطني

 91,7 90,1 93,0 91,8 96,9 100,0  ) 1989االساس (و إ  إ  و 

http://databank.albankaldawli.org/data/reports.aspx?source=%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8
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تطور قيمة إجمالي خدمة الدين ونسبتها إلى إجمالي الصادرات في الجزائر خالل ): 3-3(الجدول رقم 
 )1994- 1989(الفترة 

من اعداد الباحث باالعتماد على بيانات مركز األحباث االحصائية واالقتصادية واالجتماعية  :المصدر 
  : اآليتعلى الرابط  28/02/2016بتاريخ   (SESRIC)والتدريب للدول االسالمية 

http://www.sesric.org//baseind-step1-ar.php  

وجهت لتغطية ) من الصادرات(أن معظم مداخيل العملة الصعبة ) 2-3(حيث يتضح من اجلدول رقم 
خدمات الدين، إذ أن معدل تغطية خدمات الدين من قبل الصادرات ارتفعت إىل مستويات غري مسبوقة خاصة 

بلغ متوسط املعدل السنوي لتغطية خدمات الدين خالل السنوات  ، يف حني%90.1مبعدل  1993سنة 
  %. 78.3الست 

   :)1994- 1989(دراسة أداء قطاعات النشاط االقتصادي خالل الفترة  ـــــ ثانيا

يف هذا اجلانب جند أيضا أن الوضع العام الذي كان عليه االقتصاد اجلزائري خالل هذه الفرتة قد انعكس 
يتضح أن قطاع ) 4-3(معظم القطاعات االنتاجية لالقتصاد الوطين، حيث من اجلدول  بشكل سليب على أداء

، ومع %2.7وقدر متوسط معدل النمو السنوي  بـ ) موجبة وسالبة(الزراعة قد سجل معدالت منو جد متذبذبة 
مل معدالت منو ضعيفة وهو ما ميكن مالحظته من خالل تطور مؤشر وزن القيمة  املضافة ذلك تعترب يف ا

كسنة أساس، ويرجع هذا التذبذب والضعف لكون أداء هذا القطاع يعتمد   1989احلقيقية للقطاع باعتبار 
فإن كل السنوات شهدت  1990بشكل كبري على التساقط، أما قطاع الصناعات التحويلية وباستثناء سنة 

أما ، %2.2-بلغ متوسط معدل النمو  معدالت منو سالبة نتيجة الخنفاض القيمة املضافة احلقيقية للقطاع، وقد
 %3.5بـ  1991و 1990كأساس جند أن القيمة املضافة احلقيقية قد حتسنت سنيت   1989باعتماد سنة 

، %8.5مث  %4.2مث  %3يف حني شهدت اخنفاض يف السنوات الثالث الالحقة بـ  على التوايل %2.8و
ملعدالت منو متذبذبة موجبة كان أحسنها سنة ومبالحظة قطاعات النشاط األخرى نالحظ أيضا تسجيلها 

وهو  %1.5 يف حني بلغ متوسط معدل النمو 1991سنة  % 2.7-وسالبة أعظمها   %6.6بـ  1989
كأساس  فإن مؤشر القيمة املضافة احلقيقية شهد حتسن خالل   1989معدل ضعيف، أما باعتماد سنة 

و  %0.4بـ ) حتقق فيها معدل منو موجب وهي نفسها السنوات اليت( 1994و 1992و 1990السنوات 

  1994  1993  1992  1991  1990  1989  السنة
  5116617  9095702  9332492  9171738  8808454  7007435  )ألف دوالر(خدمة الدين  

  8591750  10099880  11136800  11771070  11008840  8953330  )ألف دوالر(إجمالي الصادرات فوب 

  59.6  90.1  83.8  77.9  80  78.3  (%)خدمة الدين إلى الصادرات فوب 

http://www.sesric.org//baseind-step1-ar.php
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على  %0.6و %2.3بـ  1993و 1991على التوايل، يف حني شهد اخنفاض سنيت  %2.3و 1.4%
  .التوايل

  1989سنة  %5.2وكنتيجة هلذه التغريات جند معدل النمو خارج احملروقات سجل معدل منو موجب بـ 
، أما سنة %6.6وقطاعات النشاط األخرى بـ  %15.3نتيجة ملعديل النمو املوجبني يف قطاع الزراعة بـ 

وكذا تسجيل معدل منو ضعيف يف  %6.2 -ونتيجة لتسجيل قطاع الزراعة ملعدل منو سالب قدره  1990
جند أن معدل النمو خارج احملروقات سجل معدل سالب  %0.4قدره )  جمتمعة(قطاعات النشاط االخرى 

وتبعا  1991، أما سنة %3.5قطاع الصناعات التحويلية بـ هذا رغم النمو املوجب يف  %0.03-قدره 
جند أن معدل النمو خارج احملروقات أصبح موجب إال  %15.4لتسجيل معدل منو مرتفع يف قطاع الزراعة بـ 

وهذا يعود لتسجيل معدلني سالبني يف قطاع الصناعة التحويلية وقطاعات النشاط ) %0.5(أنه ضعيف 
جند أن معدل  1992الفالحة وقطاعات النشاط االخرى معدالت منو مقبولة سنة األخرى، وملا سجل قطاع 

نظرا لتسجيل معدالت منو سالبة  1993سنة  %2.1-مث اخنفض إىل  %1.9النمو خارج احملروقات ارتفع إىل 
نتيجة لتسجيل معدل سالب يف قطاعي  %0.6- 1994يف القطاعات الثالث وبقي هذا املعدل سالب سنة 

    .على التوايل %4.4- و %9- والصناعات التحويلية بـ  الزراعة

  ) (%)1994-1989(تطور معدل نمو القطاعات المنتجة في الجزائر في الفترة ): 4- 3(الجدول رقم
  

  
  
  
  
  

  
متثل وزن القيمة املضافة احلقيقية وتعطي معدل القيمة املضافة احلقيقية يف كل سنة إىل القيمة   و ق م ح: حيث 

  .1989املضافة احلقيقية سنة األساس 
  .بامللحق) 14(باالعتماد على اجلدول رقم  الباحثمن اعداد : المصدر 

  
  

                                                             
  .الشؤون العقارية لمؤسسات ،النقل، االتصاالت، التجارة، الفنادق والمقاھي والمطاعم،تتمثل في الخدمات المقدمة لألسر والخدمات المقدمة ل  1
  )عدا االشغال العمومیة(  2

  1989  1990  1991  1992  1993  1994  

  الفالحة
  9-  3.7-  4.6  15.4  6.2-  15.3  معدل النمو 
  99.2  109  113.2  108.2  93.8  100.0  و ق م ح  

الصناعات 
  التحويلية

  4.4-  1.3-  5.6-  0.7-  3.5  4.9-  معدل النمو 
  91.5  95.8  97  102.8  103.5  100  و ق م ح  

قطاعات 
  1أخرى

  3  2-  3.8  2.7-  0.4  6.6  معدل النمو 
  102.3  99.4  101.4  97.7  100.4  100  و ق م ح  

  0.6-  2.1-  1.9  0.5  0.03-  5.2   2النمو خارج المحروقات
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 ):1998- 1995(االنتاجية خالل الفترة تطور معدالت النمو وأداء القطاعات : الفرع الثاني 

  :معدالت النمو االقتصادي ـــــ أوال

) 1998-1995(اخلام احلقيقي يف اجلزائر خالل الفرتة  احملليتطور منو الناتج ) 5-3(يبني اجلدول رقم 
، وقد قدر )1994-1989(ومن خالله يتضح حدوث حتسن ملحوظ يف معدالت النمو مقارنة باملرحلة 

  ).1994-1989(يف الفرتة % 0.5بعد أن كان يقدر بــ  %3.5متوسط معدل النمو السنوي بــ 

- 1995(م الحقيقي في الجزائر خالل الفترة نمو الناتج المحلي الخا) : 5-3(الجدول رقم 
1998( 

  1995  1996  1997  1998  
  5.1  1.1  4.1  3.8   1* نمو الناتج المحلي الخام 

  .02/2016//28قاعدة بيانات البنك الدويل بتاريخ : المصدر            

ارتفاع ايرادات (وعن خلفية هذا التحسن فإنه يرجع بالدرجة االوىل لتحسن احلالة املالية للجزائر اجتاه اخلارج 
واليت أدت إىل زيادة رصيد احتياطي العملة الصعبة مما مسح حبدوث نوع من التحسن يف إمجايل ) احملروقات

  :يأيت  فيمااالنفاق الوطين، وميكن تبيان كل هذا 

يتضح االخنفاض احملسوس يف معدل خدمة الدين إىل الصادرات خالل هذه الفرتة ) 6-3(ل رقم من اجلدو  
خالل الفرتة السابقة، ويرجع  %78.3بعد أن كان  %41.69مقارنة بالفرتة السابقة، وقد قدر يف املتوسط بـ 

ظ من نفس اجلدول أن هذا االخنفاض يف األساس للتغري يف  قيميت خدمة الدين وإمجايل الصادرات، حيث نالح
يرجع من جهة إىل إرتفاع الصادرات  1996و 1995اخنفاض معدل خدمة الدين إىل الصادرات خالل سنيت 

ألف  11099190مث إىل  1995ألف دوالر سنة  9356680إىل  94ألف دوالر سنة   8591750من 
 1994ف دوالر سنة أل  5116617، ومن جهة ثانية اخنفاض قيمة خدمات الدين من 1996دوالر سنة 

، ورغم ارتفاع قيمة 1996ألف دوالر سنة  4213921مث إىل  1995ألف دوالر سنة  4250453إىل 
ألف دوالر نالحظ استمرار املعدل يف االخنفاض نتيجة الرتفاع  4418039إىل  1997خدمات الدين سنة 

اع قيمة خدمة الدين املقدر بـ والذي يفوق معدل ارتف % 29.41الصادرات يف هذه السنة مبعدل كبري قدره 
ونتيجة الرتفاع قيمة خدمة الدين واخنفاض إمجايل الصادرات ارتفع املعدل من  1998، أما يف سنة 4.8%

  ).1994-1989(إال أنه يبقى أقل من كل مستويات الفرتة السابقة   %51.2إىل  32.2%

  

                                                             
  ).باألسعار الثابت(بالملحق والذي یحوي القیم الحقیقیة للناتج المحلي الخام ) 53(یمكن الرجوع إلى الجدول رقم *  1
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إلى إجمالي الصادرات في الجزائر تطور قيمة إجمالي خدمة الدين ونسبتها ) : 6-3(الجدول رقم 
  )1998- 1995(خالل الفترة 

  
  

قاعدة بيانات مركز األحباث االحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول االسالمية بتاريخ   :المصدر 
  ar.php-step1-http://www.sesric.org//baseind:  اآليتعلى الرابط  28/02/2016

بالتغريات احلاصلة يف قيمة الصادرات النفطية حيث  كبريةترتبط التغريات يف قيمة إمجايل الصادرات بدرجة  
أن صادرات احملروقات تساهم بشكل كبري يف إمجايل الصادرات، حيث نتيجة ) 7-3(يتضح من اجلدول  رقم 

صادرات كذلك ارتفعت، يف جند أن إمجايل ال 1997و 1996لزيادة قيمة صادرات احملروقات خالل سنيت 
  .  جند أيضا أن امجايل الصادرات اخنفضت 1998حني ملا اخنفضت صادرات احملروقات سنة 

تطور قيمة إجمالي الصادرات  وصادرات المحروقات في الجزائر خالل الفترة ) : 7-3(الجدول 
)1995 -1998 (  

قاعدة بيانات مركز األحباث االحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول االسالمية بتاريخ   :المصدر 
  ar.php-step1-http://www.sesric.org//baseind:  اآليتعلى الرابط  28/02/2016

) 8-3(األجنبية، حيث يتضح من اجلدول رقم  العملةرصيد احتياطي  سامهت األوضاع السابقة يف حتسني
مليار دوالر كرصيد متوسط  5.3مليار دوالر يف حني بلغ  8.05ما مقداره  1997أن االحتياطي بلغ سنة  

مليار دوالر للسنوات الثالث األخرية من الفرتة  1.9سنوي خالل السنوات األربع هلذه الفرتة بعد أن كان 
  .ةالسابق

  

  

  1998  1997  1996  1995  السنة
  5131183  4418039  4213921  4250453  )ألف دوالر(خدمة الدين  

  10025300  13730610  11099190  9356680  )ألف دوالر(إجمالي الصادرات فوب  

  51.2  32.2  38  45.4  (%)خدمة الدين إلى الصادرات فوب 

  1995  1996  1997  1998  
  10025300  13730610  11099190  9356680  )ألف دوالر أمريكي(إجمالي الصادرات 

  9725543,53  13344779,86  10312257,4  8909430,7  )ألف دوالر أمريكي(صادرات المحروقات  
  97  97.2  92.9  95.2  (%)مساهمة المحروقات في إجمالي االصادرات 

http://www.sesric.org//baseind
http://www.sesric.org//baseind
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بالمليار ) 1998-1992(للفترة  في الجزائر تطور إحتياطي العملة الصعبة) :  8-3(الجدول رقم 
  دوالر أمريكي

  

،  )النقود والقروض( 13، الفصل 2011- 1963الديوان الوطين لالحصائيات، احلوصلة االحصائية : املصدر
  : اآليتمتوفر على الرابط .   220ص

http://www.ons.dz/-Recensement-Economique-2011-.html  

ا التحسن حدث كذلك نوع من التحسن يف إمجايل االنفاق مقارنة بالفرتة السابقة، حيث من ونتيجة هلذ
بعد أن كان سالب يف املرحلة  %1.7نالحظ متوسط معدل النمو السنوي لإلنفاق قدر ) 9-3(اجلدول رقم 

واقرتبت بذلك القيمة احلقيقية إلمجايل االنفاق من  %7.7قدره   1998السابقة وقد سجل أفضل معدل سنة 
  . وبشكل أفضل من كل السنوات السابقة 1989املستوى الذي كانت عليه سنة 

في الجزائر خالل ) االستهالكي واالستثماري(تطور معدل نمو اجمالي االنفاق ) : 9-3(الجدول رقم 
  ) %) (1998- 1995(الفترة 

                             
  
  

  .بامللحق) 14(باالعتماد على اجلدول رقم  الباحثمن اعداد  :المصدر                      

  : )1998-1995(أداء قطاعات النشاط االقتصادي خالل الفترة  ـــــ ثانيا

لقطاعات الفالحة والري والصناعات  املوجهةيبني قيمة نفقات التجهيز السنوية ) 10- 3(اجلدول رقم 
ميكن توضيح مدى مسامهة هذه االضافات )) 11-3(واجلدول (التحويلية واخلدمات املنتجة، ومن خالله 

  .  ال يف حتسني منو القطاعات ومن مث النمو خارج احملروقاتإلمجايل تراكم رأس امل

  :قطاع الفالحة) 1

نالحظ أن نفقات التجهيز السنوية املوجهة لقطاع الفالحة والري يف تزايد ) 10-3(باالعتماد على اجلدول  
ية دج أخذت بتزايد حىت قدرت النفقات النهائ مليون 23200بـ  1995مستمر، حيث بعد أن قدرت سنة 

مليون دج، ومن نفس اجلدول يتضح مدى تفضيل السلطات هلذا  45659بـ  1998سنة ) التجهيز(للقطاع 
حيث يالحظ خالل كل سنة أن نصيب الفالحة من امجايل ميزانية ) مقارنة بالصناعة واخلدمات املنتجة(القطاع 

اللخدمات املنتجة، وزيادة على التجهيز السنوية يفوق بشكل كبري نصيب كل من قطاعي الصناعة التحويلية و 

  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  السنوات       

  6.84  8.05  4.2  2.1  2.6  1.5  1.5  إحتياطي العملة الصعبة

  1995  1996  1997  1998  
 7,7 1,7- 1,4- 2,1  نمو اجمالي االنفاق الوطنيمعدل 

 97,8 90,9 92,4 93,7  )1989: االساس(و إ إ و  

http://www.ons.dz/-Recensement-Economique-2011-.html
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أخذ يف  1995سنة  %7.81ذلك فإن هذا النصيب من امجايل امليزانية يف تزايد مستمر إذ بعد ان كان 
  .سنة  %12.97االرتفاع املستمر حىت بلغ 

نفقات التجهيز السنوية ألهم قطاعات النشاط خارج المحروقات في ) : 10-3(الجدول رقم 
  ).. 1998-1994(الجزائر خالل الفترة 

  
  

  

  

  

  

  .ن إ م ت س متثل النصيب من امجايل ميزانية التجهيز السنوية: حيث
  .1998إىل  1994للسنوات من ) امليزانية العامة(عداد الباحث باالعتماد على قوانني املالية إمن : المصدر

مللقطاع الفالحة والري أدت يف ) يف التجهيز(هذه األولوية     إىل حتسن كبري يف أداء القطاع الفالحي، ا
  .)11-3( رقم من اجلدولكما يتضح 

  (%)معدل نمو أهم القطاعات االنتاجية تطور ): 11- 3(الجدول رقم
  
  
  
  
  

  
  

متثل وزن القيمة املضافة احلقيقية وتعطي معدل القيمة املضافة احلقيقية يف كل سنة إىل القيمة   و ق م ح: حيث 
  1989املضافة احلقيقية سنة األساس 

  .بامللحق) 14(باالعتماد على اجلدول رقم  الباحث إعداد من: المصدر 

                                                             
  .والخدمات المقدمة للمؤسسات ،النقل، االتصاالت، التجارة، الفنادق والمقاھي والمطاعم، الشؤون العقاریةالخدمات المقدمة لألسر  تتمثل في  1
  )عدا االشغال العمومیة(  2

 1998 1997 1996 1995  السنوات
الفالحة 
 والري

 45659 28510 28000 23200 المبلغ

 12,97 10,13 9,28 7,81  )%(ن إ م ت س 

الصناعات 
  المصنعة

 100 300 1000 1020 المبلغ

 0,03 0,11 0,33 0,34  )%(ن إ م ت س 

الخدمات 
 المنتجة

 5154 2160 2800 1600 المبلغ

 1,46 0,77 0,93 0,54  )%(ن إ م ت س 

  352148  281500  301600  296900  إجمالي ميزانية التجهيز السنوية

  1995  1996  1997  1998  

  الفالحة
  11.4  13.4-  23.9  15  النمو السنوي 

  136.3  122.3  141.3  114.1  و ق م ح  
الصناعات 
  التحويلية

  8.4  3.8-  8.7-  1.4-  النمو السنوي  
  85.9  79.3  82.4  90.3  و ق م ح  

قطاعات 
  1أخرى

  4.3   2.2  1.4  2.8  النمو السنوي  
   113.7  109  106.7  105.2  و ق م ح  

  6.3  2.1-  3.6  3.9  2النمو خارج المحروقات

 بالمليون دينار: الوحدة 
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يتضح التحسن الكبري يف معدالت منو القيمة املضافة احلقيقية للقطاع الفالحي، وسجل  حيث من اجلدول
ورغم كونه سالب إال أن القيمة  1997أما املعدل املسجل سنة  %23.9قدره  1996أكرب معدل منو سنة 

وهو ) 1994-1989(ة تظل أكرب مما كانت عليه يف كل سنة من سنوات الفرتة املضافة احلقيقية يف هذه السن
مل جند أن ، و %22.3إذ بلغ معدل النمو  1989ما يتضح من خالل تطور املؤشر وفق األساس  يف ا
  .خالل الفرتة السابقة %2.7بعد أن كان  %9.2متوسط معدل النمو للقطاع يف هذه الفرتة قدر بـ 

  :ت التحويليةقطاع الصناعا) 2

املوجهة لقطاع الصناعة التحويلية يف تناقص  السنويةنالحظ أن نفقات التجهيز ) 10-3(من اجلدول رقم 
مليون دج  100مليون دج أخذت بالتناقص حىت بلغت  1020بـ  1995مستمر، حيث بعد أن قدرت سنة 

، وزيادة على هذا التناقص املستمر يف قيمة نفقات التجهيز للقطاع الصناعي فاملالحظ أن نسبتها 1998سنة 
تتميز بالضعف الشديد مقارنة مبا هي عليه قطاع الفالحة والري وبضعف أقل  إىل امجايل نفقات التجهيز السنوية

سنة  %0.34فبعد أن قدرت بـ مقارنة باملوجهة لقطاع اخلدمات املنتجة، كما أن هذه النسبة يف تناقص مستمر 
، وهو ما يبني عدم اعطاء األولوية 1998سنة  %0.03كل سنة حىت بلغت  أخذ يف التناقص 1995
، وكنتيجة هلا الوضع  فإن أداء هذا )مقارنة بالفالحة واخلدمات املنتجة(هذا القطاع يف هذه الفرتة  لتجهيز

يتضح أنه سجل معدالت منو سالبة ومتتالية ) 11-3(القطاع متيز بالضعف الشديد حيث من اجلدول رقم 
تحرك، أما عند وذلك مبالحظة تطور معدل النمو ذو األساس امل 1997و 1996و 1995خالل السنوات 

فاملالحظ أن القطاع سجل معدالت منو سالبة ومتزايدة يف ) 1989(مالحظة معدل النمو ذو األساس الثابت 
فقد  1998على التوايل، أما سنة  %20.7-و %17.6-و %9.7-السنوات الثالث األوىل قدرت بـ 

مقارنة  %8.4ل منو قدره وهو ما جتلى يف تسجيل معد %14.1- اخنفض فيها معدل النمو السالب ليبلغ 
  .1997بسنة 

يف خمتلف الفروع الصناعية كما يبينه اجلدول  التحويليةولقد جتلى هذا األداء الضعيف لقطاع الصناعات 
، والذي من خالله يتضح أنه باستثناء فرع الطاقة واملياه فإنه ال يوجد أي فرع حقق منو موجب خالل )3-12(

، وبعبارة أخرى فإنه خالل السنوات األربع ال يوجد أي فرع بلغ مستوى )1989مقارنة بسنة (السنوات األربع 
  .    1989ة االنتاج احملقق سن
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 ) 1998-1995(تطور مؤشر االنتاج الصناعي للقطاع العام الوطني خالل الفترة ) : 12-3(الجدول 
  )%100=  1989:  الوحدة(

  
  
  
  
  
  
  
  

  .161، الفصل التاسع، ص 2011- 1962الديوان الوطين لإلحصائيات، احلوصلة االحصائية  :المصدر

  )الخدمات(قطاعات أخرى ) 3

فبعد أن ) 1997باستثناء اخنفاضها سنة (استفادة من مبالغ للتجهيز متزايدة ) 10- 3(مبالحظة اجلدول  
مليون دج، هذه الزيادات  5154إىل  1998مليون دج جندها ارتفعت سنة  1600بـ  1995قدرت سنة 

فرتة السابقة، حيث السنوية يف امجايل تراكم رأس املال انعكست على حتسن أداء هذه القطاعات مقارنة بال
خالل كل سنة ) اخلدمات(نالحظ أن القيمة املضافة احلقيقية يف باقي القطاعات ) 11-3(إىل اجلدول  بالرجوع

ــــ  1995سنة  % 5.2بـ  1989من سنوات هذه الفرتة زادت عما كانت عليه سنة   1996سنة  %6.7وب
ـــ  تسجيل معدالت منو موجبة بني  نالحظ ، ويف نفس الوقت 1998سنة  %13.7و  1997سنة  % 09وبـ

 بعد أن كان %2.7كل سنتني متعاقبتني وهو ما أدى يف احملصلة إىل ارتفاع متوسط معدل النمو السنوي إىل 
  .خالل الفرتة السابقة  1.5%

مل جند أن معدل النمو االقتصادي خارج احملروقات يتحسن مع كل حتسن يف قطاع الفالحة  وعليه يف ا
-3(، حيث من اجلدول رقم التحويليةيف حني يتأثر سلبيا بأداء قطاع الصناعة ) اخلدمات(ت األخرى والقطاعا

تبعا ملعدالت النمو املهمة يف قطاع   1996و 1995نالحظ أنه سجل معدالت منو موجبة سنيت ) 11
فإنه نتج يف   %2.1- بـ  1997الفالحة وبدرجة أقل يف قطاعات النشاط األخرى، أما املعدل السالب سنة 

هذا زيادة  %13.4-األساس عن االنكماش احلاصل يف القطاع الزراعي إذ قدر معدل النمو يف هذه السنة بـ 

                                                             
    .الصناعات الحدیدیة والمعدنیة والمیكانیكیة والكھربائیة وااللكترونیة   1

  1998  1997  1996  1995  السنوات /الفروع 
  156.2  143.7  138.3  132.4  المياه والطاقة

  70.8  67.2  77.6  81.1  المناجم والمقالع
  53.1  46.8  58.4  74.5  1ص ح م م ك إ

  93.4  89.2  93.8  89.7  مواد البناء
  93.2  79.9  75  86.2  الكيمياء والمطاط

  95.4  83.1  85  89  الصناعات الفالحية والغذائية
  48.1  48.6  53.3  73.1  الصناعات النسيجية

  22.4  23.7  29.3  42.6  صناعة الجلود واالحذية
  45.2  47.3  48.5  60.1  صناعة الخشب والفلين والورق

  20.6  21  25.6  46.6  الصناعات المختلفة
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ونتيجة لتسجيل  1998، أما سنة %3.8-على معدل النمو السالب يف قطاع الصناعة التحويلية واملقدر بـ 
على معدل النمو خارج احملروقات حيث بلغ  معدالت منو مهمة يف القطاعات الثالث جند هذا أنعكس اجيابيا

بعد  %2.9، وعن متوسط معدل النمو السنوي خالل هذه الفرتة جنده قد إرتفع إىل %6.3مستوى مهم قدره 
  .  خالل الفرتة السابقة %0.8أن كان 
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   اإلنعاشسياسة النمو االقتصادي وأداء القطاعات االنتاجية في الجزائر خالل مرحلة : المبحث الثاني
  ).2014- 2001( االقتصادي

وهو ما نتج عنه حتسن كبري يف  الدوليةسجلت أسعار البرتول حتسن كبري يف السوق  2000بدء من سنة 
اإليرادات املالية للجزائر ، وهو بدوره ما مكنها من اعتماد سياسة مالية توسعية تركزت على زيادة النفقات العامة 

االقتصادي، بغية إنعاش االقتصاد الوطين وحتسني أدائه، وجتلت  اإلنعاشوذلك يف إطار ما يسمى بربامج سياسة 
للفرتة ) PSRE(االقتصادي  اإلنعاشثالث برامج طموحة متثلت يف برنامج دعم هذه السياسة من خالل 

مث برنامج توطيد النمو  2009-2005للفرتة ) PCSC(مث الربنامج التكميلي لدعم النمو  2004- 2001
، وأوقفت كل االصالحات اليت كانت يف شكل اتفاقيات ثنائية 2014-2010للفرتة ) PCCE(االقتصادي 

  .نقد الدويلمع صندوق ال

   :االقتصادي، مفهومها وسائل وشروط تطبيقها اإلنعاشسياسة : المطلب األول

 :االقتصادي  اإلنعاشمفهوم سياسة  )1

 الكلي الطلب لتعزيز عامة بصفة امليزانية سياسة استخدام مكانيةإ الكلي االقتصاد يف اهلامة املبادئ بني من
 اليت امليزانية سياسة وسائل أهم حدىإ االقتصادي اإلنعاش سياسة وتعترب، ركود حالة يف ما اقتصاد وحتريك

 إىل فد األوىل بالدرجة ظرفية سياسة وهي، القريب املدى يف االقتصادي الوضع على للتأثري الدولة تستخدمها
 وغالبا النقدية الوسائل بعض إىل إضافةاملالية  الوسائل يف أساسا تتمثل خمتلفة، بوسائل االقتصادي النشاط دعم

أهم  إحدى تعترب العامة النفقات أن على حيث يؤكد فكره املايل ،1كيرتي توجه ذات السياسة هذه تكون ما
ا من اليت الكلي الطلب عناصر  من انطالقا والعمالة الدخول حجم مث ومن الناتج حجم على التأثري شأ
الكلي اليت  الطلب يف الزيادة فإن مرن إنتاجي جهاز وجود ظل ويف أنه إىل ، ويشري"العرض خيلق الطلب"قانون

ا من يستجيب لتلك  الذي اإلنتاجي اجلهاز تنشيط على تعمل العامة النفقات يف التوسع ظل يف تتوفر أن شأ
  .2العمالة وحجم االقتصادي النمو معدالت على إجيابا ينعكس مبا الكلي الطلب يف الزيادة

  :االقتصادي اإلنعاشوسائل تطبيق سياسة  )2

 تستعمل بذلك العرض، وللقيام تنشيط أو الكلي الطلب تنشيط بواسطة إما االقتصادي اإلنعاش حتقيق ميكن
  : 3ةاآلتي الوسائل من أكثر أو واحدة الدولة

                                                             
،  مجلة الباحث، كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح النمو على وأثرھا الجزائر في االقتصادي اإلنعاش سیاسةمحمد مسعي،   1

  .148، ص 2010، 10ورقلة، العدد 
تقییم أثار برامج االستثمارات : عماري عمار ومحمادي ولید، أثار االستثمارات العمومیة على األداء االقتصادي في الجزائر، المؤتمر الدولي  2

، دار الھدى 2013، مارس سطیف-االقتصاد، كلیة 2014-2001واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة  العامة وانعكاساتھا على التشغیل
  .77ص، 2013للطباعة والنشر والتوزیع، الجزء األول، الجزائر، 

  149-148محمد مسعي، مرجع سابق، ص   3
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 : الطلب بتحفيز اإلنعاش سياسة تطبيق وسائل )2-1

  :ة اآلتي الوسائل من أكثر أو واحدة استخدام عن طريق االقتصادي اإلنعاش سياسة تطبيق ميكن 

 تلك أو ،)....خمتلفة، اجتماعية مساعدات البطالة، منح( لألفراد املدفوعة االجتماعية التحويالت 
 مباشرة زيادة تعترب واليت التحويالت أنواع من وغريها الواسع، االستهالك ذات السلع بعض بدعم املتعلقة

ا  ومبا، للطلب حتفيزا وبالتايل املتاح الدخل يف مباشرة غري أو  أفراد بني الدخل توزيع إعادة إىل دفأ
 مع(  امليزانية لسياسة التلقائية األدوات ضمن أيضا درجنت ما عادة التحويلية املدفوعات هذه فإن تمعا

 ؛)باخنفاضه وتنخفض الدخل زيادة مع تزيد اليت مثال، التصاعدية، الضرائب نظم
 على خمتلف  نفسها الدولة طلب من يزيد الذي  )واالستثماري االستهالكي( الكلي  العمومي اإلنفاق

 السلع واخلدمات؛
 البطالة،  كحل ملشكلة )التحتية البىن جمال يف السيما( الدولة  ا تقوم اليت الكربى األشغال مشروعات

 ؛العمل عن للعاطلني مناسبة شغل مناصب وتوفري االنتعاش من االقتصاد يتمكن أن إىل
 عجلة االقتصاد وحتريك االستهالك حفز مثّ  من األفراد دخول زيادة إىل تؤدي اليت الضرائب ختفيض 

 .وإنعاشه
 : العرض تحفيزب اإلنعاش سياسة تطبيق وسائل )2-2

 املؤسسات طرف من واخلدمات السلع إنتاج جعل إىل بواسطة العرض االقتصادي اإلنعاش سياسة دف
  :مها رئيسيتني وسيلتني بواسطة الدولة تتدخل ذلك ولتحقيقوأكثر جاذبية،  تكلفة أقل

 اخلاص؛ االستثمار على يشجع مما املنتجة الشركات على الضرييب العبء ختفيض 
 وتوسيعاالستثمار  على وتشجيعها املؤسسات عمل تسهيل إىل دف عمومية باستثمارات القيام 

ا  اخل...اجلديدة التكنولوجيات وتطوير البحث برامج أو واالتصاالت النقل شبكات تطوير مثل نشاطا
 لصاحل هامة خارجية توفريات إىل النهاية يف تؤدي العمومية هذه االستثمارات من الكثري أن حيث

 .املؤسسات
 :االقتصادي اإلنعاش سياسة تطبيق شروط )3

 السيما واألساسية، العامة الشروط بعض توفر من البد فعالة، اإلنعاش سياسة تكون ولكي ،للكرتيني بالنسبة
  :  يلي ما

 جديدة  القيام باستثمارات على القدرة خاصة إنتاجها، لزيادة الالزمة الوسائل" للمؤسسات تتوفر أن جيب
 للطلب؛ بالنسبة لإلنتاج ، أي أن تكون هناك مرونة قوية
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   ّأثر أن حيث األجنبية، املنتجات بواسطة )خاصة اإلضايف (الطلب لتلبية قوي اجتاه هناك يكون أال 
 إضعاف إىل يؤدي أن ميكن كما ضعيفا؛ احلالة هذه يف يكون  )خاصة التشغيل على (اإلنعاش سياسة
 ؛ضعيفا لالسترياد احلدي امليل يكون أن جيب أي املعين، للبلد التجاري امليزان رصيد

  ّيف امليزان عجز حدوث إىل يؤدي ما وهو ، االسترياد يف قوية زيادة إىل اإلنتاج يف الزيادة تؤدي أال 
 التجاري؛

 الطلب لتلبية (املنتجة الكميات زيادة على حساب رحبهاأ هوامش زيادة يف املؤسسات رعستت أالّ  بجي 
  ).اإلضايف

االقتصادي، مضمونها وأثرها على معدالت النمو االقتصادي  اإلنعاشبرامج سياسة : المطلب الثاني 
 . وأداء القطاعات االنتاجية

  ).2004-2001(االقتصادي  اإلنعاشبرنامج دعم : الفرع األول 

 :أوال ـــــ مضمونه ومخصصاته المالية 

 االرتفاع مع تزامنت واليت اهليكلي، التصحيح بعد ما مرحلة يف االقتصادي اإلنعاش دعم برنامج جاء لقد
 هذا أهدافأهم  من، الكلي االقتصاد استقرار مؤشرات على انعكس ما وهو النفط أسعار يف والكبري املتواصل
  :1يلي ما الربنامج

 ؛الكلي الطلب تنشيط 
 ؛املعيشة مستوى وحتسني الفقر من احلد 
 ؛البطالة من واحلد شتغل مناصب خلق 
 القطاع يف االستغالل مستوى رفع طريق عن الشغل ومناصب املضافة للقيمة املنتجة النشاطات دعم 

 ؛واملتوسطة الصغرية احمللية املنتجة املؤسسات ويف الفالحي
 الضرورية االحتياجات وتغطية االقتصادية النشاطات بعث بإعادة تسم قاعدية هياكل وإجناز يئة 

 ؛البشرية املوارد تنمية خيصما في للسكان
 الريفية الفضاءات تنشيط وإعادة اجلهوي التوازن دعم. 

 هو استثمارها كما مت دوالر، مليار 6.9 يعادل ما دج وهو مليار 525 مبلغ الربنامج هلذا وقد خصص
  :  اآليتيف اجلدول  موضح

                                                             
تقییم أثار برامج االستثمارات : البرامج االستثماریة، المؤتمر الدوليبوعشة مبارك، االقتصاد الجزائري من تقییم مخططات التنمیة إلى تقییم    1 

، دار الھدى 2013، مارس سطیف-االقتصاد، كلیة 2014-2001واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة  التشغیل العامة وانعكاساتھا على
    .11ص، 2013والنشر والتوزیع، الجزء األول، الجزائر،  للطباعة
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االقتصادي خالل الفترة  اإلنعاشتوزيع المخصصات المالية لبرنامج دعم ) : 13-3(الجدول رقم 
)2001 -2004( 

  

  

  

  

  .10مدوري عبد الرزاق، عرض وتقييم آثار الربامج االستثمارية على النمو االقتصادي يف اجلزائر، ص :المصدر

وحتسني االطار املعيشي قد نال القسط  العموميةأن حمور تعزيز اخلدمة ) 13-3(رقم  اجلدولويبدو جليا من 
  :   1مت توزيع خمصصاته كما يلي وقد، %40.1األكرب من خمصصات الربنامج وذلك بنسبة تقدر بـ 

  مليار دج؛ 142.9التجهيزات اهليكلية لالقليم بغالف مايل قدره 
  الفضاءات الريفية يف اجلبال، اهلضاب العليا والواحات والسكن والعمران خصص مببلغ إعادة إحياء

 .  مليار دج 67.6

لتوزيع خمصصات الربنامج بنسبة قدرها  النسيبويأيت حمور التنمية احمللية يف املرتبة الثانية من حيث الوزن 
  :  2، وهو يهدف إىل21.7%

 البلديات خمططات إجناز PCD واألنشطة املتوازن للمرافق والتوزيع التنمية لتشجيع أغلبيتها يف املوجهة 
 األقاليم؛ من جمموعة على

 التحتية البنية عن تعزيز فضال واحمليط، ) التطهري ( واملاء ) واملشرتكة الوالئية طرق ( املساحات يف التحكم 
 السكان؛ عودة أو استقرار على املساعدة لالتصاالت

 مستوى املستدامة، على التنمية لتحقيق هادفة مبشاريع عنها املعرب امللموسة، للحاجيات االستجابة 
 .اإلقليمية اجلماعات

 اإلنعاشمن الغالف املايل االمجايل لربنامج % 17.2ويأيت حمور تنمية املوارد البشرية يف املرتبة الثالثة بنسبة 
  :   3االقتصادي، وقد وزعت خمصصات هذا احملور كما يلي

                                                             
 وعلوم ، كلیة العلوم االقتصادیة12مدوري عبد الرزاق، عرض وتقییم آثار البرامج االستثماریة على النمو االقتصادي في الجزائر، ص  1

   pdf-setif.dz/seminars/Pub_Invstmnt/1-http://eco.univ.25 :اآلتيعلى الرابط  16/01/2016 بتاریخ، 1-التسییر سطیف 
  .11،  ص نفس المرجع  2
تقییم أثار برامج االستثمارات : المؤتمر الدولي ،االقتصادي على تدفق االستثمار األجنبي المباشر اإلنعاشجدیدي روضة، أثر برامج سیاسة   3

، 1-، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر سطیف ، 2014-2001و االقتصادي خالل الفترة العامة وانعكاساتھا على التشغیل واالستثمار والنم
   pdf-setif.dz/seminars/Pub_Invstmnt/1-http://eco.univ.14       :اآلتيعلى الرابط  16/01/2016بتاریخ  ، 08ص

دعم االصالحات   أنشطة البرنامج
  االقتصادية

دعم القطاع 
 العمومية الخدمة تعزيز  المحليةالتنمية   االنتاجي

  المعيشي اإلطار وتحسين
التنمية 
  البشرية

  90.2  210.5  113.9  65.4  45  ماليةالمخصصات ال

  %17.2  %40.1  %21.7  %12.4  %8.6  النسبة

 مليار دينار: الوحدة

http://eco.univ
http://eco.univ
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 ؛دج مليار 1.3 االتصال الثقافة؛                     دج مليار 11 الوطنية الرتبية  
 ؛دج مليار 22.1 والسكان الصحة ؛                  دج مليار 2.2 املهين التكوين      

 ؛دج مليار 02 الرياضة شباب ؛                  دج مليار 28.2 العايل التعليم
  .دج مليار 2.2 الدينية الشؤون؛               دج مليار 21.38 العلمي البحث

 اإلنعاشاملايل اإلمجايل، وحسب برنامج  الغالفمن % 12.4أما دعم القطاع االنتاجي فقد خصص له 
  :  1االقتصادي يتمثل القطاع االنتاجي الذي استفاد من الدعم يف

 :مليار دج، وذلك ألجل  55.9دعم القطاع الفالحي مببلغ قدره   ) أ
 مبزايا تتمتع للمنتجات اليت بالنسبة االستهالك واسعة املنتجات كذلك شامال الزراعي، اإلنتاج تكثيف 

 ؛)القطاع هذا من فرع لكل تطوير برنامج ( التصدير عند نسبية
 حمدد؛ سياق يف اجلفاف ظاهرة الحتواء اإلنتاج أنظمة حتويل 
 الريفي؛ التشغيل يف والتوسع املنحدرة األحواض محاية 
 البيئي؛ النظام ومحاية املراعي تطوير 
 الفالحني ديون ومعاجلة والتهميش، الفقر مكافحة. 
 :مليار دج وذلك من أجل  9.5دعم قطاع الصيد واملوارد املائية مببلغ   ) ب

 املائية  األحياء وتربية احلريف الصيد أجل من للمعونة الوطين للصندوق املوارد توفري)FNAPAA(؛  
 املائيات قرض الصيد وتربية إحداث خالل من املائيات وتربية األمساك لصيد ائتمانية تسهيالت إنشاء 

 ؛ )CNMA(الفالحي  للصندوق الوطين للتعاون التابع
 املشغلني أنشطة لدعم ومجركية، ضريبية أحكام إدخال إمكانية. 

  .املنتهجة يف الفرتة السابقة للربنامج االصالحاتفقد خصصت لدعم %) 8.6(أما النسبة املتبقية 

جديدة أصبح الغالف املايل النهائي للربنامج  مشاريعوبعد إعادة تقييم معظم املشاريع املربحة سابقا وإضافة 
املدرجة ضمن هذا الربنامج  املشاريع عدد ، وبلغ2مليار دوالر 16مليار دينار وهو ما يعادل  1216حوايل 

  :آليتاك   مشروع موزعة 16063

  

  
                                                             

  .11-10مدوري عبد الرزاق، مرجع سابق، ص ص   1
، كلیة العلوم 10، ص 2011-2004، محاولة نمذجة العالقة بین االنفاق الحكومي وتنافسیة االقتصاد الجزائري وأخرون دربال عبد القادر  2

   :اآلتيعلى الرابط  16/01/2016 ، بتاریخ1-االقتصادیة وعلوم التسییر سطیف 
 http://eco.univ-setif.dz/seminars/Pub_Invstmnt/4-24.pdf   

http://eco.univ-setif.dz/seminars/Pub_Invstmnt/4-24.pdf
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                   .االقتصادي اإلنعاش دعم برنامج عريلمشا القطاعي التوزيع  :)14- 3( ر قم جدول

  

  

  

  

  

  

  

     .12 صبوعشة مبارك، مرجع سابق،  :المصدر  

 :ثار البرنامجآ ثانيا ـــــ

  : على معدالت النمو وعلى أداء قطاعات النشاط االنتاجيةآثاره  )1

حتسن ملحوظ مقارنة  شهداخلام احلقيقي  احملليأن معدل منو الناتج  )15-3(رقم  من اجلدول يتضح
خالل  %2.9خالل سنوات الربنامج األربع يف حني بلغ % 4.8 السنوي هحيث بلغ متوسط ،بالفرتة السابقة

شهدت تسجيل أضعف معدل ويرجع  2001سنة  أن ، ويالحظ)2000-1997( السنوات األربع السابقة
يف إمجايل القيمة  ، إذ ومع مسامهته الكبري)%1.6-(ذلك يف األساس للنمو السليب املسجل يف قطاع احملروقات 

على منو الناتج احمللي اخلام (فاق أثره  السليب ) % 41.83بامللحق تقدر بـ ) 15(من اجلدول (املضافة 
واألشغال العمومية العمومية ) %13.2سجلت معدل منو مرتفع بـ (األثر املوجب لقطاعي الفالحة ) حلقيقيا
على الرتتيب حسب  %9.28و% 11.94(وذلك الخنفاض مسامهتها يف إمجايل القيمة املضافة ) 2.8%(

ونتيجة للتحسن املسجل على معدل منو  2004إىل  2002سنة  بدء من أما، )من امللحق) 15(اجلدول 
على  %45.49و %43.49و %40.51(قطاع احملروقات ومع مسامهته الكبري يف إمجايل القيمة املضافة 

انعكس ذلك باالجياب على معدالت منو الناتج احمللي اخلام، كما ) بامللحق) 15(التوايل كما يتضح من اجلدول 
وسط للناتج احمللي اخلام كل من معدالت النمو املرتفعة نسبيا يف قطاع يف هذا النمو املت) بدرجة أقل(سامهت 

األشغال العمومية واملعدالت املوجبة للصناعات التحويلية للقطاع اخلاص، وكذا قطاع الفالحة خالل سنيت 
وتوافق ذلك مع أعلى معدل يف  %6.9أعلى معدل قدره  2003، ولالشارة شهدت سنة  2004و 2003

  .  ومعدالت موجبة يف باقي القطاعات) %19.7(وكذا يف قطاع الفالحة ) %8.8(احملروقات 

 المشاريع عدد القطاع

 6312  البحري والصيد الفالحة ، الري

 4316  عمومية أشتغال ، والعمران السكن

 1369  علمي وبحث عالي تعليم ، مهني تكوين ، تربية

 1269  وثقافية شتبانية قاعدية هياكل

 982  إدارية وهياكل العمومية المنفعة أشتغال

 623  صناعة ، إتصاالت

 653  نقل ، بيئة ، صحة

 223  اعيةماجت حماية

 200  ميدانية دراسات ، طاقة

 مشروع: الوحدة
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  )%() 2004-1999(  خالل الفترة ونمو أهم القطاعات معدل النمو االقتصادي): 15-3( الجدول

  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنوات

  5.2  6.9  4.7  2.1  2.4  3.2  معدل نمو الناتج المحلي الخام الحقيقي
  3.3  8.8  3.7  1.6-  4.9  6.1  معدل النمو في قطاع المحروقات

  3.1  19.7  1.3-  13.2  5-  2.7  الفالحة
  08  5.5 8,2 2,8 5,1 1,4  بناء وأشغال عمومية

1.3- 0,8-  صناعات تحويلية القطاع العمومي  -1  -1,0 3.5 -1.3  
 2.5 2.9 6.6 3 5.3 8  صناعات تحويلية القطاع الخاص

  .املالحق، 2004و 2002 سنيترير بنك اجلزائر لاتقمن إعداد الباحث باالعتماد على  :المصدر 

 : آثار أخرى  )2

   :1نتج عنه الربنامجزيادة على ما ذكر فإن تنفيذ هذا 

 هذا ساهم حيث ، 2003 سنة % 23.7 إىل 2001 سنة % 27.3 من البطالة معدالت اخنفاض 
 عمل؛ فرصة 817000 خلق يف الربنامج

 ؛%6.8  إىل  12.5% من أي 2004 و 2000 سنيت بني النصف حبوايل الفقر نسبة اخنفاض 
 2003  سنة %2.6 إىل 2001 سنة% 4.2 من انتقلت اليت التضخم معدالت اخنفاض. 

االقتصادي، وكانت  اإلنعاشدراسة تقييمية حول برنامج  2004ويف هذا االطار قدم البنك الدويل سنة 
  : 2اآليتاستنتاجاته الرئيسية على النحو 

  االقتصادي على معدل النمو االقتصادي كان متواضع، حيث قدر يف املتوسط بـ  اإلنعاشأثر برنامج
 كزيادة سنوية؛% 01

  664000منصب مباشر و  170000) يف املتوسط(منصب عمل مؤقت، منها  850000مت خلق 
 منصب غري مباشر؛

 بشكل أسرع من الصادرات، مما أدى إىل ) خاصة املتعلقة بالنقل ومشاريع االشغال العامة(الواردات  منو
ـــ   ؛2005- 2001من الناتج احمللي اخلام خالل الفرتة % 01إخنفاض فائض احلساب اجلاري بــ

  ا ضعيفة و  كان االعداداملشاريع ذات مرجعية ضعيفة إىل االهداف القطاعية االسرتاتيجية، وكانت كفاء
 الفين هلا غري منتظم؛

                                                             
  .09جدیدي روضة، مرجع سابق،  ص   1

2 La Banque mondiale, Rapport sur l'Algérie intitulé : Une Revue des depenses publiques A la recherche d'un 
investissement public de qualite, rapport n° 36270-DZ,  volume 1, aout  2007, p04.   
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  رافق إعداد املشاريع سوء يف التنفيذ، لوجود عدد كبري من املطالب اليت كان من املفروض أن يستجاب
 ؛)جلنة والئية 48وزارة و  25(هلا، وكذا لتعدد اجلهات الفاعلة 

 حتليل التكاليف والعائدات بني أن املشاريع املختارة مكلفة جدا   .  

  )2009-2005(البرنامج التكميلي لدعم النمو : الفرع الثاني 

 :مضمونه أوال ـــــ 

 اإلنعاش مومشاريع الدعم اليت مت إقرارها يف برنامج دع االصالحاتجاء هذا الربنامج يف  سياق مواصلة 
ــ ،)2004-2001( االقتصادي يف شكله ( مليار دج 4.202,7وقد قسم الغالف املايل االمجايل واملقدر ب

يوضح كل األبواب  باالضافة  اآليتعلى مخس أبواب رئيسية تتضمن أهداف هذا الربنامج، واجلدول  )األصلي
    .  إىل خمصصاته املالية

  )2009-2005(التوزيع حسب األبواب لمخصصات برنامج دعم النمو ): 16-3(الجدول رقم 
  %  المبلغ بـ مليار دج  القطاعات

  45.5  1.908,5  السكان معيشة ظروف تحسين برنامج -أوال

  40.5  1.703,1  األساسية المنشآت تطوير برنامج -ثانيا

  8  337,2  االقتصادية التنمية دعم برنامج -ثالثا

  4.9  203,9  وتحديثها العمومية الخدمة تطوير -رابعا

  1.1  50,0  لالتصال الجديدة التكنولوجيات تطوير برنامج – خامسا

، 7-6 ص ص ،2005، أفريل )2009-2005( الربنامج التكميلي لدعم النمو بالنسبة للفرتة : المصدر
   : اآليتعلى الرابط  موقع الوزارة األوىل من 16/02/2016بتاريخ 

   -http://www.premier
ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan/ProgCroissance.pdf   

مليار دج وآخر مبناطق  432مبناطق اجلنوب بقيمة  أحدمهاولقد أضيف له بعد إقراره برناجمني خاصني، 
-2001االقتصادي  اإلنعاشمليار دج زيادة على املوارد املتبقيم من برنامج دعم  668اهلضاب العليا بقيمة 

مليار دج والتحويالت اخلاصة  1191مليار دج والصناديق االضافية املقدرة بــ 1071واملقدرة بــ  2004
موع الكلي له  1140حبسابات اخلزينة بقيمة  مليار  114مليار دج أي ما يعادل  8705مليار دج ليصبح ا

وذلك ) مليار دج 130حوايل (مليار دج  9680قدر املبلغ االمجايل له بــ  2009، وعند اختتامه سنة 1دوالر
  . 1يع اجلارية وخمتلف التمويالت االضافية االخرىبعد إجراء عمليات إعادة التقييم للمشار 

                                                             
االقتصادي والبرنامج التكمیلي لدعم النمو وبرنامج التنمیة الخماسي على النمو  اإلنعاشصالحي ناجیة ومخناش فتیحة، اثر برنامج دعم   1

تقییم أثار برامج االستثمارات العامة : ات آفاق النمو االقتصادي الفعلي والمستدیم، المؤتمر الدولينحو تحدی) 2014-2001(االقتصادي 

مليار دينار: الوحدة  

http://www.premier
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 1908.5وبالعودة إىل شكله االصلي جند أن الدولة أعطت أمهية كبري لتنمية العنصر البشري إذ خصصت 
من املبلغ االمجايل لتحسني ظروف معيشة السكان، وقد خصصت لتطوير %  45.5مليار دج  بنسبة تقدر بـ 

مث جاء بعده باب إىل غريها من ضروريات العيش،  والغازال املاء الصاحل للشرب السكن والتعليم والصحة وإيص
من إمجايل النفقات يف شكلها األويل، % 40.5دج أي  1703.1تطوير املنشئات األساسية مببلغ إمجايل قدره 

مليار دج  393مليار دج لقطاع االشغال العمومية و 600مليار دج لقطاع النقل و 700خصص منها مبلغ 
يئة االقليم 10.15و) السدود والتحويالت(لقطاع املاء    .2مليار دج لقطاع 

مليار دج لدعم الفالحة والتنمية  300فقد خصص منها مبلغ  %) 8(أما برنامج دعم التنمية االقتصادية بــ 
مليار دج لرتقية  4.5الصيد البحري و لدعممليار دج  12مليار دج لدعم الصناعة و 13.5الريفية، و
  .   3مليار دج لدعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة 4مليار دج لدعم  السياحة و  3.2االستثمار 

مليار دج على تطوير وحتديث كل  203.9العمومية وحتديثها فتكون بإنفاق  اخلدمةيف حني أن تطوير 
القطاعات ذات الصلة كالعدالة والداخلية واملالية والتجارة والربيد وتكنولوجيا االعالم واالتصال إىل غريها من 

صات تطوير خارج خمص(القطاعات، أما آخر باب واملتعلق بتطوير التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم واالتصال 
  .مليار دج 50فقد خصص له مبلغ ) اخلدمة العمومية

 :آثار البرنامجثانيا ـــــ 

 : معدالت النمو االقتصادي ونمو القطاعات االنتاجيةآثاره على  )1

وكالسنوات الثالث السابقة هلا شهدت تسجيل معدل منو  2005أن سنة ) 17-3(من اجلدول  املالحظ
، ويعود ذلك بدرجة كبرية الستمرار قطاع احملروقات يف تسجيل معدالت %5.1قدره مقبول للناتج احمللي اخلام 

، أما باقي السنوات %4.7احملروقات قدره  خارجوبدرجة أقل لتسجيل معدل  )%5.8(منو  معقولة 
ورغم تسجيل معدالت منو شبه مطردة خارج احملروقات فإن معدالت النمو السلبية لقطاع ) 2006-2009(

 %38.60، %53.65، %50.98، %52.95(ت ومع إرتفاع مسامهته يف إمجايل القيمة املضافة احملروقا
قد أثرت ) بامللحق) 14(على الرتتيب كما يتضح من اجلدول رقم  2009- 2008-2007- 2006خالل 

 بشكل أكرب على منو الناتج احمللي اخلام، مما جعله يسجل معدالت ضعيفة وتقل عما كان عليه خالل السنوات

                                                                                                                                                                                            
، دار الھدى للطباعة 2013سطیف، مارس -، كلیة االقتصاد2014-2001وانعكاساتھا على التشغیل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة 

  .146، ص2013 والنشر والتوزیع، الجزء األول، الجزائر،
  .10دربال عبد القادر، مرجع سابق،  ص   1
 موقع الوزارة األولىب 16/02/2016تم االطالع یوم  6ص  ، 2005، أفریل 2009-2005البرنامج التكمیلي لدعم النمو بالنسبة للفترة    2

    : اآلتيعلى الرابط 
http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan/ProgCroissance.pd  

  .7-6نفس المرجع، ص   3

http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan/ProgCroissance.pd
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 %2.98، وهو ما جتلى كذلك يف اخنفاض متوسط معدل النمو السنوى إىل )2005إىل  2002(السابقة 
  .يف الربنامج السابق %4.8بعد أن كان خالل سنوات هذا الربنامج 

  ) (%)2009-2005(تطور معدالت النمو الحقيقية خالل الفترة ): 17- 3(الجدول رقم
  2005  2006  2007  2008  2009  

  6-  2.3-  0.9-  2.5-  5.8  النمو في قطاع المحروقاتمعدل 
  9.3  6.1  6.3  5.6  4.7  معدل النمو خارج قطاع المحروقات

  2.4  2.4  3  2  5.1  معدل نمو الناتج المحلي الخام

  .، املالحق2009باالعتماد على التقرير السنوي لبنك اجلزائر  لسنة  الباحثمن اعداد   :المصدر

 اجنده )18-3( ومن اجلدول ،خارج احملروقات خالل سنوات الربنامجمعدالت النمو املطردة نسبيا  وعن
، وكذا قطاع االشغال العمومية خالل كل سنوات الربنامجللمعدالت املرتفعة نسبيا يف  يف األساس رجعت
اليت شهدت حتقيق  2009خاصة سنة ) منو سليب القطاعحقق  2008باستثناء (القطاع الفالحي منو  تعدالمل

و 2008قطاع الصناعات التحويلية سنيت باالضافة إىل املعدالت احلسنة اليت شهدها ، %20منو قدره 
2009 ،  

  )%( )2009-2005( نمو أهم قطاعات النشاط االقتصادي خالل الفترة): 18-3(الجدول رقم 

  

  

  

  .، املالحق2009-2006من اعداد الباحث باالعتماد على التقرير السنوي لبنك اجلزائر لسنيت   :المصدر

 :آثار أخرى  )2

    :1ما يلي حتقيقزيادة على اآلثار السابقة مت أيضا  

  من السكان بشبكة املياه الصاحلة للشرب؛% 95تزويد 
  بشبكة التطهري؛% 86مت إيصال 
  ؛)منشأة صحية  800إجناز (تطور يف جمال إقامة املنشئات الصحية 
  ؛%98مت إيصال الكهرباء بنسبة 

                                                             
  .12جدیدي روضة، مرجع سابق، ص   1

  2009  2008  2007  2006  2005  السنة
  20  5.3-  5  4.9  1.9  الفالحة

  8.7  9.8  9.8  11.6  7.1  البناء واألشغال العمومية
  3.9-  2.2-  4.5-  الصناعات التحويلية العمومية

4.4  6.1  
  3.2  2.1  1.7  الصناعة التحويلية الخاصة
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  ؛2008دوالر سنة  4746إرتفاع متوسط الدخل الفردي والذي بلغ 
  كلم؛  110000إجناز شبكة طرقات تقدر بــ 
  2009سنة  455000مؤسسة إىل  329338إرتفاع عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة من.  

  ).2014- 2010(برنامج توطيد النمو االقتصادي : الفرع الثالث

 :أهدافهأوال ـــــ 

الوطين، وقد خصص له غالف مايل قدره  االعمارأجل  من السابقني الربنامج كتتمة للربناجمني هذا جاء
مليار  9700% (45.72، حيث خصص ما نسبته )مليار دوالر 286ما يعادل ( مليار دينار 21214

واملياه، واحلصة  والطرق احلديدية السكة قطاعات يف خصوصا اجنازها اجلاري الستكمال املشاريع الكربى ) دينار
  .1مشاريع جديدة إلطالقكانت قد خصصت ) مليار دينار 11534(%  54.37 املتبقية واملقدرة بــ

  : 2وهدف هذا الربنامج يف جممله إىل

 تعزيز مؤشرات التنمية البشرية من خالل التوسع يف املشاريع بالتعليم والصحة والسكن والطاقة واملياه؛ 
 تعزيز املنشئات األساسية للطرق واملوانئ واملطارات، ومنشئات النقل؛ 
  إطار االستثمار وحميطه من خالل مكافحة املنافسة غري النزيهة وحماربة خمتلف أشكال اجلنح حتسني

 وحتسني حميط املؤسسة املايل واإلداري والقانوين والقضائي؛ االقتصادية واجلرائم
 تثمني املوارد الطاقوية واملنجمية؛ 
  خيص  فيمامواصلة التجديد الفالحي وحتسني االمن الغذائي للبالد من خالل تأمني املستثمرين الفالحيني

 العقار وتطوير الري الفالحي؛
 تعبئة القطاع الصناعي ملرافقة التجديد الفالحي؛ 
 تثمني القدرات السياحية والصناعات التقليدية؛ 
  تطوير الرتقية العقارية واألداة الوطنية يف قطاع البناء واألشغال العمومية؛ 
   إنعاش الصناعة الوطنية من خالل جمموعة إجراءات منها حتسني حصول املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 اخلاصة  على التمويل زيادة على دعم تأهيل؛
 توفري مناصب عمل وختفيض مستويات البطالة. 

 :مضمونهثانيا ـــــ 

                                                             
  .2010ماي . بیان مجلس الوزراء، برنامج التنمیة الخماسي  1
  .2010مصالح الوزیر، ملحق بیان السیاسة العامة، أكتوبر   2
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  :  1اآليتاملخصصات املالية للربنامج على ست حماور رئيسية ك توزيعالسابقة مت  األهدافبغية حتقيق 

 : التنمية البشرية  )1

 :      اآليتمليار دينار قسم  كما هو موضح يف اجلدول  10122خصص هلا غالف مايل قدره 

برنامج توطيد النمو االقتصادي حسب تقسيم مخصصات التنمية البشرية ضمن ): 19- 3(الجدول رقم
 ).الوحدة مليار دينار(القطاعات 

  الميلغ  القطاع  المبلغ  القطاع

  40أزيد من   قطاع التضامن الوطني  852  قطاع التربية الوطنية

  380أزيد من   قطاع الشباب والرياضة  768  قطاع التعليم العالي

  19أزيد من   المجاهدينقطاع   178حوايل   قطاع التكوين والتعليم المهنيين

  120أزيد من   قطاع الشؤون الدينية  619  قطاع الصحة

  140أزيد من   قطاع الثقافة  3700أزيد من   قطاع السكن

  106أزيد من   قطاع االتصال  350أزيد من   قطاع الطاقة
      2000أزيد من   قطاع المياه

 .03ملحق  2010من إعداد  الباحث باالعتماد على بيان السياسة العامة أكتوبر  :المصدر 

  :المنشئات األساسية  )2

مليار دينار  3132مليار دينار، خصص منها ما  يزيد عن  6448احملور  غالف مايل قدره  هلذاخصص 
مليار دينار لتهيئة االقليم  500مليار دينار لقطاع النقل وحوايل  2816لقطاع االشغال العمومية، وما يزيد عن 

 .والبيئة

 : تحسين الخدمة العمومية  )3

مليار دينار للجماعات احمللية  895مليار دينار، خصص منها أكثر من  1666املالية بـ  خمصصاته قدرت
 مليار دينار لقطاع املالية 295مليار دينار للعدالة وأزيد من  379واألمن الوطين واحلماية املدنية، وحوايل 

 .مليار دينار الدارة العمل 56مليار دينار لقطاع التجارة وأزيد من  39وحوايل 

 : التنمية االقتصادية )4

 :مليار دينار قسمت كما يلي 1566هلا  خصص
                                                             

  .3الملحق  2010مصالح الوزیر، ملحق بیان السیاسة العامة، أكتوبر   1
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  مليار دينار لقطاع الفالحة؛ 1000أزيد من 
  مليار دينار لقطاع الصيد البحري؛ 16أزيد من 
  واملتوسطة؛ مليار دينار للمؤسسات الصغرية 100حوايل 
  مليار دينار النعاش وحتديث املؤسسات العموةمية االقتصادية؛ 400حوايل 
  منطقة صناعية ومناطق للنشاط 80مليار دينار من أجل حتديث وإنشاء  50حوايل. 

 :مكافحة البطالة )5

يل مليار دينار موجهة لدعم إدماج حاملي شهادات التعليم العا 150مليار دينار، منها  360خصص هلا  
مليار دينار لدعم استحداث وإنشاء مؤسسات  80والتكوين املهين يف إطار برنامج التكوين والتأهيل، و 

 .مليار دينار موجهة لرتاتيب التشغيل املؤقت 130ونشاطات مصغرة، و

  :البحث العلمي والتكنولوجيا الجديد لالتصال )6

مليار دينار  50وير البحث العلمي، ومليار دينار موجهة لتط 100مليار دينار، منها  250خصص هلا 
خمصصة للتجهيزات املوجهة لتعميم تعليم االعالم اآليل يف كل أطوار املنظومة الوطنية للرتبية، والتعليم والتكوين، 

    .  مليار دينار موجهة القامة احلكم االلكرتوين 100و

 :االنتاجيةوأداء القطاعات  آثار البرنامج على النمو االقتصاديثالثا ـــــ 

استمرار قطاع خارج احملروقات يف تسجيل معدالت منو مقبولة  ورغم) 20-3(من اجلدول  يتضحكما 
ضعف وتذبذب يف معدل منو الناتج احمللي اخلام احلقيقي،  نالحظالسنوات، فإننا كل ومستقرة نسبيا خالل  

يف قطاع احملروقات ) انكماش(لبة وكالسنوات السابقة يرجع ذلك بشكل رئيس إىل استمرار حتقيق معدالت سا
) 14(أنظر لنسب مسامهته يف اجلدول رقم (خاصة مع استمرار مسامهته الكبري يف خلق القيمة املضافة االمجالية 

للناتج احمللي اخلام حتسن طفيف خالل هذه الفرتة حيث  متوسط معدل النمو السنويولقد عرف ، )بامللحق
  .الل سنوات الربنامج السابقخ  %2.98بعد أن كان  %3.3قدر بـ 

  

 (%) )2014- 2010( تطور معدالت النمو الحقيقية خالل الفترة): 20-3(الجدول رقم 
  2014  2013  2012  2011  2010  السنة

  0.6-  5.5-  3.4-  3.3-  2.2-  معدل النمو في قطاع المحروقات

  5.6  7.1  7.2  6.2  6.3  معدل النمو خارج قطاع المحروقات
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  3.8  2.8  3.4  2.9  3.6  المحلي الخام معدل نمو الناتج

  . ، املالحق2014من إعداد الباحث باالعتماد على التقرير السنوي لبنك اجلزائر لسنة  :المصدر 

بعد أن كان  %6.48بـ  فقد شهد نوع من االستقرار إذ قدر خارج احملروقات متوسط معدل النموأما 
أن القطاع الفالحي وعلى عكس ) 21-3(اجلدول يتضح منحيث ، الربنامج السابق سنوات خالل 6.4%

وهو أكرب مما كان عليه   %6.88بـ فيه  متوسط معدل النمو وقدر سالب،الفرتتني السابقتني مل يسجل أي منو 
وكذا خالل الربنامج الثاين،  %5.3خالل الربنامج األول وبـ  %5.4خالل الربناجمني السابقني، حيث قدر بـ 

وكذلك األمر استمر يف تسجيل معدالت منو جد مقبولة،  لبناء واألشغال العمومية حيثا األمر بالنسبة لقطاع
واليت سجلت معدالت منو موجبة خالل كل السنوات ومع ذلك يبقى أداء هذا  بالنسبة للصناعات التحويلية

اليت مل تتعدى بامللحق ضعف مسامهته يف امجايل القيمة و ) 15(القطاع دون املستوى إذ يتضح من اجلدول رقم 
  ، 2010يف أحسن األحوال سنة  6.39%

 )%( )2014- 2010( النمو ألهم قطاعات النشاط خالل الفترة تمعدال): 21-3(الجدول رقم 

  

  

  .، املالحق2014باالعتماد على التقرير السنوي لبنك اجلزائر لسنة  الباحثمن إعداد  :المصدر 

  .االقتصادي اإلنعاشتطور التركيب الهيكلي للصادرات والواردات خالل مرحلة برامج : المطلب الثالث

االقتصادي اليت انتهجت يف اجلزائر العمل على رفع معدالت  اإلنعاشإن من أهم أهداف برامج سياسة 
النمو االقتصادي مبعزل عن قطاع احملروقات، وذلك من خالل رفع أداء قطاعات النشاط خارج احملروقات عامة 
والقطاعات االنتاجية خاصة يف االقتصاد الوطين، إال أن معدل النمو االقتصادي خارج احملروقات ورغم التحسن 

مل يكن كايف جلعل الناتج احمللي اخلام احلقيقي يف اجلزائر )كما بيناه فيما سبق(سجله خالل مرحلة الربامج  الذي
اهليكلي  دراسة الرتكيبينمو بشكل مقبول مبعزل عن احملروقات، ولتوضيح هذا الواقع أكثر سنقوم فيما يأيت ب

  :ة اآلتي) االحتماالت(لوصول ألحد النتائج للصادرات والواردات يف اجلزائر خالل هذه املرحلة مع توقع ا

  الصادرات خارج احملروقات، فإن ذلك يدل على وجود حتسن يف أداء اجلهاز  قيمة حتسنيف حال
 ؛)أي إسرتاتيجية االنتاج ألجل التصدير(االنتاجي الوطين، حىت وإن وافق ذلك توسع يف الواردات 

  2014  2013  2012  2011  2010  السنة
  2.5  8.2  7.2  11.6  4.9  الفالحة

  3.9  4.1  5.1  3.9  3.4  الصناعات التحويلية
  6.8  6.8  8.2  5.2  8.9  والخدمات البتروليةالبناء واألشغال العمومية 
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 لكن دراسة الرتكيب اهليكلي للواردات يبني  ت،حتسن قيمة الصادرات خارج احملروقا عدم يف حال
فإن هذا يدّل أيضا على حتسن يف أداء ) خاصة الغذائية واالستهالكية النهائية(اخنفاض يف قيمة الواردات 

 ؛)أي اسرتاتيجية إحالل الواردات( اجلهاز االنتاجي الوطين 
  ،مع وجود توسع وزيادة كبرية يف إمجايل أما إذا بقيت احملروقات تساهم بنسب كبرية يف إمجايل الصادرات

الواردات وبشكل خاصة واردات السلع  الغذائية واالستهالكية النهائية، فإن هذا الوضع بصفة عامة يدّل 
 .على استمرار ضعف أداء اجلهاز االنتاجي الوطين وعدم حتسنه

  .االقتصادي اإلنعاشامج تطور التركيب الهيكلي إلجمالي صادرات الجزائر خالل فترة بر : الفرع األول

-2001(التطور الكبري واملستمر حلصيلة الصادرات خالل الفرتة ) 22-3(يتضح من اجلدول رقم 
مليار دوالر ويعود هذا يف األساس لزيادة  78.589مليار دوالر إىل  19.09، حيث ارتفعت من )2008

إىل  2001ار دوالر سنة ملي 18.53حصيلة صادرات احملروقات واليت ارتفعت كما هو مالحظ من 
، غري أن هذه الزيادة املهمة يف قيمة الصادرات ال ترجع سوى لالرتفاع 2008مليار دوالر سنة  77.194

خالل هذه الفرتة كما هو موضح يف ) ال التحسن يف القدرة االنتاجية هلذا القطاع(الكبري يف أسعار احملروقات 
وسعر الكوندوسا من  99.9دوالر إىل  24.8البرتول اخلام من بامللحق، حيث ارتفع  سعر ) 16(اجلدول رقم 

دوالر و سعر غاز  88.8دوالر إىل  24.4دوالر وسعر مواد البرتول املكرر من  87.2دوالر إىل  22.8
دوالر  11.2دوالر إىل  3.2دوالر وسعر الغاز الطبيعي املميع من  70دوالر إىل  19.4البرتول املميع من 

دوالر، كل هذا مع مالحظة األمهية النسبة ملسامهة خمتلف أنواع  9.9دوالر إىل  3ز الطبيعي من وأخريا سعر الغا
مقابل  2000سنة  %21.6احملروقات يف إمجايل الصادرات احملروقات حيث قدرت مسامهة البرتول اخلام بـ 

مقابل اخنفاض مسامهة  %39.5إىل  2008بالنسبة لباقي األنواع لرتتفع مسامهة البرتول اخلام سنة  78.4%
  .%41.5باقي املنتجات إىل 

وهذا نتيجة  2009نالحظ حدوث اخنفاض كبري يف إمجايل الصادرات سنة ) 22-3(ومن نفس اجلدول 
واليت انعكست على اخنفاض أسعار خمتلف أنواع احملروقات كما هو موضح يف ) 2008( العامليةلألزمة املالية 

نتيجة الرتفاع قيمة  2011حىت  2010بامللحق، لتعاود إمجايل الصادرات االرتفاع بدءا من ) 16(اجلدول 
ه بدء نالحظ أن) 22-3(صادرات احملروقات الناتج عن حتسن وارتفاع أسعارها من جديد، ومن نفس اجلدول 

فإن إمجايل الصادرات اخنفضت تبعا الخنفاض قيمة صادرات احملروقات، وهذه األخرية اخنفضت  2012من 
  .بامللحق) 16(تبعا الخنفاض أسعار احملروقات كما هو مبني يف اجلدول 
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  ). 2014-2001(تطور التركيب الهيكلي لصادرات الجزائر خالل الفترة ): 22-3(الجدول رقم 

 2011و 2010و 2005باالعتماد على التقرير السنوي لبنك اجلزائر للسنوات  الباحثمن إعداد : المصدر 
  . ، املالحق2014و

وجممل القول أن احملروقات بقيت تساهم بنسب كبري يف الصادرات حيث قدرت أعظم مسامهة هلا بـ 
، وهو ما يبدو جليا أكثر يف الشكل رقم 2002سنة  %96.79وأدىن مسامهة  2012سنة  98.39%

) 2014-2001(االقتصادي  اإلنعاشيف حني بلغت قيمة إمجايل الصادرات خالل مرحلة برامج ، )3-1(
مليار دوالر عبارة عن صادرات حمروقات  693مليار دوالر أمريكي منها  706.4مستوى غري مسبوق قدره 

أنظر الشكل (طاعات خارج احملروقات يف امجايل الصادرات تكاد تنعدم ، أي أن مسامهة الق%98.1أي بنسبة 
وهذا ما جيعلنا نتساءل عن مدى حتسن أداء اجلهاز االنتاجي الوطين خالل هذه الفرتة، غري أن )) 1- 3(رقم 

  .اجلواب كما بينا سابقا يتطلب منا  كذلك دراسة الرتكيب اهليكلي للواردات

  اإلنعاشمة المحروقات في إجمالي الصادرات خالل فترة سياسة تطور مساه): 1-3(الشكل رقم 
  )%(  2014-2001االقتصادي 

  
  ).22-3(من اعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم : المصدر 

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001  السنة

 60.59 54.74 46.38 32.22 24.47 18.71 19.09  مليار دوالر: إجمالي الصادرات

  59.61 53.61 45.59 31.55 23.99 18.11 18.53  مليار دوالر: صادرات المحروقات

 98,38 97,94 98,30 97,92 98,04 96,79 97,07 % مساهمة المحروقات في الصادرات
 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008  السنة
 59.996 64.714 71.736 72.888 57.09 45.186 78.589  إجمالي الصادرات

 58.362 63.663 70.583 71.661 56.121 44.415 77.194  صادرات المحروقات

 97,28 98,38 98,39 98,32 98,30 98,29 98,22  % مساهمة المحروقات في الصادرات
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  .االقتصادي اإلنعاشتطور التركيب الهيكلي إلجمالي واردات الجزائر خالل فترة برامج : الفرع الثاني

بني خمتلف أنواع السلع املستوردة حلت سلع التجهيزات يتضح أنه من  بامللحق )17(رقم  اجلدولمن 
ا النسيب خالل كل سنة من سنوات الدراسة وذلك  الصناعية يف الريادة ، وهو إمجايل الوارداتمن من حيث وز

على اعتبار أن إمجايل  %32.77يقدر بـ ) 2014-2001(ما جعل نصيبها النسيب خالل كل الفرتة 
مليار دوالر عبارة عن واردات  146.429مليار دوالر منها ما قيمته  446.795اردات املقدرة بـ الو 

 18.115إىل  2001مليار دوالر سنة  3.293من  هذه السلع واردات التجهيزات الصناعية، كما ارتفعت
يتوافق مع و  مقبول أمر يعترب كل هذا ميكن أن ، غري أنأي حبوايل مخس مرات ونصف 2014مليار دوالر سنة 

مما نتج عنه زيادة الطلب الفعال  اإلنعاشتوسع كبري يف النفقات العامة يف إطار برامج  طبيعة املرحلة اليت شهدت
  .ها حمليانتاجإلعدم القدرة على أدى بدوره إىل زيادة واردات هذه السلع الرأمسالية 

ا لقد و   وذلك خالل كل  إمجايل الواردات منالنسيب جاءت واردات املواد نصف مصنعة ثانيا من حيث وز
 %21.628وكذلك األمر عند أخذ كامل الفرتة حيث جندها متثل ما نسبته  ، الدراسة سنواتسنة من 

مليار دوالر، كل هذا ميكن أيضا أن يربر  446.795من إمجايل الواردات املقدرة بـ ) مليار دوالر 96.633(
ا تستعمل) سلع التجهيز الصناعي(ة تعترب من قبيل النوع األول على اعتبار أن هذه املواد نصف مصنع يف  لكو

  .النهائية العملية االنتاجية لتوفري السلع االستهالكية

ا النسيب يف السنوات الثالث األخرية مقارنة مبا كانت  اخنفاضالسلع الغذائية ورغم  واردات أما عن   وز
 )مليار دوالر 10.55بلغت ( 2014مرات سنة  04بأكرب من  تضاعفتا عليه يف السنوات األوىل إال أ

بالنسبة لواردات السلع االستهالكية غري الغذائية  الشيء،  ونفس )مليار دوالر2.346( 2001مقارنة بسنة 
وعند أخذ كل الفرتة جند أن مرات،  7مليار دوالر أي حبوايل  9.894مليار دوالر إىل  1.4من  ارتفعت واليت

من إمجايل الواردات، يف حني أن ) مليار دوالر 78.316( %17.53السلع الغذائية متثل ما نسبته واردات 
  ).مليار دوالر 71.279( %15.95واردات السلع االستهالكية غري غذائية فتمثل ما نسبته 

ما سلع من منطلق كو كصنف واحد) الغذائية واالستهالكية غري الغذائية(النوعني السابقني  اعتربناوإذا 
ا  النسيب وزنأن ال جند غري معمرة، فإننا ائية استهالكية يرقى إىل مستوى الوزن  إمجايل الواردات من) معا(لواردا

النسيب لواردات التجهيزات الصناعية بل يتعداه يف بعض السنوات، وهو ما يتجلى أكثر من خالل الشكل رقم 
لنهائية من امجايل الواردات يتعدى نصيب التجهيزات حيث يتضح أن نصيب السلع االستهالكية ا) 3-2(

، وقريب منه يف  2014، 2013، 2012، 2011، 2008، 2002، 2001الصناعية خالل السنوات 
  .باقي السنوات
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 %33.48أما عند أخذ الفرتة مبجملها فإننا جند أن واردات السلع االستهالكية النهائية متثل ما نسبته 
من إمجايل الواردات، متجاوزة بذلك واردات التجهيزات الصناعية  اليت متثل ما  )مليار دوالر 149.595(

  ).مليار دوالر 146.429( %32.77نسبته 

تطور نصيب كل من التجهيزات الصناعية والسلع االستهالكية النهائية من اجمالي ): 2-3(الشكل رقم 
  )%(  2014-2001االقتصادي   اإلنعاشالواردات في الجزائر خالل فترة سياسة 

  
  . بامللحق) 16(باالعتماد على اجلدول رقم  الباحثمن إعداد : المصدر

هذا الوضع يبني القصور الكبري للجهاز االنتاجي الوطين الذي مل يستطع تلبية حىت الطلب احمللي على هذه 
ا  وبوزن نسيب ( 2001دوالر سنة مليار  3.746من السلع االستهالكية النهائية، حيث زادت قيمة واردا

ا تضاعفت بأكثر من ) %34.26وبوزن نسيب ( 2014مليار دوالر سنة  20.444إىل ) 39.5%  5أي أ
 9.482من  ارتفعت ساهم يف االرتفاع الكبري واملتسارع لقيمة إمجايل الواردات واليت ما أساساوهو  ،مرات

  . مرات 6تضاعفت بأكثر من ، أي 2014مليار دوالر سنة  59.670إىل  2001سنة  مليار دوالر

وعليه مما سبق يتضح لنا مدى عمق االختالل اهليكلي للواردات وقبلها االختالل اهليكلي للصادرات، إذ   
أن هناك توسع كبري يف استخراج وتصدير احملروقات للخارج، ليتم بعدها توجيه جزء كبري من مداخيل العملة 

لتغطية تكاليف االسترياد من اخلارج، واملوجه لتلبية الطلب احمللي ) التصدير(تأتية من هذه العملية الصعبة امل
خاصة املتعلق بالسلع الغذائية واالستهالكية غري املعمرة،  وبذلك رغم املكاسب واالجيابيات احملققة من برامج 

طاعات االنتاجية عامة وعلى مستوى الفروع االقتصادي إىل أن حالة االختالل اهليكلي واختناق الق اإلنعاش
  . الصناعية خاصة ال يزال السمة الرئيسية لالقتصاد الوطين
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دراسة قياسية لتحديد مدى استجابة الجهاز االنتاجي في الجزائر للزيادة في إجمالي : المبحث الثالث
  ).2014-2001( اإلنعاشاالنفاق الوطني خالل مرحلة برامج 

االقتصادي،  اإلنعاشأهم شروط تطبيق سياسة برامج  تعترب من مرونة اجلهاز االنتاجيفإن سابقا  بيناهكما 
بأسلوب (وكدعم هلذه النتيجة ، يعانيه اجلهاز االنتاجي الوطين كما مت توضيحه الذيوهو بالضبط اإلشكال 

دة احلاصلة يف إمجايل على االستجابة للزيا اجلهاز االنتاجي الوطينقدرة حتديد مدى حناول فيما يلي ) قياسي
أسي ملتغري إمجايل واردات السلع  احندارمن خالل تقدير عالقة  ، وهذااإلنعاشاإلنفاق خالل مرحلة برامج 

 الوطين بالقيمة احلقيقية، ولقد اعتمدنا الصيغة األسية على متغري إمجايل االنفاقبالقيمة احلقيقية  واخلدمات
ا تسمح ب ا تسمح باحلصول ، )فرضيات حد اخلطأ( املشاكل القياسيةتجاوز الكثري من لكو على باإلضافة لكو

لإلنفاق ومن مث إثبات استجابة إمجايل الواردات للزيادة يف إمجايل االنفاق الوطين مؤشر مرونة الواردات بالنسبة 
  ). اجلهاز االنتاجي الوطين مرن(من عدمه ) اجلهاز االنتاجي الوطين غري مرن(

  .للمنهجية املتبعة يف بناء النموذج القياسي) بشيء من التفصيل( أوالذا سنتطرق وقبل كل ه

  ).بناء النموذج(منهجية الدراسة القياسية : المطلب األول

  . التقدير وفق طريقة المربعات الصغرى العادية: الفرع األول

املربعات الصغرى العادية  توجد العديد من طرق التقدير املستعملة يف النمذجة القياسية لكن تعد طريقة
)OLS( ا بـثالث خصائص مهمة هي   :1أهم هذه الطرق وأكثرها شيوعا وذلك لتميز مقدرا

 :خاصية عدم التحيز )1

ا غري متحيزة للمعامل احلقيقية   التوقع الرياضي لكل مقدرة يساوي قيمة املعلمة احلقيقية (حيث أن مقدرا
  ). اليت تقابلها

 :خاصية االتساق )2

أي هلا أصغر تباين مقارنة مبقدرات الطرق األخرى،  ولتكون أي مقدرة متسقة ملعلمتها احلقيقية جيب أن  
اية   . تكون غري متحيزة باإلضافة إىل اجتاه تباينها إىل الصفر كلما اجته حجم العينة إىل ما ال 

  

  
                                                             
1 Badi H. Baltagi ,Econometrics, Fourth Edition, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany, 2008, p 55.   
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  ):BLUE(أفضل مقدر خطي غير متحيز  )3

ن بني املقدرات اخلطية وغري متحيزة فإن مقدرات طريقة فإنه م Gauss-Markovحيث حسب نظرية 
املربعات الصغرى العادية هي األفضل حيث أن هلا أقل تباين ممكن مقارنة باملقدرات األخرى اخلطية وغري 

  . متحيزة

ويتم تقدير النموذج اخلطي باستعمال هذه الطريقة على أساس اختيار أفضل خط احندار وذلك جبعل جمموع 
 .1أدىن ما ميكن) احنراف املشاهدات الفعلية عن احلقيقية(األخطاء مربعات 

وباالعتماد على طريقة املربعات الصغرى العادية ميكن تقدير منوذج االحندار اخلطي العام بطريقة املصفوفات   
  : 2 اآليتحسب التفصيل 

  :اآليتاحلقيقي وفق الشكل املصفويف  ريعطى االحندا

                       

⎝

⎜⎜
⎛

푌
⋮
⋮
⋮
⋮
푌 ⎠

⎟⎟
⎞

=

⎝

⎜
⎛

1
⋮
⋮

푋
푋
⋮

푋 … 푋
푋 … 푋
⋮		 		⋮				 ⋮

⋮ ⋮ 		⋮	 				⋱	 ⋮		
1 푋 푋 … 푋 ⎠

⎟
⎞

⎝

⎜⎜
⎛

훽
훽
⋮
⋮
⋮
훽 ⎠

⎟⎟
⎞

+

⎝

⎜⎜
⎛

휀
휀
⋮
⋮
⋮
휀 ⎠

⎟⎟
⎞ 

  : اآليتأي من الشكل 

푌 = 푋퐵 + 휀 
  : حيث 

Y : 1(عمودي أبعاده ) شعاع(متجه×n (حيوي مشاهدات املتغري التابع.  

B  : 1(متجه عمودي أبعاده×)K+1 (( املعلمات املطلوب تقديرهاحيوي.  

 휀  : 1(متجه عمودي أبعاده×n (حيوي األخطاء العشوائية.  

X  : 1((مصفوفة أبعادها×K(× n (حتوي مشاهدات املتغريات املستقلة.  

  :وبذلك ميكن كتابة الشكل احلقيقي السابق كما يلي

                                                             
1 Ipid, pp 49-50. 
2 William H. Greene, Econometric Analysis, FIFTH EDITION, Prentice Hall, New Jersey, USA, 2003, pp 19-
21. 
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푌 = 푌 + 휀 
  : متثل النموذج املقدر وشكله املصفويف هو  푌حيث 

푌 = 푋퐵 
دف إىل إجياد تقدير للمصفوفة ط بني   휀̂الذي يصغر جمموع مربعات االحنراف  Bريقة املربعات الصغرى 

  .القيمة املقدرة والقيمة احلقيقية للمتغري التابع

  : ومنه فإن متجه اخلطأ يف التقدير يعطى كما يلي 

휀̂ = 푌 − 푌 =

⎝

⎜⎜
⎛

휀̂
휀̂
⋮
⋮
⋮
휀̂ ⎠

⎟⎟
⎞

 

  : ومنه جيب أن يتحقق 

(푌 − 푌 ) → 푀푖푛 

(휀̂) → 푀푖푛 => 휀̂ 휀̂ → 푀푖푛 

  .휀̂هي منقول املصفوفة  휀̂حيث 

وحىت تكون جمموع  املربعات اخلاصة باالحنرافات يف أدىن قيمة هلا جيب ان ينعدم املشتق اجلزئي األول اخلاص 
  :النموذج تعطى كما يليا، وباالعتماد على هذا الشرط والتبسيط وفق جرب املصفوفات فإن مصفوفة مقدرات 

퐵 = (푋 푋) 푋 푌 
  ويف حبثنا هذا مت االعتماد على برنامج إيفيوز الذي يعطي النتائج بشكل مباشر

  ):المستعملة( ADFمنهجية دراسة إستقرار السالسل الزمنية حسب اختبار : الفرع الثاني 

التأكد من استقرار  ينبغي أوالالختبارات االحصائية والقياسية ا ملختلفوإخضاعه  النموذجقبل تقدير 
حيث يف حال غياب صفة االستقرار فإن االحندار اخلطي  ،سالسل متغريات االحندار اخلطي عند مستواها

وارتفاع   R2ومن املؤشرات األولية اليت تدل على ذلك كرب معامل التحديد  عليه غالبا ما يكون زائف، احملصل
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ية االحصائية للمعلمات املقدرة بدرجة كبرية مع وجود إرتباط تسلسلي ذايت لألخطاء يظهر يف قيمة معامل املعنو 
  ،1"دوربني واتسون"

وهناك العديد من االختبارات املستعملة للتحقق من مدى احتواء السالسل الزمنية للمتغريات اخلاصة 
–phillips" (فليب برون"أو اختبار ) ADF(وسع بالنماذج على جذر الوحدة  منها اختبار ديكي فوالر امل

perron(اختبار إىل ، باإلضافةKwiatowski, Phillips, Schmidt and Shin2.  

  :ADF3يلي ميكن ذكر صيغ وخطوات إختبار   فيما

  :ADFصيغ إختبار  -أوال

  :ثالث صيغ هي ADFالختبار 

    :شكلها كما يلي:   (I)  الصيغة األولى

          ∆Y = δY + ∑ ρ ∆Y + ε … … … … . . (1) 

  :على حد ثابت وال اجتاه زمين وتتمثل فروض هذه الصيغة يف وهي ال حتتوي

δ:   فرض العدم =   ).السلسلة غري مستقرة لوجود جذر الوحدة(   0

δ:   الفرض البديل <  )السلسلة مستقرة النعدام وجود جذر الوحدة(  0

حىت ختتفي مشكلة االرتباط ) 01(يف الصيغة ) k(الزمنية ويتم إدراج عدد من الفروق ذات الفجوة 
  ). DW(التسلسلي معربا عنها بإحصائية دوربني واتسون 

    :شكلها كما يلي:       (II) الصيغة الثانية

            ∆Y = c + δY + ∑ ρ ∆Y + ε … … … … . . (2) 

  :املراد اختبارها وفق هذه الصيغة يفوختتلف عن الصيغة األوىل باحتوائها على حد ثابت، وتتمثل الفروض 

δ:          فرضي العدم = 0  ،c = 0  

δ:     الفرضان البديالن < 0  ،c ≠ 0  
                                                             

،  2009عبد القادر محمد عبد القادر عطیة، الحدیث في االقتصاد القیاسي بین النظریة والتطبیق،الطبعة الثالثة، الدار الجامعیة، مصر،   1
  .43ص

2  Peijie Wang, Financial Econometrics, Second edition, Routledge, USA , 2009, pp 47-47. 
  

  . 664-656، مرجع سابق، ص ص عبد القادر محمد عبد القادر عطیة  3
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    :شكلها كما يلي:       (III) الصيغة الثالثة

             ∆Y = 푐 + βt + δY + ∑ ρ ∆Y + ε … … … … . . (3) 

  :املراد اختبارها يفوتتضمن هذه الصيغة حدا ثابتا واجتاها زمنيا، وتتمثل الفروض 

δ:    فروض العدم = 0  ،푐 = 0  ،β = 0  

δ: الفروض البديلة < 0  ،c ≠ 0   ،β ≠ 0  

واملالحظ أن السلسلة الزمنية ال تكون مستقرة أو متوجهة حنو االستقرار إال إذا كان معدل التقلب قصري 
ا من وضـع التوازن طـويل األجل وهو ما  يتطلب قبـول الفرض البديـل األجل فيها متناقصـا مبا يضـمن تقار

)δ < 0( ، أما إذا حتقق )0 < 훿 ( فإن هذا يعرب عن تباعد السلسلة الزمنية عن وضع االستقرار، أي وضع
  . التوازن طويل األجل

  : ADF خطوات اختبار -ثانيا

  :للكشف عن وجود جذر الوحدة باتباع اخلطوات التاالية ADFيتم اجراء اختبار 

  :ةاآلتيوحتوي املراحل : الخطوة األولى 

δمث إجراء اختبار الفرض  (III)الصيغة الثالثة  تقدير )1 = 0. 
ADF)أكثر سلبية من قيمة ديكي فولر احلرجة  (∗휏)كانت قيمة ديكي فولر احلسابية  إذا )2 ( , )) 
∗휏|أي إذا كان (، )حجم العينة) n(مستوى املعنوية و) α(حيث ( ADF|أكرب من  | ( , نرفض فرض )  |(

Y) العدم القائل بوجود جذر الوحدة ونقبل الفرض البديل بأن بيانات السلسلة للمتغري  مستقرة عند  (
 .مستواها، مث نتوقف عن اجراء أي اختبارات أخرى

∗휏|كان إذا  )3 ADF|أقل من  | ( , نقبل فرض العدم القائل بوجود جذر الوحدة مث منر للنقطم   |(
 املوالية؛

βالفرض  خنترب )4 =  وهي معلمة االجتاه الزمين؛ 0
∗τ|إذا كانت  )5 ADFأقل من  | ( , نقبل فرض العدم وهو ما يؤكد وجود جذر الوحدة ومنر للخطوة  (

 الثانية يف االختبار ونسقط ما تبقى من نقاط يف اخلطوة األوىل؛
∗τ|إذا كانت  )6 ADFأكرب من  | ( , د إختبار الفرض نقبل الفرض البديل لالجتاه الزمين، وعندئذ نعي (

(δ =  :يف ظل التوزيع املعتدل الطبيعي، حيث) t(باستخدام إختبار ستودنت  (0
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  إذا كانت|휏∗ ,t(훿أكرب من  | , δ)نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل   ( < وهو ما يعين  (0
 أن السلسلة الزمنية مستقرة، ونتوقف عند هذا احلد دون مواصلة باقي االختبارات؛

   إذا كانت|휏∗ ,t(훿أقل من  | , نقبل فرض العدم وبذلك فإن السلسلة غري مستقرة ومنر إىل اخلطوة   (
 .الثانية

  :ةاآلتيوحتوي املراحل : الخطوة الثانية 

 ؛)II(نقوم بتقدير الصيغة الثانية  )1
δإجراء اختبار الفرض  )2 =  ؛0
∗휏|إذا كان  )3 ADF|أكرب من  | ( , نرفض فرض العدم القائل بوجود جذر الوحدة ونقبل الفرض  |(

Y) البديل بأن بيانات السلسلة للمتغري   مستقرة عند مستواها، مث نتوقف عن اجراء أي اختبارات أخرى؛ (
∗휏|إذا كان  )4 ADF|أقل من  | ( , نقبل فرض العدم القائل بوجود جذر الوحدة مث منر للنقطم   |(

 املوالية؛
c)خنترب الفرض  )5 =  ؛)II(وهي معلمة احلد الثابت يف النموذج  (0
τc|إذا كانت  )6

ADFأقل من  |∗ ( , نقبل فرض العدم ومنر للخطوة الثالثة يف االختبار ونسقط ما تبقى  (
 من نقاط يف اخلطوة الثانية؛

τc|إذا كانت  )7
ADFأكرب من  |∗ ( , c)نقبل الفرض البديل  ( ≠ δ)مث خنترب الفرض  (0 = 0) 
 :يف ظل التوزيع املعتدل الطبيعي، حيث) t(استخدام احصائية 

  إذا كانت|휏∗ ,t(훿أكرب من  | , δ)نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل   ( < وهو ما يعين  (0
 أن السلسلة الزمنية مستقرة، ونتوقف عند هذا احلد دون مواصلة باقي االختبارات؛

   إذا كانت|휏∗ ,t(훿أقل من  | , فإن السلسلة غري مستقرة ومنر إىل اخلطوة نقبل فرض العدم وبذلك   (
 .الثالثة

  :ةاآلتيوحتوي املراحل : الخطوة الثالثة
δمث خنترب الفرض ) I(نقوم بتقدير الصيغة األوىل  )1 =  ؛0
∗휏|إذا كان  )2 ADF|أكرب من  | ( , نرفض فرض العدم القائل بوجود جذر الوحدة ونقبل الفرض  |(

Y) البديل بأن بيانات السلسلة للمتغري   مستقرة عند مستواها، مث نتوقف عند هذا احلد؛ (

∗휏|إذا كان  ADF|أقل من  | ( , نقبل فرض العدم القائل بوجود جذر الوحدة وتكون بذلك السلسلة  |(
Y) الزمنية للمتغري  غري مستقرة عند مستواها، وعندها نقوم بعمل تصحيحي جلعلها متكاملة من الدرجة  (

Y) األوىل ويتحقق ذلك ملا تكون سلسلة الفرق األول للمتغري    .مستقرة عند مستواها (
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  .تقييم النماذج الخطية المقدرة: الفرع الثالث

  :من الناحية االحصائية -أوال

   :)ستودنت( اختبار معنوية المعالم المقدرة - )1

β (iجيري إختبار معنوية املعلمات  = 0,1, … … … … . . n)  إىل  هايستند تقدير  هلملعرفة
كل ما تتغري (لكل مقدرة على حدة  تنياآلتيالعشوائية أم يستند إىل املوضوعية، ويكون ذلك باختبار الفرضيتني 

i  1) نعيد اختبار الفرضيتني:  

퐻 :β =       .ال ختتلف جوهريا عن الصفر أي ليس هلا معنوية βتعين أن املقدرة    0

 퐻 :β ≠       .ختتلف جوهريا عن الصفر أي هلا معنوية  βتعين أن املقدرة    0

بالقيمة اجلدولية، وإذا كانت هذه ) tc(وللمفاضلة بني الفرضيتني يكون مبقارنة قيمة ستودنت احلسابية 
  ،퐻ونقبل  퐻األخري أقل فإننا نرفض 

  :ةاآلتيوالقيمة اجلدولية نتحصل عليها من جدول توزيع ستودنت وفق العالقة 

                                   푡 = 푡( ( ), )  

  .عدد املتغريات املستقلة 퐾مستوى املعنوية ،  훼عدد املشاهدات،  nحيث 

ا حتسب وفق  يف حني  قيمة ستودنت احلسابية ألي مقدرة ما هي إال قيمتها تقسيم احنرافها املعياري أي ا
  :ةاآلتيالعالقة 

                                              푡 =   

  :2)فيشر(اختبار المعنوية الكلية للنموذج  )2

  :تنياآلتي، وفق الفرضيتني ) βباستثناء (وتكون باختبار مدى معنوية كل مقدرات النموذج جمتمعة 

                               퐻 :훽 = 	 훽 = 훽 = 훽 … …훽 = 0    
                               퐻 :훽 ≠ 훽 ≠ 훽 ≠ 훽 … …훽 ≠ 0    
                                                             

، الطبعة األولى، دار المسیرة Eviews7حسام علي داود وخالد محمد السواعي، االقتصاد القیاسي بین النظریة والتطبیق باستخدام برنامج   1
  .235-234ص ص ، 2013للنشر والتوزیع والطباعة، االردن، 

  .236-235نفس المرجع،  ص   2
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퐻حيث أن قبول  يعين أن مقدرات النموذج جمتمعة الا ختتلف جوهريا عن الصفر وهو ما يعين عدم  	
يعين وجود  퐻، يف حني رفضها وقبول ()واملتغريات املستقلة () وجود عالقة إحندار خطي بني املتغري التابع 

  .عالقة احندار خطي

، حيث إذا كانت )Ft(واجلدولية ) Fc(ويكون االختيار بني الفرضيتني باالعتماد على قيميت قيشر احلسابية 
  ،퐻وقبول  퐻االخرية أقل دل ذلك على رفض 

 :  ةاآلتيوحتسب القيمة احلسابية وفق العالقة 

                                   퐹 =
( )

×       

  : ةاآلتييف حني حتسب فيشر اجلدولية وفق العالقة 

                                	퐹 = 퐹 ,(	 ),    

  .عدد املتغريات املستقلة 퐾مستوى املعنوية ،  훼عدد املشاهدات،  nحيث 

  ).معامل التحديد العادي ثم المصحح(القوة التفسيرية للنموذج  )3
 :  Rمعامل التحديد  )3-1

الناجتة عن التغري يف املتغريات يقيس القوة التفسريية  للنموذج، أي يعطي نسبة التغريات يف املتغري التابع 
وكلما اقرتبت قيمته من الصفر دل ذلك على اخنفاض القوة التفسرية  1و  0املستقلة،  ويكون حمصور بني 

دل ذلك على ان كل  1كل ذلك على ارتفاع القوة التفسرية، وإذا أصبح مساويا لـ   1وبالعكس فإن اقرتابه من 
دل ذلك على  0ترجع للتغريات يف املتغريات املستقلة، أما إذا كان مساو لـ  يف املتغري التابع) %100(التغريات 

  .1عدم تأثراملتغري التابع باملتغريات املستقلة

  : 2ة اآلتيوميكن حساب عالقة هذا ملعامل وفق اخلطوات 

  :لدينا

 푌 − 푌 = 	 푌 − 푌 + 푌 − 푌 => 푌 − 푌 = 푌 − 푌 + (푌 − 푌 ) 
                                      => 푌 − 푌 = 푌 − 푌 + (푌 − 푌 ) 

                                                             
قتصاد القیاسي، ترجمة ومراجعة ھند عبد الغفار عودة وعفاف علي حسین الدش، الجزء األول، دار المریخ للنشر، دامودار جیجاراتي، اال  1

  .270ص ، 2015المملكة العربیة السعودیة، 
2 Thomas Andren, Econometrics, 1st edition, pp 61-63 :  on the link  http://bookboon.com  

http://bookboon.com
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  :ةاآلتينتحصل على الصيغة ) n(وبالرتبيع على طريف املساوات واجلمع على كل املشاهدات 

(푌 − 푌) 	= ( 푌 − 푌 − (푌 − 푌 ))  

=> (푌 − 푌) 	= 푌 − 푌 + (푌 − 푌 )  

                     => 				푇푆푆							 = 												퐸푆푆						 + 						푅푆푆 

  : حيث

T푆푆  :هي جمموع مربعات االحنرافات الكلية للمتغري التابع عن وسطه احلسايب.  

퐸푆푆  :جمموع مربعات االحنرافات املشروحة للمتغري التابع املقدر عن الوسط احلسايب للمتغري التابع  

푅푆푆  :يجمموع مربعات البواق.  

                  				푇푆푆	 = 퐸푆푆	 + 푅푆푆 => 	= 	+  

                                             				=> 1	 = 	+  

  :  وعالقته النهائية هي Rمعامل التحديد  ميثل حيث 

R = 1 −
RSS
TSS

 

       :퐑ퟐمعامل التحديد المصحح  )3-2

أنه دالة غري تناقصية يف عدد  املتغريات التفسريية للنموذج، ) R(بني خصائص معامل التحديد العادي  من
فإن معامل التحديد يرتفع، ) حىت وإن مل تكن هلا عالقة باملتغري التابع يف الواقع(حيث كلما زادت املتغريات فإن 

حلرية يف وهو ما يعطي نتائج غري دقيقة، لذا حيبذ استعمال معامل التحديد املصحح بدله لكونه يأخذ درجات ا
  : 1ةاآلتياالعتبار عند حساب معدل التحديد وفق العالقة 

R = 1 − (1 − R )
n − 1
n − k

	 

                                                             
  .276-275دامودار جیجاراتي، الجزء األول، مرجع سابق، ص ص    1
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푅فإن  1أكرب من  kحيث يظهر بوضوح من هذه العالقة أنه يف حال  أي أنه مع زيادة  Rأكرب من  	
푅  عدد املتغريات التفسريية فإن   . Rتزيد بدرجة أقل من  	

  :من الناحية القياسية -ثانيا

  :ثبات تباين حد الخطأ  )1

يعد من بني فرضيات التقدير، ويف حال عدم ثباته فإن املقدرات بطريقة املربعات  اخلطأان ثبات تباين حد 
الصغرى العادية تبقى غري متحيزة ومتسقة لكنها تفقد خاصية الكفاءة وذلك ألن تباين املقدرات يف ظل مشكلة 

ا عدم  ثبات تباين حد اخلطأ ال يكون اقل ما ميكن سواء يف العينات الكبرية أو الصغرية احل جم، وهو ما يعين ا
الصواعي ص (أقل مصداقية من تنبؤات أخرى تبىن على طرق تقدير ختلو من مشكلة عدمم ثبات التباين 

275-267.(  

اليت تعىن بالبحث عن مشكلة عدم ثبات تباين اخلطأ العشوائي، مثل اختبار  االختباراتوتوجد العديد من 
واختبار بريش ) Spearman(ار ارتباط الرتب لسبريمان اختب) Glejser(واختبار كيلسر " Park"بارك 

   Breusch-Pagan-Godfrey(.1(وباجان وكودفري 

  :خطاءاالرتباط الذاتي بين األ )2

بني االخطاء على قيم مقدرات االحندار، وحىت يف حال وجوده فإن املقدرات  الذايتال يؤثر وجود االرتباط 
تكون غري متحيزة إال أن وجوده يؤدي إىل احلصول على اخطاء معيارية أقل هلذه املقدرات وبالتايل يعطي صورة 

ية للمقدرات، متفاؤلة اكثر من الالزم، حيث ان اخنفاض اخلطأء املعياري يؤدي إىل زيادة قيمة ستودنت احلساب
يكون متحيز لألعلى حيث قيمته احلقيقية يف ظل غياب االرتباط  Rهذا باالضافة إىل ان معامل التحديد 

مل يؤدي إىل قرارات خاطئة   . 2الذايت تكون أقل من القيمة  يف حال وجوده، وكل هذا يف ا

األوىل  ايت بني االخطاء من الدرجةاليت تعىن بالبحث عن مشكلة االرتباط الذ االختباراتوتوجد العديد من 
وطريقة كوكران اوركات، كما توجد اختبارات تعىن بكشف االرتباط  وطريقة ثايل جنار مثل اختبار دوربني واتسون

  .3من الرتبة األعلى من األوىل مثل واختبار بريش وكودفري

  

  
                                                             

  .531 -517دامودار جیجاراتي، الجزء األول، مرجع سابق، ص ص یمكن العودة إلى ) واختبارات أخرى(لتفصیل ھذه االختبارات   1
  .311حسام علي داود وخالد محمد السواعي، مرجع سابق، ص   2
  323-315ألي تفصیل حول ھذه االختبارات یمكن الرجوع إلى حسام علي داود وخالد محمد السواعي، مرجع سابق، ص ص   3
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  :ختبار التوزيع الطبيعي لبواقي النموذجإ )3

، ()بريا -البواقي تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه هو اختبار جارك سلسلةاختبار بسيط للتأكد من أن  يوجد
) Kurtosis(تفرطح  معدوما و معامل) Skewness(التواء  معاملوالذي يستند على حقيقة أن التوزيع الطبيعي له 

  : 1كما يلي) k(والتفرطح ) S(االلتواء ، ويقاس 3مساويا إىل 

                 
                    k = ( )

[ ( ) ]                                             S = [ ( ) ]
[ ( ) ]  

وبذلك ميكن  k=3و   S=0، ويف حالة التوزيع الطبيعي فإن Xاملتوسط احلسايب للسلسلة ميثل  μحيث 
  :ة اآلتيحساب احصائية جارك بريا وفق الصيغة 

                                  퐽퐵 = 푛 + 	 ( ) → 푥 (2) 

퐽퐵إذا حتقق   > 푥  .فإنه ترفض فرضية التوزيع الطبيعي لألخطاء (2)

  .دراسة استقرار السالسل الزمنية لمتغيرات النموذج: المطلب الثاني

 بالقيمة احلقيقية أسي ملتغري إمجايل واردات السلع واخلدمات احندارحناول تقدير عالقة  يأيت من املبحث فيما
)imp (بالقيمة احلقيقية على متغري إمجايل االنفاق )Dep (خالل الفرتة )ا ، وذلك )2014-2001 لكو
ا تسهل احلصول تجاوز الكثري من املشاكل القياسية، تسمح ب) الصيغة األسية( على مؤشر مرونة باإلضافة إىل أ

، والذي ميثل معادلة )A(ما علينا سوى تقدير النموذج ) الصيغة األسية(ولتقديرها  ات بالنسبة لالنفاق،الوارد
  :خطي بسيط ملتغري لوغاريتم إمجايل الواردات على متغري لوغاريتم إمجايل االنفاق احندار

ln 횤푚푝 = 훽 + 훽 ln	dep + μ… (퐴) 

  ). بواقي النموذج املقدر(اخلطأ يف التقدير : μ: حيث

퐋퐧(سلسلتي متغيري النموذج الخطي  استقراردراسة : الفرع األول 퐢퐦퐩 و퐋퐧퐝퐞퐩(.  

مت تشكيل سلسليت منوذج  ) 23- 3( للمتغريات واملوضحة باجلدول رقم  احلقيقيةباالعتماد على القيم 
ومن مث اجراء اختبارات ) الواردات على متغري لوغاريتم إمجايل االنفاقلوغاريتم إمجايل (االحندار اخلطي البسيط 

  .يأيت فيمااالستقرار عليهما كما هو موضح 

                                                             
1Badi H. Baltagi, op.cit, p98 
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وإجمالي واردات السلع  الوطني جمالي االنفاقإل القيمة الحقيقية تطور:  )23-3(الجدول رقم 
    )2014- 2001(في الجزائر خالل الفترة  والخدمات

 2005 2004 2003 2002 2001  السنة
 243076272,8 228181366,7 215025235,7 202401570,3 187090111,3  إجمالي االنفاق الوطني

 51499514 47031521,3 41584013,3 40609386,5 33982752,8  إجمالي واردات السلع والخدمات

 2010 2009 2008 2007 2006  السنة

 310996020,6 295003730,2 275529326,7 267146113,7 251081346,8  إجمالي االنفاق الوطني

 70718409,8 67673119,4 58007492,8 54416034,5 50572522,8  إجمالي واردات السلع والخدمات

 - 2014 2013 2012 2011  السنة

 - 396966393 374475299,6 348654868,5 321746841,2  إجمالي االنفاق الوطني

 - 91796705,6 84527353,2 76843048,4 67465362,9  واردات السلع والخدماتإجمالي 

  .إمجايل واردات السلع واخلدمات: إمجايل االنفاق الوطين   ،  إ و س خ: إ إ و: حيث 
على الرابط  2016/ 12/03قاعدة بيانات البنك الدويل، بتاريخ  باالعتماد من إعداد الباحث: المصدر

    http://databank.albankaldawli.org/data                            :اآليت

  ):퐋퐧퐝퐞퐩(دراسة استقرار سلسلة لوغاريتم اجمالي االنفاق  ـــــ أوال

مت اجراء اختبار جذر الوحدة باستعمال اختبار ديكي فوالر املوسع  9EViewsباالعتماد على برنامج 
)ADF ( وفق الصيغ الثالث على سلسلة)Ln dep ( اآليتومت احلصول عى النتائج املوضحة يف اجلدول:  

퐋퐧(نتائج إختبار جذر الوحدة على مستوى سلسلة ) 24-3(الجدول  퐝퐞퐩 (  باستخدام إختبارADF  .  
  

  

  .9EViewsباالعتماد على برنامج  الباحثعداد إمن : المصدر 

عند مستواها ووفق الصيغ لوغاريتم امجايل االنفاق نالحظ عدم استقرار سلسلة ) 24-3(من اجلدول 
احلرجة عند الثالث، حيث حسب الصيغة الثالثة والثانية جند أن قيمة ديكي فوالر احلسابية أقل سلبية من القيم 

، أما حسب الصيغة األوىل فاملالحظ أن القيمة احلسابية موجبة وهو ما يعين االبتعاد عن  %10و %5و 1%
  .الوضع التوازين بدل االقرتاب منه

وية
معن

ال
  

  الصيغة األولى  الصيغة الثانية   الثالثة الصيغة
درجة 
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

درجة 
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

درجة 
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

1% 
0 

-4.88 

-2.38 0 

-4.05 

0.24-  0 

-2.75 

12.63 5% -3.82 -3.11 -1.97 

10% -3.36 -2.7 -1.60 

 دج1000: الوحدة 

http://databank.albankaldawli.org/data
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퐋퐧(دراسة استقرار سلسلة لوغاريتم اجمالي واردات السلع والخدمات  ـــــ ثانيا 퐢퐦퐩:(  

مت اجراء اختبار جذر الوحدة باستعمال اختبار ديكي فوالر املوسع  9EViewsباالعتماد على برنامج 
)ADF ( وفق الصيغ الثالث على سلسلة)Ln imp ( اآليتومت احلصول عى النتائج املوضحة يف اجلدول:  

퐋퐧(نتائج إختبار جذر الوحدة على مستوى سلسلة ) 25-3(الجدول  퐢퐦퐩 (  باستخدام إختبارADF  .  
  

  .9EViewsباالعتماد على برنامج  الباحثمن اعداد : المصدر 

) بامللحق) 18(نتائج هذه الصيغة موضحة باجلدول رقم (وبالنسبة للصيغة األوىل ) 25-3(من اجلدول 
وهو ما يعين أن السلسلة  %10و %5نالحظ أن قيمة ديكي فوالر احلسابية أكرب سلبية من القيم احلرجة عند 

ال حتتوي على جذر الوحدة غري أن منوذج هذه الصيغة يعاين من مشكلة االرتباط االرتباط  الذايت لألخطاء وهو 
) بعد اعادة تقديرها بطريقة املربعات الصغرى العادية(على هذه الصيغة  LMما يتضح من نتائج اختبار 
 %5يث نالحظ أن احتمال توزيع كاي مربع أقل من بامللحق، ح) 19(واملوضحة يف اجلدول رقم 

  .، وبذلك ال ميكن إعتبار السلسلة مستقرة)1.07%(

املمثل  فإن االحندار اخلطيعند املستوى  )dep	Ln و imp	Ln( وبعد أن تبني عدم استقرار سلسليت
يف حني قد ال  حىت وإن جتاوز خمتلف مراحل التقييم االحصائي والقياسي بنجاح، قد يكون زائف (A) بالعالقة

 و imp	ln( املتغريين مشرتك بنييكون زائف بل يعرب عن العالقة طويلة األجل وذلك يف حال وجود تكامل 
ln	dep(درجة ، وإلجراء اختبار البحث عن التكامل املشرتك جيب أن يكون كال املتغريين متكاملني من ال

   ) .كال على حدة(األوىل 

  

  

  

  

وية
معن

ال
  

  الصيغة األولى  الصيغة الثانية   الثالثة الصيغة
درجة 
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

درجة 
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

درجة 
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

1% 
2 

-5.12 

-4.62 0 

-4.05 

0.24-  0 

-2.75 

12.63 5% -3.93 -3.11 -1.97 

10% -3.42 -2.7 -1.60 



                                                            الجزائر إشكالیة النمو االقتصادي في: ل الثالثالفص

 
 

197 

퐋퐧)∆المتغيرين سلسلتي  استقراردراسة :  الثانيالفرع  퐢퐦퐩) و∆(퐋퐧퐝퐞퐩):  

퐋퐧)∆دراسة إستقرار سلسلة المتغير  ـــــ أوال 퐢퐦퐩):  

وأصبح مستقر بعد أخذ الفروق األوىل ) عند مستواه(غري مستقر يف صورته األصلية ) yt(إذا كان املتغري 
(∆y يأيت نبحث عن مدى استقرار سلسلة  فيما، و I(1)1((يقال أنه متكامل من الرتبة األوىل  (

∆(Ln imp) حىت تكون ( عند مستواهاln	imp وذلك باستعمال إختبار ) متكاملة من الدرجة األوىل
ADF  وفق املنهجية املذكورة سابقا، وباستعمال برنامجEViews.9  وجد أن سلسلة∆(Ln imp) تستقر 

  :وكانت النتائج كما يلي) حد ثابت دون إجتاه زمين(عند مستواها وفق الصيغة الثانية 

퐋퐧)∆(ملخص نتائج إختبار جذر الوحدة على مستوى سلسلة ) 26-3(الجدول  퐢퐦퐩) (  حسب
  .  ADFالصيغة الثانية من اختبار  

  
  

  

  .بامللحق) 20(باالعتماد على اجلدول رقم  الباحثمن اعداد : المصدر 

 %5سلبية من القيم احلرجة عند نالحظ أن قيمة ديكي فوالر احلسابية أكرب ) 26-3(من اجلدول 
وهو ما يعين أن السلسلة ال حتتوي على جذر الوحدة، كما أن منوذج هذه الصيغة ال يعاين من مشكلة  %10و

بعد اعادة تقديرها بطريقة (على هذه الصيغة  LMاالرتباط الذايت لألخطاء وهو ما يتضح من نتائج اختبار 
بامللحق، حيث نالحظ أن احتمال توزيع كاي مربع ) 21(اجلدول رقم  واملوضحة يف) املربعات الصغرى العادية

Ln)∆، وبذلك فإن سلسلة )%6.91( %5أكرب من  imp)   مستقرة عند املستوى مما يعين أن سلسلة
(Ln imp)  1(متكاملة من الدرجة األوىل(I. 

  : (퐋퐧퐝퐞퐩)∆إستقرار سلسلة المتغير  دراسة ـــــ ثانيا

Ln)∆ وجد أن سلسلة  EViews.9باالعتماد على برنامج  dep) عند املستوى وفق الصيغة الثالثة  تستقر
  :وكانت النتائج كما يلي) دون حد ثابت ودون اجتاه زمين(

  

                                                             
  .669عبد القادر محمد عبد القادر عطیة، مرجع سابق، ص   1

درجة  المعنوية
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

1% 
1 

4.2-  

3.37-  5% 3.17-  

10% 2.72-  
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حسب   (퐋퐧퐝퐞퐩)∆ملخص نتائج إختبار جذر الوحدة على مستوى سلسلة  ) 27-3(الجدول 
  .  ADFالصيغة الثانية من اختبار  

  

  

  

  .بامللحق) 22(باالعتماد على اجلدول رقم  الباحثمن اعداد :  المصدر

 %5نالحظ أن قيمة ديكي فوالر احلسابية أكرب سلبية من القيم احلرجة عند ) 27-3(من اجلدول 
وهو ما يعين أن السلسلة ال حتتوي على جذر الوحدة، كما أن منوذج هذه الصيغة ال يعاين من مشكلة  %10و

بعد اعادة تقديرها بطريقة (على هذه الصيغة  LMاالرتباط الذايت لألخطاء وهو ما يتضح من نتائج اختبار 
بامللحق، حيث نالحظ أن احتمال توزيع كاي مربع ) 21(واملوضحة يف اجلدول رقم ) املربعات الصغرى العادية

Ln)∆، وبذلك فإن سلسلة  )%60.61( %5أكرب من  dep)   مستقرة عند املستوى مما يعين أن سلسلة
(Ln dep) 1( متكاملة من الدرجة األوىل(I.  

 ):퐝퐞퐩	퐥퐧 و 퐢퐦퐩	퐥퐧( المتغيرين دراسة التكامل المشترك بين: الثالث  الفرع

أن تكون سلسليت املتغريين متكاملتني من الدرجة  yو xيتطلب إجراء اختبار التكامل املشرتك بني متغريين 
والذي يبدأ بتقدير عالقة )  EG(كل على حدة، حىت يتسىن استعمال اختبار اجنل وجراجنر )  I(1)(األوىل  

باستعمال طريقة املربعات الصغرى العادية مث احلصول على البواقي الناجتة عن  Xعلى Y إحندار خطي بسيط لـ 
  xفإن حتقق هذا فاملتغريين) I)0((ليتم بعد ذلك دراسة استقرار هذه البواقي عند مستواها  (μ)هذا االحندار 

  ،  1شرتكيتميزان خباصية التكامل امل yو

يلي تطبيق  فيمامتكاملني من الدرجة األوىل و  )dep	ln و imp	ln(سبق أن كال املتغريين  فيماوقد أتضح 
  :للكشف عن التكامل املشرتك ) EG(خلطوات اختبار اجنل وجراجنر 

  ):A(تقدير عالقة األجل الطويل  ـــــ أوال

وكانت النتائج على  (A)مت تقدير الصيغة  وقيم متغريي النموذج  EViews 9على برنامج   وباالعتماد
  :اآليتالنحو 

                                                             
  .672-671نفس المرجع، ص ص  1

درجة  المعنوية
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

1% 
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퐋퐧)نتائج تقدير نموذج انحدار  :)28-3( رقم الجدول 퐢퐦퐩)  على(퐋퐧퐝퐞퐩).   

  
  .9EViewsخمرجات برنامج  :المصدر 

  :ةاآلتيميكن تشكيل املعادلة املقدرة وفق الصيغة  )28-3(اجلدول رقم من النتائج املوضحة ب

ln ımp = −8.492 + 1.263 ln dep 

  :النموذج املقدر إحصائيا واقتصاديا نالحظ من نتائج التقدير ما يلي ولتقييم

  من التغريات يف لوغاريتم الواردات تعود للتغري يف لوغاريتم  %98أن للنموذج قوة تفسرية عالية حيث أن
 االنفاق العام؛

   مقدريت النموذج)	β ألن القيمة املطلقة لستودنت احلسابية  ) هلما معنوية إحصائية(مقبولتني ) βو
|	t )t	)أكرب من القيمة اجلدولية  | . ,  بالنسبة لكال املقدرتني؛ 	((

  وذلك ألن قيمة فيشر احلسابية ) له معنوية إحصائية(النموذج املقدر ككل مقبول(F أكرب من القيمة  (
)F)اجلدولية  ; )( .  ؛((

 الشارة املوجبة للمقدرة ا)	β ( واليت متثل امليل احلدي لالحندار اخلطي مقبول إقتصاديا واليت تعين أن
، كما أن االشارة السالبة )األسية(زيادة االنفاق العام تؤدي إىل زيادة الواردات يف الصيغة غري اخلطية 

  .بدورها مقبولة إقتصاديا يف الصيغة االسية) 훽0	(للمقدرة 

  :(흁)دراسة إستقرار بواقي النموذج المقدر  ـــــ ثانيا

مت تشكيل سلسلة بواقي النموذج  واجراء اختبار جذر الوحدة عليها وفق  EViews9باستعمال برنامج 
ا تستقر عند املستوى حسب الصيغة األوىل، والنتائج موضحة يف  ADFالصيغ الثالث الختبار  ووجد أ

  :اآليتاجلدول 
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)  A(ملخص نتائج إختبار جذر الوحدة على مستوى سلسلة بواقي النموذج المقدر ) 29-3(الجدول 
  .  ADFحسب الصيغة األولى من اختبار  

  

  

  

  .بامللحق) 24(باالعتماد على اجلدول رقم  الباحثمن اعداد : المصدر 

 %1نالحظ أن قيمة ديكي فوالر احلسابية أكرب سلبية من القيم احلرجة عند ) 29-3(من اجلدول رقم 
وهو ما يعين أن السلسلة ال حتتوي على جذر الوحدة، كما أن منوذج هذه الصيغة ال يعاين من  %10و %5و

بعد اعادة تقديرها (على هذه الصيغة  LMما يتضح من نتائج اختبار مشكلة االرتباط الذايت لألخطاء وهو 
بامللحق، حيث نالحظ أن احتمال توزيع  ) 25(واملوضحة يف اجلدول رقم ) بطريقة املربعات الصغرى العادية

مستقرة عند املستوى مما يعين وجود تكامل  ، وبذلك فإن سلسلة البواقي)%5.83( %5كاي مربع أكرب من 
ليس زائف بل ميثل منوذج العالقة التوازنية يف املدى ) A(واالحندار بينهما  )dep	lnو imp	ln(مشرتك بني 

    .   الطويل

  .تقدير نموذج تصحيح الخطأ والتقييم القياسي: المطلب الثالث 

  ):نموذج العالقة في المدى القصير(تقدير نموذج تصحيح الخطأ : األول  الفرع

إن وجود تكامل مشرتك بني متغريين يعين وتوجد عالقة توازنية بينهما على املدى الطويل، ويف املدى القصري 
على أنه خطأ ) البواقي(قد يوجد عدم توازن وبالتايل ميكن التعامل مع اخلطأ الناتج عن تقدير االحندار بينهما 

، 1توازن ميكن استخدام قيمته لربط السلوك يف املدى القصري للمتغري التابع مع قيمته يف املدى الطويل
وباستعمال طريقة املربعات الصغرى العادية يتم عمل احندار خطي باستعمال الفروق األوىل للمتغريين التابع 

) 휇(البواقي مبطئة بفرتة زمنية واحد كما يتم أيضا إدخال ) dep	ln∆ على imp	ln∆(واملستقل 
حيث أنه ) معامل سرعة التصحيح(كمتغري مستقل يف هذا االحندار وينبغي احلصول على قيمة سالبة ملعامله 

  . 2يشري إىل املعدل الذي تتجه به العالقة يف املدى قصرية حنو العالقة يف املدى الطويل

                                                             
دامودار جیجاراتي، االقتصاد القیاسي، ترجمة ومراجعة ھند عبد الغفار عودة وعفاف علي حسین الدش، الجزء الثاني، دار المریخ للنشر،   1

  .1061ص، 2015المملكة العربیة السعودیة، 
  . 688-687عبد القادر محمد عبد القادر عطیة، مرجع سابق، ص ص   2

درجة  المعنوية
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ومن مث تقدير ) dep	ln∆ على imp	ln∆(سلسليت املتغريين  إنشاءمت  EViews9وباالعتماد على برنامج 
 :وكانت النتائج كما يلي) منوذج تصحيح اخلطأ(عالقة االحندار للمدى القصري 

 على (퐢퐦퐩	퐥퐧)∆نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ الممثل النحدار ) : 30-3(الجدول رقم 
∆(퐥퐧	퐝퐞퐩).  

  
  .EViews9 باالعتماد على برنامج الباحثمن اعداد : المصدر 

  : ومن النتائج فإن صيغة النموذج تكون كما يلي

∆ ln 횤푚푝 = 1.37	∆ ln푑푒푝 − 0.98	휇  

) 1.37و0.98−(ه من النتائج نالحظ أن مقدرتيف إحصائيا )تصحيح اخلطأ( نموذجالوعن تقييم 
وذلك  بالنسبة لكال املقدرتني من القيمة اجلدوليةمقبولتني إحصائيا ألن القيمة املطلقة لستودنت احلسابيةأكرب 

  .)%0.45و %0( %5لكون كال احتماليهما أقل من 

أن معامل تصحيح اخلطأ مقبول لكونه  )28-3(نالحظ من نتائج التقدير املوضحة يف اجلدول رقم كما  
يف األجل  ln dep نتيجة الحنراف قيمة  ln impوهو يشري إىل مقدار التغري يف ) 0.98-(سالب االشارة 

االستقرار يف (القصري عن قيمته التوازنية يف األجل الطويل مبقدار وحدة واحدة وهو ما يعين أنه يتجه حنو التوازن 
  ).املدى الطويل

  :تقييم نموذجي المدى الطويل والمدى القصير قياسيا وتحليل النتائج: الفرع الثاني

وجتاوز منوذجي املدى الطويل واملدى القصري  	imp	lnو  dep	lnإن وجود عالقة تكامل مشرتك بني 
مدى (ملعايري التقييم االحصائي بنجاح ال يعين بالضرورة قبوهلما إال إذا جتاوزا أيضا مرحلة التقييم القياسي بنجاح 

  :يأيت فيماوهو ما سنتأكد منه ) حتقق فرضيات حد اخلطأ
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 :المدى الطويل نموذج ـــــ أوال

 : انعدام االرتباط الذاتي بين حدود الخطأ العشوائي )1

 Breuschلالرتباط الذايت قام كل من  Durbin-watsonلتفادي بعض العيوب املوجودة يف اختبار 
بعمل اختبار لالرتباط الذايت والذي يعترب اختبارا عاما يتجاوز املشاكل اليت ال ميكن ) Godfrey )BG و

 EViews.9وباالعتماد على برنامج  LM 1ف هذا االختبار أيضا باختبار ، ويعر dwمعها تطبيق اختبار 
ذا االختبار على النموذج املقدر والنتائج موضحة باجلدول    :اآليتمت القيام 

على  	퐢퐦퐩	퐥퐧انحدار(  على نموذج المدى الطويل LMنتائج إختبار  مختصر :)31-3( الجدول رقم
퐥퐧	퐝퐞퐩 (  

  
  .بامللحق) 26(جزء مستل من اجلدول رقم  :المصدر 

 %52.08 فيشر و كاي مربع توزيعيبالنسبة ل االحتمالنينالحظ أن قيمة ) 31-3(من اجلدول 
وهذا يعين أن القيمة احملسوبة أقل من القيمة اجلدولية يف كال  %5أكرب من  على التوايل ومها %42.48و

النموذج ال يعاين من مشكلة االرتباط الذايت  القائل بأن فإنه ال ميكن  رفض فرض العدم  التوزيعني، وبذلك
   .حلدود اخلطأ العشوائي

  :ثبات تباين الخطأ العشوائي عبر الزمن )2

من بني فرضيات اخلطأ العشوائي باستعمال طريقة املربعات الصغرى أن تباينه ثابت، ومت التأكد من هذه 
، حيث باالعتماد على برنامج ) ARCH(تبار ثبات التباين املشروط باالحندار الذايت الفرضية باستعمال اخ

EViews.9 اآليت مت احلصول على النتائج املوضحة باجلدول:  

 .على نموذج المدى الطويل ARCHنتائج إختبار :  )32-3(الجدول رقم 

  
  .بامللحق) 27(جزء مستل من اجلدول رقم  :المصدر 

                                                             
  .602یاسي الجزء األول، مرجع سابق، صدامودار جیجاراتي، االقتصاد الق  1
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 %82.05هي  فيشر و كاي مربع توزيعيبالنسبة ل االحتمالنيأن قيمة  نالحظ) 32-3(من اجلدول 
وهذا يعين أن القيمة احملسوبة أقل من القيمة اجلدولية يف كال  %5أكرب من  على التوايل ومها %80.10و

  .يرفض الفرض البديل ويقبل فرض العدم أي أن تباين حد اخلطأ العشوائي ثابت التوزيعني، وبذلك

  :التوزيع الطبيعي للبواقي )3

  :  اآليتمت احلصول على النتائج املوضحة بالشكل  EViews.9باالعتماد على برنامج 

  نتائج اختبار التوزيع الطبيعي على سلسلة بواقي النموذج في المدى الطويل:  )3-3(الشكل رقم 

  
  .EViews9 خمرجات برنامج: المصدر 

وهو ما يعين أن القيمة احلسابية جلارك بريا  %5أن إحتمال جارك وبريا أكرب من  )3- 3(من الشكل رقم 
 .أكرب من القيمة اجلدولة لكاي مربع وبذلك نقبل فرض العدم والذي يدل على أن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي

 : تقييم نموذج تصحيح الخطأ -ثانيا

 : انعدام االرتباط الذاتي بين حدود الخطأ العشوائي  )1

االختبار على منوذج تصحيح اخلطأ والنتائج  LMمت اجراء اختبار  EViews.9باالعتماد على برنامج 
 :اآليتموضحة باجلدول 

  القصير على نموذج المدى  LMنتائج إختبار  مختصر :): 33-3(الجدول رقم 

  
  .بامللحق) 28(جزء مستل من اجلدول رقم  :المصدر 
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وهذا يعين أن القيمة احملسوبة  %5أن قيمة االحتمالني بالنسبة الختبار فيشر وكاي مربع أكرب من  نالحظ
النموذج ال يعاين من  أي أن فإنه ال ميكن  رفض فرض العدم  أقل من القيمة اجلدولية يف كال التوزيعني، وبذلك

   .مشكلة االرتباط الذايت حلدود اخلطأ العشوائي

  :لعشوائي عبر الزمنثبات تباين الخطأ ا )2

على منوذج املدى القصري والنتائج ) ARCH(مت اجراء اختبار  EViews.9باالعتماد على برنامج  
 : اآليتموضحة يف اجلدول 

  .القصيرعلى نموذج المدى  ARCHنتائج إختبار :  )34-3(الجدول رقم 

 
  .بامللحق) 29(جزء مستل من اجلدول رقم  :المصدر 

وهذا  %5نالحظ أن قيمة االحتمالني بالنسبة الختبار فيشر و كاي مربع أكرب من ) 34-3(من اجلدول 
فإنه يتم رفض الفرض البديل وقبول  يعين أن القيمة احملسوبة أقل من القيمة اجلدولية يف كال التوزيعني، وبذلك

  .فرض العدم أي أن تباين حد اخلطأ العشوائي ثابت

  :التوزيع الطبيعي للبواقي )3

  ).4- 3(رقم مت احلصول على النتائج املوضحة بالشكل  EViews.9 على برنامج باالعتماد

  نتائج اختبار التوزيع الطبيعي على سلسلة بواقي النموذج في المدى القصير) : 4-3(الشكل رقم 

  
  .EViews9 خمرجات برنامج: المصدر 
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وهو ما يعين أن القيمة احلسابية جلارك بريا  %5إحتمال جارك وبريا أكرب من من خالل الشكل نالحظ أن  
  .أكرب من القيمة اجلدولة لكاي مربع وبذلك نقبل فرض العدم والذي يدل على أن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي

  ):المدى القصير والمدى الطويل(نتائج النموذجين  تحليل ـــــ ثالثا

مرونة الواردات بالنسبة لالنفاق وقبل ذلك نورد لتحليل نتائج املدى الطويل ينبغي علينا حساب مؤشر 
  .تعريف ملؤشر املرونة

 السعر ذلك يف مبا السوق عوامل يف للتغريات االقتصادية املتغريات استجابة مدى يقيس املرونة عبارة مؤشر
 مع أو املعروضة الكمية املطلوبة الكمية يف بالتغريات املرتبطة تلك هي مرونة من شيوعا األكثر األنواع ،لدخلوا

أي متغري تابع ومعرفة مدى استجابته للتغريات احلاصلة يف  مرونة قياس أيضا ميكننا ولكن، األسعار يف التغريات
، 2، ويعطى هذا املؤشر كمعدل للتغري النسيب يف املتغري التابع بالنسبة للتغري النسيب يف املتغري املستقل1حمدداته

الصحيح دل ذلك أن حدوث تغري يف املتغري املستقل بنسبة معينة سيؤدي إىل وإذا زاد هذا املؤشر عن الواحد 
، أما إذا قل عن الواحد )استجابة املتغري التابع للتغري يف املتغري املستقل(حدوث تغري يف املتغري التابع بنسبة أعلى 

 يف املتغري التابع بنسبة الصحيح دل ذلك أن حدوث تغري يف املتغري املستقل بنسبة معينة سيؤدي إىل حدوث تغري
  .3)عدم استجابة املتغري التابع للتغري يف املتغري املستقل(أقل 

lnوحلساب هذا املؤشر نقوم أوال بتحويل الصيغة اخلطية لنموذج احندار   dep  على 	ln imp  املدى يف
دمات باألسعار الثابتة على الحندار امجايل الواردات من السلع واخل األسيةالصيغة (األصلية إىل الصيغة  الطويل

  :كما يلي )  1( األساس النيبريي على طريف العالقةبإدخال  )إمجايل االنفاق الوطين باالسعار الثابتة

           			ln 횤푚푝 = −8.492 + 1.263 ln푑푒푝… … … (1)		 
  :وبإدخال

           (1) => 	푒 = 푒 . . 	 
                 => 	 ımp = e . dep .     

 يف اجلزائر سية ميكن حساب مؤشر مرونة الواردات بالنسبة لالنفاقوانطالقا من هذه الصيغة األ
)E كما  إمجايل الواردات احلقيقية للتغري يف إمجايل االنفاق احلقيقي استجابةيقيس درجة والذي  )/

  : يلي

                                                             
1 Neva Goodwin and al, op.cit, p 112.  
2 Robert E. Hall and Marc Lieberman, Microeconomics : Principles and Applications, 6th Edition, 
South-Western, Cengage Learning, USA , 2013, p 121.  
3 Michael Parkin, Microeconomics, Eleventh Edition, Pearson Education, USA, 2014, pp 94-95. 
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 퐸 / = (∆ / ∆ 	) => 퐸 / = ∆
∆

∗    

                                       	=> 퐸 / = ∗  

                                    					=> 퐸 / = (1.263푒 . 푑푒푝 . ) ∗  

                                    					=> 퐸 / = (1.263)(푒 . 푑푒푝 . ) ∗  

                                    					=> 퐸 / = 1.263	 

  :اآليتوعليه ميكن اعادة صياغة العالقة وفق الشكل 

                                        (∆ 	) 1.263 =  (∆ 	) 

أي أن الواردات يف  %1.263يؤدي إىل زيادة إمجايل الواردات بـ  %1ومدلوله أن زيادة إمجايل االنفاق بـ 
، وعلى املدى القصري ميكن تفسري ميل احندار منوذج تصحيح اخلطأ اجلزائر تستجيب للتغريات يف إمجايل االنفاق

الواردات وبذلك جند أيضا أن الواردات تستجيب للتغريات يف إمجايل االنفاق، كميل حدي لـلوغاريتم ) 1.37(
على تلبية الزيادة الكبرية يف الطلب الناجتة  عدم قدرة اجلهاز االنتاجي الوطين وبذلك فإن مدلول النتيجتني هو

إىل التوجه مما أدى  2014-2001االقتصادي  اإلنعاشعن الزيادة يف إمجايل االنفاق خالل فرتة سياسة 
  .، وما هلذا من أثار سلبية خاصة على مستوى التشغيلللخارج لتلبية هذا الطلب
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  الثالثخالصة الفصل 

) 1998-1989(من خالل حتليل تطور معدل النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل مرحلة االصالحات 
حىت قدر متوسط برامج التثبيت االقتصادي سنوات تبني تسجيل معدالت منو جد ضعيفة وحىت سالبة خالل 

وتبني أن هذه الوضعية املتدهورة نتجت يف وقد مس هذا الضعف معظم القطاعات،  %0.5النمو خالهلا بـ 
 1986األساس عن الوضع العام الذي كان عليه االقتصاد الوطين آنذاك، نتيجة ملخلفات الصدمة النفطية سنة 

، أما خالل دانة من اخلارج أثرت بشكل سليب على امجايل االنفاق الوطينوما نتج عنها من توسع يف االست
مع عدم تسجيل أي منو سالب، ونتج هذا   %3.5 فقد ارتفع املتوسط إىل برنامج التعديل اهليكليمرحلة 

نفاق التحسن بالدرجة األوىل عن جناح اجلزائر يف تنفيذ الربنامج زيادة إىل تسجيل نوع من التحسن يف إمجايل اال
مقارنة باملرحلة السابقة واليت عرفت معدل متوسط سالب، ويعود هذا ) %1.7متوسط معدل النمو قدر بـ (

إىل التحسن املسجل يف عائدات احملروقات واليت خصصت جزء منها للوفاء ببعض ) يف إمجايل االنفاق(التحسن 
ا املالية اجتاه اخلارج  ن إىل الصادرات خالل هذه الفرتة اخنفض حيث أن متوسط معدل خدمة الدي(التزاما

يف خصصت اجلزء املتبقي لرفع  ) خالل فرتة برامج التثبيت االقتصادي %78.3أن كان  بعد %41.69إىل
  االنفاق االمجايل، 

 اإلنعاشسياسة انتهجت اجلزائر وكنتيجة للتحسن الكبري واملستمر يف أسعار احملروقات  2000بدء من  أما
ا املالية الكبرية، بغية خلق اقتصاد حقيقي ) 2014- 2001( االقتصادي ممثلة يف الربامج الثالث مبخصصا

متنوع ومستقل عن قطاع احملروقات من خالل العمل رفع أداء القطاعات االنتاجية خارج احملروقات، ورغم ما  
النصف واخنفاض  حبوايل الفقر نسبة اخنفاضالبطالة و  معدالت اخنفاضكحققته الربامج الثالث من مكتسبات  

، إال أن التحليل بني استمرار تبعية   ....تنمية العنصر البشريالتضخم، والتحسن الكبري عل مستوى  معدالت
ا تساهم مبعدالت مرتفعة يف إمجايل القيمة املضافة، وهو ما بني استمرار  االقتصاد اجلزائري للمحروقات إذ أ

درجة عدم قدرته على تلبية الطلب احمللي على السلع الغذائية ضعف وقصور اجلهاز االنتاجي الوطين ل
واالستهالكية، وهو ما اتضح من التوسع الكبري يف استريادمها من اخلارج واألكثر من ذلك باالعتماد على املوارد 

  . العملة الصعبة املتأتية من صادرات احملروقات

ل الدراسة القياسية، واليت حبثت عن مدى ثبات ضعف أداء اجلهاز االنتاجي الوطين من خالإكما مت 
، وذلك من خالل )2014-2001( اإلنعاشإمجايل االنفاق الوطين خالل مرحلة برامج استجابته للزيادة يف 

 على متغري إمجايل االنفاقبالقيمة احلقيقية  أسي ملتغري إمجايل واردات السلع واخلدمات احندارتقدير عالقة 
، وذلك باستعمال التكامل املشرتك ومنوذج تصحيح اخلطأ، )2014-2001( الفرتةخالل بالقيمة احلقيقية 

لتخلص الدراسة إىل استجابة الواردات بشكل كبرية للتغريات يف امجايل االنفاق ويف األجلني القصري والطويل، 
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ادة يف إمجايل االنفاق على تلبية الزيادة الكبرية يف الطلب الناجتة عن الزي عدم قدرة اجلهاز االنتاجي الوطينأي 
، وعليه مما أدى إىل التوجه للخارج لتلبية هذا الطلب) 2014-2001( االقتصادي اإلنعاشخالل فرتة سياسة 

   .الفعالية يف نقص مشكلة تواجه اجلزائر يف اإلنعاش سياسة بأن القولميكننا 

وعليه مما سبق وإن كان ضعف أداء االقتصاد الوطين عامة والقصور يف أداء جهازه االنتاجي خاصة خالل 
مرحلة االصالحات له ما يفسره، فإن استمرار هذا القصور يف أداء اجلهاز االنتاجي الوطين خالل مرحلة برامج 

رغم ما (والكفاءة  الفعالية يف قصن النهذه متيزت بنوع م اإلنعاش سياسةأمر يسمح بالقول أن  اإلنعاشسياسة 
للتساؤل عن أهم السبل أو االسرتاتيجيات الكفيلة حبل هذه  وهو بدوره ما يقودنا، )حققته من نتائج إجيابية

  .، وهو ما سنحاول التطرق له يف الفصل املوايل)ضعف أداء اجلهاز االنتاجي الوطين(االشكالية 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  الرابعالفصل 
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حملروقات وضعف أداء جهازه لقطاع االقتصاد اجلزائري اتبعية مدى استمرار  اتضح لنا من الفصل السابق
يار الكبري  ،اإلنتاجي وهو ما يشكل خطر على الوضع االقتصادي واألمن االجتماعي للبلد خاصة يف ظل اال

االقتصاد الوطين  مصادر دخل ، لذا وجب السعي اجلدي لتنويعاحلايلأسعار احملروقات يف الوقت  الذي تشهده
وتقليل درجة تبعيته للمحروقات، ومن آليات ذلك حتديد قطاعات النشاط االقتصادي الرائدة لتعطى هلا األولوية 
يف اخلطط التنموية وتكون مبثابة أقطاب منو لالقتصاد ككل تساهم يف ختفيف درجة االختالل اهليكلي وحتسني 

تحديد قطاعات النشاط االقتصادي يف هذا اجلانب نسعى فيما يأيت لم لإلسها، وحماولة منا أداء اجلهاز االنتاجي
واليت هلا القدرة على تعميق درجة التشابك االقتصادي ) من بني خمتلف القطاعات ااألقل ضعف(الرائدة يف اجلزائر 
 2013و 2012نوات سلذلك أسلوب حتليل املدخالت واملخرجات ليف وقد استخدمنا  ،األمامي واخللفي

   : ةاآلتيوذلك وفق اخلطة  2014و

  .التشابك االقتصادي ومنهجية اختيار القطاعات الرائدة : المبحث األول
الرائدة اليت هلا القدرة على تعميق التشابك القطاعي يف  قطاعاتالدراسة تطبيقية لتحديد  :المبحث الثاني

  .2014و 2013و 2012االقتصاد اجلزائري خالل السنوات 
  .للمجموعة الرائدةدراسة أداء قطاعات النشاط االقتصادي  :المبحث الثالث
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  .التشابك االقتصادي ومنهجية اختيار القطاعات الرائدة: المبحث األول

فكرة حتديد القطاعات الرائدة تقوم أساسا على إسرتاتيجية  النمو غري املتوازن واليت نالت الدقة  نعتقد أن
) F.Perroux" (فرانسو بريو"بعد ) A.Hirshman" (ألربت هرمشان"والبعد يف الدراسة من قبل االقتصادي 

أن تاريخ الوقائع  )األول كما بيناه يف الفصل( "هريمشان"صاحب السبق الزمين يف الدفاع عنها، حيث يرى 
) أقطاب النمو(االقتصادية يبني لنا التطور كسلسلة من اختالالت التوازن واليت تظهر فيها صناعات معينة مؤهلة 

جتذب النمو االقتصادي ككل، وكل اختالل ينشأ يولد قوة مصححة له كما أن تصحيح هذا االختالل سيتولد 
لتوضيح هذه "  هريمشان"فإن التنمية يف احملصلة تتجه لألمام، ويركز  وهكذا....عنه اختالل جديد يف التوازن

الفكرة على مفهوم االرتباط املتبادل بني الصناعات والقطاعات املختلفة وعلى مفهوم الوفرات اخلارجية اليت تتولد 
ا املشروعات نتيجة هلذا االرتباط، فاملشروعات االستثمارية اجلديدة تستفيد من وفرات خارجية قائمة ولد

شروعات االستثمارية الالحقة االستثمارية السابقة هلا وهي بدورها تولد وفرات خارجية جديدة لتستفيد منها امل
  .هلا

وزيادة على قدرة القطاعات الرائدة على تعميق درجة التشابك االقتصادي ينبغي أيضا أن تتمتع بقدرة 
وتطوير ضافة وتكوين رأس املال وزيادة معدالت االستخدام ديناميكية عالية وتأثري فعال يف خلق القيمة امل

جانب قدرة القطاعات الرائد على تعزيز  علىنا يف هذا الفصل ، وقد انصب تركيز 1الصادرات وختفيض الواردات
  .وتعميق درجة التشابك االقتصادي بني خمتلف القطاعات

  .أهمية دراسة التشابك االقتصادي وأهم أنواعه:المطلب األول

  .أهمية دراسة التشابك االقتصادي: الفرع األول

العالقات التشابكية لالقتصاد الوطين واحدة من األدوات التوصيفية والتحليلية للهيكل االقتصادي، وأداة  تعد
منهجية إليضاح تدفقات السلع واخلدمات بني الوحدات االقتصادية وإظهار درجة االعتماد املتبادل يف ما 

خالل كل (بشكل رئيس على حتليل جدول املدخالت واملخرجات ) العالقات التشابكية(مد ، وهي تعت2بينها
لتلبية (الذي يعترب مصفوفة مربعة توضع فيها جمموعة القطاعات بصورة أفقية بصفتها قطاعات منتجة ) سنة

طاعات ، كما توضع القطاعات نفسها بشكل عمودي بصفتها ق)طلب القطاعات األخرى وكذا الطلب النهائي
ذا حيتل كل قطاع صف وعمود يف املصفوفة، حبيث يظهر يف الصف )ملنتجات باقي القطاعات(مستخِدمة  ، و

توزيع منتجات هذا القطاع على القطاعات األخرى بينما يظهر يف العمود استخدامات هذا القطاع من منتجات 

                                                             
   .203، ص 2010علي مجید الحمادي، التشابك االقتصادي بین النظریة والتطبیق، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، األردن،   1
  .162- 161 ص ، صنفس المرجع  2
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ية يكشف قيمة السلع واخلدمات اليت ، أي أن أسلوب حتليل املدخالت واملخرجات من ناح1القطاعات األخرى
يشرتيها كل قطاع من القطاعات االقتصادية لغرض استخدامها يف عمليته االنتاجية، كما يكشف من ناحية 
أخرى قيمة السلع واخلدمات اليت يبيعها كل قطاع لباقي القطاعات وبذلك فإن هذا األسلوب ميكن واضعي 

قوف على االختناقات الناشئة عن اخللل احملتمل يف تلك التدفقات من الو ) املخططني(السياسات االقتصادية 
  .  2والعمل على وضع السياسات واإلجراءات الالزمة لعالج ذلك مستقبال

  .أهم أنواع التشابك االقتصادي: الفرع الثاني

 ومدى لديناميكية طبقاً  وأخرى دولة بني ختتلف االقتصادي التشابك حاالت أن التطبيقية الدارسات أكدت
  :3يلي فيما االقتصادي التشابك حاالت أهم تتلخصو  ،الدولة تلك اقتصاد تطور

  :أوال ـــــ حالة التخصيص الكامل

 قطاع كل أن املصفوفة من يتضح حيث ،الوطين االقتصاد يف القطاعي التشابك حاالت أضعف وهي
 هناك أن أي ؛)واحد(آخر قطاع إىل منتجاته يبيع ميول أوو  فقط واحد قطاع منتجات من يستخدم أو يشرتي
   .حدة على العشرة القطاعات من قطاع كل بني فقط واحدة متبادلة اقتصادية عالقة

  .مصفوفة التخصيص الكامل ):1-4(الجدول رقم 
   1قطاعال 2قطاعال 3قطاعال 4قطاعال 5قطاعال 6قطاعال 7قطاعال 8قطاعال 9قطاعال 10قطاعال

0  0  0  0  0  0  0  0  x 1 2  0  1قطاعال  
0  0  0  0  0  0  0  x 2 3  0  0  2قطاعال 
0  0  0  0  0  0  x 3 4  0  0  0  3قطاعال 
0  0  0  0  0  x 4 5  0  0  0  0  4قطاعال 
0  0  0  0  x 5 6  0  0  0  0  0  5قطاعال  

x 6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6قطاعال  
0  x 7 9  0  0  0  0  0  0  0  0  7قطاعال  
0  0  0  x 8 7  0  0  0  0  0  0  8قطاعال  
0  0  x 9 8  0  0  0  0  0  0  0  9قطاعال  
0  0  0  0  0  0  0  0  0  x10 1  10قطاعال  

 .2أمني مشوط،  مرجع سابق ، ص  :المصدر
                                                             

د حسین الوادي، التخطیط والتنمیة االقتصادیة، الطبعة األولى، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، األردن، أحمد عارف العساف ومحمو  1
  .250، ص 2011

  .162علي مجید الحمادي، مرجع سابق، ص   2
  :  على الرابط10/11/2016تاریخ االطالع ب: 4-2ص  أمین شموط، التشابك االقتصادي، المعھد العربي للتدریب والبحوث االحصائیة، ص  3

http://www.aitrs.org/EchoBusV3.0/SystemAssets/Documents/program2014/in_out/lecture3.pdf  

  

http://www.aitrs.org/EchoBusV3.0/SystemAssets/Documents/program2014/in_out/lecture3.pdf
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يف حني  02ال يبيع منتجاته إال للقطاع ) على سبيل املثال( 01حيث يتضح من املصفوفة أن القطاع 
 .التسع، وكذلك األمر بالنسبة لكل القطاعات 10اليشرتي مدخالته الوسيطة سوى من عند القطاع 

 :ثانيا ـــــ حالة التشابك العشوائي

 خالل من التشابك حالة أن حبيث النامية، للدول قتصاديةاال اهلياكل معظم ا تتصف عادة احلالة هذه
 فيما الرتابط درجة وتضعف ،عشوائياً  غريها دون القطاعات بعض على خمتصرة املخرجاتو  املدخالت جداول

  :كاآليت موضح هو كما لإلنتاج الفنية املعامالت مصفوفة داخل صفرية برموز بذلك امعرب  بينها

 .التشابك العشوائيمصفوفة  ):2-4(الجدول رقم 
   1قطاعال 2قطاعال 3قطاعال 4قطاعال 5قطاعال 6قطاعال 7قطاعال 8قطاعال 9قطاعال 10قطاعال

0  x 1 9  0  x 1 7  0  0  0  0  x 1 2  0  1قطاعال  
0  0  0  0  0  0  0  x 2 3  0  0  2قطاعال 
0  0  0  0  0  0  0  x 3 3  0  0  3قطاعال 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  x 4 1  4قطاعال 
0  0  0  0  x 5 6  0  0  0  0  0  5قطاعال  
0  0  0  0  0  x 6 5  0  0  0  0  6قطاعال  

x 7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7قطاعال  
0  0  0  0  0  0  0  0  x 8 2  0  8قطاعال  
0  0  x 9 8  0  0  0  0  0  0  0  9قطاعال  
0  0  0  0  0  0  x 10 4  0  0  0  10قطاعال  

 .2أمني مشوط،  مرجع سابق ، ص : المصدر

 :ثالثا ـــــ حالة التشابك الجزئي المدرج

 يف كامالً  اعتمادا بعض على بعضها يعتمد صناعية جمموعات تنتشر حينما ينشأ التشابك من النوع وهذا
 يستلم العشر القطاعات من قطاع كل نأ)) 3-4(اجلدول رقم (املصفوفة  من يتضح كماوطين،  ال االقتصاد
حيث يتضح من املصفوفة أن ، له السابقة تالقطاعا من يأخذ وال ليهيت تالات القطاع منمن نفسه و  خمرجات
باستثناء (، يف حني جنده ال ميول أي قطاع )نفسه وباقي القطاعات التسع(قطاعات  10يأخذ من  1القطاع
 1يف حني جنده ميول نفسه والقطاع) اليت تليه 8ه و نفس(قطاعات  9فنجده يأخذ من  2، أما القطاع )نفسه

يف حني جنده ميول ) اليت تليه 7نفسه و (قطاعات  8فنجده يأخذ من  3، أما القطاع )قطاعني(السابق له 
ال يأخذ سوى  10وهكذا بالتدرج حىت جند القطاع ) قطاعات 3إمجاال (السابقني له  2و 1نفسه والقطاعني 

  ).نفسه وباقي القطاعات(قطاعات  10ميول من نفسه يف حني جنده 
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 مصفوفة التشابك الجزئي المدرج ):3-4(الجدول رقم 
   1قطاعال 2قطاعال 3قطاعال 4قطاعال 5قطاعال 6قطاعال 7قطاعال 8قطاعال 9قطاعال 10قطاعال

0  0  0  0  0  0  0  0  0  x 1 1  1قطاعال  

0  0  0  0  0  0  0  0  x 2 2  x 2 1  2قطاعال 
0  0  0  0  0  0  0  x 3 3  x 3 2  x 3 1  3قطاعال 
0  0  0  0  0  0  x 4 4  x 4 3  x 4 2  x 4 1  4قطاعال 
0  0  0  0  0  x 5 5  x 5 4  x 5 3  x 5 2  x 5 1  5قطاعال  

0  0  0  0  x 6 6  x 6 5  x 6 4  x 6 3  x 6 2  x 6 1  6قطاعال  
0  0  0  x 7 7  x 7 6  x 7 5  x 7 4  x 7 3  x 7 2  x 7 1  7قطاعال  

0  0  x 8 8 x 8 7 x 8 6 x 8 5 x 8 4 x 8 3 x 8 2 x 8 1 8قطاعال  
0  x 9 9 x 9 8 x 9 7 x 9 6 x 9 5 x 9 4 x 9 3 x 9 2 x 9 1 9قطاعال  

x 10 10  x 10 9  x 10 8  x 10 7  x 10 6  x 10 5  x 10 4  x 10 3  x 10 2  x 10 1  10قطاعال  

 .3أمني مشوط،  مرجع سابق ، ص : المصدر

 :الكاملرابعا ـــــ حالة التشابك المدرج 
  :هذه احلالة من التشابك تكون ممثلة باملصفوفة اآلتية 

 . التشابك المدرج الكاملمصفوفة ): 4-4(الجدول رقم 
   1قطاعال 2قطاعال 3قطاعال 4قطاعال 5قطاعال 6قطاعال 7قطاعال 8قطاعال 9قطاعال 10قطاعال

0  0  0  0  0  x 1 5  0  0  x 1 2  x 1 1  1قطاعال  

0  0  0  0  0  0  0  x 2 3  x 2 2  0  2قطاعال 
0  0  0  0  0  x 3 5  0  0  x 3 2  0  3قطاعال 
0  0  0  0  0  x 4 5  0  0  x 4 2  x 4 1  4قطاعال 
0  0  0  0  0  0  0  x 5 3  0  x 5 1  5قطاعال  

0  0  0  0  0  0  0  0  x 6 2  x 6 1  6قطاعال  

x 7 10  x 7 9  x 7 8  x 7 7  x 7 6  x 7 5  x 7 4  x 7 3  x 7 2  x 7 1  7قطاعال  

0  0  0  0  0  0  0  x 8 3 x 8 2 x 8 1 8قطاعال  
0  0  0  0  0  x 9 5 0  x 9 3 x 9 2 0  9قطاعال  

0  0  0  0  0  0  0  x 10 3  x 10 2  x 10 1  10قطاعال  

 .3أمني مشوط،  مرجع سابق ، ص  :المصدر

  :اآلتية األمناط ه وفقتقسيم ميكن

 :النهائي الطلب تلبية أجل من قائمة قطاعات أو صناعات )1

 الوقت ويف وطينال االقتصاد يف األخرى القطاعات على تعتمد اليت قطاعاتال أو صناعاتال يف وتتمثل 
اجندها ال متول هذه القطاعات مب نفسه انتجا كما ضعيف، أمامي وتشابك قوي خلفي بتشابك تتميز ، أي أ
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كما جنده ال يبيع سوى   05حيث جنده يشرتي من كل القطاعات باستثناء القطاع  02هو احلال يف القطاع 
  .لنفسه والقطاع الثالث

 :األولية للمواد المنتجة القطاعات أو الصناعات )2

ا تبيع أو متول اأب تتميزو    القطاعات منتجات من تستخدم أو تستهلك أن دون النهائي الطلب اىل منتجا
 ذات بالقطاعات غالبًا  عليها ويطلق ضعيف، خلفي وتشابك قوي أمامي بتشابك تتميز وهي األخرى،

 .دناهأ  (7) رقم القطاع يف احلال هو كما األولية املواد أومنتجات األساسية الصناعات

 : خامسا ـــــ حالة التشابك الكامل

ــــ  مدخالت(  السلعية التدفقات ومشول استمرارب وهي حالة ختص الدول املتقدمة وتتميز  بني  )خمرجاتـ
 تتواجد(  صفرية غري املصفوفة خانات أغلب تكون احلالة هذه ويف املختلفة، االقتصادية والقطاعات فروعال

 يف املختلفة القطاعات بني التماسك لشدة نتيجة )الفروع لبعض التفصلي املستوى على الصفرية اخلانات بعض
 القطاعات خمرجات على إجيابا أو سلبَا ينعكس  القطاعات أحد إنتاج يف تغيري أي فإن وبالتايل ،االقتصاد

  :اآلتية ملصفوفةيتضح من ا كما خرىاأل االقتصادية

  .التشابك الكاملمصفوفة  ):5-4(الجدول رقم 
   1قطاعال 2قطاعال 3قطاعال 4قطاعال 5قطاعال 6قطاعال 7قطاعال 8قطاعال 9قطاعال 10قطاعال

x1 10 x1 9 x1 8 x1 7 x1 6 x1 5 x1 4 x1 3 x1 2 x1 1  1قطاعال  

x2 10  x2 9  x2 8  x2 7  x2 6  x2 5  x2 4  x2 3  x2 2  x2 1  2قطاعال 
x3 10  x3 9  x3 8  x3 7  x3 6  x3 5  x3 4  x3 3  x3 2  x3 1  3قطاعال 
x4 10  x4 9  x4 8  x4 7  x4 6  x4 5  x4 4  x4 3  x4 2  x4 1  4قطاعال 
x5 10  x5 9  x5 8  x5 7  x5 6  x5 5  x5 4  x5 3  x5 2  x5 1  5قطاعال  

x6 10  x6 9  x6 8  x6 7  x6 6  x6 5  x6 4  x6 3  x6 2  x6 1  6قطاعال  

x7 10  x7 9  x7 8  x7 7  x7 6  x 7 5  x 7 4  x 7 3  x 7 2  x 7 1  7قطاعال  

x 8 10 x 8 9 x 8 8 x 8 7 x 8 6 x 8 5 x 8 4 x 8 3 x 8 2 x 8 1 8قطاعال  

x 9 10 x 9 9 x 9 8 x 9 7 x 9 6 x 9 5 x 9 4 x 9 3 x 9 2 x 9 1 9قطاعال  

x10 10  x 10 9  x 10 8  x 10 7  x 10 6  x 10 5  x 10 4  x 10 3  x 10 2  x 10 1  10قطاعال  

  .4أمني مشوط،  مرجع سابق ، ص  :المصدر

   .منهجية تشخيص القطاعات الرائدة في االقتصاد: المطلب الثاني

 اليت يتم على أساسها تبويب قطاعات النشاط االقتصادي ومن مث لمؤشراتلفيما يلي شرح نظري نستعرض 
  .  على تعميق التشابك االقتصادي القدرةمنها واليت متلك اختيار الرائدة 
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 .األثر الكلي للسحب: الفرع األول

من  باقي القطاعات االقتصاديةمعني على  اقتصادي ميكن قياس األثر الكلي للسحب الذي ميارسه قطاع 
 :أحد املؤشرين اآلتيني خالل

  : )K(مؤشر روابط الجذب الخلفية الكلية ـــــ  أوال

املباشرة وغري املباشرة  )قيمة املشرتيات( اجلذب اخللفية الكلية يقوم على أساس املدخالتإن مؤشر روابط 
) j(من كافة القطاعات االنتاجية يف االقتصاد الوطين الالزمة لضمان تدفق وحدة واحدة من منتجات القطاع 

  .1إىل الطلب النهائي

  :تيةنتبع اخلطوات اآل ساب مؤشر روابط اجلذب اخللفية الكليةحلو  

من خالل الصيغة  ، وذلك)A( من جدول املدخالت واملخرجات حتسب مصفوفة املعامالت الفنية لالنتاج  ) أ
    :   ةاآلتي

                                   		푎 =       /           i ,j=1,2,………n 

  .)i( القطاعمصدرها إنتاج ) j( هي مقدار املدخالت الوسيطة للقطاع: 푥    :حيث

              X : إنتاج القطاع)j(.  

ا املقادير الالزمة إلنتاج وحدة يف قطاع معني باإلعتماد على مدخالت  وتعرف املعامالت الفنية لإلنتاج بأ
  .2القطاعات األخرى

" فاسيلي ليونتيف"حساب معكوس مصفوفة يتم ) A(باالعتماد على مصفوفة املعامالت الفنية لالنتاج   ) ب
)W.Leontief (روابط اجلذب اخللفية الكلية  مصفوفة واليت متثل)퐾( ويكون ذلك وفق العالقة الرياضية ،

  :3اآلتية

                                           퐾 = (퐼 − A)  
  :حيث

 (퐼) :مصفوفة الوحدة.  

                                                             
  .205علي مجید الحمادي، مرجع سابق، ص   1
  .186، ص.2014 األردن،والتوزیع والطباعة ،  دار المسیرة للنشر ،ولى، االقتصاد الریاضي، الطبعة األآخرونحسن یاسین طعمة و  2
  .187-177، ص ص مرجع سابقعلي مجید الحمادي،   3
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 	(퐼 − 퐴) :مصفوفة ليونتيف.  

واليت متثل األثر الكلي ) j(يتم حساب قيمة مؤشر روابط اجلذب اخللفية الكلية للقطاع  (퐾)ومن املصفوف 
  :ةاآلتيللسحب وفق العالقة 

                                       K = ∑ k 		    

   .(퐾)يف املصفوفة  ) j(متثل جمموع معامالت العمود ) j( أي أن روابط اجلذب اخللفية الكلية للقطاع

퐴)عبارة عن جمموع روابط اجلذب اخللفية املباشرة  هي ولإلشارة فإن روابط اجلذب اخللفية الكلية  وروابط (
푍)اجلذب اخللفية غري املباشرة   ، وللحصول على هذه األخرية نقوم بطرح روابط اجلذب اخللفية املباشرة من(

    :معامل روابط اجلذب اخللفية الكلية أي

                                         푍 = K − 퐴                   

ميكن حساب معامل روابط اجلذب اخللفية ) A(مصفوفة املعامالت الفنية لالنتاج  يف حني وانطالقا من
إىل قيمة ناجته اإلمجايل وفق ) j(والذي ميثل نسبة املشرتيات من املدخالت الوسيطة لقطاع معني ) A(املباشرة 
             :1ةاآلتيالعالقة 

                                    			퐴 =
∑

= ∑ 푎     

∑: حيث 푥 املدخالت الوسيطة للقطاع  جمموع متثل)j(   إلنتاج  يستخدمهاواليتX.  

푼퐣(مؤشر روابط الجذب الخلفية الكلية المعدلة ـــــ  ثانيا
퐛(: 

 ، إستخدام املتوسطات) Rasmussen" (رامسوسن"اخللفية الكلية إقرتح  لتخفيف درجة حتيز روابط اجلذب
   :2ةاآلتي الرياضية وفق الصيغة) j(ذلك حبساب متوسط روابط اجلذب اخللفية الكلية لكل قطاع يكون و 

                                                U = ∑ k 		 =       

  :حيث

퐾  : مؤشر روابط اجلذب اخللفية الكلية اليت ميارسها القطاع)j( على كل القطاعات معا.  

 n :عدد القطاعات.  

                                                             
 ، ص.2010ردن، ، األ دار جریر للنشر والتوزیع ،، الریاضیات واالقتصاد نظریة وتطبیق، الطبعة األولىوآخرون صادق علي الجبوري  1

172.  
  .188.189ص .ص مرجع سابق،علي مجید الحمادي،   2
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 U : تعين متوسط أثر روابط اجلذب اخللفية الكلية اليت ميارسها القطاع)j( على كل قطاع.  

ط معامل روابط مؤشر الرتابط اخللفي القياسي والذي حيسب كنسبة متوس بعد ذلك "رامسوسن"مث اقرتح 
إىل متوسط متوسطات معامالت روابط اجلذب اخللفية الكلية لكل قطاعات ) j(اجلذب اخللفية الكلية للقطاع 

   :1ةاآلتيالنشاط االقتصادي وذلك وفق الصيغة 

                      U =
∑ 		

( ∑ 		 ∑ 		 ∑ 		 ...........… ∑ 		)
  

                      U 	=
( ...........… )

 

                         U =
∑

  

1U(وقيمته املعيارية هي الواحد الصحيح حيث إذا زاد عنه  دلَّ ذلك على أن متوسط األثر الكلي  )<
من متوسط األثر الكلي للسحب لكل قطاعات على االقتصاد ككل أكرب ) j(للسحب الذي ميارسه القطاع 

له القدرة على تعميق التشابك ) حسب هذا املؤشر(النشاط االقتصادي، وبذلك ميكن اعتبار هذا القطاع رائد 
كمدخالت وسيطة يف ) بشكل مباشر وغري مباشر(اخللفي من خالل استخدامه ملنتجات القطاعات األخرى 

   .على االنتاج لتلبية ما حيتاجه من مدخالت وسيطة هلا حتفيزه أي ،عمليته اإلنتاجية

  :األثر الكلي للدفع: الفرع الثاني

 من خالل باقي القطاعات االقتصاديةمعني على  اقتصادي ميكن قياس األثر الكلي للدفع الذي ميارسه قطاع
 :نياآلتيأحد املؤشرين 

 ):B퐢(مؤشر روابط الجذب األمامية الكلية ـــــ  أوال

احملققة يف إنتاج ) مباشرة وغري مباشرة(مؤشر روابط اجلذب األمامية الكلية يقوم على أساس الزيادة الكلية إن 
حدثت جراء زيادة بوحدة واحد يف الطلب النهائي لكل القطاعات، حيث أن زيادة االنتاج يف ) i(قطاع معني 

تلبية زيادة املدخالت الوسيطة هلذه ل) i(تؤدي إىل زيادة االنتاج من القطاعات  )j( القطاعات األخرى
  .1القطاعات

                                                             
1 Benson Sim and al, Developing an Interregional Input–Output Table for Cross-border Economies : An Application to Lao 
People’s Democratic Republic and Thailand, Asian Development Bank, Philippines, 2007, p26 

بحوث اقتصادیة ، 2011-2001العمومیة في الجزائر  واألشغالنور الدین شتوح، تحلیل المدخالت والمخرجات العمومیة لقطاع البناء   1
  .221، ص .2014، 68-67العددان مركز دراسات الوحدة العربیة، عربیة، 
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) H(على ضرورة االعتماد على مصفوفة التوزيع ) Leory Jones" (لوري جونز"وحلساب هذا املؤشر نبه  
كما فعل ليونتيف،   )اليت مت استعماهلا يف حساب روابط اجلذب اخللفية الكلية( بدل مصفوفة معامالت االنتاج

   :1وفق اخلطوات اآلتية ويكون ذلك 

وفق الصيغة  )H(مصفوفة معامالت التوزيع  يتم حسابجدول املدخالت واملخرجات  باالعتماد على  ) أ
            :   ةاآلتيالرياضية 

                           		h 	 =          /   i ,j=1,2,………n     ، 

  :حيث

 x: املخرجات الوسيطة من القطاع )i (للقطاع )j(،  

 X :( القطاع على إنتاج )النهائي والوسيط( الطلب اإلمجايلi .(  

أن معامالت هذه املصفوفة هي اليت متثل األثر املباشر لروابط اجلذب األمامية، وهي " لوري جونز"وأكد 
لذلك ) ائي ووسيط(تعكس نسبة قيمة مبيعات كل قطاع للقطاعات االنتاجية األخرى إىل إمجايل الطلب 

           :         ةاآلتيتعطى بالعالقة ) i(للقطاع   القطاع، أي أن روابط اجلذب األمامية املباشرة

                                 		H =
∑

= ∑ h   

مصفوفة معامالت اجلذب األمامية الكلية  حسابيتم ) H(باالعتماد على مصفوفة معامالت التوزيع   ) ب
)	(Bذلك وفق العالقة الرياضية اآلتية ، ويكون: 

                                                B = (I − H)  

والذي ميثل مؤشر األثر ) i(يتم حساب مؤشر روابط اجلذب األمامية الكلية للقطاع  (B)ومن املصفوف 
  :          ة اآلتيالكلي للدفع وفق العالقة 

                                            B = ∑ b 						     

  .(B)يف املصفوفة  ) i(متثل جمموع معامالت السطر ) i( أي أن روابط اجلذب األمامية الكلية للقطاع

                                                             
    .181-172، ص ص سابق مرجععلي مجید الحمادي،   1
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ولإلشارة فإن روابط اجلذب األمامية الكلية هي األخرى عبارة عن جمموع روابط اجلذب األمامية املباشرة 
(H Z)وروابط اجلذب األمامية غري املباشرة  (  ، وللحصول على هذه األخرية نقوم بطرح روابط اجلذب(

 :األمامية املباشرة من قيمة معامل روابط اجلذب األمامية الكلية أي

                                   Z = B − H    

 : )U(مؤشر روابط الجذب األمامية الكلية المعدلة ـــــ  ثانيا

بتعديل مؤشر روابط اجلذب األمامية الكلية على " Rasmussen"لتخفيف درجة التحيز قام رامسوسن 
واضعا بذلك مؤشر الرتابط األمامي  ))푈(كما هو احلال يف مؤشر روابط اجلذب اخللفية الكلية املعدلة ( مرتني

  : 1ةاآلتيالقياسي وفق الصيغة 

                       U =
∑ 		

( ∑ ∑ ∑ ..............… ∑ )
     

                       U =
( ..............… )

     

                       U =
∑

     

إىل متوسط روابط  )البسط( )i(وهو معامل يعطي نسبة متوسط روابط اجلذب األمامية الكلية لقطاع معني
، ويعترب الواحد )متوسط املتوسطاتاملقام والذي ميثل (اجلذب األمامية الكلية لكل قطاعات النشاط االقتصادي 

U(الصحيح قيمة معيارية له، حيث إذا كانت قيمته يف قطاع معني أكرب من الواحد  يكون عندها )  1<
والعكس (د أكرب من متوسط أثر الدفع لكل قطاعات االقتصاد متوسط أثر الدفع هلذا القطاع على االقتصا

ميكنه تعميق درجة الرتابط األمامي يف االقتصاد  ) وفق هذا املؤشر(، ويعترب بذلك هذا القطاع رائد )عكسبال
      .من خالل تقدمي خمرجاته كمدخالت وسيطة للقطاعات االنتاجية األخرى  ككل

 ):퐕퐢퐟		و퐕퐣퐛	(معامالت االختالف : الفرع الثالث

 اقتصاديني تساوي قيميت مؤشر األثر الكلي للسحب أو قيميت مؤشر األثر الكلي للدفع يف قطاعنيإن 
من حيث القدرة على تعميق ( الرائدةاالقتصادية  من املشاكل اليت قد تظهر عند ترتيب القطاعاتتعد  خمتلفني

 مؤشر احصائي يتمثل يف يتم اللجوء إىلاألمر ، ولتجاوز هذا )درجة التشابك االقتصادي اخللفي واألمامي
معامالت االختالف ملكونات عناصر املدخالت واملخرجات القطاعية، أي معامالت االختالف بالنسبة 

                                                             
1 Benson Sim and al, op.cit, p29.    
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ومعامالت االختالف بالنسبة ألعمدة مصفوفة روابط ) 푉(لصفوف مصفوفة روابط اجلذب األمامية الكلية 
   :1اآليت، ويكون ذلك وفق التفصيل )V(ية اجلذب اخللفية الكل

  إذا تساوت قيميت مؤشر األثر الكلي للدفع)U (خمتلفنياقتصاديني  لقطاعني )فإن األولوية ) أو أكثر
 واليت تعين أن هذا القطاع يقدم خمرجاته ،)V(تعطى للقطاع الذي يتميز بأقل قيمة ملعامل االختالف 

نسبيا لعدد كبري من القطاعات االقتصادية لتغطية زيادة وحدة واحدة يف بشكل متعادل  )يبيع منتجاته(
يقدم  )i(تعين أن القطاع  )V( معامل االختالف قيمة ارتفاعالطلب النهائي، ويف اجلانب اآلخر  فإن 

 .أي أن مبيعاته ترتكز يف عدد حمدود من القطاعات خمرجاته إىل قطاع واحد أو عدد قليل من القطاعات
  إذا تساوت قيميت مؤشر األثر الكلي للسحب)U( خمتلفني اقتصاديني لقطاعني )فإن األولوية  )أو أكثر

حيث كلما ارتفعت هذه القيمة دلَّ ذلك على أن القطاع  ،)V(تعطى للقطاع الذي يتميز بأقل قيمة لـ 
)j( األثر الكلي للسحب يشرتي مدخالته الوسيطة من قطاع واحد أو عدد قليل من القطاعات، أي أن 

ت أو العدد القليل من القطاعات، وكلما اخنفض الوحيد تمركز على هذا القطاعي )املشرتي(هلذا القطاع 
األثر الكلي للسحب بصورة متعادلة نسبيا ) توزع(دلَّ ذلك على تشتت  )V(قيمة معامل االختالف 

 .  على عدد كبري من القطاعات االقتصادية

  :تنياآلتيوميكن حساب معامالت االختالف وفق الصيغتني 

        푉 =
∑ ( )

              V =
∑ ( )

                 

  :حيث

k :هي معامالت مصفوفة روابط اجلذب اخللفية الكلية.  

 b :هي معامالت مصفوفة روابط اجلذب األمامية الكلية.  

  

  

  

                                                             
   .209-206ص ص مرجع سابق، علي مجید الحمادي،   1
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لمؤشري األثر  االقتصاد الجزائري وفقا إختيار قطاعات النشاط االقتصادي الرائدة في: الثانيالمبحث 
U)واألثر الكلي للدفع ) (퐔퐣퐛الكلي للسحب    :(퐕퐣퐛	و퐟	퐕퐢)	ومعامالت االختالف  (

أكثر قبوال من ) املؤشرات األربع يف آن واحد(الرائدة وفق هذا املعيار  االقتصادية يعترب حتديد القطاعات
إليه الدراسات املتخصصة وال سيما تلك اليت قدمها االقتصادي  توصلتناحية الدقة والشمولية وينسجم مع ما 

، ذلك أن االعتماد على مؤشري األثرين الكلي للدفع واألثر الكلي A.Hirshman(1" (ألربت هريمشان"
للسحب لتحديد القطاعات الرائدة مع عدم أخذ معاملي االختالف يوصل إىل نتائج غري دقيقة، حيث يف حال 
وجود قطاعات تتميز بروابط جذب أمامية وخلفية قوية يف حني أن قيم معاملي االختالف مرتفعة فإن هذا يعين 

ما على تعميق التشابك أن  األثرين الكليني املرتفعني يتمركزان يف قطاعات حمدودة وهو ما يعين أن قدر
 .  االقتصادي أقل من قدرة القطاعات اليت تتمتع مبعامالت اختالف منخفضة

دف إىل حتليل تطور القطاعات الرائدة خالل فرتة طويلة نسبيا  لكون هذه الدراسةو   اتووق اتتطلب جهد(ال 
حاليا لتعطى هلا األولوية يف اخلطط  دف لتحديد القطاعات الرائدة حماولة ، بل هي)مستقال ايستدعي حبثقد 

هي  2014، علما أن سنة 2014و 2013و 2012الثالث األخرية   اكتفينا بدراسة السنوات االمنائية هلذا
  .آخر سنة توفر فيها جدول املدخالت واملخرجات

  :  كما يلي   لإلشارة إليها الحقا برمزها ترميز قطاعات النشاط االقتصادي مت حليلوالت ولتبسيط العرض

  .الصناعات الفالحية والغذائية): 10(ق ن إ   .الفالحة والصيد البحري والغابات): 01(ق ن إ 
  .الصناعات النسيجية): 11(ق ن إ   .الطاقة واملياه): 02(ق ن إ 
  .صناعة اجللود واألحذية): 12(ق ن إ   .احملروقات): 03(ق ن إ 
  .صناعة اخلشب والورق والفلني): 13(ق ن إ   .البرتولية واألشغالاخلدمات ): 04(ق ن إ 
  .الصناعات املختلفة): 14(ق ن إ   .املناجم واملقالع): 05(ق ن إ 
  . النقل واالتصاالت والتجارة): 15(ق ن إ   ص ح م م ك إ ): 06(ق ن إ 
  .الفنادق واملقاهي واملطاعم): 17(ق ن إ   .البناء والزجاجمواد ): 07(ق ن إ 
  .اخلدمات املقدمة للمؤسسات): 18(ق ن إ   .العمومية واألشغالالبناء ): 08(ق ن إ 
  .لألسراخلدمات املقدمة ): 19(ق ن إ   .الكيمياء واملطاط والبالستيك): 09(ق ن إ 

  .وامليكانيكية والكهربائية وااللكرتونيةالصناعات احلديدية واملعدنية : ص ح م م ك إ: حيث

  . قطاع النشاط االقتصادي: ق ن إ       

                                                             
  .209، ص نفس المرجع   1
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يظهر يف جدول املدخالت  منفرد وفيما خيص التجارة فقد أفردها نظام احلسابات االقتصادية اجلزائري بقطاع
اهلامش الذي حيققه من خالل  قيمته املضافة ليست سوى ،)عموديا(واملخرجات ضمن القطاعات املستخِدمة 

) أفقيا(ال يظهر ضمن القطاعات املنتجة  لذلك فإنه، بيعه للسلع واخلدمات اليت يشرتيها من القطاعات األخرى
مع ، وهو ما ال يتوافق عدد األسطر فوقعدد األعمدة يهو ما يعين أن على إنتاجها، و  اائي االيت متلك طلب

حىت ميكن حساب  )مصفوفة مربعة(الذي يتطلب تساويهما  واملخرجاتطار النظري لنموذج املدخالت اإل
ومن منطلق االرتباط الكبري  اإلشكال، ولتجاوز هذا كما بيناه يف اجلانب النظري  خمتلف مؤشرات التشابك

، ليتم لقطاع التجارة بقطاع النقل واالتصاالت مت ضم قيم عمود التجارة إىل قيم عمود النقل واالتصاالت
  .على قطاع واحد مسي بقطاع النقل واالتصاالت والتجارة احلصول

  .2012القطاعات الرائدة خالل سنة : األولالمطلب 

مت تبويب قطاعات النشاط االقتصادي يف اجلزائر سنة  )األربعة(ختيار على خمتلف قيم مؤشرات اإل اعتمادإ
ويف كل جمموعة أعطيت األولوية للقدرة على  ،)03(جمموعات كما هو موضح يف اجلدول رقم  7يف  2012

 )푈(يؤكدون على أرجحية قيمة " هريمشان"كون الكثري من االقتصاديني ومنهم ،  تعميق التشابك اخللفي
تتعلق بالقدرة على خلق السوق، إذ أن توافر السوق أكثر قوة يف تأثريه من جمرد تقدمي مدخالت  ألسباب
على أن التشابك األمامي يظهر دائما بشكل مصاحب ومتمم للتشابك اخللفي  "هريمشان"، كما أكد 1االنتاج

    :وفيما يلي حتليل لرتتيب قطاعات كل جمموعة.2وكنتيجة لضغوط الطلب

 : المجموعة األولى )1

خنفاض معاملي وابارتفاع قيم مؤشري األثر الكلي للسحب واألثر الكلي للدفع القطاعات اليت تتميز وتضم 
موعة  ،ختالفاال   ):الرائدة(واجلدول اآليت يبني قطاعات هذه ا

    2012ترتيب قطاعات النشاط االقتصادي الخاصة بالمجموعة األولى لسنة ):6-4(الجدول رقم 

  

  

    . بامللحق) 36(من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم : المصدر

                                                             
  .278علي مجید الحمادي، مرجع سابق، ص   1
  .172، ص 2014حسن یاسین طعمة وآخرون،   2

  ةمنخفض (퐕퐣퐛)  مرتفعة (퐔퐣퐛)  منخفضة (퐕퐢퐟)  مرتفعة (퐔퐢퐟)  قطاع النشاط  الترتیب
 2,597989997 1,121372634 2,1918456 1,21310331 )13(ق ن إ   01
 2,386880387 1,040687604 2,26064697 1,242846887 )02(ق ن إ   02
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يأيت يف هي عبارة عن فرعني للصناعة التحويلية،  2012من اجلدول نالحظ القطاعات الرائدة لسنة 
، )U=1,21310331(مقدمتها قطاع صناعة اخلشب والورق والفلني بقيمة مرتفعة ملؤشر األثر الكلي للدفع 

 1,21310331وهو ما يعين أن متوسط األثر الكلي للدفع الذي ميارسه هذا القطاع على االقتصاد ككل يعادل 

 )املرتفع( االقتصادي، كما أن هذا األثر الكليمقارنة مبتوسط األثر الكلي للدفع لكل قطاعات النشاط مرة 
وذلك الخنفاض قيمة معامل االختالف للدفع يتوزع بشكل متعادل نسبيا على عدد كبري من القطاعات 

)2,1918456 = V(  )مقارنة مبتوسط معامالت االختالف :V = ∑ V = وبتعبري  ،)3,05062107
) بصفة مباشرة وغري مباشرة(آخر فإن للقطاع قدرة كبري على تطوير التشابك األمامي من خالل تقدمي خمرجاته 

بشكل متعادل نسبيا لعدد كبري من القطاعات االقتصادية لتغطية زيادة وحدة واحدة يف الطلب النهائي، أما 
مرتفعة حيث أن متوسط األثر الكلي للسحب  ألخرىابالنسبة لقدرة القطاع على تعميق التشابك اخللفي فهي 

مقارنة مبتوسط األثر الكلي للسحب من قبل   1,121372634الذي ميارسه القطاع على االقتصاد ككل يعادل 
V)وزيادة على ذلك وكنتيجة الخنفاض معامل االختالف  ،كل القطاعات االقتصادية = 2,597989997) 

V( مقارنة مبتوسط معامالت االختالف = ∑ V = فإن أثره الكلي للسحب يتوزع  )2,795348812
قدرة مرتفعة على تطوير التشابك بشكل متعادل نسبيا على عدد كبري من القطاعات، وبتعبري آخر للقطاع 

بشكل متعادل نسبيا من عند عدد كبري من  )بشكل مباشر وغري مباشر(اخللفي حبصوله على مدخالته الوسيطة 
 .القطاعات

 = U(عاملي أثــر كلي للسحب وأثر كـلي للــدفع مــرتفـعني مب لتمتعه ثانياأمـا قطاع الطاقة واملياه فقد حل 
بشكل متعادل نسبيا على  الكليني تشتت األثرين، هذا باإلضافة ل)U= 1,242846887	 و 1,040687604

يف هذا  املنخفضتني معاملي االختالف وهو ما يتضح من قيميتعدد كبري من قطاعات النشاط االقتصادي، 
  .)V= 2,26064697و  V= 2,386880387(القطاع 

 :المجموعة الثانية )2

 اخنفاض معبارتفاع قيم مؤشري األثر الكلي للسحب واألثر الكلي للدفع القطاعات اليت تتميز وتضم 
  :بالنسبة للرتابط اخللفي وارتفاعها يف األمامي، واجلدول اآليت يبني القطاعات املعنية االختالفت معامال

    2012ترتيب قطاعات النشاط االقتصادي الخاصة بالمجموعة الثانية لسنة  ):7-4(الجدول رقم 

    . بامللحق) 36(من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم : المصدر

  ةمنخفض (퐕퐣퐛)  مرتفعة (퐔퐣퐛)  مرتفعة (퐕퐢퐟)  مرتفعة (퐔퐢퐟)  قطاع النشاط  الترتیب
 2,437696638 1,362152623 3,59009044 1,109195492 )04(ق ن إ   03
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موعة الثانية من اجلدول يتضح أنو  يف  ثالثا حل والذي قطاع اخلدمات واألشغال البرتولية فقطم ضت ا
مؤشر األثر الكلي  قيمة اليت تتضح من ارتفاع على تطوير التشابك اخللفياملرتفعة وذلك لقدرته  العام، الرتتيب

ذا القطاع معامل االختالفقيمة خنفاض ال باإلضافة، )U=1,362152623( للسحب  اخلاصة 
)2,437696638=V(، أي أن األثر الكلي للسحب )الذي ميارسه هذا القطاع على االقتصاد ككل  )املرتفع

  على تطوير التشابك األمامي املرتفعة غري أن قدرته، القطاعاتيتوزع بشكل متعادل نسبيا على عدد كبري من 
 ترتكز على عدد حمدود من) U=1,109195492(القيمة املرتفعة لـمؤشر األثر الكلي للدفع كما يتضح من 

هو ما يتضح من جدول املدخالت ، و )V=3,59009044(قيمة املرتفعة ملعامل االختالف نتيجة لل القطاعات
ا ) املباشرة(خمرجاته  من %74.22 :1أن جند حيث 2012لسنة  واملخرجات لتلبية الطلب الوسيط يغذي 

ا قطاع احملروقات %25.78نفسه و   .املتبقية يغذي 

 :  المجموعة الثالثة )3

خنفاض ابارتفاع قيم مؤشري األثر الكلي للسحب واألثر الكلي للدفع و القطاعات اليت تتميز وتضم 
  :يوضح القطاعات املعنية اآليتيف الرتابط األمامي وارتفاعها يف الرتابط اخللفي، واجلدول  االختالفت معامال

    2012ة لسنة ترتيب قطاعات النشاط االقتصادي الخاصة بالمجموعة الثالث ):8-4(الجدول رقم 

    . بامللحق) 36(من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم : المصدر

موعة  من اجلدول يالحظ أن  اخلامس يف الرتتيب فقط، وقد حل  قطاع صناعة اجللود واألحذية تضمهذه ا
عدد كبري من على بشكل متعادل نسبيا واليت تتوزع  لقدرته املرتفعة على تطوير التشابك األمامي العام

 لتميزه بأعلى قيمة ملؤشر األثر الكلي للدفع من بني كل القطاعات على االطالقوذلك  ت،القطاعا
)2,443856662=U (ملعامل االختالف  االطالقعلى  وأدىن قيمة)1,29829818=V(،  أما قدرته املرتفعة

فهي ترتكز على عدد حمدود فقط من قطاعات النشاط ) U=1,252209307(على تطوير التشابك اخللفي 
هو السبب الذي () V=3,82921071(االقتصادي وهو ما يالحظ من القيمة املرتفعة ملعامل االختالف  

اجلدول ( 2012كما أنه مبالحظة مصفوفة املعامالت الفنية لإلنتاج لسنة ،  )حال دون تصدره للقطاعات الرائدة

                                                             
  : تم حساب النسب من قبل الباحث باالعتماد على  1

Office National des Statistiques, le tableau Entrées-sorties 2012, collections statistiques N° 
727, 2015, p.p 28,29. 

  مرتفعة (퐕퐣퐛)  مرتفعة (퐔퐣퐛)  منخفضة (퐕퐢퐟)  مرتفعة (퐔퐢퐟)  قطاع النشاط  الترتیب
 3,82921071 1,252209307 1,29829818 2,443856662 )  12(ق ن إ     04
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دج كمدخالت  0.58دج فإن ذلك يكلفه ما قيمته  1جند أن القطاع وحىت ينتج ما قيمته ) بامللحق 30رقم 
  .قطاعات األخرى 8من )  دج 0.03( دج من نفسه والباقي 0.55قطاعات منها  9وسيطة من 

 : المجموعة الرابعة )4

ا على تطوير التشابك اخللفي بارتفاعالقطاعات اليت تتميز  وتضم مع توزعها بشكل معادل نسبيا على  قدر
ا على تطوير التشابك األمامي، عدد كبري من القطاعات يبني قطاعات هذه  اآليتواجلدول  وضعف قدر

موعة   :ا

    2012ترتيب قطاعات النشاط االقتصادي الخاصة بالمجموعة األولى لسنة ): 9-4(الجدول رقم 

    . بامللحق) 36(من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم : المصدر

موعة مخس، وتتميز بارتفاع أثرها الكلي للسحب مع توزعه بشكل  يتبنيمن اجلدول  أن عدد قطاعات ا
U)متعادل نسبيا على عدد كبري من القطاعات وذلك نتيجة الرتفاع قيم مؤشرات  زيادة على اخنفاض قيم   (

Vj) مؤشر معامالت االختالف
b)  ومتمركز، أما عن األثر الكلي للدفع فيالحظ أنه منخفض يف كل القطاعات 

يف عدد قليل من القطاعات وذلك بالنسبة لقطاعات الصناعات ح م إ ك والصناعات الغذائية واألشغال 
V)ألن (العمومية  يتوزع بشكل متعادل نسبيا على عدد كبري ) األثر املنخفض للدفع(، يف حني أنه )مرتفعة (

V)ألن ( املقالع واملناجمو  الكيمياء واملطاطمن القطاعات بالنسبة لقطاعي    .)منخفض (

موعة بإعطاء األولوية للقطاع الذي له أعلى قيمة ملؤشر الرتابط اخللفي   وقد مت ترتيب قطاعات هذه ا
الصناعات احلديدية واملعدينية وامليكانيكية  قطاعووفقا هلذا حل  ،)ألمهية الرتابط اخللفي كما بيناه سابقا(

 الكيمياء واملطاط والبالستيكيف حني حل قطاع ، )واخلامس يف الرتتيب العام(يف املقدمة  والكهربائية وااللكرتونية
موعة  لع واملناجماملقا قطاع وحل، )سادسا يف الرتتيب  العام(ثانيا  حل قطاع و ، )يف الرتتيب العام 7(ثالثا يف ا

موعة وثامنا يف الرتتيب العام يف حني حل قطاع األشغال العمومية بعده  الصناعات الفالحية والغذائية رابعا يف ا
  يف الرتتيب، 

  ةمنخفض (퐕퐣퐛)  مرتفعة (퐔퐣퐛)  منخفض/مرتفعة (퐕퐢퐟)  منخفضة (퐔퐢퐟)  قطاع النشاط  الترتیب
 2,180924978 1,337919623 3,56602318 0,720869987 )06(ق ن إ   05
 2,690528361 1,297076222 2,91617996 0,90570757 ) 09(ق ن إ   06
 1,956068393 1,068843814 2,64866311 0,997748045 )05(ق ن إ   07
 2,479665743 1,054042915 3,65557644 0,70905082 ) 10(ق ن إ   08
 2,103001708 1,01837114 3,94848065 0,637513549 ) 08(ق ن إ   09
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موعة على تطوير التشابك   ا قائمة يف األمامي فريجع  وعن سبب ضعف قدرة قطاعات هذه ا لكو
حيث باالعتماد على جدول املدخالت  األساس على تغذية الطلب النهائي على حساب الطلب الوسيط،

الصناعات احلديدية واملعدنية وامليكانيكية والكهربائية أنه من إمجايل إنتاج قطاع  :1يالحظ واملخرجات
 املتبقية %84.15الطلب الوسيط أما لتغذية ) بشكل مباشر(فقط تذهب  %15.85وااللكرتونية ما نسبته 

للتغري يف املخزون وهو  %23.93تذهب لتكوين رأس املال الثابت و % 51.28فتغذي الطلب النهائي منها 
يف إمجايل التغري  %57.97يف تكوين إمجايل رأس املال الثابت وبـ  %33.45ما جعل هذا القطاع يساهم بـ 

 %3.03مبا نسبته ) بشكل مباشر(أما قطاع البناء واألشغال العمومية فيغذي الطلب الوسيط ، يف املخزون
معظمها تذهب إىل تكوين رأس املال الثابت وهو  %96.97يغذي الطلب النهائي بـ  فقط من إنتاجه يف حني

، أما قطاع  )البنية التحتية للبالد(يف إمجايل تكوين رأس املال الثابت  %53.2ما جعل هذا القطاع يساهم بـ 
 %86.89فقط من إنتاجه يف حني أن  %13.11الصناعات الفالحية والغذائية فيغذي الطلب الوسيط بـ 

  .للتغري يف املخزون %38.78وستهالك النهائي العائلي لإل %46.57تذهب لتغذية الطلب النهائي منها 

 : الخامسةالمجموعة  )5

االقطاعات اليت تتميز بارتفاع  وتضم مع متركزها يف عدد قليل من  على تطوير التشابك اخللفي قدر
ا على تطوير التشابك األمامي القطاعات، مع تشتتها بشكل متعادل نسبيا على عدد كبري من  وضعف قدر
موعة اآليتواجلدول  ،القطاعات    :يبني قطاعات هذه ا

    2012ترتيب قطاعات النشاط االقتصادي الخاصة بالمجموعة الخامسة لسنة  ):10-4(الجدول رقم 

    . بامللحق) 36(من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم : المصدر

  منخفض) U(مبؤشر أثر كلي للدفع يف الرتتيب  فقط والذي حل عاشرا قطاع الصناعات النسيجية وتضم
متعادل نسبيا  أثره الكلي للدفع منخفض غري أنه يتوزع بشكل أي أن منخفض أيضا، )V(معامل اختالف و

 فهي )U(على تطوير التشابك اخللفي نتيجة الرتفاع قيمة  املرتفعةقدرته أما ، من القطاعات على عدد كبري
  .املرتفعة) V(ترتكز على عدد قليل من القطاعات وهو ما يتضح من قيمة 

  
                                                             

  :باالعتماد على  الباحثتم حساب النسب من قبل   1
Office National des Statistiques, le tableau Entrées-sorties 2012, collections statistiques N° 
727, 2015, p.p 28,29. 

  مرتفعة (퐕퐣퐛)  مرتفعة (퐔퐣퐛)  منخفضة (퐕퐢퐟)  منخفضة (퐔퐢퐟)  قطاع النشاط  الترتیب
)11(ق ن إ   10  0,982330314 3,02582916 1,570633194 3,351645303 
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 :السادسةلمجموعة ا )6

ا على تطوير التشابك  وتضم مع توزعها بشكل معادل نسبيا على  األماميالقطاعات اليت تتميز بارتفاع قدر
ا على تطوير التشابك  عدد كبري من القطاعات، توزعها بشكل معادل نسبيا على عدد   اخللفي معوضعف قدر

موعة قطاعاتيبني  اآليتواجلدول  ، كبري من القطاعات   :هذه ا

  2012لسنة قطاعات النشاط االقتصادي الخاصة بالمجموعة السادسة  ):11-4(الجدول رقم 

    . بامللحق) 36(من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم : المصدر

ا  يتضحمن اجلدول  يف  وحلتضم قطاع مواد البناء والزجاج فقط وهو من فروع الصناعة التحويلية، أ
ورغم ) U(الرتتيب احلادي عشر لتميزه بضعف القدرة على تطوير التشابك اخللفي نتيجة الخنفاض قيمة مؤشر 

ض ذلك فإن أثره الكلي للسحب يتوزع  بشكل متعادل نسبيا على عدد كبري من القطاعات نتيجة الخنفا
)V( أما عن قدرته على تطوير التشابك األمامي فهي مرتفعة نتيجة الرتفاع قيمة مؤشر األثر الكلي للدفع ،
)U ( كما أن هذا األثر يتوزع بشكل متعادل نسبيا بني عدد كبري من القطاعات نتيجة الخنفاض)V(.  

 :السابعةالمجموعة  )7

ا على تطوير التشابك  بضعفاليت تتميز املتبقية و  القطاعات وتضم ا على تطوير  ،األماميقدر وضعف قدر
موعة اآليتواجلدول  ،القطاعات مع متركزها على عدد حمدود مناخللفي التشابك    :يبني قطاعات هذه ا

  2012قطاعات النشاط االقتصادي الخاصة بالمجموعة السابعة لسنة  ):12-4(الجدول رقم 

    . بامللحق) 36(من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم : المصدر

  ةمنخفض (퐕퐣퐛)  منخفضة (퐔퐣퐛)  منخفضة (퐕퐢퐟)  مرتفعة (퐔퐢퐟)  قطاع النشاط  الترتیب
) 07(ق ن إ     11  1,439221955 2,5736534 0,953453048 2,320717448 

  مرتفعة (퐕퐣퐛)  منخفضة (퐔퐣퐛)  منخفض/ مرتفعة (퐕퐢퐟)  منخفضة (퐔퐢퐟)  قطاع النشاط  الترتیب
) 15(ق ن إ  12  0,685475075 3,90504068 0,750629325 2,902219847 
)17(ق ن إ  13  0,816932141 3,09609018 0,737366212 2,887160175 
)01(ق ن إ  14  0,818578494 3,21884906 0,724351012 3,146840162 
) 19(ق ن إ  15  0,798267219 3,17620362 0,708587304 3,002527799 
) 14(ق ن إ  16  0,995727335 2,6842293 0,705000876 3,033713404 
) 18(ق ن إ  17  0,756950138 3,2988237 0,690336069 3,056328266 
)03(ق ن إ  18  0,726625007 3,85665555 0,606967076 3,953159296 
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حل الثاين عشر (يف مقدمة قطاعات احملموعة  النقل واالتصاالت والتجارةجاء قطاع  من اجلدولكما يتضح 
 مث جاء قطاع الفالحة والغابات والصيد البحري يف الفنادق واملقاهي واملطاعممث تاله قطاع ) يف الرتتيب العام

مبا حيتاجه من مدخالت يف  على دعم قطاع الصناعات الغذائية هذا األخريوهو ما يعكس ضعف  14الرتتيب 
  .عمليته التصنيعة

موعة أي  حل يف مؤخرة قطاع احملروقاتأن  أيضاكما يالحظ    الرتتيب العام حيث زيادة  مؤخرةيف هذه ا
قيمة مؤشر األثر الكلي للدفع اخلاص به  الخنفاضنتيجة األمامي  التشابك تطوير على على ضعف قدرته

)0,726625007=U (يتمركز على عدد قليل من القطاعات نتيجة الرتفاع معامل االختالف  فإن هذا األثره
)3,85665555=V(يالحظ أن خمرجاته  2012لسنة  ماد على جدول املدخالت واملخرجات، حيث باالعت

ا )من إنتاجه %15.9(إىل الطلب الوسيط ومع قلتها  نفس القطاع مبا نسبته ) بشكل مباشر(تغذي  فإ
وقطاع اخلدمات واألشغال البرتولية مبا  %13.44مبا نسبته  والتجارةوقطاع النقل واالتصاالت  65.46%

لقدرة القطاع على تطوير التشابك اخللفي حيث زيادة على ضعفها  ونفس الشيء بالنسبة، %12.70نسبته 
فإن أثره الكلي )) U=0,606967076(بني كل القطاعات ) U(سجل هذا القطاع أدىن قيمة ملؤشر (

للسحب حمصور على عدد قليل من القطاعات وهو ما يتجلى من قيمة معامل االختالف املرتفعة 
)3,953159296=V(  ، يتبني من مصفوفة املعامالت الفنية لإلنتاج كما) أن إنتاج ) بامللحق) 30(اجلدول رقم

 0.1قطاع،  منها ما قيمته  12دج من املدخالت الوسيطة من  0.13دج تتطلب ما قيمته  1القطاع ملا قيمته 
 10دج من  0.02دج من قطاع اخلدمات املقدمة للمؤسسات وما قيمته  0.01دج من نفسه وما قيمته 

  .قطاعات املتبقية

 املعداتالعتبار  يف األساس وعن سبب ضعف قدرة قطاع احملروقات على تطوير التشابك اخللفي فيعود
املستخدمة يف هذه الصناعة االستخراجية يف الغالب مستوردة من اخلارج ) املدخالت(والتجهيزات االنتاجية 

على تعميق الرتابط األمامي فيعود يف األساس إىل  ، أما عن سبب ضعف قدرتهلعدم القدرة على إنتاجها حمليا
لسنة  توجيه معظم إنتاجه لتلبية الطلب النهائي على حساب الوسيط حيث من جدول املدخالت واملخرجات

عبارة عن صادرات، يف  %83.4من انتاجه تغذي الطلب النهائي منها  %84.10أن ما نسبته جند  2012
لغياب فرع فعال  راجعمنتجاته توجه بشكل مباشر لتغذية الطلب الوسيط، وهذا  فقط من %15.9أن  حني

يف شكل خام، حيث أنه من للصناعات البرتوكيماوية خيلق سوق حملية ملنتجات هذا القطاع بدل تصديرها 
عبارة عن غاز  %22.4عبارة عن برتول خام و  %39.3 :1جند أن 2012احملروقات لسنة  إمجايل صادرات

   .%15.7طبيعي يف حني أن مواد البرتول املكررة ال متثل سوى 

                                                             
1  Rapport annuel de la Banque d'Algérie 2012, annex. 
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  .2013القطاعات الرائدة خالل سنة : المطلب الثاني

يف  االقتصاديمت تبويب قطاعات النشاط ) سابقة الذكر(باالعتماد على قيم مؤشرات االختيار األربعة 
  :لرتتيب قطاعات كل جمموعةق نتطر جمموعات، ويف ما يلي  8يف  2013اجلزائر سنة 

 : المجموعة األولى )1

 معامليخنفاض ابارتفاع قيم مؤشري األثر الكلي للسحب واألثر الكلي للدفع و القطاعات اليت تتميز وتضم 
موعة  اآليتواجلدول  االختالف،   ):الرائدة(يبني قطاعات هذه ا

  2013بالمجموعة األولى لسنة قطاعات النشاط االقتصادي الخاصة ): 13-4(الجدول رقم 

    .بامللحق) 43(من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم : المصدر

بعد أن كانت  التحويليةثالث فروع للصناعة  أصبحت 2013لسنة القطاعات الرائدة  يتضح أنمن اجلدول 
ويأيت يف مقدمتها قطاع صناعة اخلشب والورق والفلني بقيمة مرتفعة ملؤشر األثر الكلي ، 2012فرعني سنة 

وهو ما يعين أن متوسط األثر الكلي للدفع الذي ميارسه هذا القطاع على ، )U=1,285018017(للدفع 
مقارنة مبتوسط األثر الكلي للدفع لكل قطاعات النشاط مرة  1,285018017االقتصاد ككل يعادل 

يتوزع بشكل متعادل نسبيا على عدد كبري من القطاعات  )املرتفع(للدفع  االقتصادي، كما أن هذا األثر الكلي
: مقارنة مبتوسط معامالت االختالف(  )V=2,02616274(وذلك الخنفاض قيمة معامل االختالف 

V = ∑ V = وبتعبري آخر فإن للقطاع قدرة كبري على تطوير التشابك األمامي من  ،)3,03636698
بشكل متعادل نسبيا لعدد كبري من القطاعات االقتصادية ) مباشرة وغري مباشرة بشكل(خالل تقدمي خمرجاته 

يضا لتغطية زيادة وحدة واحدة يف الطلب النهائي، أما بالنسبة لقدرة القطاع على تعميق التشابك اخللفي فهي أ
 1,114859376مرتفعة حيث أن متوسط األثر الكلي للسحب الذي ميارسه القطاع على االقتصاد ككل يعادل 

وزيادة على ذلك وكنتيجة الخنفاض  ،مقارنة مبتوسط األثر الكلي للسحب من قبل كل القطاعات االقتصادية
V)معامل االختالف  = V  توسط املمقارنة ب(  (2,510755515 = ∑ V = 2,796009828 (

قدرة فإن أثره الكلي للسحب يتوزع بشكل متعادل نسبيا على عدد كبري من القطاعات، وبتعبري آخر للقطاع 

  ةمنخفض (퐕퐣퐛)  مرتفعة (퐔퐣퐛)  منخفضة (퐕퐢퐟)  مرتفعة (퐔퐢퐟)  قطاع النشاط  الترتیب
 2,577340673 1,114859376 2,02616274 1,285018017 )13(ق ن إ   01
 1,974669301 1,061228591 2,49560964 1,106099546 )05(ق ن إ   02
 2,355682587 1,039085577 2,33609571 1,196234477 )02(ق ن إ   03
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231 

بشكل متعادل ) بشكل مباشر وغري مباشر(مرتفعة على تطوير التشابك اخللفي حبصوله على مدخالته الوسيطة 
 .من عند عدد كبري من القطاعات نسبيا

يف املرتبة الثانية بقيمتني مرتفعتني ملؤشري األثر الكلي للسحب واألثر الكلي  واملناجماملقالع  قطاع وحل
 V= 1,974669301( ومعاملي اختالف منخفضني) U= 1,106099546و  U = 1,061228591( للدفع 

وهو ما يعين قدرة القطاع على تعميق التشابك األمامي واخللفي يف آن واحد، وذلك ) V= 2,49560964و 
بشكل متعادل نسبيا لعدد كبري من القطاعات االنتاجية ) بصفة مباشرة وغري مباشرة(من جهة ببيعه منتجاته 

ند عدد كبري بشكل متعادل نسبيا من ع) بصفة مباشر وغري مباشرة(ومن جهة ثانية بشرائه مدخالته الوسيطة 
حيث كان  2012، وقد حقق هذا القطاع حتسن كبري يف الرتتيب العام مقارنة بسنة من القطاعات االقتصادية

سنة، وبالتحديد فإن سبب التحسن يف الرتتيب يعود لتحسن قدرة القطاع على تطوير التشابك  7حيتل املرتبة 
 ميارسه هذا القطاع على االقتصاد ككل يعادلتوسط األثر الكلي للدفع الذي األمامي حيث بعد أن كان م

أصبح  2012سنة  مقارنة مبتوسط األثر الكلي للدفع لكل قطاعات النشاط االقتصاديمرة   0,997748045
بشكل متعادل نسبيا على عدد كبري من ( درجة توزع ، كما أن2013مرة سنة  1,106099546يعادل 

  ، وذلك لتسجيل معامل 2012مقارنة بسنة  2013زادت سنة للدفع  هذا األثر الكلي) القطاعات
مع  V) =2,64866311( 2012أقل من ما كان عليه سنة ) .V=2,49560964( 2013اختالف سنة  

ا منخفضني يف كال السنتني   .العلم أ

عاملي أثــر كلي لتمتعه مب مع بقائه ضمن القطاعات الرائدة وذلك أمـا قطاع الطاقة واملياه فقد حل ثالثا
مع تشتت األثرين بشكل ) U= 1,196234477و U = 1,039085577(للسحب وأثر كـلي للــدفع مــرتفـعني 

متعادل نسبيا على عدد كبري من قطاعات النشاط االقتصادي، وذلك الخنفاض معاملي االختالف يف هذا 
هذه القدرة على تطوير التشابك االقتصادي ، غري أن ) V= 2,33609571و  V= 2,355682587(القطاع 

   .تقل عن ما هي عليه يف القطاعني السابقني

 :المجموعة الثانية )2

بارتفاع قيم مؤشري األثر الكلي للسحب واألثر الكلي للدفع ويف نفس الوقت القطاعات اليت تتميز وتضم 
يوضح ) 14-4(يف الرتابط اخللفي وارتفاعها يف الرتابط األمامي، واجلدول رقم  االختالفت إخنفاض معامال

موعة  غري أنه  ،قطاع اخلدمات واألشغال البرتولية فقطتضم القطاعات املعنية، ومن خالله يتضح أن هذه ا
 طاعهذا الق ويتصف، )05السبب هو حتسن ترتيب ( 2012حل رابعا يف الرتتيب بعد أن كان ثالثا سنة 

كما  )U=1,503893738(بقدرته املرتفعة على تطوير التشابك اخللفي الرتفاع مؤشر األثر الكلي للسحب 
الذي ميارسه  )املرتفع( ، أي أن األثر الكلي للسحب)V=2,340080571(متيز باخنفاض معامل االختالف 
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 املرتفعة هذا القطاع على االقتصاد ككل يتوزع بشكل متعادل نسبيا على عدد كبري من القطاعات، غري أن قدرته
) U=1,154956671(القيمة املرتفعة لـمؤشر األثر الكلي للدفع كما يتضح من   على تطوير التشابك األمامي

هو ما ، و )V=3,66663631(ملرتفعة ملعامل االختالف قيمة انتيجة لل ترتكز على عدد حمدود من القطاعات
لتلبية ) املباشرة(خمرجاته  من %79.79 :1حيث أن 2013لسنة يتضح من جدول املدخالت واملخرجات 

ا نفسه و ا قطاع احملروقات %20.21الطلب الوسيط يغذي    .املتبقية يغذي 

  2013بالمجموعة الثانية لسنة قطاعات النشاط االقتصادي الخاصة  ):14-4(الجدول رقم 

    .بامللحق) 43(من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم : المصدر

 :  المجموعة الثالثة )3

خنفاض وابارتفاع قيم مؤشري األثر الكلي للسحب واألثر الكلي للدفع القطاعات اليت تتميز وتضم 
  :يوضح القطاعات املعنية اآليتيف الرتابط األمامي وارتفاعها يف الرتابط اخللفي ، واجلدول  االختالفت معامال

  2013الخاصة بالمجموعة الثالثة لسنة قطاعات النشاط االقتصادي  ):15-4(الجدول رقم 

   

  

    .بامللحق) 43(من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم : المصدر

موعة  تضم قطاعني من فروع الصناعة التحويلية يتميزان بارتفاع القدرة على من اجلدول يتبني أن هذه ا
تطوير التشابك األمامي أما القدرة على تطوير التشابك اخللفي ورغم ارتفاعها جندها دون ما هي عليه يف 

موعة  موعة األوىل، ويأيت قطاع صناعة اجللود واألحذية يف مقدمة هذه ا ب اخلامس يف الرتتي(قطاعات ا
) بصفة مباشرة وغري مباشرة(لقدرته املرتفعة على تطوير التشابك األمامي من خالل تقدميه ملخرجاته ) العام

بشكل متعادل نسبيا لعدد كبري من القطاعات، وذلك لتميزه بأعلى قيمة ملؤشر األثر الكلي للدفع من بني كل 
الق ملعامل االختالف وأدىن قيمة على االط )U=2,15562084(القطاعات على االطالق 

                                                             
  :باالعتماد على  الباحثتم حساب النسب من قبل   1

Office National des Statistiques, le tableau Entrées-sorties 2013, collections statistiques N° 
727, 2015, p.p 30,31. 

  ةمنخفض (퐕퐣퐛)  مرتفعة (퐔퐣퐛)  مرتفعة (퐕퐢퐟)  مرتفعة (퐔퐢퐟)  قطاع النشاط  الترتیب
 2,340080571 1,503893738 3,66663631 1,154956671 )04(ق ن إ   04

  مرتفعة (퐕퐣퐛)  مرتفعة (퐔퐣퐛)  منخفضة (퐕퐢퐟)  مرتفعة (퐔퐢퐟)  قطاع النشاط  الترتیب
 3,816105795 1,243469461 1,49041645 2,15562084 )  12(ق ن إ     05
 3,411184911 1,548170629 2,77782955 1,052945952 )  11(ق ن إ     06
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)1,49041645=V(،  أما قدرته املرتفعة على تطوير التشابك اخللفي)1,243469461=U ( فهي ترتكز على
عدد حمدود فقط من قطاعات النشاط االقتصادي وهو ما يالحظ من القيمة املرتفعة ملعامل االختالف  

)3,816105795=V () حيث مبالحظة مصفوفة  ،)للقطاعات الرائدةهو السبب الذي حال دون تصدره
دج فإن القطاع يطلب  1جند أنه وإلنتاج ما قيمته ) بامللحق 37اجلدول ( 2013املعامالت الفنية لإلنتاج لسنة 

دج حيصل عليها من نفسه والباقي  0.55قطاعات، منها  9كمدخالت وسيطة من  دج    0.58ما قيمته 
  .اتقطاع 8حيصل عليها من ) دج 0.03(

معامل اختالف ومرتفع ) U(وقد جاء قطاع الصناعات النسيجية سادسا يف الرتتيب مبؤشر أثر كلي للدفع  
)V(  منخفض أي أنه يقدم مدخالته)بشكل متعادل نسبيا لعدد كبري من ) بصفة مباشر وغري مباشرة

ترتكز على عدد قليل من ) U(الرتفاع قيمة القطاعات، إال أن قدرته املرتفعة على تطوير التشابك اخللفي نتيجة 
، حيث مبالحظة مصفوفة املعامالت الفنية لالنتاج لسنة املرتفعة) V(القطاعات وهو ما يتضح من قيمة 

 دج    0.68دج فإن القطاع يطلب ما قيمته  1جند أنه وإلنتاج ما قيمته ) بامللحق 37اجلدول ( 2013
حيصل عليها ) دج 0.09(دج حيصل عليها من نفسه والباقي  0.59 قطاع، منها 15كمدخالت وسيطة من 

  .قطاعات 14من 

 : المجموعة الرابعة )4

ا على تطوير التشابك اخللفي وتضم مع توزعها بشكل معادل نسبيا على  القطاعات اليت تتميز بارتفاع قدر
ا على  عدد كبري من القطاعات، من  على عدد حمدود مع متركزها التشابك األمامي تطويروضعف قدر

موعة اآليتواجلدول  ،القطاعات   :يبني قطاعات هذه ا

  2013قطاعات النشاط االقتصادي الخاصة بالمجموعة الرابعة لسنة  ):16-4(الجدول رقم 

  

  

    .بامللحق) 43(من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم : المصدر

موعة ثالثة، حيث  يتبنيمن اجلدول  واملعدينية  احلديديةجاءت قطاعات الصناعات أن عدد قطاعات ا
املراتب  يفوالبناء واألشغال العمومية  ،وامليكانيكية والكهربائية وااللكرتونية، والصناعات الفالحية والغذائية

ا املشرتكة القدرة املرتفعة على  السابعة تطوير التشابك اخللفي ملا تتميز به من الثامنة والتاسعة على الرتتيب وميز

  ةمنخفض (퐕퐣퐛)  مرتفعة (퐔퐣퐛)  مرتفعة (퐕퐢퐟)  منخفضة (퐔퐢퐟)  قطاع النشاط  الترتیب
 2,022697942 1,327514999 3,59557999 0,709556519 )06(ق ن إ   07
 2,516011602 1,038694413 3,62103903 0,714467701 )10(ق ن إ   08
 2,102188712 1,014905412 3,95033885 0,636917472 )08(ق ن إ   09
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ا على تطوير )V(وقيم منخفضة ملعامالت االختالف  )U(قيم مرتفعة ملؤشر األثر الكلي للسحب  ، أما قدر
وزيادة على هذا فإن هذا  )U(التشابك األمامي فتميزت بالضعف نتيجة الخنفاض قيم مؤشر األثر الكلي للدفع 

ا )V(يرتكز على عدد حمدود من القطاعات نتيجة الرتفاع معامالت االختالف  الضعيف األثر   .اخلاصة 

موعة على تطوير التشابك   ا  وعن سبب ضعف قدرة قطاعات هذه ا يف  قائمةاألمامي فريجع لكو
حيث باالعتماد على جدول املدخالت  األساس على تغذية الطلب النهائي على حساب الطلب الوسيط،

الصناعات احلديدية واملعدنية وامليكانيكية والكهربائية أنه من إمجايل إنتاج قطاع  :1املخرجات يالحظو 
 املتبقية %85.53لتغذية الطلب الوسيط أما ) بشكل مباشر(فقط تذهب  %14.47وااللكرتونية ما نسبته 

للتغري يف املخزون وهو  %27.26تذهب لتكوين رأس املال الثابت و % 51.01فتغذي الطلب النهائي منها 
يف إمجايل التغري  %69.28يف تكوين إمجايل رأس املال الثابت وبـ  %34.85ما جعل هذا القطاع يساهم بـ 

 %3.04مبا نسبته ) بشكل مباشر(أما قطاع البناء واألشغال العمومية فيغذي الطلب الوسيط يف املخزون، 
معظمها تذهب إىل تكوين رأس املال الثابت وهو  %96.96يغذي الطلب النهائي بـ  فقط من إنتاجه يف حني

، أما قطاع  )البنية التحتية للبالد(يف إمجايل تكوين رأس املال الثابت  %52.23ما جعل هذا القطاع يساهم بـ 
تذهب  %86.7فقط من إنتاجه يف حني أن  %13.3الصناعات الفالحية والغذائية فيغذي الطلب الوسيط بـ 

  .للتغري يف املخزون %37.69لالستهالك النهائي العائلي و %47.38لتغذية الطلب النهائي منها 

 : الخامسةالمجموعة  )5

ا على تطوير التشابك اخللفي وتضم مع تشتتها بشكل متعادل نسبيا على  القطاعات اليت تتميز بارتفاع قدر
ا على تطوير التشابك األمامي ،عدد كبري من القطاعات مع متركزها على عدد حمدود من  وضعف قدر

موعة اآليتواجلدول  ،القطاعات   :يبني قطاعات هذه ا

  2013قطاعات النشاط االقتصادي الخاصة بالمجموعة الخامسة لسنة  ):17-4(الجدول رقم 

    .بامللحق) 43(من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم : المصدر

موعة تضمأيتضح من اجلدول  قطاع الكيمياء هو ) حل سابعا يف الرتتيب العام(قطاع واحد   ن هذه ا
تشتت أثره و يف الرتتيب العام لقدرته املرتفعة على تطوير التشابك اخللفي  عاشراحل ، وقد والبالستيكواملطاط 

) V( واخنفاض )U(الكلي للسحب بشكل متعادل نسبيا على عدد كبري من القطاعات وذلك الرتفاع 

                                                             
  .2013النسب من قبل الباحث باالعتماد على جدول المدخالت والمخرجات لسنة تم حساب   1

  ةمنخفض (퐕퐣퐛)  مرتفعة (퐔퐣퐛)  مرتفعة (퐕퐢퐟)  منخفضة (퐔퐢퐟)  قطاع النشاط  الترتیب
)09(ق ن إ   10  0,984009145 2,70856505 1,287588259 2,858139515 
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أثره الكلي للدفع عن من  متوسط اخلاصني به، يف حني أن قدرته على تطوير التشابك األمامي ضعيفة الخنفاض
من إال أنه قريب منه القرتاب قيمة مؤشر الرتابط األمامي القياسي (متوسط األثر الكلي للدفع لكل القطاعات 

من  يتمركز على عدد قليلهذا فإن أثره الكلي للدفع  وزيادة على ))U=0,984009145( الواحد الصحيح
    .اخلاص به) V( الرتفاعالقطاعات نتيجة 

 :السادسةالمجموعة  )6

ا على تطوير التشابك  وتضم مع توزعها بشكل معادل نسبيا على  األماميالقطاعات اليت تتميز بارتفاع قدر
ا على تطوير التشابك  عدد كبري من القطاعات، توزعها بشكل معادل نسبيا على عدد   مع اخللفيوضعف قدر

موعة اآليتواجلدول  ، كبري من القطاعات   :يبني قطاعات هذه ا

  2013قطاعات النشاط االقتصادي الخاصة بالمجموعة السادسة لسنة  ):18-4(الجدول رقم 

  

    .بامللحق) 43(من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم : المصدر

ا  حل يف قد و  من فروع الصناعة التحويلية والذي يعدتضم قطاع مواد البناء والزجاج من اجلدول نالحظ أ
) U( مؤشربضعف القدرة على تطوير التشابك اخللفي نتيجة الخنفاض قيمة ، ويتميز الرتتيب احلادي عشر

ورغم ذلك فإن أثره الكلي للسحب يتوزع  بشكل متعادل نسبيا على عدد كبري من القطاعات نتيجة الخنفاض 
)V( أما عن قدرته على تطوير التشابك األمامي فهي مرتفعة نتيجة الرتفاع قيمة مؤشر األثر الكلي للدفع ،
)U ( القطاعات نتيجة الخنفاض كما أن هذا األثر يتوزع بشكل متعادل نسبيا بني عدد كبري من)V(.  

 :السابعةالمجموعة  )7

ا على تطوير  بضعفالقطاعات اليت تتميز  وتضم مع توزعها بشكل معادل نسبيا  األمامي التشابكقدر
ا على تطوير التشابك  على عدد كبري من القطاعات، متركزها يف عدد قليل من  اخللفي معوضعف قدر

موعة) 19-4(رقم واجلدول  ،القطاعات ا يبني قطاعات هذه ا تضم قطاع واحد هو ، ومن خالله نالحظ أ
Uj)يف الرتتيب العام حيث سجل معدل منخفض لـ  12الصناعات املختلفة، حيث حل 

b)  مع إرتفاع قيمة(Vj
b) 

على عدد قليل من القطاعات، يف حني أنن أثره الكلي ) مع ضعفه(وهو ما يعين متركز أثره الكلي للسحب 
U) نتيجة الخنفاض(للدفع ومع ضعفه   وذلكفهو يتوزع بشكل متعادل نسبيا على عدد كبري من القطاعات ) (

  .)V(قيمة معامل االختالف  الخنفاض نتيجة

  ةمنخفض (퐕퐣퐛)  منخفضة (퐔퐣퐛)  منخفضة (퐕퐢퐟)  مرتفعة (퐔퐢퐟)  قطاع النشاط  الترتیب
) 07(ق ن إ     11  1,499939421 2,5470495 0,94782269 2,314439159 
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  2013النشاط االقتصادي الخاصة بالمجموعة السابعة لسنة قطاعات  ):19-4(الجدول رقم 
  

  

   . بامللحق) 14-4(من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم : المصدر

 :الثامنةالمجموعة  )8

ا على تطوير التشابك  بضعفتتميز املتبقية واليت  القطاعات وتضم ركز كال مع مت واخللفي، األماميقدر
موعة ترتيب يبني اآليتواجلدول  األثرين الكليني على عدد حمدود من القطاعات،   :قطاعات هذه ا

  2013قطاعات النشاط االقتصادي الخاصة بالمجموعة الثامنة لسنة  ):20-4(الجدول رقم 

 

    .بامللحق) 43(من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم : المصدر

موعة تتميز ا على تعميق التشابك اخللفي واألمامي  من اجلدول نالحظ أن قطاعات هذه ا بضعف قدر
وزيادة على هذا الضعف جند أن األثرين الكليني لكل )  Uو U( نتيجة لضعف قيم مؤشري األثر الكلي 

مرتفعة يف   ) Vو V( قيم معامالت االختالف  وذلك لكونقطاع يتمركزان على عدد حمدود من القطاعات 
  . كل هذه القطاعات

موعة أي مؤخرة مؤخرةحل يف  قطاع احملروقاتأن  جند 2012ومثل سنة  حيث زيادة  ،الرتتيب العام هذه ا
للدفع  الكلي هأثر  قيمة مؤشر الخنفاضالتشابك األمامي  تطوير على لى ضعف قدرتهع
)0,747714565=U(يتمركز على عدد قليل من القطاعات نتيجة الرتفاع معامل  هذا األثر ، نالحظ أن

لسنة  باالعتماد على جدول املدخالت واملخرجات وهو ما يتضح كذلك، )V=3,81488739(االختالف 
ا تغذي  )من إنتاجه %18.23(خمرجاته إىل الطلب الوسيط ومع قلتها  :1يالحظ أن حيث 2013 فإ

                                                             
  .2013تم حساب النسب من قبل الباحث باالعتماد على جدول المدخالت والمخرجات لسنة    1

  مرتفعة (퐕퐣퐛)  منخفضة (퐔퐣퐛)  منخفضة (퐕퐢퐟)  منخفضة (퐔퐢퐟)  قطاع النشاط  الترتیب
) 14(ق ن إ  12  0,903303035 2,80319772 0,702854473 3,016354623 

  مرتفعة (퐕퐣퐛)  منخفضة (퐔퐣퐛)  مرتفعة (퐕퐢퐟)  منخفضة (퐔퐢퐟)  قطاع النشاط  الترتیب
 2,84126334 0,753476546 3,82986584 0,672857326 )15(ق ن إ  13
 2,961469652 0,711993434 3,2668646 0,816410248 )17(ق ن إ  14
 3,187444221 0,705622708 3,1430346 0,83857684 )01(ق ن إ  15
 3,004462096 0,701564478 3,2173223 0,78332889 )19(ق ن إ  16
 3,078144971 0,679089821 3,36411037 0,742043334 )18(ق ن إ  17
 3,950497232 0,618165395 3,81488739 0,747714565 )03(ق ن إ  18
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 %16.63مبا نسبته  وقطاع النقل واالتصاالت والتجارة %66.11نفس القطاع مبا نسبته ) بشكل مباشر(
الشيء بالنسبة لقدرة القطاع على تطوير  ونفس ،%5.31وقطاع اخلدمات واألشغال البرتولية مبا نسبته 

بني كل القطاعات ) U(سجل هذا القطاع أدىن قيمة ملؤشر (التشابك اخللفي حيث زيادة على ضعفها 
)0,618165395=U (( فإن أثره الكلي للسحب حمصور على عدد قليل من القطاعات وهو ما يتجلى من

اجلدول (وكذلك من مصفوفة املعامالت الفنية لالنتاج ، )V=3,950497232(قيمة معامل االختالف املرتفعة 
دج   0.15دج يتطلب احلصول على ما قيمته  1، حيث يتضح أن إنتاج القطاع ملا قيمته )بامللحق 8- 4

دج من قطاع  0.009دج من نفسه و  0.13قطاع، منها ما يقدر بـ  12كمدخالت وسيطة من عند 
 0.005(والباقي  البرتولية العمومية واألشغالدج من قطاع اخلدمات  0.006اخلدمات املقدمة للمؤسسات و

     .قطاعات املتبقية 9من عند ) دج

 والتجهيزاتوعن سبب ضعف قدرة قطاع احملروقات على تطوير التشابك اخللفي فيعود العتبار املعدات  
املستخدمة يف هذه الصناعة االستخراجية يف الغالب مستوردة من اخلارج لعدم القدرة على ) املدخالت(االنتاجية 

، أما عن سبب ضعف قدرته على تعميق الرتابط األمامي فيعود يف األساس إىل توجيه معظم إنتاجه إنتاجها حمليا
ما نسبته  :1يالحظ أن خالت واملخرجاتلتلبية الطلب النهائي على حساب الوسيط حيث من جدول املد

 %18.23أن  عبارة عن صادرات، يف حني %78.92من انتاجه تغذي الطلب النهائي منها  81.77%
منتجاته توجه بشكل مباشر لتغذية الطلب الوسيط، وهذا رمبا يرجع لغياب فرع فعال للصناعات  فقط من

يف شكل خام، حيث أنه من إمجايل صادرات بدل تصديرها البرتوكيماوية خيلق سوق حملية ملنتجات هذا القطاع 
عبارة عن غاز طبيعي يف حني  %20.3عبارة عن برتول خام و  %38.4 :2جند أن 2013احملروقات لسنة 

   . %17.2أن مواد البرتول املكررة ال متثل سوى 

  .2014القطاعات الرائدة خالل سنة : الثالثالمطلب 

 8يف  2014مت تبويب قطاعات النشاط االقتصادي يف اجلزائر سنة  السابقةنفس املنهجية االعتماد على ب
   :كما يليجمموعات  

 : المجموعة األولى )1

خنفاض معاملي ابارتفاع قيم مؤشري األثر الكلي للسحب واألثر الكلي للدفع و القطاعات اليت تتميز وتضم 
موعة االختالف   :واجلدول اآليت يبني ترتيب قطاعات هذه ا

                                                             
  .2013تم حساب النسب من قبل الباحث باالعتماد على جدول المدخالت والمخرجات لسنة   1

 2   Rapport annuel de la Banque d'Algérie 2013, annexe. 



ستراتیجیة النمو غیر المتوازن  :الرابعالفصل                       في الجزائرالقطاعات الرائدة وإ
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  2014قطاعات النشاط االقتصادي الخاصة بالمجموعة األولى لسنة  ):21-4(الجدول رقم 

    .بامللحق) 50(من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم : المصدر

وبنفس الرتتيب، حيث بقي  2013بقيت نفسها لسنة  2014من اجلدول نالحظ القطاعات الرائدة لسنة 
بقيمة مرتفعة ملؤشر األثر الكلي للدفع  يف املقدمة لتمتعه صناعة اخلشب والورق والفلنيقطاع 

)1,250043812=U(كما أن هذا األثر الكلي ، )للدفع يتوزع بشكل متعادل نسبيا على عدد كبري من  )املرتفع
معامالت مقارنة مبتوسط (  )V=2,15723192(وذلك الخنفاض قيمة معامل االختالف القطاعات 

V: االختالف = ∑ V = وبتعبري آخر فإن للقطاع قدرة كبري على تطوير التشابك  ،)2,99572698
بشكل متعادل نسبيا لعدد كبري من القطاعات و ) بصفة مباشرة وغري مباشرة(األمامي من خالل تقدمي خمرجاته 

بالنسبة لقدرة القطاع على تعميق التشابك اخللفي االقتصادية لتغطية زيادة وحدة واحدة يف الطلب النهائي، أما 
ا تتوزع بشكل متعادل نسبيا على عدد كبري من القطاعات، و   فهي أيضا مرتفعة الرتفاع  كنتيجةذلك  كما أ

퐔퐣퐛)قيمة مؤشر األثر الكلي للسحب  = V)معامل االختالف  قيمة اخنفاضو  (1,095265712 =

V: معامالت االختالفمقارنة مبتوسط (  (2,510755515 = ∑ V = وبتعبري آخر  ،)2.813674996
) بشكل مباشر وغري مباشر(قدرة مرتفعة على تطوير التشابك اخللفي حبصوله على مدخالته الوسيطة للقطاع 

 .من عند عدد كبري من القطاعات وبشكل متعادل نسبيا

يف املرتبة الثانية بقيمتني مرتفعتني ملؤشري األثر الكلي للسحب واألثر الكلي  املقالع واملناجم قطاع وحل
 V= 2,039617095( ومعاملي اختالف منخفضني) U= 1,271630493و  U = 1,037067677( للدفع 

وهو ما يعين قدرة القطاع على تعميق التشابك األمامي واخللفي يف آن واحد، وذلك ) V= 2,31314264و 
بشكل متعادل نسبيا لعدد كبري من القطاعات االنتاجية ) بصفة مباشرة وغري مباشرة(من جهة ببيعه منتجاته 

ند عدد كبري بشكل متعادل نسبيا من ع) مباشرةبصفة مباشر وغري (ومن جهة ثانية بشرائه مدخالته الوسيطة 
  .من القطاعات االقتصادية

ثر كـلي األثــر كلي للسحب و األعاملي وذلك لتمتعه بقيمتني مرتفعتني مل أمـا قطاع الطاقة واملياه فقد حل ثالثا 
Uو   U=1,029477654( للــدفع  مع تشتت األثرين بشكل متعادل نسبيا على عدد  ) 1,240681243=

 =V(كبري من قطاعات النشاط االقتصادي، وذلك الخنفاض معاملي االختالف يف هذا القطاع 

  ةمنخفض (퐕퐣퐛)  مرتفعة (퐔퐣퐛)  منخفضة (퐕퐢퐟)  مرتفعة (퐔퐢퐟)  قطاع النشاط  الترتیب
 2,510755515 1,095265712 2,15723192 1,250043812 )13(ق ن إ   01

 2,039617095 1,037067677 2,31314264 1,271630493 )05(ق ن إ   02

 2,420553683 1,029477654 2,22741188 1,240681243 )02(ق ن إ   03
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239 

، غري أن هذه القدرة على تطوير التشابك االقتصادي تقل عن ما ) V= 2,22741188و  2,420553683
  . هي عليه يف القطاعني السابقني

 :الثانيةالمجموعة  )2

خنفاض ابارتفاع قيم مؤشري األثر الكلي للسحب واألثر الكلي للدفع و القطاعات اليت تتميز وتضم 
  :يف الرتابط اخللفي وارتفاعها يف الرتابط األمامي، واجلدول اآليت يوضح القطاعات املعنية االختالفت معامال

  2014بالمجموعة الثانية لسنة قطاعات النشاط االقتصادي الخاصة  ):22-4(الجدول رقم 
  

  

    .بامللحق) 50(من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم : المصدر

موعة تضم و   2013و 2012وذلك مثل سنيت  قطاع اخلدمات واألشغال البرتوليةمن اجلدول يتضح أن ا
ويتصف بقدرته املرتفعة على تطوير التشابك اخللفي الرتفاع مؤشر األثر الكلي  ،وقد جاء رابعا يف الرتتيب

أي أن األثر ، )V=2,409092103(كما متيز باخنفاض معامل االختالف  )U=1,515113806(للسحب 
الذي ميارسه هذا القطاع على االقتصاد ككل يتوزع بشكل متعادل نسبيا على عدد   )املرتفع( الكلي للسحب

موعة األوىل ذلك  كبري من القطاعات، غري أن قدرته على تطوير التشابك األمامي حمدودة مقارنة بقطاعات ا
مع القيمة املرتفعة ملعامل االختالف  )U=1,20181822(أن القيمة املرتفعة لـمؤشر األثر الكلي للدفع 

)3,51930513=V(  األمامي ترتكز على عدد قليل من القطاعات  التشابكتعين أن القدرة املرتفعة على تعميق
لتلبية الطلب ) املباشرة(خمرجاته  من %74.13 :1حيث أنوهو ما يتضح من جدول املدخالت واملخرجات 

ا  ا قطاع احملروقات %25.87نفسه والوسيط يغذي    .املتبقية يغذي 

 :  المجموعة الثالثة )3

بارتفاع قيم مؤشري األثر الكلي للسحب واألثر الكلي للدفع ويف نفس الوقت القطاعات اليت تتميز وتضم 
 ترتيب يوضح اآليتيف الرتابط األمامي وارتفاعها يف الرتابط اخللفي، واجلدول  االختالفت معامال اخنفاض

  :القطاعات املعنية

  
                                                             

  :تم حساب النسب من قبل الباحث باالعتماد على    1 
Office National des Statistiques, le tableau Entrées-sorties 2014, collections statistiques N° 
727, 2015, p.p 32,33. 

  ةمنخفض (퐕퐣퐛)  مرتفعة (퐔퐣퐛)  مرتفعة (퐕퐢퐟)  مرتفعة (퐔퐢퐟)  قطاع النشاط  الترتیب
 2,409092103 1,515113806 3,51930513 1,20181822 )04(ق ن إ   04
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  2014قطاعات النشاط االقتصادي الخاصة بالمجموعة الثالثة لسنة  ):23-4(الجدول رقم 

  

   

    .بامللحق) 50(من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم : المصدر

ا  تضم قطاعني من فروع الصناعة التحويلية يتميزان بارتفاع القدرة على تطوير التشابك من اجلدول يالحظ أ
موعة األمامي أما القدرة على  تطوير التشابك اخللفي ورغم ارتفاعها جندها دون ما هي عليه يف قطاعات ا

موعة  لقدرته املرتفعة ) اخلامس يف الرتتيب العام(األوىل، ويأيت قطاع صناعة اجللود واألحذية يف مقدمة هذه ا
بشكل متعادل نسبيا لعدد  ) بصفة مباشرة وغري مباشرة(على تطوير التشابك األمامي من خالل تقدميه ملخرجاته 

بأعلى قيمة ملؤشر األثر الكلي للدفع من بني كل  كالسنتني السابقتني  كبري من القطاعات، وذلك لتميزه
وأدىن قيمة على االطالق ملعامل االختالف ) U=2,085685348(القطاعات على االطالق 

)1,40032697=V(،  اخللفيأما قدرته املرتفعة على تطوير التشابك )1,234200769=U ( فهي ترتكز على
عدد حمدود فقط من قطاعات النشاط االقتصادي وهو ما يالحظ من القيمة املرتفعة ملعامل االختالف  

)3,881982783=V ()مبالحظة  وهو ما يتضح أيضا ،)هو السبب الذي حال دون تصدره للقطاعات الرائدة
 دج فإن 1نه والنتاج ما قيمته أ إذ) بامللحق 44اجلدول ( 2014مصفوفة املعامالت الفنية لالنتاج لسنة 

 0.54قطاعات، منها  09من عند ) بشكل مباشر(دج  كمدخالت وسيطة  0.57القطاع يطلب ما قيمته  
 0.015(دج من قطاع الصناعات والباقي  0.005دج من قطاع الصناعات الغذائية و 0.01دج من نفسه  و

   .املتبقيةقطاعات  6حيصل عليها من ) دج

معامل اختالف ومرتفع ) U(وقد جاء قطاع الصناعات النسيجية سادسا يف الرتتيب مبؤشر أثر كلي للدفع  
)V( منخفض أي أنه يقدم مدخالته )بشكل متعادل نسبيا لعدد كبري من ) بصفة مباشر وغري مباشرة( )املرتفعة

ترتكز على عدد قليل من  )U(خللفي نتيجة الرتفاع قيمة القطاعات، إال أن قدرته املرتفعة على تطوير التشابك ا
مبالحظة مصفوفة املعامالت الفنية لالنتاج  ، وهو ما يتضح أيضااملرتفعة )V(القطاعات وهو ما يتضح من قيمة 

دج    0.67القطاع يطلب ما قيمته   دج فإن 1نه والنتاج ما قيمته إذ أ) بامللحق 44اجلدول ( 2014لسنة 
دج من قطاع  0.01دج من نفسه و 0.59قطاع، منها  15من عند ) بشكل مباشر(كمدخالت وسيطة 

حيصل عليها ) دج 0.01(دج من قطاع صناعة اجللود واألحذية والباقي  0.06الكيمياء واملطاط والبالستيك و
   .قطاع املتبقية 12من 

  

  مرتفعة (퐕퐣퐛)  مرتفعة (퐔퐣퐛)  منخفضة (퐕퐢퐟)  مرتفعة (퐔퐢퐟)  قطاع النشاط  الترتیب
 3,881982783 1,234200769 1,40032697 2,085685348)  12(ق ن إ     05
 3,451383834 1,533147714 2,82141974 1,012140865)  11(ق ن إ     06
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 : المجموعة الرابعة )4

ا على تطوير التشابك اخللفي وتضم مع توزعها بشكل معادل نسبيا على  القطاعات اليت تتميز بارتفاع قدر
ا على تطوير  عدد كبري من القطاعات، وتوزعها بشكل متعادل نسبيا على    األمامي التشابكوضعف قدر

موعة ترتيب يبني اآليتواجلدول  ،عدد كبري من القطاعات   :قطاعات هذه ا

  2014قطاعات النشاط االقتصادي الخاصة بالمجموعة الرابعة لسنة ): 24-4(الجدول رقم 
   

    .بامللحق) 50(باالعتماد على اجلدول رقم من إعداد الباحث : المصدر

موعة تضمأيتضح من اجلدول  الذي حل سابعا يف الرتتيب و الكيمياء واملطاط والبالستيك  قطاع ن هذه ا
بشكل  )املرتفع( قدرته املرتفعة على تطوير التشابك اخللفي من خالل تشتت أثره الكلي للسحب، ويتميز بالعام

اخلاصني به، يف حني أن قدرته  )V(وإخنفاض  )U(كبري من القطاعات وذلك الرتفاع متعادل نسبيا على عدد  
على تطوير التشابك األمامي ضعيفة الخنفاض أثره الكلي للدفع عن من متوسط األثر الكلي للدفع لكل 

 من الواحد الصحيحإال أنه قريب منه القرتاب قيمة مؤشر الرتابط األمامي القياسي (القطاعات 
)0.958803291=U((  ومع هذا فإن أثره الكلي للدفع يتوزع بشكل متعادل نسبيا على عدد كبري من

  .  اخلاص به) V( القطاعات نتيجة إلخنفاض

 : الخامسةالمجموعة  )5

ا على تطوير التشابك اخللفي وتضم مع توزعها بشكل معادل نسبيا على  القطاعات اليت تتميز بارتفاع قدر
ا على  عدد كبري من القطاعات، مع متركزها على عدد حمدود من  التشابك األمامي تطويروضعف قدر

موعة ترتيب يبني اآليتواجلدول  ،القطاعات   :قطاعات هذه ا

  2014قطاعات النشاط االقتصادي الخاصة بالمجموعة الخامسة لسنة  ):25-4(الجدول رقم 
  

  

  

    .بامللحق) 50(من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم : المصدر

  ةمنخفض (퐕퐣퐛)  مرتفعة (퐔퐣퐛)  منخفضة (퐕퐢퐟)  منخفضة (퐔퐢퐟)  قطاع النشاط  الترتیب
 2,703969955 1,283027476 2,74628038 0,958803291 ) 09(ق ن إ   07

  ةمنخفض (퐕퐣퐛)  مرتفعة (퐔퐣퐛)  مرتفعة (퐕퐢퐟)  منخفضة (퐔퐢퐟)  قطاع النشاط  الترتیب
)06(ق ن إ   08  0,703108458 3,58596576 1,310660446 2,113917705 
) 08(ق ن إ   09  0,626922439 3,96609564 1,041885989 2,074176863 
) 10(ق ن إ   10  0,688920035 3,67154246 1,037570415 2,516344438 
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موعة ثالثة، حيث   واملعدنيةجاءت قطاعات الصناعات احلديدية من اجلدول يالحظ أن عدد قطاعات ا
وامليكانيكية والكهربائية وااللكرتونية، والبناء واألشغال العمومية، والصناعات الفالحية والغذائية يف املرتبة الثامنة 
ا املشرتكة القدرة املرتفعة على تطوير التشابك اخللفي ملا تتميز به من قيم  والتاسعة والعاشرة على الرتتيب وميز

ا على تطوير ) V(وقيم منخفضة ملعامالت االختالف ) U(مرتفعة ملؤشر األثر الكلي للسحب  ، أما قدر
وزيادة على هذا فإن ) U(التشابك األمامي فتميزت بالضعف نتيجة الخنفاض قيم مؤشر األثر الكلي للدفع 

ا) V(يرتكز على عدد حمدود من القطاعات نتيجة الرتفاع معامالت االختالف  الضعيف هذا األثر   .اخلاصة 

موعة على تطوير التشابك   ا  وعن سبب ضعف قدرة قطاعات هذه ا يف  قائمةاألمامي فريجع لكو
حيث باالعتماد على جدول املدخالت  األساس على تغذية الطلب النهائي على حساب الطلب الوسيط،

وامليكانيكية والكهربائية الصناعات احلديدية واملعدنية من إمجايل إنتاج قطاع  :1واملخرجات يالحظ أنه
 املتبقية %85.21لتغذية الطلب الوسيط أما ) بشكل مباشر(فقط تذهب  %14.79وااللكرتونية ما نسبته 

للتغري يف املخزون وهو  %22.73تذهب لتكوين رأس املال الثابت و % 55.31فتغذي الطلب النهائي منها 
يف إمجايل التغري يف  %58.6رأس املال الثابت وبـ  يف تكوين إمجايل %34.7ما جعل هذا القطاع يساهم بـ 

فقط  %2.83مبا نسبته ) بشكل مباشر(أما قطاع البناء واألشغال العمومية فيغذي الطلب الوسيط املخزون، 
معظمها تذهب إىل تكوين رأس املال الثابت وهو ما  %97.17يغذي الطلب النهائي بـ  من إنتاجه يف حني

، أما قطاع  )البنية التحتية للبالد(يف إمجايل تكوين رأس املال الثابت  %52.6بـ جعل هذا القطاع يساهم 
 %88.39فقط من إنتاجه يف حني أن  %11.61الصناعات الفالحية والغذائية فيغذي الطلب الوسيط بـ 

  .للتغري يف املخزون %42.42لالستهالك النهائي العائلي و %44.75تذهب لتغذية الطلب النهائي منها 

 :السادسةالمجموعة  )6

ا على تطوير التشابك  وتضم مع توزعها بشكل معادل نسبيا على  األماميالقطاعات اليت تتميز بارتفاع قدر
ا على تطوير التشابك  عدد كبري من القطاعات، توزعها بشكل معادل نسبيا على عدد   اخللفي معوضعف قدر

موعة اآليتواجلدول  ، كبري من القطاعات   :يبني قطاعات هذه ا

  2014قطاعات النشاط االقتصادي الخاصة بالمجموعة السادسة لسنة  ):26-4(الجدول رقم 
  

    .بامللحق) 50(من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم : المصدر

                                                             
  .2014تم حساب النسب من قبل الباحث باالعتماد على جدول المدخالت والمخرجات لسنة   1

  ةمنخفض (퐕퐣퐛)  منخفضة (퐔퐣퐛)  منخفضة (퐕퐢퐟)  مرتفعة (퐔퐢퐟)  قطاع النشاط  الترتیب
 2,365751015 0,943466942 2,54698009 1,39759114  )07(ق ن إ     11
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ا  تضم قطاع مواد البناء والزجاج فقط وهو من فروع الصناعة التحويلية، وحل يف من اجلدول نالحظ أ
ورغم ) U(الرتتيب احلادي عشر لتميزه بضعف القدرة على تطوير التشابك اخللفي نتيجة الخنفاض قيمة مؤشر 

ذلك فإن أثره الكلي للسحب يتوزع  بشكل متعادل نسبيا على عدد كبري من القطاعات نتيجة الخنفاض 
)V( أما عن قدرته على تطوير التشابك األمامي فهي مرتفعة  نتيجة الرتفاع قيمة مؤشر األثر الكلي للدفع ،
)U (اعات نتيجة الخنفاض كما أن هذا األثر يتوزع بشكل متعادل نسبيا بني عدد كبري من القط)V(.  

 :السابعةالمجموعة  )7

ا على  بضعفالقطاعات اليت تتميز  وتضم مع توزعها بشكل معادل نسبيا  األماميالتشابك  تطويرقدر
ا على تطوير التشابك  على عدد كبري من القطاعات، متركزها يف عدد قليل من  اخللفي معوضعف قدر

موعة اآليتواجلدول  ،القطاعات   :يبني قطاعات هذه ا

  2014قطاعات النشاط االقتصادي الخاصة بالمجموعة السابعة لسنة  ):27-4(الجدول رقم 
  

    .بامللحق) 50(من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم : المصدر

ا تضم قطاع  الصناعات األخرى فقط، حيث حل من اجلدول  يف الرتتيب العام حيث سجل  12نالحظ ا
Uj)معدل منخفض لـ 

b)  إرتفاع قيمة مع(Vj
b)  على عدد قليل ) مع ضعفه(وهو ما يعين متركز أثره الكلي للسحب

U)نتيجة الخنفاض (من القطاعات، يف حني أنن أثره الكلي للدفع ومع ضعفه  فهو يتوزع بشكل متعادل ) (
  .)V(قيمة معامل االختالف  الخنفاض نتيجة وذلكنسبيا على عدد كبري من القطاعات 

 :الثامنةالمجموعة  )8

ا على تطوير التشابك  ضعف تتميزالقطاعات اليت  وتضم من  حمدودركزها على عدد األمامي مع متقدر
ا على تطوير التشابك  ،القطاعات واجلدول  ،القطاعات مع متركزها على عدد حمدود مناخللفي وضعف قدر

موعة )28-4(رقم  موعة ، ومن خالله يبني قطاعات هذه ا ا  تتميزنالحظ أن قطاعات هذه ا بضعف قدر
وزيادة على هذا  ،) Uو U(  نيالكلي ينعلى تعميق التشابك اخللفي واألمامي نتيجة لضعف قيم مؤشري األثر 

لكل قطاع يتمركزان على عدد حمدود من القطاعات ذلك ألن قيم معامالت  الضعيفني جند أن األثرين الكليني
  .طاعاتمرتفعة يف كل هذه الق ) Vو V( االختالف 

  مرتفعة (퐕퐣퐛)  منخفضة (퐔퐣퐛)  منخفضة (퐕퐢퐟)  منخفضة (퐔퐢퐟)  قطاع النشاط  الترتیب
) 14(ق ن إ  12  0,942161121 2,75177931 0,70563892 3,063147347 
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حل يف مؤخرة الرتتيب العام حيث زيادة على ضعف  احملروقاتقطاع نالحظ أن  2013و 2012وكسنيت 
خنفاض قيمة مؤشر األثر الكلي للدفع اخلاص به نتيجة العلى تطوير التشابك األمامي  قدرته

)0.758364381=U (معامل االختالف يتمركز على عدد قليل من القطاعات نتيجة الرتفاع  فإن هذا األثر
)3,74768573=V(خمرجاته إىل الطلب  : 1يالحظ أن ، حيث باالعتماد على جدول املدخالت واملخرجات

ا تغذي  )من إنتاجه %20.17(الوسيط ومع قلتها   %62.5نفس القطاع مبا نسبته ) بشكل مباشر(فإ
وقطاع اخلدمات واألشغال البرتولية مبا نسبته  %18.78مبا نسبته   وقطاع النقل واالتصاالت والتجارة

سجل (، ونفس الشيء بالنسبة لقدرة القطاع على تطوير التشابك اخللفي حيث زيادة على ضعفها 7.29%
فإن أثره الكلي للسحب )) U=0.655426119(بني كل القطاعات ) U(هذا القطاع أدىن قيمة ملؤشر 

ما يتجلى من قيمة معامل االختالف املرتفعة  حمصور على عدد قليل من القطاعات وهو
)3.835299288=V( حيث ومن جدول املدخالت يالحظ أنه زيادة على ضعف قدرته على خلق السوق ،

من نفسه  %77للقطاعات جند أن مدخالته الوسيطة املباشرة يشرتيها من عند عدد حمدود من القطاعات منها 
  .   من اخلدمات واألشغال البرتولية %6.24ؤسسات ومن  قطاع اخلدمات املقدمة للم %9.5و

  2014قطاعات النشاط االقتصادي الخاصة بالمجموعة الثامنة لسنة  ):28-4(الجدول رقم 

 

  

  

    .بامللحق) 50(من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم : المصدر

وعن سبب ضعف قدرة قطاع احملروقات على تطوير التشابك اخللفي فيعود العتبار املعدات والتجهيزات 
املستخدمة يف هذه الصناعة االستخراجية يف الغالب مستوردة من اخلارج لعدم القدرة على ) املدخالت(االنتاجية 

، أما عن سبب ضعف قدرته على تعميق الرتابط األمامي فيعود يف األساس إىل توجيه معظم إنتاجه إنتاجها حمليا
ما نسبته  :2نلتلبية الطلب النهائي على حساب الوسيط حيث من جدول املدخالت واملخرجات يالحظ أ

 %20.17أن  عبارة عن صادرات، يف حني %76.76من انتاجه تغذي الطلب النهائي منها  79.83%
منتجاته توجه بشكل مباشر لتغذية الطلب الوسيط، وهذا رمبا يرجع لغياب فرع فعال للصناعات  فقط من

                                                             
  .2014تم حساب النسب من قبل الباحث باالعتماد على جدول المدخالت والمخرجات لسنة   1
  .2014تم حساب النسب من قبل الباحث باالعتماد على جدول المدخالت والمخرجات لسنة   2

  مرتفعة (퐕퐣퐛)  منخفضة (퐔퐣퐛)  منخفضة (퐕퐢퐟)  منخفضة (퐔퐢퐟)  قطاع النشاط  الترتیب
)15(ق ن إ  13  0,667800554 3,90187462 0,750851207 2,908184397 
)01(ق ن إ  14  0,821185393 3,15563504 0,72046304 3,187115116 
)17(ق ن إ  15  0,801404329 3,10872207 0,714895166 3,006601131 
)19(ق ن إ  16  0,775408286 3,20396491 0,70764239 3,03959276 
)18(ق ن إ  17  0,796330594 3,09772137 0,68419856 3,118664895 
)03(ق ن إ  18  0,758364381 3,74768573 0,655426119 3,835299288 
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خام، حيث أنه من إمجايل صادرات يف شكل البرتوكيماوية خيلق سوق حملية ملنتجات هذا القطاع بدل تصديرها 
عبارة عن غاز طبيعي يف حني  %17.7عبارة عن برتول خام و  %31.4 : 1جند أن 2014احملروقات لسنة 

  . %22.6أن مواد البرتول املكررة ال متثل سوى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1  Rapport annuel de la Banque d'Algérie 2014, p 167. 
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246 

  ).   المجموعة األولى(دراسة أداء قطاعات المجموعة الرائدة : المبحث الثالث

-2012بعد حتديد القطاعات الرائدة واليت هلا القدرة على تعميق الرتابط االقتصادي يف اجلزائر للسنوات 
هو معرفة القطاعات الرائدة يف  كما بيناه سابقا  أن اهلدف من هذه الدراسة ومن منطلق 2014- 2013

وذلك لدراسة أداء  2014لتعطى هلا األولوية يف اخلطط االمنائية مت اعتماد ترتيب سنة ) أخر سنة(الوقت احلايل 
موع موعات األربع اليت تليهاقطاعات ا وتكون الدراسة بالتطرق إىل ، ة الرائدة ومقارنتها بأداء قطاعات ا

ايل القيمة املضافة وكذلك مسامهتها يف إمجايل أجور قطاعات النشاط االقتصادي زيادة يف إمج مسامهة القطاعات
) متوسط صايف نتيجة االستغالل(ربح المتوسط  باالعتماد على مؤشر ردودية املالية للقطاعاتاملعلى دراسة 

   .لكل دينار مستثمر يف هذه القطاعات

  :ة المضافة االجماليةتوليد القيم فيقطاعات ال مساهمة: األول المطلب

  : قطاعات المجموعة األولىـــــ  أوال

مسامهة كل من قطاع اخلشب والورق والفلني وقطاع املناجم واملقالع وقطاع تطور ) 29-4(يبني اجلدول رقم 
  .الطاقة واملياه يف توليد القيمة املضافة االمجالية

تطور مساهمة قطاعات المجموعة األولى في توليد القيمة المضافة االجمالية  ):29-4(الجدول رقم 
  ) 2014- 2001(خالل الفترة 

 

 

 

 

  

  

  : من إعداد الباحث باالعتماد على : المصدر
Office National des Statistiques, Compte de production et compte d’exploitation par 
secteur d’activité et secteur juridique 2001 a 2014, http://www.ons.dz/-Compte-de-
production-et-compte-d-.html#pagination_articles , Mise à jour (23/03/2016), 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 0,2 0,23 0,24 0,3 0,32 0,37 0,33  )13(ن إ  ق
 0,13 0,12 0,1 0,11 0,13 0,15 0,18  )05(ن إ  ق
 1,09 1,13 1,16 1,33 1,44 1,52 1,51  )02(ن إ  ق

عالمجمو   2,02 2,04 1,89 1,74 1,5 1,48 1,42 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 0,15 0,15 0,15 0,16 0,18 0,21 0,18  )13(ن إ  ق
 0,17 0,17 0,18 0,17 0,19 0,16 0,18  )05(ن إ  ق
 1,03 0,98 0,98 0,98 1,02 1,13 1,01  )02(ن إ  ق

 1,35 1,3 1,31 1,31 1,39 1,5 1,37 المجموع

 %: الوحدة

http://www.ons.dz/-Compte-de-
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  : اجلدول ميكن مالحظة ما يليمن 

  بالنسبة لقطاع اخلشب والورق والفلني وزيادة على ضعف مسامهته يف توليد إمجايل القيمة املضافة فإن
املالحظ من القيم أن االجتاه العام ملسامهته متناقص خالل الفرتة املعنية، وسجلت أعلى مسامهة للقطاع بـ 

 .2002سنة  % 0.37

 زيادة على ضعف مسامهة و  2005- 2001 الفرتةالل أما بالنسبة لقطاع املناجم واملقالع فنالحظ أنه خ
يف شكل جندها تتطور  2014وحىت  2006القطاع فإن هذه املسامهة يف تناقص مستمر، وبدء من 

 . % 0.19قدرها  2010اجتاه عام متزايد، وسجلت أعلى مسامهة سنة 

  ضافة بالنسبة لقطاعات هذه أما قطاع الطاقة واملياه فيالحظ أنه صاحب أكرب مسامهة يف توليد القيمة امل
موعة األوىل ، %1.52بـنسبة  2002ذات اجتاه عام متناقص، وقد سجلت أعلى مسامهة سنة وهي  ا

 .2013و 2012و 2011سجلت خالل السنوات  %0.98يف حني أن أدىن مسامهة قدرها 

موعة األوىل  فإنويف احملصلة  ال تتعدى  االمجاليةيف توليد  القيمة املضافة ) وهي جمتمعة(مسامهة قطاعات ا
ا تأخذ اجتاه عام متناقص كما )2002سنة ( 2.04%   .  اآليتيوضحه الشكل ، وزيادة على ذلك فإ

  مساهمة قطاعات المجموعة األولى في توليد القيمة المضافة االجماليةتطور ): 1-4(الشكل رقم 
  . 2014-2001خالل الفترة 

  
  ).29-4(من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم  : المصدر

 : الثانية قطاعات المجموعةـــــ  ثانيا

 مسامهةيبني تطور ) 30-4(واألشغال العمومية البرتولية فقط، واجلدول رقم  اخلدماتوهي تضم قطاع 
  :القطاع يف توليد القيمة املضافة االمجالية

 %: الوحدة
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تطور مساهمة المجموعة الثانية في توليد القيمة المضافة االجمالية خالل الفترة  ):30-4(الجدول رقم 
)2001 -2014 (  

  

  

  

من إعداد الباحث باالعتماد على جدول حساب االنتاج و حساب االستغالل حسب قطاع النشاط : المصدر
  .2014إىل  2001والقطاع القانوين للسنوات من 

يتضح من اجلدول أن قطاع اخلدمات واألشغال العمومية البرتولية هو اآلخر يساهم مبعدالت ضعيفة يف توليد 
، كما أن االجتاه 2009سنة  % 1.18أن أفضل مسامهة له قدرت بـ  يالحظإمجايل القيمة املضافة، حيث 

  .العام ملسامهته متناقص كما يتضح من القيم باجلدول

 :الثالثة المجموعةقطاعات ـــــ  ثالثا

بيني تطور مسامهة ) 31- 4(وتضم قطاعي صناعة اجللود واألحذية واخلشب والورق والفلني، واجلدول رقم 
  .االمجالية املضافةالقطاعني يف توليد القيمة 

تطور مساهمة قطاعات المجموعة الثالثة في توليد القيمة المضافة االجمالية  ):31-4(الجدول رقم 
  )2014- 2001(خالل الفترة 

  

  

  

  

  
و حساب االستغالل حسب قطاع النشاط من إعداد الباحث باالعتماد على جدول حساب االنتاج : المصدر

  .2014إىل  2001والقطاع القانوين للسنوات من 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 1,15 0,88 0,92 0,97 1,03 1,1 1,11  )04(ن إ  ق

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 0,48 0,45 0,64 0,63 0,66 1,18 0,93  )04(ن إ  ق

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07 0,07  )12(ن إ  ق
 0,16 0,19 0,22 0,26 0,31 0,33 0,35  )11(ن إ  ق

عالمجمو   0,42 0,4 0,37 0,31 0,26 0,23 0,19 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03  )12(ن إ  ق
 0,11 0,11 0,11 0,12 0,14 0,18 0,14  )11(ن إ  ق

 0,13 0,13 0,13 0,14 0,17 0,21 0,17 المجموع

 %: الوحدة

 %: الوحدة
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  :من اجلدول ميكن مالحظة ما يلي

 لقطاع صناعة اجللود واألحذية وزيادة على الضعف الشديد ملسامهته يف توليد إمجايل القيمة  بالنسبة
ا متناقصة بشكل مستمر، حيث بعد أن كانت تقد  2001سنة  %0.07ر بـ املضافة نالحظ أ

  .2014سنة  %0.02اخنفضت إىل 
  بالنسبة لقطاع الصناعات النسيجية فإن مسامهته تزيد عن مسامهة قطاع صناعة اجللود واألحذية، ومع

ذلك فهو اآلخر يساهم بنسب ضعيفة يف توليد القيمة املضافة وباجتاه عام متناقص خالل السنوات 
  .املعنية

موعة الثالثة يف توليد القيمة املضافة االمجالية متناقص، ويف احملصلة جند االجتا ه العام ملسامهة قطاعات ا
، 2014سنة  %0.13مث ما لبثت تتناقص حىت بلغت  %0.42بـ  2001حيث سجلت أعلى مسامهة سنة 

  .والشكل اآليت يوضح ذلك

توليد القيمة المضافة االجمالية في  قطاعات المجموعة الثالثة فيتطور مساهمة ): 2 -4(الشكل رقم 
  2014- 2001الجزائر خالل الفترة 

  
 ).31-4(من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم : المصدر

 :الرابعة قطاعات المجموعة ـــــ  رابعا

يف توليد  القطاعيبني تطور مسامهة ) 32- 4(فقط، واجلدول رقم  الكيمياء واملطاط والبالستيكتضم قطاع و 
، ومن خالله يتضح أن قطاع الكيمياء واملطاط والبالستيك وكالقطاعات السابقة يساهم االمجاليةالقيمة املضافة 

بنسبة قدرها   2002يف توليد القيمة املضافة االمجالية، وسجلت أفضل مسامهة له سنة  ضعيفةمبعدالت 
0.62% ،   

  

 %: الوحدة
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تطور مساهمة قطاعات المجموعة الرابعة في توليد القيمة المضافة االجمالية  ):32-4(الجدول رقم 
  )  2014- 2001(خالل الفترة 

  

  

  

من إعداد الباحث باالعتماد على جدول حساب االنتاج و حساب االستغالل حسب قطاع النشاط : المصدر
  .2014إىل  2001والقطاع القانوين للسنوات من 

 :قطاعات المجموعة  الخامسةـــــ  خامسا

، واألشغال العمومية واإللكرتونيةالصناعات احلديدية واملعدنية وامليكانيكية والكهربائية قطاعات  وتضم
يبني مسامهة كل قطاع واملسامهة االمجالية يف توليد القيمة املضافة ) 33-4(والصناعات الغذائية، واجلدول رقم 

  .االمجالية

تطور مساهمة قطاعات المجموعة الخامسة في توليد القيمة المضافة االجمالية  ):33-4(الجدول رقم 
  )2014- 2001(الفترة خالل 

  

  

  

  

  

  

إعداد الباحث باالعتماد على جدول حساب االنتاج و حساب االستغالل حسب قطاع النشاط من : المصدر
  .2014إىل  2001والقطاع القانوين للسنوات من 

  :من اجلدول ميكن مالحظة ما يلي

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
) 09(ق ن إ   0,54 0,62 0,55 0,51 0,42 0,48 0,46 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
) 09(ق ن إ   0,45 0,56 0,5 0,47 0,47 0,51 0,49 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
) 06(ق ن إ   0,98 0,94 0,88 0,81 0,68 0,62 0,67 
) 08(ق ن إ   9,28 10,15 9,33 8,99 7,85 8,32 9,13 
) 10(ق ن إ   3,15 3,16 2,76 2,5 2,15 1,99 1,95 

 11,75 10,93 10,68 12,3 12,97 14,25 13,41 المجموع
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
) 06(ق ن إ   0,69 1,03 0,87 0,8 0,78 0,81 0,84 
) 08(ق ن إ   9,34 12,42 12,37 11,19 11,3 12,21 13,06 
) 10(ق ن إ   1,76 2,34 2,22 2,06 2,13 2,22 2,22 

 16,12 15,24 14,21 14,05 15,46 15,79 11,79 المجموع

 %: الوحدة

 %: الوحدة
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  يتضح أنه يساهم بنسب  الصناعات احلديدية واملعدنية وامليكانيكية والكهربائية وااللكرتونيةبالنسبة لقطاع
، %1.03بنسبة قدرها  2009يف توليد إمجايل القيمة املضافة، وسجلت أفضل مسامهة له سنة  ضعيفة

هذا زيادة على تسجيله خلسائر خالل معظم السنوات وهو ما يعين األداء الضعيف هلذا القطاع  هذه (
 ) .نتيجة مهمة من بني نتائج هذه الدراسة

   موعات اخلمس، نالحظ أنه يساهم  كلأما بالنسبة لقطاع األشغال العمومية وعلى خالف قطاعات ا
تسجيل أعلى معدل قدره  2014مبعدالت مقبولة يف توليد القيمة املضافة االمجالية وشهدت سنة 

 .، كما يالحظ أن االجتاه العام لتطور مسامهة القطاع متزايد13.06%
  توليد القيمة املضافة، غري أن  أما قطاع الصناعات الغذائية فنجده هو اآلخر يساهم مبعدالت ضعيفة يف

سنة له ، وسجلت أفضل مسامهة )08باستثناء قطاع (مسامهته تزيد عن مسامهة القطاعات السابقة 
، وخبصوص تطور مسامهته جندها تأخذ إجتاه عام متناقص كما يتضح من %3.16قدرها  2002

 . النسب املوضحة يف اجلدول

موعة أن  كماتساهم مبعدالت متوسطة يف توليد القيمة املضافة االمجالية،   ويف احملصلة فإن القطاعات هذه ا
  : ، والشكل اآليت يبني ذلك)هو املسبب األول) 08(ق ن إ (االجتاه العام لتطور املسامهة متزايد 

في توليد القيمة المضافة االجمالية  الخامسةقطاعات المجموعة تطور مساهمة ): 34 -4(الشكل رقم 
   2014-2001في الجزائر خالل الفترة 

  
  )33-4(باالعتماد على اجلدول رقم الباحث عداد إمن  :المصدر

ا  موعة األوىل زيادة على قدر موعة اخلامسة، جند  أن قطاعات ا أهم ما نالحظه وباستبعاد قطاعات ا
موعات األربع (حتتل الريادة ) جمتمعة(األمامي واخللفي فهي أيضا املرتفعة على تطوير التشابك  بني قطاعات ا

موعة ))4- 4(الشكل (يف توليد القيمة املضافة كما نالحظه من اجلداول السابقة ) األوىل ، مث تلتها قطاعات ا
موعة الرابعة ثانيا 2014-2013باستثناء سنيت (الثانية    ).ثالثا(موعة الرابعة مث قطاعات ا) حيث حلت ا

 %: الوحدة
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مقارنة بين مساهمة المجموعات األربع األولى في توليد القيمة المضافة االجمالية ): 4-4(الشكل رقم 
   )2014- 2001(خالل الفترة 

  
  ).32-4(و) 31-4(و) 30-4(و) 29-4(عداد الباحث باالعتماد على اجلداول  إمن : المصدر

  .كتلة األجورإجمالي  في  قطاعاتالمساهمة : الثانيالمطلب 

إن دراسة مسامهة القطاعات يف إمجايل كتلة األجور اخلاصة بقطاعات النشاط االقتصادي تعدل كأساس 
  .ملعرفة مدى قدرة القطاعات على زيادة االستخدام والتقليص من معدالت البطالة

 :قطاعات المجموعة األولى ـــــ  أوال

يعرض تطور مسامهة قطاعات النشاط االقتصادي املشكلة للمجموعة األوىل يف كتلة ) 34-4(اجلدول رقم 
  .االجور االمجالية كل على حدة، زيادة على عرضه ملسامهة القطاعات جمتمعة

  :من اجلدول ميكن مالحظة ما يلي

  فإن األجور بالنسبة لقطاع صناعة اخلشب والورق والفلني زيادة على ضعف مسامهته يف إمجايل كتلة
، يف حني %1.39قدرت بـ  2002متناقص، ويالحظ أن أعلى مسامهة سجلت سنة  العام هااجتاه

 . %0.58أدىن مسامهة قدرها  2014شهدت سنة 

 أن مسامهته أضعف من مسامهة قطاع اخلشب والورق  النسبة لقطاع املناجم واملقالع فاملالحظأما ب
يأخذ شكل متناقص، وسجلت أعلى مسامهة سنة ه لعام ملسامهتوالفلني، وزيادة على ذلك فإن االجتاه ا

 .%0.47قدرها و  2014يف حني أدىن مسامهة سجلت سنة  % 0.71قدرها  2001

  موعة األوىل أما قطاع الطاقة واملياه فنجده أكرب القطاعات مسامهة يف كتلة األجور من بني قطاعات ا
، حيث ان االجتاه  العام ملسامهته أخذ شكل متزايد من )مشكل الرحبية السالبة تقابلهذه نتيجة مهمة (

، يف حني أصبح )%3.22سجلت أعلى مسامهة يف هذه السنة قدرها ( 2009حىت سنة  2001سنة 
 . االجتاه العام يف باقي السنوات متناقص

 %: الوحدة
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االجور خالل مساهمة قطاعات المجموعة األولى في إجمالي كتلة تطور ): 34-4(الجدول رقم 
  )2014- 2001(الفترة 

  

  

  

  

  

  

باالعتماد على جدول حساب االنتاج و حساب االستغالل حسب قطاع النشاط من إعداد الباحث : المصدر
  .2014إىل  2001والقطاع القانوين للسنوات من 

موعة األوىل قطاعات  مسامهة ويف احملصلة فإن شهدت نوع من االستقرار يف إمجايل كتلة األجور ) جمتمعة(ا
، يف حني أصبحت تتجه )5-4(كل رقم كما هو واضح يف الش  2009 -2001والثبات خالل الفرتة 

يف حني  ،%4.72بـ  تسجيل أعلى مسامهة قدرها 2001للتناقص خالل الفرتة املتبقية، وشهدت سنة 
  .%3.7وقدرها  2013سجلت أدىن مسامهة سنة 

تطور مساهمة قطاعات المجموعة األولى في إجمالي كتلة األجور خالل الفترة ) 5-4(الشكل رقم 
2001-2014.  

  
  ).34-4(عداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم إمن  :المصدر

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 0,9 1,07 1,15 1,25 1,32 1,39 1,37  )13(ن إ  ق
 0,54 0,52 0,51 0,52 0,56 0,59 0,71  )05(ن إ  ق
 3,07 2,86 2,83 2,69 2,6 2,55 2,64  )02(ن إ  ق

عالمجمو   4,72 4,53 4,48 4,46 4,49 4,45 4,51 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 0,58 0,59 0,64 0,73 0,7 0,75 0,84  )13(ن إ  ق
 0,47 0,48 0,52 0,57 0,47 0,5 0,5  )05(ن إ  ق
 2,66 2,63 2,99 2,81 2,71 3,22 3,07  )02(ن إ  ق

 3,71 3,7 4,15 4,11 3,88 4,47 4,41 المجموع

 %: الوحدة

 %: الوحدة
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 :قطاعات المجموعة الثانيةـــــ  ثاثيا

موعة الثانية ) 35-4(اجلدول رقم يبني   العموميةقطاع اخلدمات واألشغال (تطور مسامهة قطاعات ا
  .االقتصادي النشاطيف إمجايل كتلة أجور قطاعات ) البرتولية

تطور مساهمة قطاعات المجموعة الثانية في إجمالي كتلة االجور خالل الفترة ): 35-4(الجدول رقم 
)2001 -2014(  

  

  
  

من إعداد الباحث باالعتماد على جدول حساب االنتاج و حساب االستغالل حسب قطاع النشاط : المصدر
  .2014إىل  2001والقطاع القانوين للسنوات من 

يف  ضعيفةأن قطاع اخلدمات واألشغال العمومية البرتولية هو اآلخر يساهم مبعدالت  يتضحمن اجلدول 
موع األوىل ) على حدة(أفضل من مسامهة كل قطاع  فهيومع ذلك إمجايل كتلة األجور،  من قطاعات ا

وسجلت حيث كانت مسامهة قطاع الطاقة واملياه أكرب،  2009و 2007وخالل كل السنوات باستثناء سنيت 
،  %2.94بـ   2005سنة  سجلت ، يف حني أدىن مسامهة%3.81بـ  2012سنة أفضل مسامهة للقطاع 

  .04يوضح مسامهة قطاع  اآليتوالشكل 

تطور مساهمة قطاع الخدمات واألشغال العمومية البترولية في إجمالي كتلة ): 6-4(الشكل رقم 
   2014- 2001األجور خالل الفترة 

  
  ).35-4(اجلدول عداد الباحث باالعتماد على إمن : المصدر

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 3,00 3,22 2,94 3,17 3,48 3,23 3,35  )04(ن إ  ق

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 3,06 3,15 3,81 3,79 2,95 3,17 3,15  )04(ن إ  ق

 %: الوحدة

 %: الوحدة
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 :الثالثة قطاعات المجموعةـــــ  ثالثا

موعة الثالثة يف) 36-4(يعرض اجلدول رقم    .االجوريف إمجايل كتلة  تطور مسامهة قطاعات ا

تطور مساهمة قطاعات المجموعة الثالثة في إجمالي كتلة االجور خالل الفترة ): 36-4(الجدول رقم 
)2001 -2014(  

  

  

  

  

  

من إعداد الباحث باالعتماد على جدول حساب االنتاج و حساب االستغالل حسب قطاع النشاط : المصدر
  .2014إىل  2001والقطاع القانوين للسنوات من 

  :من  اجلدول ميكن مالحظة ما يلي

  اجللود واألحذية وزيادة على الضعف الشديد ملسامهته يف إمجايل كتلة األجور يتبني  صناعةبالنسبة لقطاع
اخنفضت  2001سنة  %0.26متناقصة بشكل مستمر، حيث بعد أن كانت تقدر بـ  امن اجلدول أ

 .2014سنة  %0.06بـ  بالتدريج حىت أصبحت تقدر
  صناعة اجللود بالنسبة لقطاع الصناعات النسيجية ورغم كون مسامهته تزيد عن مسامهة قطاع أما

اامجايل كتلة األجور   ، فهو اآلخر يساهم بنسب ضعيفة يفواألحذية حيث بعد تتناقص باستمرار،  كما أ
  .2014سنة  %0.36بـ  اخنفضت بالتدريج حىت أصبحت تقدر 2001سنة  %1.38بـ  قدرتأن 

موعة الثالثة يف امجايل كتلة األجور متناقصة باستمرار، حيث ويف ا حملصلة يتبني أن مسامهة قطاعات ا
مث ما لبثت تتناقص باستمرار حىت بلغت  ،%1.64بـنسبة قدرها  2001سجلت أعلى مسامهة سنة 

موعة يف إمجايل كتلةمليوضح االجتاه العام  اآليت، والشكل 2014سنة  0.42%   .األجور سامهة هذه ا

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 0,1 0,13 0,16 0,16 0,17 0,19 0,26  )12(ن إ  ق
 0,69 0,86 0,97 0,98 1,18 1,26 1,38  )11(ن إ  ق

عالمجمو   1,64 1,45 1,35 1,14 1,13 0,99 0,79 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,09 0,09  )12(ن إ  ق
 0,36 0,37 0,4 0,47 0,52 0,61 0,63  )11(ن إ  ق

 0,42 0,43 0,46 0,54 0,6 0,7 0,72 المجموع

 %: الوحدة
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تطور مساهمة قطاعات المجموعة الثالثة في إجمالي كتلة األجور خالل الفترة ): 7-4(الشكل رقم 
2001-2014   

  
  ).36-4(من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم : المصدر

 :قطاعات المجموعة الرابعةـــــ  رابعا

موع قطاعا    .األجوريبني مسامهته يف إمجايل كتلة ) 37-4(واجلدول رقم  واحداتضم هذه ا

تطور مساهمة قطاعات المجموعة الرابعة في إجمالي كتلة االجور خالل الفترة  ):37-4(الجدول رقم 
)2001 -2014(  

  

  
من إعداد الباحث باالعتماد على جدول حساب االنتاج و حساب االستغالل حسب قطاع النشاط : المصدر

  .2014إىل  2001والقطاع القانوين للسنوات من 

من  اجلدول يتبني أن قطاع  الكيمياء واملطاط والبالستيك وكالقطاعات السابقة يساهم مبعدالت ضعيفة يف 
، كما يتبني من تطور %1.95بنسبة قدرها  2002إمجايل كتلة األجور، وسجلت أفضل مسامهة له سنة 

  ).والشكل اآليت يبني ذلك(نسب مسامهته أن هلا اجتاه عام متناقص 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
) 09(ق ن إ   1,8 1,95 1,67 1,61 1,62 1,55 1,35 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
) 09(ق ن إ   1,39 1,36 1,28 1,31 1,2 1,4 1,28 

 %: الوحدة

 %: الوحدة
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جور خالل الكيمياء والمطاط والبالستيك في إجمالي كتلة األ قطاع تطور مساهمة): 8-4(الشكل رقم 
   2014 – 2001الفترة 

 
  ).37-4(من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم : المصدر

 :الخامسة  قطاعات المجموعةـــــ  خامسا

موعة تضم ثالث قطاعات، واجلدول رقم    . األجوريبني مسامهتها يف إمجايل كتلة ) 38-4(هذه ا

مساهمة قطاعات المجموعة الخامسة في إجمالي كتلة االجور خالل الفترة  ):38-4(الجدول رقم 
)2001 -2014(  

  
  

  
  
  
  
  

من إعداد الباحث باالعتماد على جدول حساب االنتاج و حساب االستغالل حسب قطاع النشاط : المصدر
  .2014إىل  2001والقطاع القانوين للسنوات من 

  :اجلدول ميكن مالحظة ما يليمن 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
) 06(ق ن إ   3,93 3,27 3,37 3,25 3,23 3,01 3,1 
) 08(ق ن إ   28,74 30,49 30,61 32,64 32,91 33,43 35,93 
) 10(ق ن إ   4,25 4,03 3,92 3,66 3,48 2,97 2,87 

 41,9 39,41 39,62 39,55 37,9 37,79 36,92 المجموع
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
) 06(ق ن إ   3,44 3,34 3,35 3,83 3,02 3,06 3,1 
) 08(ق ن إ   35,68 37,42 37,78 34,64 35,42 35,35 35,15 
) 10(ق ن إ   2,75 2,88 2,63 2,6 2,47 2,53 2,83 

 41,08 40,94 40,91 41,07 43,76 43,64 41,87 المجموع

 %: الوحدة

 %: الوحدة
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  نالحظ أن  الصناعات احلديدية واملعدنية وامليكانيكية والكهربائية وااللكرتونيةبالنسبة لقطاع صناعات
، يف حني أن أدىن 2001كأفضل معدل سنة   %3.93يف إمجايل كتلة األجور ال تتعدى نسبة مسامهته 

سجيله خلسائر خالل معظم السنوات وهو هذا زيادة على ت(. 2006سنة  %3.01مسامهة قدرت بـ 
 .) ما يعين األداء الضعيف هلذا القطاع  هذه نتيجة مهمة من بني نتائج هذه الدراسة

  موعات اخلمس يتبني من اجلدول أما بالنسبة لقطاع األشغال العمومية وعلى خالف باقي قطاعات ا
تسجيل أعلى مسامهة إذ  2010سنة أنه يساهم مبعدالت مرتفعة يف إمجايل كتلة األجور، وشهدت 

، كما %28.74بنسبة قدرها   2001، يف حني سجلت أدىن مسامهة سنة %37.78قدرت بـ 
 يالحظ أن االجتاه العام لتطور مسامهة القطاع متزايد،  

   4.25بنسبة قدرها  2001أما قطاع الصناعات الغذائية فيتضح أن أفضل مسامهة له سجلت سنة%   ،
، لذا فإن تطور مسامهة القطاع %2.47بنسبة قدرها   2012مسامهة سجلت سنة يف حني أدىن 

 . جندها تأخذ إجتاه عام متناقص كما يتضح من النسب املوضحة يف اجلدول

موعة تساهم مبعدالت  إمجايل كتلة األجور بلغت أقصاها سنة يف  مرتفعةويف احملصلة فإن قطاعات هذه ا
موعةلتطور   العام االجتاه كما أن،  %43.76بنسبة قدرها  2010 هو املسبب  08قطاع (متزايد  مسامهة ا

  . )األول

تطور مساهمة قطاعات المجموعة الخامسة في إجمالي كتلة االجور خالل الفترة  ):9-4(رقم  الشكل
)2001 -2014 (  

  
  ).38-4(من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم : المصدر

موعة اخلامسة، جند أن قطاعات )) 10-4(أو الشكل رقم (مما سبق أهم ما نالحظه  وباستبعاد قطاعات ا
ا املرتفعة على تطوير التشابك األمامي واخللفي فهي أيضا  موعة األوىل زيادة على قدر حتتل الريادة ) جمتمعة(ا

 %: الوحدة
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259 

موعات األربع األوىل( موعة الثانية املسامهة يف إمجايف ) بني قطاعات ا ممثلة (يل كتلة األجور، يف حني حلت ا
موعة الرابعة ثالثا، كما نالحظه من ) 04بقطاع  موعة الثالثة رابعا وحلت قطاعات ا ثانيا وحلت قطاعات ا

  .اجلداول السابقة

خالل  األجور إجمالي كتلةمقارنة بين مساهمة المجموعات األربع األولى في ): 10-4(الشكل رقم 
   )2014- 2001(الفترة 

  
  ).37-4(و) 36-4(و) 35-4(و) 34-4(عداد الباحث باالعتماد على اجلداول  إمن : المصدر

   . المالية لقطاعات المجموعات الخمس االولى ةدراسة المردودي :المطلب الثالث

االستمرار والتوسع سنتطرق فيما يلي للمقارنة بني مردودية القطاعات ومن مث حتديد أيها أكثر قدرة على 
، وألجل ذلك مت اعتماد مقياس متوسط صايف نتيجة 2014-2001لقياس مردودية كل قطاع خالل الفرتة 

  :دج مستثمر يف كل قطاع على حدة، وذلك وفق العالقة اآلتية 1االستغالل لكل 

  تكاليف االستغالل/ صايف نتيجة االستغالل= دج مستثمر 1متوسط صايف نتيجة االستغالل لـ 

صايف منح (وتتمثل تكاليف االستغالل يف جمموع اهتالك رأس املال الثابت والضرائب املتعلقة باالنتاج 
  ). االجتماعية املسامهات ذلك يف مبا(وأجور املوظفني ) التشغيل

 :قطاعات المجموعة األولىـــــ  أوال

دج مستثمر يف كل قطاع من قطاعات  1االستغالل لكل متوسط صايف نتيجة ) 39-4(يبني اجلدول رقم 
موعة األوىل   .ا

 %: الوحدة
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 مستثمر في قطاعات المجوعة األولى خاللدينار  1متوسط لكل ربح التطور ): 39-4(الجدول رقم 
  ) 2014- 2001(الفترة 

  

  

  

  

  

  .بامللحق) 51(من إعداد الباحث باالعتماد على  اجلدول رقم  :المصدر

موعة األوىل خالل السنوات اخلمس األخري يتبني أن من اجلدول و  متوسط صايف باملقارنة بني قطاعات ا
دج  1متوسط صايف نتيجة االستغالل لـ يف قطاع املناجم واملقالع يفوق  دج مستثمر 1نتيجة االستغالل لـ 

أي أن قطاع املقالع  ،)أصال سجل خسارة(يف قطاع اخلشب والورق والفلني وكذلك قطاع الطاقة واملياه  مستثمر
وره تفوق مردوديته واملناجم له مردودية مالية تفوق املردودية املالية لقطاع اخلشب والورق والفلينن وهذا األخري بد

فنالحظ أن متوسط صايف نتيجة ) الثالث(املالية مردودية قطاع الطاقة واملياه، اما خالل السنوات األوىل 
دج مستثمر يف قطاع الطاقة واملياه كان يفوق ما هو عليه يف قطاعي املقالع واملناجم وصناعة  1االستغالل لـ 

د سجل على االطالق كان يف قطاع املقالع واملناجم سنة اخلشب والورق والفلني، ويالحظ أن أفضل عائ
  .دج مستثمر 1دج كمتوسط عن كل  1بـ  2008

يف كل قطاع على حدة فمن اجلدول  دج مستثمر 1متوسط صايف نتيجة االستغالل لـ  أما خبصوص تطور  
  :  يتبني ما يلي

  ملتوسط صايف نتيجة االستغالل بالنسبة لقطاع اخلشب والورق والفلني يتضح أنه حقق مستويات موجبة
يف هذا القطاع عرف  دج مستثمر 1متوسط صايف نتيجة االستغالل لـكل خالل كل السنوات، كما أن 

سنة  0.45، مث اخنفض إىل 2009دج سنة  0.5إىل  2001دج سنة  0.16تزايد مستمر من 
 2013و 2012دج سنيت  0.39مث ارتفع واستقر عند  2011دج سنة  0.31مث إىل  2010

مل قدرة هذا القطاع على (، 2014دج سنة  0.39لينخفض جمددا إىل  وهو ما يعين يف ا
 ).االستمرارية

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 0,46 0,43 0,39 0,34 0,3 0,26 0,16  )13(ن إ  ق
 0,47 0,41 0,2 0,14 0,22 0,23 0,14  )05(ن إ  ق
 0,15 0,31 0,29 0,33 0,34 0,37 0,36  )02(ن إ  ق

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 0,38 0,39 0,39 0,31 0,45 0,5 0,45  )13(ن إ  ق
 0,63 0,58 0,69 0,55 0,77 0,38 1  )05(ن إ  ق
 0,01- 0,01- 0,02- 0,07- 0,1 0,05- 0,08  )02(ن إ  ق

دج: الوحدة  
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   ،وقد أما بالنسبة لقطاع املناجم واملقالع فنجده هو اآلخر حقق مستويات موجبة خالل كل السنوات
 1 حيث أن كل مستوى،واليت شهدت أكرب  2008حىت  2001بدءا من  ةتزايدم ستوياتسجلت م

دج سنة  0.38إىل  العائد، مث اخنفض يف متوسط كصايف نتيجة استغالل دج 1 دج مستثمر تعطي
 ،2008بعدها متذبذب يف باقي السنوات مع مالحظة أنه يفوق ما كان عليه قبل   وبقي  2009

 غري أن اجتاهها  2008- 2001خالل الفرتة  موجبة مستوياتياه فيتبني أنه حقق أما قطاع الطاقة وامل
يف  2001دج سنة  0.36بـ  متوسط صايف نتيجة االستغالل لكل دينار مستثمر قدر إذتناقص، مالعام 

مستويات سالبة ، يف حني شهدت السنوات األربع األخرية تسجيل  2008دج سنة  0.08حني قدر بـ 
لتبلغ  هذه اخلسارة دج مث اخنفضت 0.07بـ  2007دينار مستثمر كان أكربها سنة  عن كل )خسارة(

 .2014و  2013سنيت   0.01

 05أو  13دج مستثمر يف قطاعي  1جممل القول أن مستويات متوسط صايف نتيجة االستغالل لـكل 
طاعني، أما قطاع الطاقة خالل كل السنوات تعكس مدى امكانية استمرار وتوسيع املشاريع االستثمارية يف الق

ليس اخنفاض القيمة املضافة اليت ) 11-4(واملياه فقد حقق خسائر متتالية وسببها كما يتضح من الشكل رقم 
،  بل هو التوسع يف التكاليف واليت أصبحت تفوق القيمة 2014حىت  2009تزايدت باستمرار بدء من 

   .املضافة للقطاع

المضافة وإجمالي التكاليف في قطاع الطاقة والمياه خالل الفترة تطور القيمة ): 11-4(الشكل رقم 
  )بالمليون دينار جزائري. (2001-2014

  
  .بامللحق) 51(من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم : المصدر
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 :قطاعات المجموعة الثانيةـــــ  ثانيا

تطور متوسط الربح الصايف لكل دينار مستثمر يف قطاع اخلدمات واألشغال ) 40-4(يبني اجلدول رقم 
  . 2014-2001العمومية البرتولية خالل الفرتة 

في قطاع الخدمات واألشغال مستثمر دينار  1المتوسط لكل ربح التطور ): 40-4(الجدول رقم 
  .)2014- 2001(الفترة  العمومية البترولية خالل

  

  

  

  .بامللحق) 51(من إعداد الباحث باالعتماد على  اجلدول رقم  :المصدر

يتضح أن القطاع سجل مستويات ربح متوسطة موجبة ومتزايدة عن كل دينار مستثمر ) 40-4(من اجلدول 
نالحظ أنه سجل مستويات  2014وحىت  2008، أما بدء من سنة 2007-2001وذلك خالل الفرتة 

 بشكل رئيس للتوسع) اخلسارة(، ويرجع هذا 2014دج سنة  0.58خسارة متزايدة حىت بلغت أقصاها بـ 
  ).12-4(الكبري يف التكاليف زيادة على تناقص القيمة املضافة كما يتضح من الشكل رقم 

تطور القيمة المضافة وإجمالي التكاليف في قطاع الخدمات واألشغال العمومية ): 12-4(الشكل رقم 
  )بالمليون دينار جزائري. (2014-2001البترولية خالل الفترة 

  
  .بامللحق)  51(باالعتماد على اجلدول رقم من إعداد الباحث : المصدر

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 0,29 0,31 0,16 0,16 0,13 0,15 0,07  )04(ن إ  ق

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 0,58- 0,49- 0,28- 0,21- 0,21- 0,17- 0,11-  )04(ن إ  ق

دج: الوحدة  
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تصبح إمجايل التكاليف أكرب من القيمة املضافة  2009إىل  2008حيث من الشكل نالحظ أنه بدء من 
مع بقاء التكاليف أكرب من القيمة املضافة ويف باقي السنوات  2010وكالمها متزايد، مث يتناقصان خالل سنة 

مع بقاءها أقل من  (يف حني شهدت القيمة املضافة ارتفاعيني متتاليني نالحظ ارتفاع مستمر للتكاليف 
، لرتتفع بعد 2004اخنفاض كبري مل تسجل مثله منذ  2013لتشهد سنة  2012و 2011سنيت ) التكاليف

لكن مبستوى ضعيف، كل هذا ساهم يف تزايد متوسط اخلسارة خالل السنوات األخري  2014ذلك سنة 
  ).كاليف ويف نفس الوقت اخنفاض القيمة املضافةالسبب هو تزايد الت(

ا الفرعية ) 13 - 4(ومن الشكل رقم  + األجور(والذي يبني تطور كل من إمجايل التكاليف مع مركبا
نالحظ أن التكاليف الكلية تتغري بشكل طردي مع خمصصات اهتالك رأس املال ) ضرائب االنتاج+االهتالك
وهو ما يعين التوسع يف جتديد رأس املال الثابت، أي أن املسبب الرئيس ) لعامللمنحنيني نفس االجتاه ا(الثابت 

زيادة على تناقص القيمة ) يتجلى من إرتفاع خمصصات االهتالك(للخسارة هو التوسع يف رأس املال الثابت 
  . املضافة

ال العمومية تطور اجمالي التكاليف ومكوناتها الفرعية في قطاع الخدمات واألشغ): 13-4(الشكل رقم 
  )بالمليون دينار جزائري. (2014-2001البترولية خالل الفترة 

  
  .بامللحق) 52(من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم : املصدر

 : قطاعات المجموعة الثالثةـــــ  ثالثا

موعة الثالثة يقطاع كل دينار مستثمر يفل املتوسط الربح  )41-4(يبني اجلدول رقم    .ا
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في قطاعات المجوعة الثالثة خالل     مستثمر دينار  1متوسط لكل ربح التطور  ):41-4(الجدول رقم 
  )2014- 2001(الفترة 

  

  

  

  

  .بامللحق)  51(من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم : المصدر

فوق ي واألحذية يف قطاع صناعة اجللود مستثمردج  1أن الربح املتوسط لكل باملقارنة بني القطاعني جند 
وزيادة على ذلك نالحظ أن الربح املتوسط دينار مستثمر يف قطاع الصناعات النسيجية،  1الربح املتوسط لـ 

موعتني األوىل  دج مستثمر 1دج مستثمر يف قطاع صناعة اجللود واألحذية يفوق ربح  1لكل  يف قطاعات ا
  .)حيث جند ان ربح قطاع الطاقة واملياه أكرب 2001باستثناء سنة (السنوات والثانية وذلك خالل كل 

فمن ة يف كل قطاع على حد دج مستثمر 1متوسط صايف نتيجة االستغالل لـكل  تطور أما خبصوص 
  :  اجلدول نالحظ

  حيث 14بالنسبة لقطاع صناعة اجللود واألحذية فنالحظ تسجيله ملستويات موجبة خالل السنوات ،
جنده يقدر بـ  2001دج سنة  0.29دج مستثمر يف القطاع  يقدر بـ  1د أن كان الربح املتوسط لكل بع

 ، أي ان له اجتاه عام متزايد2014سنة  1.03
  كما ان 14فنالحظ تسجيله ملستويات موجبة خالل السنوات وبالنسبة لقطاع الصناعات النسيجية ،

بـ  2001، حيث بعد أن كان يقدر سنة ستثمر  متزايداالجتاه ملتوسط الربح الناتج عن كل دينار م
 .2014سنة  0.5دج جنده يقدر بـ  0.02

 :قطاعات المجموعة الرابعة ـــــ  رابعا

الكيمياء يف قطاع  دج مستثمر 1متوسط صايف نتيجة االستغالل لـكل تطور ) 42-4(يبني اجلدول رقم 
  . 2014- 2001خالل الفرتة  واملطاط والبالستيك

  

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 0,96 0,84 0,78 0,81 0,81 0,82 0,29  )12(ن إ  ق
 0,37 0,27 0,29 0,3 0,21 0,12 0,02  )11(ن إ  ق

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 1,03 1,07 1,08 0,98 0,99 1,01 0,97  )12(ن إ  ق
 0,5 0,51 0,51 0,39 0,39 0,42 0,34  )11(ن إ  ق

دج: الوحدة  
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في قطاعات المجوعة الرابعة خالل     مستثمر دينار  1متوسط لكل ربح التطور  ):42-4(الجدول رقم 
  ) 2014- 2001(الفترة 

  

  

  

  .بامللحق)  51(من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم : المصدر

املتوسط الناتج  ربحلاالجتاه العام ل القطاع حقق أرباح خالل كل السنوات، حيث أن أنيتضح من اجلدول 
تسجيل  2012حيث شهدت سنة ، متزايد قطاع الكيمياء واملطاط والبالستيكيف ال دج مستثمر 1 عن كل

دج مث ارتفع سنة  0.53ليصبح  2013دج مث اخنفض بشكل كبري سنة  1.03قدر بـ  متوسط أكرب ربح
  .دج 0.75إىل  2014

 : قطاعات المجموعة الخامسةـــــ  خامسا

موعة  اتيف قطاع دج مستثمر 1تطور متوسط صايف نتيجة االستغالل لـكل  )43-4(يبني اجلدول رقم  ا
  .اخلامسة

في قطاعات المجوعة  دج مستثمر 1متوسط صافي نتيجة االستغالل لـكل تطور ): 43-4(الجدول رقم 
  ) 2014-2001(الخامسة خالل     الفترة 

  

  

  

  

  

  .بامللحق)  51(من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم : المصدر

  :ومن خالله  ميكن مالحظة ما يلي 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 0,96 0,82 0,53 0,52 0,54 0,3 0,28  )09(ن إ  ق

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 0,75 0,58 1,03 0,93 0,95 0,93 0,92  )09(ن إ  ق

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 0,01 0,05- 0,07- 0,03- 0,03- 0,03- 0,2-  )06(ن إ  ق

 0,76 0,79 0,7 0,66 0,75 0,73 0,74  )08(ن إ  ق

 2,39 2,44 2,17 1,91 1,93 1,86 1,76  )10(ن إ  ق
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 0,01- 0,0001- 0,08 0,09- 0,02- 0,08 0.004  )06(ن إ  ق

 1,02 0,98 1 1,01 0,94 0,86 0,83  )08(ن إ  ق

 2,66 2,71 3,04 2,62 2,69 2,39 2,37  )10(ن إ  ق

دج: الوحدة  

دج: الوحدة  



ستراتیجیة النمو غیر المتوازن  :الرابعالفصل                       في الجزائرالقطاعات الرائدة وإ
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  يتضح أنه  الصناعات احلديدية واملعدنية وامليكانيكية والكهربائية وااللكرتونيةبالنسبة لقطاع الصناعات
، وحىت السنوات األربع اليت حقق فيها ربح فنجده ال )سنوات 10(سجل خسارة يف معظم السنوات 

 .دج كأفضل متوسط ربح 0.08يتجاوز 
  يف كل السنوات، ويتضح أن االجتاه العام ملتوسط  ربح ه سجلنأبالنسبة لقطاع األشغال العمومية نالحظ

دج خالل   0.66ال يقل عن  )املتوسط( د، كما أن هذا الربحمتزايدج مستثمر 1الربح الناتج عن كل 
 دج، 1.02قدره  2014، يف حني أن أفضل معدل سجل سنة 14كل السنوات 

  توسط االجتاه العام مل هو اآلخر سجل ربح خالل كل السنوات، كما انبالنسبة لقطاع الصناعات الغذائية
يف حني أن أكرب  دج  1.76بـ   2001وسجل ادىن مستوى سن  متزايد،مستثمر  دج  1كل ربح  

 دج، 3.04 بـ  2012سجل سنة  مستوى

دج مستثمر يف قطاع الصناعات الغذائية يفوق ربح نظريه املستثمر يف كل  1وجتدر اإلشارة إىل أن ربح 
موعات اخلمس، وهو ما ميكن اعتباره مؤشر اجيايب على امكانية توسع وتنمية هذا القطاع وهو ما  قطاعات ا

ومن مث املسامهة يف تنمية ) طلب وسيط(يسمح خبلق سوق ملنتجات قطاع الفالحة والغابات والصيد البحري 
هذا األخري، ومن مث املسامهة يف تقليل وخفض تسريب العملة للخارج من خالل تقليل استرياد املنتجات 

  . الغذائية

القيمة املضافة اخلاصة به تتزايد يتضح أن  ) 14- 4(أما قطاع الصناعات ح م م إ ك فمن الشكل رقم 
باستثناء (باستمرار خالل الفرتة املعنية غري أن إمجايل التكاليف هي األخرى تتزايد وهي تفوق القيمة املضافة 

  ).السنوات األربع اليت حتقق فيها ربح

فترة تطور القيمة المضافة وإجمالي التكاليف في قطاع  ص ح م إ ك  خالل ال): 14-4(الشكل رقم    
  )بالمليون دينار جزائري. (2001-2014

  
 

  .بامللحق)  51(من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم : المصدر
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  الرابع خالصة الفصل

يف هذا  لإلسهاممن منطق ضرورة تنويع االقتصاد اجلزائري وتقليل درجة تبعيته لعائدات احملروقات، وحماولة 
بتشخيص  2014و 2013و 2012سلوب حتليل املدخالت واملخرجات للسنوات أاجلانب مسح لنا استخدام 

كل قطاعات النشاط االقتصادي وترتيبها حسب القدرة على تعميق درجة التشابك االقتصادي معتمدين يف 
Uذلك على مؤشري األثر الكلي للسحب  U)واألثر الكلي للدفع ) ( V)ومعامالت االختالف  ( V	و	 ) ،

أكثر قبوال من ناحية الدقة والشمولية  هذه املؤشرات جمتمعة حتديد القطاعات االقتصادية الرائدة وفق حيث يعترب
" ألربت هريمشان"وينسجم مع ما توصلت إليه الدراسات املتخصصة وال سيما تلك اليت قدمها االقتصادي 

)A.Hirshman(،  اليت توصلنا إليها ومن أهم النتائج) ا يأيتم )2014بالنسبة لسنة:  

   تبويب قطاعات النشاط االقتصادي يف ست جمموعات حتوي األوىل منها ثالث قطاعات رائدة هي
أوال وثانيا  الطاقة واملياه واليت حلتقطاع صناعة اخلشب والورق والفلني وقطاع املقالع واملناجم وقطاع 

ا املشرتكة واملتمثلة يف) يف الرتتيب العام(وثالثا على الرتتيب  ا املرتفعة  مليز مقارنة مبتوسط قدرة (قدر
 ؛على تعميق درجة التشابك االقتصادي األمامي واخللفي) أمجايل القطاعات

  لوحظ أنه من ضمن أحد عشر قطاع نشاط اقتصادي األوىل وباستثناء القطاعني الذين حال يف الرتتيبني
فإن باقي ) بناء واألشغال العموميةال(والتاسع ) قطاع اخلدمات واألشغال العمومية البرتولية(الرابع 

القطاعات عبارة فروع للصناعة التحويلية، وهو ما يعين أنه ورغم بقاء أداء قطاع الصناعة التحويلية دون 
املستوى املطلوب إال أنه يعترب بصفة عامة أكثر قطاعات النشاط االقتصادي قدرة على تعميق درجة 

 ؛يالرتابط االقتصادي يف االقتصاد اجلزائر 

موعة األوىل الرائدة  املسامهة يف و يف توليد القيمة املضافة  املسامهةمن ناحية كما متت دراسة أداء قطاعات ا
 :اليت توصلنا إليها ما يأيتومن أهم النتائج  ،املالية تهامردودي باإلضافة إىل إمجايل كتلة األجور

  ا املرتفعة على موعة األوىل زيادة على قدر تطوير التشابك األمامي واخللفي فهي أيضا قطاعات ا
موعات األربع األوىل(حتتل الريادة ) جمتمعة( يف توليد القيمة املضافة ويف املسامهة يف ) بني قطاعات ا

 ؛إمجايل كتلة األجور لقطاعات النشاط االقتصادي
  النشاط  قطاعيدج مستثمر بالنسبة ل 1القيم املوجبة ملؤشر متوسط صايف نتيجة االستغالل لـكل

خالل كل السنوات تعكس مدى امكانية استمرار وتوسيع املشاريع االستثمارية  05و 13 االقتصادي 
 التكاليف إمجايل يف القطاعني، أما قطاع الطاقة واملياه فقد حقق خسائر متتالية بسبب التوسع الكبري يف

  .واليت أصبحت تفوق القيمة املضافة املتزايدة للقطاع
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  :تمهيد

 االقتصادية لعالقاتلدراسة ا واستخدامها ةالكمي باألساليبزداد يف اآلونة األخرية اهتمام االقتصاديني إ 
القرارات  سواء على املستوى الكلي أو اجلزئي، وذلك ملا متكنه من الوصول إىل نتائج دقيقة تعد كأرضية الختاذ

يف الفصل السابق ألحد هذه األساليب واملتمثل يف أسلوب حتليل املدخالت  استخدامنا، وبعد املالئمة
وفق (، وقبله اعتمدنا منهجية التكامل املشرتك يف االقتصاد اجلزائري ات الختيار القطاعات الرائدةواملخرج

مبحاولة  إطار هذا الفصلومنوذج تصحيح اخلطأ لدراسة مدى مرونة اجلهاز االنتاجي الوطين، سنقوم يف ) قراجنر
على منهجية حديثة تسمى  ذلك دنا يفوقد اعتم هم مصادر النمو االقتصادي يف اجلزائرألبناء مناذج قياسية 

واليت تسمح بفصل تأثريات األجل القصري  )ARDL( املتباطئة املوزعة الزمنية للفجوات الذايت االحندارمبنهجية 
  ).مؤشر املرونات(عن األجل الطويل ) العالقة السببية(

  :كاآليت تقسيم الفصل   متوقد  

ــــ النمو االقتصادي يف اجلزائر مصادر:  المبحث األول   .)2014-1993 (دراسة قياسية للفرتة  ــ
ـــــ االقتصادي يف اجلزائر النمو مصادر:  المبحث الثاني   .)2014-1980(دراسة قياسية للفرتة  ـ
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  ). 2014-1993(في الجزائر ـــــ دراسة قياسية للفترة  النمو االقتصادي مصادر:  المبحث األول

يف  العالقة قصرية وطويلة املدى بني النمو االقتصادي وأهم مصادره دراسةهذا املبحث  سنحاول من خالل
اجلزائر، حيث سيتم أوال اعتماد متغريين تفسرييني للنمو ممثال بالناتج احمللي اخلام احلقيقي مها إمجايل تكوين رأس 

متغريات مستقلة تتمثل يف متغري امجايل عدد  اعتماد أربعاملال الثابت احلقيقي وإمجايل عدد العمال، ليتم بعدها 
 متغري رأس املال الثابت احلقيقي للصناعات التحويلية، ومتغري رأس املال الثابت احلقيقي لقطاع اخلدماتو  العمال

ين أو متغري تراكم رأس املال الثابت احلقيقي خارج احملروقات كبديل عن املتغري  واألشغال العمومية البرتولية
السابقني،  يف حني سيتم يف احلالة الثالثة اعتماد عدة متغريات تفسريية ممثلة يف الرأس املال البشري باإلضافة 

  .للرأس املال املادي ممثل برتاكم رأس املال الثابت احلقيقي وفق كل حاالته السابقة

املستعملة يف ) ARDL(وقبل الشروع يف بناء خمتلف النماذج القياسية سنتطرق بشيء من التفصيل ملنهجية 
  . الدراسة

  ).ARDL( المتباطئة الموزعةللفجوات الزمنية االنحدار الذاتي  منهجية شرح :المطلب األول

  .وشروط تطبيقها ARDLمنهجية  خصائص: الفرع األول

أو ما يسمى بنموذج االحندار الذايت للفجوات الزمنية املوزعة  املشرتكاحلدود للتكامل  منهجية تطوير مت
، وتتميز عن باقي أساليب التكامل املشرتك مثل اجنل )2001( Pesaran et alمن قبل ) ARDL(املتباطئة 
– Johansen(وجوهانسن جيسلس )  Johansen(وجوهانسن ) Engle and Granger(جراجنر 

Juselius (متغريات النموذج مستقرة عند املستوى كانت   بامكانية تطبيقها سواء)I(0) ( أو متكاملة من
 ، كما يوفر منوذج2بطاء زمين خمتلفةإ، وميكن هلذه املتغريات أخذ فجوات 1أو مزيج بينهما) I(1)(الدرجة األوىل 

ARDL غري تقديرات علىالعينات صغرية احلجم كما أنه يسمح باحلصول  حال يف كفاءةال درجة كبرية من 
   3.الطويل املدى لنموذج متحيزة

 يثالطويل حب األجل عن القصري األجل تأثريات فصل من متكننا ARDLمنهجية  فإنوزيادة على ما سبق 
 املديني الطويل يف املستقلة املتغريات و التابع للمتغري التكاملية حتديد العالقة جيةهاملن ذهه خالل من نستطيع

                                                             
1 Hatice Pehlivan JENKINS and Salih Turan KATIRCIOGLU, The Bounds Test Approach for Cointegration and Causality 
between Financial Development, International Trade and Economic Growth: The Case of Cyprus, Journal Applied 
Economics, Routledge, volume 42,  issue 13, 2010, p 1705. 
2 Hung-Ming Wu, The Impact of Energy Consumption and Financial Development on Economic Growth in the United 
States: An ARDL Bounds Testing Approach, Journal of Business & Economic Policy, center for promoting Ideas, USA , 
Vol. 2, No. 3; September 2015, p 181. 
3  Mounir BELLOUMI,The relationship between Trade, FDI and Economic growth in Tunisia: An application of 
autoregressive distributed lag model, Economic Systems, Volume 38, Issue 2, 2014, Pages 279. 
 Available online at https://www.researchgate.net/publication/260029231  Mise à jour (27/08/2016). 

https://www.researchgate.net/publication/260029231
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 وأيضاالتابع،  املتغري املستقلة على املتغريات من كل تأثري حجم حتديد إىل باإلضافة املعادلة، نفس يف والقصري
 يف املقدرة معلماته وتعد والطويل القصري يف املديني املستقلة املتغريات معلمات تقدير نستطيع جيةهاملن ذهه وفق

 طريقة) 1987( جراجنر-اجنل مثل األخرى الطرق يف اليت تلك من اتساقا أكثر والطويل القصري املدى
    .1)1990(  جسلس -انسنهوجو  ) 1988( نسنهاجو 

  . ARDLخطوات تطبيق منهجية : الثاني الفرع

  : 2اآلتية املراحلنتبع  ARDL منهجية ستخدامال

) I(1)(أو متكاملة من الدرجة األوىل  )I(0)( التحقق من أن كل متغريات النموذج مستقرة عند املستوى  )1

 .)2(وليس أي منها متكامل من الدرجة الثانية  بينهما مزيجأو 
 :كما يلي) UECM(توصيف منوذج تصحيح اخلطأ غري املقيد  )2

푥	(واثنني مستقلني ) 푦(متغري تابع  متغريات يف النموذج ثالثوجود  بافرتاض ومع حتقق خاصية ) 푥و 	
  :ةاآلتي يعطى بالعالقة) ECM( التقليديفان منوذج تصحيح اخلطأ التكامل املشرتك بينها، 

  

∆(푦) = 훽 + 훽 ∆(푦) + 휃 ∆(푥 ) + 휗 ∆(푥 )

+ ω	퐸퐶푇 +	ε … … … … … … … … … … … … … … … … … … (II) 
 يف العالقة منوذج املربعات الصغرى عند تقديروالذي ميثل بواقي طريقة  اخلطأ تصحيح حد هو 퐸퐶푇 حيث

   :)III(املبينة يف العالقة رقم  الطويل املدى
                                          (푦) = 훼 + 훼 푥 	 + 훼 푥 	 + 푣푡… … … … … … … . … … (III) 

    :ةاآلتيحد تصحيح اخلطأ يعطى وفق العالقة وبذلك فإن 
                                      퐸퐶푇 = (푦) − (푎 + 푎 푥 	 + 푎 푥 	 ) 

                                      퐸퐶푇 = (푦) − 푎 − 푎 푥 	 − 푎 푥 	 … … . . … … … (IV) 
푎حيث أن  , 푎 , 푎 مقدرات متثل훼 ,훼 , 훼 طريقة املربعات الصغري باستعمال على التوايل.   

  

                                                             
، نابلس، فلسطین، )العلوم االنسانیة(دراسة قیاسیة، مجلة جامعة النجاح لألبحاث : دحماني ادریوش، النمواالقتصادي والبطالة في الجزائر  1

  .1313، ص 2013، )6( 27المجلد 
2 Mounir Belloumi and Atef Saad Alshehry, Sustainable Energy Development in Saudi Arabia, Journal Sustainability, 
Volume 7 )5 ( , Multidisciplinary Digital Publishing Institute ,Basel, Switzerland, 2015, p-p 5159-5160   



          ة للنمو االقتصادي في الجزائریالرئیس المصادر لتحدید دراسة قیاسیة :الخامسالفصل 

 
 

272 

، والقيام )IVالعالقة (مبا يساويه   ECTاستبدال حد تصحيح اخلطأ و ) II(وبالرجوع إىل العالقة 
    :ةاآلتيالعالقة ب املوضح ) UECM(نتحصل على منوذج تصحيح اخلطأ غري املقيد  الالزم بالتبسيط الرياضي

∆(y) = 훾 + 훾 (y) + 훾 푥 	 + 훾 푥 	 + 훽 ∆(푦) + 

+ 휃 ∆(푥 ) + 휗 ∆(푥 ) +	ε 	… … … … … … . . … . (V) 

حركية املدى  휗و 휃و  훽يف حني متثل املعلمات  العالقة طويلة األجل 훾و 훾و 훾حيث متثل املعلمات 
  .القصري

 باستخدام) UECM(لنموذج  )p,q1,q2( الفجوات الزمنية املوزعة عددهذه اخلطوة حتديد يف  كما ينبغي
 النظرية املعلومات معيار أو) SC( شوارتز معيارأو  )AIC( لمعلوماتل Akaike معيار مثل املعلومات معايري

، ومن بني النماذج املمكنة يتم اختيار النموذج )HQ( كوين-نانه املعلومات معيار وأ )BIC( االفرتاضية
  .لنخضعه للمراحل املتبقيةالذي له أدىن قيمة ملعيار املعلومات املختار وذلك 

جراء إمث ) V(من وجود خاصية التكامل املشرتك بني متغريات النموذج وذلك بتقدير النموذج  التحقق )3
  :تنياآلتيتني الفرضي اختبارعن طريق ) Bounds Test( دوداحل اختبار

  )طويلة األجل عالقةال توجد (تقول بعدم وجود تكامل مشرتك بني متغريات النموذج : )퐻( فرضية العدم

                                           퐻  : 훾 = 훾 = 0 

  ).توجد عالقة طويلة األجل(تقول بوجود تكامل مشرتك بني متغريات النموذج ): 퐻(الفرضية البديلة 

                                                 퐻  :훾 ≠ 훾 ≠ 0 
اللتني  الدنيا والعليا القيمتني احلرجتنيمع  احلسابية فيشر تتم مقارنة قيمة ولالختيار بني الفرضيتني

أن كل ) The lower critical value(حيث تفرتض القيمة احلرجة الدنيا ، Pesaran et al استخرجهما
أن  ) the upper critical value(، يف حني تفرتض القيمة احلرجة العليا  I(0)املتغريات مستقرة عند املستوى 

، ومن هذا املنطلق إذا جتاوزت قيمة احصائية فيشر احلسابية I(1)كل املتغريات متكاملة من الدرجة األوىل 
القيمة احلرجة العليا فإنه ميكن رفض الفرض الصفري أي يوجد تكامل مشرتك بني املتغريات، يف حني إذا كانت 

ن ذلك يعين عدم وجود تكامل مشرتك بني املتغريات، أما إذا قيمة فيشر احلسابية أقل من القيمة احلرجة الدنيا فإ
  .وقعت القيمة احملسوبة بني القيمتني احلرجتني فإن االختبار يكون غري حاسم
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وفق ) منوذج املستويات(يتم تقدير منوذج املدى الطويل إذا مت التأكد من وجود تكامل مشرتك بني املتغريات  )4
منوذج الفروق من الدرجة ) (II(ذج تصحيح اخلطأ املقيد املمثل بالعالقة رقم ، باإلضافة إىل منو )III(العالقة 

 ).ω(وذلك لتحديد اآلثار قصرية املدى ومعامل سرعة التصحيح املتمثل يف معامل حد تصحيح اخلطأ ) األوىل

التأكد من وجيب يف هذه املرحلة التأكد من املعنوية االحصائية ملقدرات العالقة  طويلة األجل، كما ينبغي 
وينبغي أيضا  خيتفي،بطاء حىت عدم وجود االرتباط الذايت بني األخطاء ويف حالة وجوده ينبغي زيادة فرتات اإل

 . التأكد من ثبات تباين حد اخلطأ والتوزيع الطبيعي للبواقي

 بعالتا املتغري بني والطويل القصري املدىالسببية يف  اختبار ميكن عندهاحتقق كل ما سبق  يف حال )5
  :كما يلي  ويكون ذلك  )II( املعادلة يف املمثل قيدةامل اخلطأ تصحيح منوذج باستخدام التفسريية واملتغريات

 هناك نأ القول ، وميكناخلطأ تصحيح معامل اختبار طريق عن الطويل املدىيف  السببية العالقة حتديد يتم 
 لباس ECTt-1 معامل كان إذا املختلفة التفسريية واملتغريات املتغري التابع بني طويلة يف املدى عالقة

 .٪5 معنوية مستوى عند إحصائية داللة وذواإلشارة 
  ةاآلتي الفرضياتباختبار  التفسريية املتغريات من كلو  التابع املتغري بني القصري املدى على السببيةيتم حتديد:  

  :الفروض الصفرية

  :ةاآلتي 퐻عند قبول الفرضية  yإىل x1 ال توجد سببية قراجنر من   

                                  퐻 :	휃 = 휃 … . . = 휃 = 0  

  :ةاآلتي 퐻عند قبول الفرضية  yإىل x2 ال توجد سببية قراجنر من   

                                 퐻 :	휗 = 휗 … . . = 휗 = 0  

حيث إذا كانت قيمة فيشر ، Wald testويتم اجراء االختبارين باالعتماد على احصائية فيشر يف إطار 
احلسابية أكرب من القيمة اجلدولية فإن ذلك يعين عدم امكانية قبول الفرضية الصفرية ومن مث قبول الفرضية 

  .ابع يف األجل القصريالبديلة، أي توجد سببية قراجنر من املتغري املستقل اجتاه املتغري الت

 اهليكلي االستقرار مدى حتقق خاصيةوجتدر االشارة أنه باالضافة لكل اخلطوات السابقة ينبغي أيضا دراسة 
) ARDL(املتعلق بنموذج  )ECM(تصحيح اخلطأ  والطويل اخلاصة بنموذج القصري األجلني ملقدرات
موع الرت  وللقيام بذلك املختار، موع  (CUSUM)اكمي للبواقي املعاودة يكفي إجراء باختبار ا واختبار ا

، وإذا أظهرت النتائج أن كال منحنيي االختبارين يقعان (CUSUMSQ)الرتاكمي ملربعات البواقي املعاودة 
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فهذا يعين أن مقدرات النموذج تتميز خباصية االستقرار  %5داخل احلدود احلرجة عند مستوى معنوية 
  . 1اهليكلي

أثر ترقية إجمـالي تـراكم رأس المـال الثابـت الحقيقـي علـى النمـو االقتصـادي فـي الجزائـر : المطلب الثاني 
  .2014-1993خالل الفترة 

 احلقيقي الثابت املال رأس تكوين إمجايل بنياملدى  ةوالطويل ةالقصري  دراسة العالقةسنقوم ضمن هذا العنصر ب
من جهة أخرى  2014-1993والنمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة  من جهة وإمجايل عدد العمال

سية ملا تتميز به من قدرة على جتاوز املشاكل الصيغة األ يف ذلك اعتماد، وقد مت )النموذج املقرتح األول(
ختلف القياسية، باإلضافة إىل سهولة وبساطة حساب مؤشرات املرونة اخلاصة بالناتج احمللي اخلام بالنسبة مل

  .املتغريات املستقلة ومن مث دراسة مدى استجابته للتغريات يف هذه املتغريات التفسريية

  :السالسلالخاص بالنموذج المقترح األول ودراسة استقرار  ARDLصياغة نموذج : الفرع األول
  :الخاص بالنموذج المقترح األول ARDLصياغة نموذج  ـــــ أوال

على ) p,q1,q2(للتكامل املشرتك من الرتبة   ARDLاملنهجية السابقة مت صياغة منوذج  على باالعتماد
  : اآليتالنحو 

∆(Ln	PIB) = 훾 + 훾 (Ln	PIB) + 훾 (Ln	L) + 훾 (Ln	K) + 훽 ∆(Ln	PIB)  

+ 휃 ∆(Ln	L) + 휗 ∆(Ln	K) + ε … … … . (1) 

  : حيث 

  .إمجايل عدد العمال : L	الناتج احمللي اخلام احلقيقي،       : PIB	 حد اخلطأ،     εهي الفرق األول،        ∆ 

	K :     ،إمجايل تكوين رأس املال الثابت احلقيقي Ln	 :ريتم الطبيعياللوغا  

훾	(وتقيس املعامالت  ،		훾 ،	훾 휗(العالقة طويلة األجل يف حني متثل املعامالت ) 	 ،휃 ،훽 ( حركية املدى
  . القصري للنموذج

                                                             
1 Pooja Joshi and Arun Kumar Giri, Fiscal Deficits and Stock Prices in India: Empirical Evidence, International Journal of 
Financial Studies, Volume 3 )5 ( , Multidisciplinary Digital Publishing Institute ,Basel, Switzerland, 2015, p 404. 
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 واحد إبطاء معامل هي الطويل املدى مرونةومبا أن العالقة طويلة األجل هي يف الشكل األسي فإن 
وعليه انطالقا من ، 1 واحد بإبطاء التابع املتغري معامل على مقسومًا ) سالب بإشارة مضروبًا ( التفسريية تاللمتغري 

E(تطرقنا له يف الفصل الثالث فإن مؤشري مرونة الناتج بالنسبة للعمل  هذا املفهوم ومفهوم املرونة الذي ⁄ (
E(ومرونة الناتج بالنسبة لرتاكم رأس املال الثابت احلقيقي    :يعطيان كما يلي) ⁄

                             E ⁄ = ∆ / ∆ 	    

                                         = ∆
∆

	= −(훾 /훾 ) 

                             E ⁄ = 	 ∆ ∆ 	     

                                               	= 	 ∆
∆

= −(훾 /훾 )   

  :حيث

	 ∆
∆

  .بالنسبة للعمل) الصيغة األسية(هي املشتقة اجلزئية األوىل لدالة الناتج يف املدى الطويل  
∆
∆

بالنسبة لرتاكم رأس املال ) الصيغة األسية(اجلزئية األوىل لدالة الناتج يف املدى الطويل هي املشتقة  
  .الثابت احلقيقي

  :دراسة استقرار السالسل الزمنية الخاصة بمتغيرات النموذج األول ثانيا ـــــ

) الفصل الثالث املشار اليه يف(بامللحق سيتم إجراء اختبار جذر الوحدة ) 53(باالعتماد على اجلدول رقم 
، وقد مت أخذ املتغريات بالقيمة احلقيقية 2014-1993على متغريات النموذج املقرتح األول خالل الفرتة 

  .الستبعاد آثار التضخم

  .النموذج عند مستواهادراسة استقرار سالسل متغيرات  )1
 : (퐋퐧퐏퐈퐁) دراسة استقرار متغير لوغاريتم الناتج المحلي الخام )1-1

مت إجراء اختبار جذر الوحدة باستعمال اختبار ديكي فوالر املوسع  9EViewsعلى برنامج باالعتماد 
)ADF ( على سلسلة لوغاريتم الناتج احمللي االمجايل احلقيقي(Ln PIB) ومت احلصول  ةوفق الصيغ الثالث، وذلك
  : اآليتى النتائج املوضحة يف اجلدول لع

  
                                                             

لد : خالد حممد السواعي، أثر حترير التجارة والتطور املايل على النمو االقتصادي  1 لة األردنية للعلوم االقتصادية، األردن، ا ، ص 2015، 1 العدد 2دراسة حالة األردن، ا
21.  



          ة للنمو االقتصادي في الجزائریالرئیس المصادر لتحدید دراسة قیاسیة :الخامسالفصل 

 
 

276 

  .  ADFباستخدام إختبار  (퐋퐧퐏퐈퐁)نتائج اختبار جذر الوحدة على مستوى سلسلة ): 1-5(الجدول 

  .9EViewsمن إعداد الباحث باالعتماد على برنامج  :المصدر

مستواها ووفق الصيغ حيث من اجلدول نالحظ عدم استقرار سلسلة لوغاريتم الناتج احمللي اخلام عند 
 %1الثالث، حيث حسب الصيغة األوىل جند أن قيمة ديكي فوالر احلسابية أقل سلبية من القيم احلرجة عند 

، أما حسب الصيغتني الثانية واألوىل فاملالحظ أن القيمة احلسابية موجبة وهو ما يعين االبتعاد %10و %5و
  .عن الوضع التوازين بدل اإلقرتاب منه

  :(퐋퐧퐋)تقرار سلسلة متغير لوغاريتم إجمالي عدد العمال دراسة إس )1-2

مت إجراء اختبار جذر الوحدة باستعمال اختبار ديكي فوالر املوسع  9EViewsباالعتماد على برنامج 
)ADF ( لوغاريتم إمجايل عدد العمال على سلسلة(Ln L) ى النتائج لومت احلصول ع ةوفق الصيغ الثالث، وذلك

  : اآليتاملوضحة يف اجلدول 

  .  ADFباستخدام إختبار (퐋퐧퐋)نتائج إختبار جذر الوحدة على مستوى سلسلة ) 2-5(الجدول 
  

  . 9EViewsمن إعداد الباحث باالعتماد على برنامج  :المصدر

 %5و %1القيمة احلسابية أقل سلبية من القيم احلرجة عند ووفق الصيغة الثالثة نالحظ أن  من اجلدول
  ).%10مستقرة عند ( %5وبذلك فإن سلسلة لوغاريتم إمجايل العمال غري مستقرة عند 

فنالحظ أن القيمة احلسابية أكرب سلبية من القيم احلرجة ) بامللحق 54اجلدول رقم (أما وفق الصيغة الثانية  
 LMغري أن النموذج يعاين من مشكلة إرتباط ذايت وهو ما يتضح من نتائج اختبار  %10و %5و %1عند 

وية
معن

ال
  

  الصيغة األولى  الصيغة الثانية  الصيغة الثالثة
درجة 
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

درجة 
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

درجة 
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

1% 
02 

-4.53 
1.59-  0 

-3.78 
0.12 0 

-2.67 
9.00 5% -3.67 -3.01 -1.95 

10% -3.27 -2.64 -1.60 

وية
معن

ال
  

  الصيغة األولى  الصيغة الثانية  الصيغة الثالثة
درجة 
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

درجة 
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

درجة 
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

1% 
4 

-4.61 
-3.26 0 

-3.78 
-7.20 1 

-2.68 
 1.74 5% -3.71 -3.01 -1.95 

10% -3.29 -2.64 -1.60 
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) 55(واملوضحة يف اجلدول رقم ) بعد إعادة تقديرها بطريقة املربعات الصغرى العادية(على هذه الصيغة 
  ).%3.63( %5حيث نالحظ أن احتمال توزيع كاي مربع أقل من بامللحق، 

فاملالحظ أن القيمة احلسابية موجبة وهو ما يعين االبتعاد عن الوضع التوازين بدل أما حسب الصيغة األوىل 
  .االقرتاب منه

  : (퐋퐧퐊)دراسة إستقرار سلسلة متغير لوغاريتم إجمالي تراكم رأس المال الثابت  )1-3

أس مت إجراء اختبار جذر الوحدة على سلسلة لوغاريتم إمجايل تكوين ر  9EViewsباالعتماد على برنامج 
ووفق الصيغ الثالث ومت احلصول على ) ADF(املال الثابت احلقيقي باستعمال اختبار ديكي فوالر املوسع 

  :النتائج املوضحة يف اجلدول اآليت

  .  ADFباستخدام إختبار  (퐋퐧퐊)نتائج إختبار جذر الوحدة على مستوى سلسلة ) 3-5(الجدول 
  

  .9EViewsمن إعداد الباحث باالعتماد برنامج  :المصدر

حيث من اجلدول نالحظ عدم استقرار سلسلة لوغاريتم إمجايل تكوين رأس املال عند مستواها ووفق الصيغ 
 %1الثالث، حيث حسب الصيغة الثالثة جند أن قيمة ديكي فوالر احلسابية أقل سلبية من القيم احلرجة عند 

ني الثانية واألوىل فاملالحظ أن القيمة احلسابية موجبة وهو ما يعين االبتعاد ، أما حسب الصيغت%10و %5و
  .عن الوضع التوازين بدل االقرتاب منه

ولوغاريتم إمجايل عدد ) احلقيقي(مما سبق جند أن السالسل الزمنية اخلاصة بلوغاريتم الناتج احمللي اخلام  وعيله
غري مستقرة عند مستواها، والستعمال هذه املنهجية ) احلقيقي(الثابت العمال ولوغاريتم إمجايل تراكم رأس املال 

)ARDL ( أي جيب أن تكون متكاملة من الدرجة األوىل أو أكثر 2من الدرجة جيب أن ال تكون متكاملة ،
I(1) سنتأكد منه يف العنصر اآليت وهو ما.     

  :(퐋퐧퐊)∆و (퐋퐧퐋)∆و (퐋퐧퐏퐈퐁)∆ستقرار سالسل المتغيرات ادراسة  )2

مت إجراء إختبار جذر الوحدة باستعمال إختبار ديكي فوالر املوسع  9EViewsباالعتماد على برنامج 
)ADF ( على سالسل املتغريات وتبني أن∆(Ln PIB)  أما ) ثابت واجتاه زمين(يستقر وفق الصيغة الثالثة

وية
معن

ال
  

  الصيغة األولى  الصيغة الثانية  الصيغة الثالثة
درجة 
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

درجة 
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

درجة 
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

1% 
0 

-4.46 
-1.68 0 

-3.78 
1.89 0 

-2.67 
 5.35 5% -3.64 -3.01 -1.95 

10% -3.26 -2.64 -1.60 
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∆(Ln L)  يف حني ) دون ثابت واجتاه(فيستقر وفق األوىل∆(Ln K)  وفق الصيغة الثالثة والنتائج فتستقر
  :اآليتموضحة يف اجلدول 

 (퐋퐧퐊)∆و (퐋퐧퐋)∆و (퐋퐧퐏퐈퐁)∆ نتائج إختبار جذر الوحدة على مستوى سالسل): 4-5(الجدول 

  . ADFباستخدام إختبار 

  

  

  

  . بامللحق 60- 58-56من إعداد الباحث باالعتماد على اجلداول : المصدر

∆)بالنسبة لسلسلة  Ln PIB)  أكرب سلبية من ) 4.88-(من اجلدول يتبني أن قيمة ديكي فوالر احلسابية
الذايت لألخطاء  كما أن النموذج ال يعاين من مشكلة االرتباط االرتباط،  %10و %5و %1القيم احلرجة عند 

) بطريقة املربعات الصغرى العاديةبعد اعادة تقديرها (على هذه الصيغة  LMوهو ما يتضح من نتائج اختبار 
 %5حيث نالحظ أن احتمال توزيع كاي مربع أكرب من ، بامللحق) 57(واملوضحة يف اجلدول رقم 

فرض العدم القائل بوجود جذر الوحدة ونقبل الفرض البديل بأن بيانات السلسلة  نرفض، وبذلك )49.44%(
Ln)∆ للمتغري  PIB)  مستقرة عند مستواها مما يعين أن سلسلة متغري(Ln PIB) من الدرجة األوىل  متكاملة

I(1).  

∆)	أما بالنسبة لسلسلة  Ln L) أكرب سلبية من ) - 2.36(من اجلدول جند أن قيمة ديكي فوالر احلسابية
كما أن هذا النموذج ال يعاين من مشكلة االرتباط الذايت لألخطاء وهو ما ،  %10و %5القيم احلرجة عند 

 واملوضحة) بعد اعادة تقديرها بطريقة املربعات الصغرى العادية(على هذه الصيغة  LMيتضح من نتائج اختبار 
، )%69.62( %5من  كربحيث نالحظ أن احتمال توزيع كاي مربع أبامللحق، ) 59(يف اجلدول رقم 

 فرض العدم القائل بوجود جذر الوحدة ونقبل الفرض البديل بأن بيانات السلسلة للمتغري  نرفضوبذلك 
∆(Ln L)  مستقرة عند مستواها مما يعين أن سلسلة متغري(Ln L) من الدرجة األوىل  متكاملةI(1) ،  

Ln)∆وبالنسبة لسلسلة  K)  أكرب سلبية ) -3.66(ومن نفس اجلدول جند أن قيمة ديكي فوالر احلسابية
وهو ما كما أن هذا النموذج ال يعاين من مشكلة االرتباط الذايت لألخطاء ،  %10و %5من القيم احلرجة عند 

واملوضحة ) بعد اعادة تقديرها بطريقة املربعات الصغرى العادية(على هذه الصيغة  LMيتضح من نتائج اختبار 
، )%86.01( %5من  كربحيث نالحظ أن احتمال توزيع كاي مربع أبامللحق، ) 61(يف اجلدول رقم 

وية
معن

ال
  

∆(Ln PIB) ∆(Ln L) ∆(Ln K) 
درجة 
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

درجة 
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

درجة 
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

1% 
0 

4.49-  
4.88-  1 

2.69-  
2.36-  1 

4.49-  
3.66-  5% 3.65-  1.96-  3.65-  

10% 3.26-  1.60-  3.26-  
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 فرض العدم القائل بوجود جذر الوحدة ونقبل الفرض البديل بأن بيانات السلسلة للمتغري  نرفضوبذلك 
∆(Ln K)  مستقرة عند مستواها مما يعين أن سلسلة متغري(Ln K) من الدرجة األوىل  متكاملةI(1).  

  .تحديد فترات االبطاء المثلى والتأكد من التكامل المشترك وتقدير العالقة طويلة المدى: الثانيالفرع 
   ):الفجوات الزمنية المثلى(تحديد فترات اإلبطاء المثلى  ـــــ أوال

واليت تتسم بأقل قيمة ملعيار  ARDLمنوذج  20مت احلصول على أفضل  9Eviewsباستعمال برنامج 
AIC )Akaike info criterion(والنتائج موضحة يف الشكل اآليت ،:  

  .للنموذج المقترح األول ARDL نموذج 20أفضل ): 1-5(الشكل رقم 

  
  . 9Eviewsخمرجات برنامج   :المصدر

منوذج مقدر كما يتضح من  100هو أفضل منوذج على من بني  ARDL(3.4.4)ومن الشكل نالحظ أن 
، وبذلك ستتم عليه الدراسة يف ما تبقى من AICبامللحق، وذلك لتميزه بأقل قيمة لـ ) 62(اجلدول رقم 

  .مراحل

  : ثانيا ـــــ التأكد من وجود خاصية التكامل المشترك بين متغيرات النموذج

مت إجراء اختبار احلدود واحلصول على ملخص النتائج املوضح باجلدول  9Eviewsباالعتماد على برنامج 
أكرب من  احلد األعلى للقيمة احلرجة عند ) 8.74(ن قيمة فيشر احلسابية أنالحظ  خاللهمن ، و )5-5(رقم 

توجد (مشرتك ، أي أنه يوجد تكامل وبذلك ال ميكن رفض الفرض البديل،  %10و%5و %2.5و 1%
احمللي اخلام احلقيقي من جهة ولوغاريتم إمجايل عدد العمال  بني لوغاريتم الناتج) عالقة توازنية طويلة األجل

املوالية من منهجية من جهة ثانية، وهو ما يعين إمكانية املرور للخطوة  يوإمجايل تكوين رأس املال الثابت احلقيق
ARDL.    
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الخاص  ARDL(3.4.4)نتائج اختبار الحدود للتكامل المشترك على نموذج ): 5- 5(قم  الجدول
  .بالنموذج األول

  
  .بامللحق 63مستل من اجلدول رقم  جزء :المصدر

  : تقدير نموذج تصحيح الخطأ  ثالثا ـــــ

  :يلي كما   بامللحق مت صياغة منوذج تصحيح اخلطأ )64(عتماد على اجلدول رقم باإل

 :اخلطأ هومنوذج تصحيح 
  ∆(LNPIB) 		= −0.09∆(Ln	PIB) + 	0.44	∆(Ln	PIB) 	− 	5.58	∆(Ln	L) 		 

                          −0.37	∆(Ln	L)	 − 2.43∆(Ln	L) + 2.6∆(Ln	L) − 0.11∆(Ln	K) 	 

                          +0.14∆(Ln	K) 	+ 	0.007∆(Ln	K) + 	0.12∆(Ln	K) 		− 0.89퐸퐶푇 	 

  :فصيغته املقدرة هي منوذج العالقة على املدى الطويلأما 

                               	Ln	PIB = 1.94Ln	L		 − 0.17Ln	K − 0.36 

معادلة حد تصحيح اخلطأ وانطالقا من الصيغة املقدرة لعالقة املدى الطويل ميكن احلصول على  بذلك
퐸퐶푇 يلي كما: 

                  퐸퐶푇 = (Ln	PIB) − Ln	PIB                                                                        

                              = (Ln	PIB) − 1.94(Ln	L) 	+ 0.17(Ln	K) + 0.36 

  :يلي وبتعويض حد تصحيح اخلطأ مبا يساويه نتحصل على منوذج العالقة لألجلني كما
 ∆(LNPIB) 		= −0.09∆(Ln	PIB) + 	0.44	∆(Ln	PIB) 	− 	5.58	∆(Ln	L)  

                     	−2.43∆(Ln	L) + 	2.6∆(Ln	L) − 0.11∆(Ln	K) 	+ 0.14∆(Ln	K)  

                     +	0.007∆(Ln	K) 	+ 	0.12∆(Ln	K) 	− 0.89((Ln	PIB) − 1.94(Ln	L) 	 

                    	+0.17(Ln	K) + 0.36)) 
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  :تقييم النموذج إحصائيا واقتصاديا رابعا ــــ

  :نالحظ بامللحق )64(قم من نتائج التقدير املوضحة يف اجلدول 

  ا معنوية لكون احتماهلا أقل من ) 0.89-(أن مقدرة معامل تصحيح اخلطأ سالبة اإلشارة  %5كما أ
 ؛)0.008(

  ا موجبة االشارة وهو ما يعين مقدرة األجل الطويل اخلاصة بلوغاريتم إمجايل عدد العمال مقبولة اقتصاديا أل
ا معنوية لكون إحتماهلا أقل من   %5العالقة الطردية بني عدد العمال ومنو الناتج احمللي اخلام، كما أ

 ؛وهو ما يعين أن القيمة احلسابية أكرب من القيمة اجلدولية) 0.0031(
 ا غري معنوية وزيادة على ذلك ألثابت فنالحظ أما يف ما خيص مقدرة لوغاريتم إمجايل تراكم رأس املال ا

ا السالبة   .فهي مرفوضة إقتصاديا إلشار

  .مرفوض وال داعي لتقييمه من الناحية القياسية هذا النموذج  األخرية فإن النتيجة بسبب وعليه

أثر ترقية االستثمار على المستوى القطاعي على النمو االقتصادي في الجزائر خالل : الثالثالمطلب 
  . 2014-1993الفترة 

الخاصة بالنماذج المقترحة ودراسة استقرار السالسل  ARDLالصياغة الرياضية لـنماذج : الفرع األول
  .الزمنية لمتغيرات النماذج

  :لخاصة بالنماذج المقترحةا ARDLالصياغة الرياضية لـنماذج  ـــــ أوال

تأثر النمو االقتصادي برتقية االستثمار على مستوى  تقيس درجةيف ما يأيت حماولة للحصول على مناذج 
مناذج هلا نفس املتغري التابع والذي يتمثل يف اللوغاريتم الطبيعي للناتج احمللي اخلام  4 اقرتاحالقطاعات، حيث مت 

  :اآليتاملستقلة لكل منوذج  هي كاحلقيقي، يف حني أن املتغريات 

مت اعتماد ثالث متغريات مستقلة تتمثل يف متغري تراكم رأس املال الثابت 1*:النموذج المقترح الثاني) 1
احلقيقي خارج احملروقات ومتغري تراكم رأس املال الثابت احلقيقي لقطاع اخلدمات واالشغال العمومية البرتولية ، 

 . باإلضافة  إىل متغري امجايل عدد العمال

الث متغريات مستقلة تتمثل يف متغري رأس املال الثابت احلقيقي مت أيضا اعتماد ث: النموذج المقترح الثالث) 2
للصناعات التحويلية، ومتغري رأس املال الثابت احلقيقي لقطاع اخلدمات واالشغال العمومية البرتولية ، باالضافة 

  .إىل متغري امجايل عدد العمال

                                                             

  .مقترح في المطلب األول وقد رفض لنموذج األول في ھذا المطلب بالنموذج المقترح الثاني ألنھ لدینا نموذجتسمیة اتم  *1
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الثابت احلقيقي خارج احملروقات باإلضافة  مت اعتماد متغريين فقط مها رأس املال: النموذج المقترح الرابع) 3
 .إىل متغري امجايل عدد العمال

مت أيضا اعتماد متغريين مها رأس املال الثابت للقطاعات الصناعية باالضافة إىل  :النموذج المقترح الخامس) 4
 .متغري امجايل عدد العمال

 للنماذج االفرتاضية السابقة املشرتك للتكامل ARDLالعالقة لألجلني وفق منهجية مت صياغة منوذج وبذلك 
  : اآليتالنحو  على

  :النموذج المقترح الثاني
∆(Ln	PIB) = 훾0 + 훾1(Ln	PIB)t−1 + 훾2(Ln	L)t−1 + 훾3(Ln	K )t−1 + 훾4 Ln	K  

+ 훽 ∆(Ln	PIB) + 휃 ∆(Ln	L) + 휗 ∆(Ln	Khors)  

+ 휑 ∆(Ln	Kstp) + ε … … … … … … … … … … … … … … … (2) 

  :الثالثالنموذج المقترح 

  ∆(Ln	PIB) = 훾 + 훾 (Ln	PIB) + 훾 (Ln	L) + 훾 (Ln	K ) + 훾 Ln	K  

+ 훽 ∆(Ln	PIB) + 휃 ∆(Ln	L) + 휗 ∆(Ln	K )  

+ 휑 ∆(Ln	Kstp) + ε … … … … … … … … … … … … … … … (3) 

  :الرابعالنموذج المقترح 

∆(Ln	PIB) = γ + γ (Ln	PIB) + γ (Ln	L) + γ (Ln	K ) + 훽 ∆(Ln	PIB)  

+ 휃 ∆(Ln	L) + 휗 ∆(LnK ) + ε … . … … … … (4) 
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  :الخامسالنموذج المقترح 

∆(Ln	PIB) = γ + γ (Ln	PIB) + γ (Ln	L) + γ (Ln	Kin) + 훽 ∆(Ln	PIB)  

+ 휃 ∆(Ln	L) + 휗 ∆(LnKin) + ε … . … … … . . … (5) 

  : حيث

 . حد اخلطأ εهي الفرق األول،  ∆ 

 Ln	PIB : ريتم الطبيعي إلمجايل الناتج احمللي احلقيقياللوغا.  

Ln	L : ريتم الطبيعي إلمجايل عدد العمالاللوغا.  

	Ln	K: اكم رأس املال الثابت احلقيقي خارج احملروقاترت ريتم الطبيعي لاللوغا.  

Ln	K : للصناعات التحويليةريتم الطبيعي لرتاكم رأس املال الثابت احلقيقي اللوغا.  

Ln	K : ريتم الطبيعي لرتاكم رأس املال الثابت احلقيقي لقطاع اخلدمات واألشغال العمومية البرتوليةاللوغا.  

فهي يف  Lو  PIBأما بالنسبة لقيم  khors و  kinو kstpبامللحق يبني قيم متغريات ) 65(واجلدول رقم 
  . بامللحق) 53(اجلدول رقم 

  :دراسة إستقرار السالسل الزمنية لمتغيرات النماذج األربعة ـــــ ثانيا

  .اليت مل تدرس يف املطلب السابق فقط الزمنية اخلاصة باملتغريات سيتم فيما يلي دراسة إستقرار السالسل

  :عند المستوى (퐊퐬퐭퐩	퐋퐧)و  	(퐊퐢퐧	퐋퐧)و (퐊퐡퐨퐫퐬	퐋퐧)دراسة إستقرار سالسل المتغيرات  )1
 :(퐊퐡퐨퐫퐬	퐋퐧)دراسة إستقرار سلسلة المتغير  )1-1

K	Ln)سلسلة املتغري مت إجراء إختبار جذر الوحدة على  9EViewsباالعتماد على برنامج  ) 
وفق الصيغ الثالث ومت احلصول عى النتائج املوضحة يف ،وذلك )ADF(باستعمال إختبار ديكي فوالر املوسع 

  :اآليتاجلدول 
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  . ADFباستخدام إختبار  (퐊퐡퐨퐫퐬	퐋퐧)نتائج إختبار جذر الوحدة على مستوى سلسلة ): 6-5(الجدول 

  

  

  

  .9Eviewsمن إعداد الباحث باالعتماد على برنامج  : المصدر

أقل سلبية من ) -2.09(وحسب نتائج الصيغة الثالثة أن القيمة احلسابية لديكي فوالر  يتبني من اجلدول
، وهو ما يعين عدم إمكانية رفض الفرض الصفري وسلسلة املتغري  %10و %5و %1القيم احلرجة عند 

Ln	K  ا جذر الوحدة، يف حني ومبالحظة نتيجة الصيغة الثانية جند أن القيمة احلسابية موجبة وكذلك األمر
  .غري مستقر عند مستواها K	Lnبالنسبة للصيغة األوىل، وعليه فإن سلسلة 

 :(퐊퐢퐧	퐋퐧) دراسة إستقرار سلسلة المتغير )1-2

مت إجراء إختبار جذر الوحدة باستعمال إختبار ديكي فوالر املوسع  9EViewsباالعتماد على برنامج 
)ADF (لسلة املتغريوفق الصيغ الثالث على س(Ln	K   :اآليتومت احلصول عى النتائج املوضحة يف اجلدول  	(

باستخدام  (퐊퐢퐧	퐋퐧) المتغير نتائج اختبار جذر الوحدة على مستوى سلسلة : )7-5(رقم  الجدول
  ADFإختبار 

  

  .9Eviewsمن إعداد الباحث باالعتماد على برنامج  :المصدر 

أقل سلبية من القيم ) -2.19(من اجلدول وحسب الصيغة الثالثة نالحظ أن قيمة ديكي فوالر احلسابية 
ا موجبة يف الصيغتني الثالثة %10و %5و %1احلرجة عند  ، وبذلك )3.49(واألوىل ) 0.1(، يف حني أ
  .غري مستقر عند مستواها K	Lnفإن سلسلة 

وية
معن

ال
  

  الصيغة األولى  الصيغة الثانية  الصيغة الثالثة
درجة 
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

درجة 
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

درجة 
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

1% 
0 

4.46-  

2.09-  0 

3.78-  

1.80 0 

2.67-  

4.50 5% 3.64-  3.01-  1.95-  

10% 3.26-  2.64-  1.60-  

وية
معن

ال
  

  الصيغة األولى  الصيغة الثانية  الصيغة الثالثة
درجة 
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

درجة 
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

درجة 
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

1% 
0 

4.46-  
2.19-  0 

3.78-  

0.10 0 
2.67-  

3.49 5% 3.64-  3.01-  1.95-  

10% 3.26-  2.64-  1.60-  
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 :(퐊퐬퐭퐩	퐋퐧) دراسة إستقرار سلسلة المتغير )1-3

K	Ln)سلسلة املتغري مت إجراء اختبار جذر الوحدة على  9EViewsباالعتماد على برنامج  باستعمال  (
وفق الصيغ الثالث ومت احلصول عى النتائج املوضحة يف اجلدول  ، وذلك)ADF(اختبار ديكي فوالر املوسع 

  :اآليت

باستخدام إختبار  (퐊퐬퐭퐩	퐋퐧)نتائج إختبار جذر الوحدة على مستوى سلسلة  ):8-5(رقم الجدول 
ADF  

  .9Eviewsمن إعداد الباحث باالعتماد على برنامج  :المصدر 

أن قيمة ديكي فوالر احلسابية أكرب سلبية من  يتبني )بامللحق) 66(اجلدول رقم ( حسب نتائج الصيغة الثالثة
وهو ما يتضح من   االرتباط الذايت لألخطاءأن النموذج  يعاين من مشكلة إال  ،%10و %5احلرجة عند 
بعد اعادة تقديرها بطريقة (على هذه الصيغة الثالثة  LMبامللحق والذي يبني نتائج اختبار ) 67(اجلدول رقم 

  ).%0.68( %5، حيث أن احتمال كاي مربع ال يتجاوز )املربعات الصغرى العادية

 :(퐊퐬퐭퐩	퐋퐧)∆و (퐊퐢퐧	퐋퐧)∆و (퐊퐡퐨퐫퐬	퐋퐧)∆دراسة إستقرار سالسل  )2

مت إجراء اختبار جذر الوحدة باستعمال اختبار ديكي فوالر املوسع  9EViewsباالعتماد على برنامج 
)ADF (ووجد أن سلسلة   ثالثعلى املتغريات ال(Ln	K وفق الصيغة الثالثة وكذلك األمر بالنسبة  تستقر (

K	Ln)∆لسلسلة  K	Ln)∆أما سلسلة  ( رقم النتائج موضحة يف اجلدول فتستقر وفق الصيغة األوىل، و  (
)5-9.(  

K	Ln)∆بالنسبة لسلسلة املتغري حيث من خالل هذا اجلدول و  نالحظ أن قيمة ديكي فوالر احلسابية   (
، كما أن النموذج ال يعاين من مشكلة االرتباط الذايت بني %10و %5أكرب سلبية من احلرجة عند ) -4.04(

بعد اعادة تقديرها بطريقة املربعات الصغرى (على هذه الصيغة  LMاالخطاء وهو ما يتضح من نتائج اختبار 
 %5بامللحق، حيث نالحظ أن احتمال توزيع كاي مربع أكرب من ) 69(واملوضحة يف اجلدول رقم ) العادية

ات
غير

لمت
ا

  

وية
معن

ال
  

  الصيغة األولى  الثانيةالصيغة   الصيغة الثالثة
درجة 
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

درجة 
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

درجة 
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

Ln
 k s

tp
 1% 

4 
4.61-  

3.82
- 4 

3.88-  
0.69-  4 

2.70-  
 1.96  5% 3.71-  3.05-  1.96-  

10% 3.29-  2.66-  1.60-  
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نرفض فرض العدم القائل بوجود جذر الوحدة ونقبل الفرض البديل بأن بيانات السلسلة لك ، وبذ)71.56%(
K	Ln)∆ للمتغري K	Ln)مستقرة عند مستواها مما يعين أن سلسلة متغري  ( متكاملة من الدرجة األوىل  (

I(1).  

K	Ln)∆ونفس الشيئ بالنسبة لسلسلة املتغري  ) -4.28(فوالر احلسابية حيث نالحظ أن قيمة ديكي ، (
، كما أن النموذج ال يعاين من مشكلة االرتباط الذايت بني االخطاء %10و %5أكرب سلبية من احلرجة عند 

) بعد اعادة تقديرها بطريقة املربعات الصغرى العادية(على هذه الصيغة  LMوهو ما يتضح من نتائج اختبار 
K	Ln)∆ه فإن سلسلة بامللحق، وعلي) 71(واملوضحة يف اجلدول رقم  أي أن سلسلة  مستقرة عند املستوى (

K	Ln)املتغري    .I(1)متكاملة من الدرجة األوىل  (

K	Ln)∆ لسلسلة وبالنسبة أكرب سلبية من احلرجة ) -4.7(قيمة ديكي فوالر احلسابية يتبني أيضا أن   (
وهو ما يتضح من  خطاءالذايت بني األ، كما أن النموذج ال يعاين من مشكلة االرتباط %10و %5و %1عند 

واملوضحة يف اجلدول ) بعد اعادة تقديرها بطريقة املربعات الصغرى العادية(على هذه الصيغة  LMنتائج اختبار 
K	Ln)∆بامللحق، وعليه فإن سلسلة ) 73(رقم  K	Ln)أي أن سلسلة املتغري  مستقرة عند املستوى  ( ) 

  .I(1)متكاملة من الدرجة األوىل 

 (퐊퐢퐧	퐋퐧)∆و (퐊퐡퐨퐫퐬	퐋퐧)∆سالسل نتائج إختبار جذر الوحدة على مستوى  ):9-5(الجدول 

  ADFباستخدام إختبار  (퐊퐬퐭퐩	퐋퐧)∆و
  

  .بامللحق 72و 70و 68من إعداد الباحث باالعتماد على اجلداول من  :المصدر

  .النماذج المقترحة وتقييم تقدير :الفرع الثاني

بعد أخذ الفروق من الدرجة األوىل، وال يوجد أي متغري  )كل على حدة(كل املتغريات تستقر بعد التأكد أن  
  .أصبح باالمكان املرور إىل املرحلة املواليةخذ الفروق من الدرجة الثانية أيستقر بعد 

  

مستوى 
  المعنوية

  ∆(Ln	K )   
درجة 
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

درجة 
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

درجة 
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

1% 
0 

4.49-  

4.04-  0 

4.49-  

4.28-  0 

2.68-  

4.70-   5% 3.65-  3.65-  1.95-  

10% 3.26-  3.26-  1.6-  
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  :النموذج المقترح الثاني ـــــ أوال

 علىلوغاريتم الناتج احمللي اخلام احلقيقي كما بيناه سبقا فإن هذا النموذج عبارة عن احندار خطي متعدد ل
لوغاريتم إمجايل عدد العمال ولوغاريتم تكوين رأس املال الثابت احلقيقي خارج احملروقات ولوغاريتم تكوين رأس 

  .املال الثابت احلقيقي لقطاع اخلدمات واألشغال العمومية البرتولية

  ): الفجوات الزمنية المثلى(تحديد فترات اإلبطاء المثلى  )1

 AICمنوذج واليت تتسم بأقل قيمة ملعيار  20مت على احلصول أفضل  9EViewsباستعمال برنامج 
  :يبني ذلك اآليتوالشكل 

  .للنموذج المقترح الثاني ARDL نموذج 20أفضل ): 2-5(الشكل رقم 

  
  .9Eviewsخمرجات برنامج  :المصدر 

، AICهو أفضل منوذج على اإلطالق لتميزه بأقل قيمة لـ  ARDL(3.3.3.3)ومن الشكل نالحظ أن 
بامللحق والذي يبني نتائج تقدير ) 74(منوذج مقدر كما يتضح من اجلدول رقم  192وقد مت اختياره من بني 

  .هذا النموذج املختار، وبذلك سيخضع ملا تبقى من مراحل هذه املنهجية

  : غيرات النموذجوجود خاصية التكامل المشترك بين مت التأكد من )2

مت إجراء اختبار احلدود واحلصول على ملخص النتائج املوضح يف اجلدول  9Eviewsباالعتماد على برنامج 
أكرب من  احلد األعلى للقيمة احلرجة ) 4.44(ن قيمة فيشر احلسابية أنالحظ ، حيث من خالله )10- 5(رقم 
توجد عالقة توازنية طويلة (، وبذلك ال ميكن رفض الفرض البديل أي أنه يوجد تكامل مشرتك %10و%5عند 

بني لوغاريتم الناتج احمللي اخلام احلقيقي من جهة ولوغاريتم إمجايل عدد العمال ولوغاريتم تكوين رأس ) األجل
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حلقيقي لقطاع اخلدمات واألشغال املال الثابت احلقيقي خارج احملروقات ولوغاريتم تكوين رأس املال الثابت ا
  . املوالية من منهجية العمومية البرتولية من جهة ثانية، وهو ما يعين إمكانية املرور للخطوة 

نتائج اختبار الحدود للكشف عن التكامل المشترك بين متغيرات النموذج :  )10-5(رقم  الجدول
  .المقترح الثاني

 
  .بامللحق) 75(جزء مستل من اجلدول رقم  :المصدر

 : تقدير نموذج تصحيح الخطأ ومعامالت العالقة طويلة األجل )3

مت تقدير منوذج تصحيح اخلطأ زيادة على معامالت العالقة طويلة  9EViews برنامج على باالعتماد
  :يلي بامللحق،  ومن هذا األخري مت احلصول على صيغيت النموذجني كما 76األجل، والنتائج موضحة باجلدول 

 ):قبل تعويض معادلة حد تصحيح اخلطأ(تصحيح اخلطأ  منوذج
 
 ∆(Ln	PIB) = 0.99∆(Ln	PIB) + 0.3∆(Ln	PIB) + 14.82∆(Ln	L) + 1.11∆(Ln	L)  

          +3.22∆(Ln	L) + 	0.05∆(Ln	K ) + 0.02∆(Ln	K ) + 	0.07∆(Ln	K )  

          +0.04∆ Ln	K + 0.04∆ Ln	K + 0.07∆ Ln	K − 2.31퐸퐶푇  

   :يعطى كما يلي منوذج العالقة طويلة األجلتقدير 
 
                           Ln	PIB = 2.55Ln	L− 0.16Ln	K − 	0.06Ln	K − 9.42	 

ومن مث ) 2أي احلصول على الصيغة املقرتحة (قبل الدمج بينها واحلصول على األجلني يف نفس املعادلة 
  :  النموذج الكلي إحصائيا وإقتصادياحساب املرونات نقوم أوال بدراسة 

ا سالبة اإلشارة  ، وهلا معنوية لكون احتماهلا )-2.31(بالنسبة ملقدرة معامل تصحيح نالحظ من املعادلة أ
  ).بامللحق 26كما يتضح من اجلدول رقم    %4.91( %5أقل من 
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  :ق فنالحظ بامللح 26أما بالنسبة ملقدرات العالقة يف األجل الطويل ومن نفس اجلدول 

  ا موجبة االشارة ا ذات معنوية ) 2.55(مقدرة لوغاريتم إمجايل عدد العمال مقبولة اقتصاديا لكو كما أ
 ؛)%0.02( %5لكون إحتماهلا يقل عن 

  أما بالنسبة ملقدرة تراكم رأس املال الثابت احلقيقي خارج احملروقات فهي سالبة االشارة لذا فهي مرفوضة
 ؛أن هلا معنوية إحصائيةهم ياقتصاديا وال 

   واليت  وغاريتم تراكم رأس املال الثابت احلقيقي لقطاع اخلدمات واألشغال العمومية البرتوليةلبالنسبة ملقدرة
 .سالبة االشارة لذا فهي مرفوضة اقتصاديافقد جاءت أيضا 

K	Ln)وعليه نتيجة لرفض مقدريت   K	Ln)و  ( مرفوض، وبذلك ) الثاين(فإن هذا النموذج املقرتح  (
  . 2014-1993ال ميكننا احلصول على عالقة بني متغريات هذا النموذج وحساب املرونات خالل الفرتة 

  .الثالث المقترح النموذج ـــــ ثانيا

لوغاريتم إمجايل عدد  علىلوغاريتم الناتج احمللي اخلام احلقيقي هذا النموذج عبارة عن احندار خطي متعدد ل
لوغاريتم تكوين رأس املال الثابت احلقيقي للصناعات التحويلية ولوغاريتم تكوين رأس املال الثابت العمال و 

  .احلقيقي لقطاع اخلدمات واألشغال العمومية البرتولية

  ): الفجوات الزمنية المثلى(تحديد فترات اإلبطاء المثلى  )1

 AICمنوذج واليت تتسم بأقل قيمة ملعيار  20مت على احلصول أفضل  9Eviewsباستعمال برنامج 
  :يبني ذلك اآليتوالشكل 

  .للنموذج المقترح الثالث ARDL نموذج 20أفضل ): 2-5(الشكل رقم 

  
  .9Eviewsخمرجات برنامج  :المصدر 
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، AICهو أفضل منوذج على االطالق لتميزه بأقل قيمة لـ  ARDL(3.1.3.3)ومن الشكل نالحظ أن 
بامللحق والذي يبني نتائج تقدير ) 77(منوذج مقدر كما يتضح من اجلدول رقم  192وقد مت اختياره من بني 

  .هذا النموذج املختار، وبذلك سيخضع ملا تبقى من مراحل هذه املنهجية

  : غيرات النموذجوجود خاصية التكامل المشترك بين مت التأكد من )2

  :مت إجراء اختبار احلدود واحلصول على ملخص النتائج  كما يلي 9Eviewsباالعتماد على برنامج 

نتائج اختبار الحدود للكشف عن التكامل المشترك بين متغيرات النموذج المقترح ): 11-5(الجدول 
 .الثالث

  
  . بامللحق) 78(جزء مستل من اجلدول رقم  :المصدر

 %1أكرب من  احلد األعلى للقيمة احلرجة عند ) 20.19(ن قيمة فيشر احلسابية أمن اجلدول نالحظ 
توجد عالقة (، وبذلك ال ميكن رفض الفرض البديل أي أنه يوجد تكامل مشرتك  %10و %5و %2.5و

 عدد العمال ولوغاريتم بني لوغاريتم الناتج احمللي اخلام احلقيقي من جهة ولوغاريتم إمجايل) توازنية طويلة األجل
تكوين رأس املال الثابت احلقيقي للصناعات التحويلية ولوغاريتم تكوين رأس املال الثابت احلقيقي لقطاع 

   .ةاآلتياخلدمات واألشغال العمومية البرتولية من جهة ثانية، وهو ما يعين إمكانية املرور للخطوة 

 : ويلة األجلتقدير نموذج تصحيح الخطأ و معامالت العالقة ط )3

مت تقدير منوذج تصحيح اخلطأ زيادة على معامالت العالقة طويلة األجل،  9Eviewsعلى برنامج  باالعتماد
  :يلي بامللحق،  ومن هذا األخري مت احلصول على صيغيت النموذجني كما 79والنتائج موضحة باجلدول 

  ):قبل تعويض معادلة حد تصحيح اخلطأ(منوذج تصحيح اخلطأ 
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∆(Ln	PIB) = 0.46∆(Ln	PIB) − 0.4∆(Ln	PIB) + 13.86∆(Ln	L)  

                +	0.02∆(Ln	K ) + 	0.13∆(Ln	K ) + 0.02∆(Ln	K )  

               +0.02∆ Ln	K + 0.004∆ Ln	K + 0.06∆ Ln	K − 1.04퐸퐶푇  

  :يعطى كما يليمنوذج العالقة طويلة األجل تقدير 
 
              Ln	PIB = 3.35Ln	L− 0.22Ln	K − 	0.15Ln	K − 19.32	 

ومن مث ) 3أي احلصول على الصيغة املقرتحة (قبل الدمج بينها واحلصول على األجلني يف نفس املعادلة و 
  :  حساب املرونات نقوم أوال بدراسة النموذج الكلي إحصائيا وإقتصاديا

ا ، وهلا معنوية لكون إحتماهلا )-1.04(سالبة اإلشارة  بالنسبة ملقدرة معامل تصحيح نالحظ من املعادلة أ
  ).بامللحق 79كما يتضح من اجلدول رقم    %0.09( %5أقل من 

  :بامللحق نالحظ  79أما بالنسبة ملقدرات العالقة يف األجل الطويل ومن نفس اجلدول 

  ا موجبة االشارة ا ذات ) 3.35(أن مقدرة لوغاريتم إمجايل عدد العمال مقبولة اقتصاديا لكو كما أ
 ؛)%0.0000( %5معنوية لكون احتماهلا يقل عن 

  مقدرة تراكم رأس املال الثابت احلقيقي للصناعات التحويلية سالبة االشارة لذا فهي مرفوضة اقتصاديا وال
 ؛هم أن هلا معنوية إحصائيةي

  سالبة اإلشارة،  العمومية البرتوليةمقدرة لوغاريتم تراكم رأس املال الثابت احلقيقي لقطاع اخلدمات واألشغال
أي أن العالقة يف األجل الطويل تكون عكسية يف حني أنه جيب أن تكون طردية حسب النظرية االقتصادية  

  . نه مغري املمكن اعتماد هذه الصيغة حلساب املروناتإلذا ف

  :ثالثا ـــــ النموذج المقترح الرابع

لوغاريتم إمجايل عدد  علىلوغاريتم الناتج احمللي اخلام احلقيقي د لهذا النموذج عبارة عن احندار خطي متعد
  .ولوغاريتم تكوين رأس املال الثابت احلقيقي خارج احملروقاتالعمال 

  ): الفجوات الزمنية المثلى(تحديد فترات اإلبطاء المثلى  )1

والشكل  AICمنوذج واليت تتسم بأقل قيمة ملعيار  20مت على احلصول أفضل  9Eviewsباستعمال برنامج 
هو أفضل منوذج على االطالق  ARDL(3.4.4)يبني نتائج ذلك، حيث من خالله يتضح أن ) 4- 5(رقم 

) 80(منوذج مقدر كما يتضح من اجلدول رقم  100، وقد مت اختياره من بني AICوذلك لتميزه بأقل قيمة لـ 
  .والذي يبني نتائج تقدير هذا النموذج املختار، وبذلك سيخضع ملا تبقى من مراحل هذه املنهجيةبامللحق 
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  .للنموذج المقترح الرابع ARDL نموذج 20أفضل ): 4-5(الشكل رقم 

  
  .9Eviewsخمرجات برنامج  :المصدر 

  : بين متغيرات النموذج المقترح الرابع تكامل المشتركخاصية ال وجود التأكد من )2

مت إجراء اختبار احلدود واحلصول على ملخص النتائج  يف اجلدول رقم  9Eviewsباالعتماد على برنامج 
أكرب من  احلد األعلى للقيمة احلرجة عند ) 7.43(ن قيمة فيشر احلسابية أ، ومن خالله نالحظ )5-12(
، وبذلك ال ميكن رفض الفرض البديل أي أنه يوجد تكامل مشرتك بني  %10و %5و %2.5و 1%

لوغاريتم الناتج احمللي اخلام احلقيقي من جهة ولوغاريتم إمجايل عدد العمال ولوغاريتم تكوين رأس املال الثابت 
   .ةاآلتياحلقيقي خارج احملروقات من جهة ثانية، وهو ما يعين إمكانية املرور للخطوة 

نتائج اختبار الحدود للكشف عن التكامل المشترك بين متغيرات النموذج :  )12-5(م رقالجدول 
  .الرابعالمقترح 

  
  .بامللحق ) 81(جزء مستل من اجلدول رقم   :المصدر
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 : تقدير نموذج تصحيح الخطأ و معامالت العالقة طويلة األجل )3

مت تقدير منوذج تصحيح اخلطأ زيادة على معامالت العالقة طويلة األجل،  9Eviewsعلى برنامج  باالعتماد
  :األجلني بامللحق،  ومن هذا األخري مت احلصول على صيغيت )82(والنتائج موضحة باجلدول 

  ):قبل تعويض معادلة حد تصحيح اخلطأ(منوذج تصحيح اخلطأ 
∆(Ln	PIB) = −0.11∆(Ln	PIB) + 0.4∆(Ln	PIB) − 3.95∆(Ln	L) − 0.56∆(Ln	L)  

                   −1.76∆(Ln	L) + 1.84∆(Ln	L) − 0.09∆(Ln	K ) + 0.1∆(Ln	K )  

                   +0.02∆(Ln	K ) + 0.08∆(Ln	K ) − 0.76퐸퐶푇  

 :هومنوذج العالقة طويلة األجل تقدير 

Ln	PIB = 1.94Ln	L− 0.18Ln	K − 0.18 

ومن مث ) 4أي احلصول على الصيغة املقرتحة (قبل الدمج بينها واحلصول على األجلني يف نفس املعادلة و 
  :  حساب املرونات نقوم أوال بدراسة النموذج الكلي إحصائيا وإقتصاديا

ا سالبة اإلشارة  ا ، وهلا معنوية لكون إحتماهل)-0.76(بالنسبة ملقدرة معامل تصحيح نالحظ من املعادلة أ
  ).بامللحق 82كما يتضح من اجلدول رقم    %1.03( %5أقل من 

  :بامللحق فنالحظ  30أما بالنسبة ملقدرات العالقة يف األجل الطويل ومن نفس اجلدول 

 ا موجبة اإل ا ذات معنوية ) 1.94(شارة مقدرة لوغاريتم إمجايل عدد العمال مقبولة إقتصاديا لكو كما أ
 ؛)%0.99( %5لكون إحتماهلا يقل عن 

   ؛مقدرة تراكم رأس املال الثابت احلقيقي خارج احملروقات سالبة االشارة لذا فهي مرفوضة إقتصاديا 
   ا غري معنوية) مقبولة يف الصيغة األسية(مقدرة الثابت فهي سالبة  .إال أ

ال ميكن من مرفوض، وبذلك ) الثالث(والثابت فإن هذا النموذج ) K	Ln(وعليه نتيجة لرفض مقدريت 
  .2014-1993خالله احلصول على مؤشرات املرونة اليت تبني طبيعة التأثري يف املدى الطويل خالل الفرتة 

   :رابعا ـــــ النموذج المقترح الخامس

لوغاريتم إمجايل عدد العمال  علىلوغاريتم الناتج احمللي اخلام احلقيقي هو عبارة عن احندار خطي متعدد ل
  .رأس املال الثابت احلقيقي للصناعات التحويلية ولوغاريتم تكوين
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  ): الفجوات الزمنية المثلى(تحديد فترات اإلبطاء المثلى  )1

، والنتائج AIC تتسم بأقل قيمة ملعيار منوذج 20مت احلصول على أفضل  9Eviewsباستعمال برنامج 
هو أفضل منوذج على االطالق  ARDL(5.3.4)ومن خالله يتضح أن ) 5- 5(موضحة يف الشكل رقم 

بامللحق ) 83(منوذج مقدر كما يتضح من اجلدول رقم  125، وقد مت اختياره من بني AICلتميزه بأقل قيمة لـ 
 . والذي يبني نتائج تقدير هذا النموذج املختار، وبذلك سيخضع ملا تبقى من مراحل هذه املنهجية

  .للنموذج المقترح الخامس ARDL نموذج 20أفضل ): 5-5(الشكل رقم 

 
  .9Eviewsخمرجات برنامج  :المصدر 

 : بين متغيرات النموذج المقترح الخامس المشتركخاصية التكامل  وجود التأكد من )2

  :د واحلصول على ملخص النتائج  كما يليو مت إجراء اختبار احلد 9Eviewsباالعتماد على برنامج 

نتائج اختبار الحدود للكشف عن التكامل المشترك بين متغيرات النموذج ): 13-5(الجدول 
  .الخامسالمقترح 

  
  .بامللحق) 84(جزء مستل من اجلدول رقم  :المصدر
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 %1احلد األعلى للقيمة احلرجة عند  أكرب من) 35.61(ن قيمة فيشر احلسابية أمن اجلدول نالحظ 
بني لوغاريتم  الفرض البديل أي أنه يوجد تكامل مشرتك، وبذلك ال ميكن رفض %10و %5و %2.5و

الناتج احمللي اخلام احلقيقي من جهة ولوغاريتم إمجايل عدد العمال ولوغاريتم تكوين رأس املال الثابت احلقيقي 
   .ةاآلتيللصناعات التحويلية من جهة ثانية، وهو ما يعين إمكانية املرور للخطوة 

 : تقدير نموذج تصحيح الخطأ و معامالت العالقة طويلة األجل )3

مت تقدير منوذج تصحيح اخلطأ زيادة على معامالت العالقة طويلة  9Eviewsعلى برنامج  باالعتماد
  :بامللحق،  ومن هذا األخري مت احلصول على صيغيت) 85( األجل، والنتائج موضحة باجلدول

  ):ادلة حد تصحيح اخلطأقبل تعويض مع(منوذج تصحيح اخلطأ 
 	∆(Ln	PIB) = −1.74∆(Ln	PIB) − 0.09∆(Ln	PIB) 	− 0.69∆(Ln	PIB) 	 

                     −	1.5∆(Ln	PIB) 	 −25.3∆(Ln	L) + 13.92∆(Ln	L) − 18.65∆(Ln	L)  

                     +0.1∆(Ln	K ) − 0.05∆(Ln	K ) − 0.26∆(Ln	K ) + 0.33∆(Ln	K )  

                     −1.81퐸퐶푇 … … … … … … … … … … … … . … (5 − 1) 

   :متم تقدير معادلته اآلتية منوذج العالقة طويلة األجل

           Ln	PIB = 0.36Ln	L + 0.11Ln	K + 18.47 … … … … . ــ5)  (2	ــ

ــ	2)العالقة (عالقة املدى الطويل باالعتماد على و  ــ مث ) 퐸퐶푇(معادلة حد تصحيح اخلطأ  نشكل) (5	ــ
ــ	5)املدى القصري عالقة  يف نقوم بتعويضها ، والذي يقيس )5(على تقدير صيغة النموذج  بذلك نتحصلف (1	ـــ

  :ويكون ذلك كما يلي حركية األجلني القصري والطويل يف آن واحد،

 퐸퐶푇 = (Ln	PIB) − (Ln	PIB) 	 
              = (Ln	PIB) − (0.36(Ln	L) + 0.11(Ln	K ) + 18.47) 

              = (Ln	PIB) − 0.36(Ln	L) − 0.11(Ln	K ) − 18.47 … … … … . (4− 3) 

5)ومنه من العالقتني  − 3) ∩ (5−   :)اخلامس(نتحصل على تقدير النموذج املطلوب  (1
 	∆(Ln	PIB) = −1.74∆(Ln	PIB) − 0.09∆(Ln	PIB) 	− 0.69∆(Ln	PIB) 	 

                      −	1.5∆(Ln	PIB) 	 − 25.3∆(Ln	L) + 13.92∆(Ln	L) − 18.65∆(Ln	L)  

                      +0.1∆(Ln	K ) − 0.05∆(Ln	K ) − 0.26∆(Ln	K ) + 0.33∆(Ln	K )  

                     −1.81((Ln	PIB) − 0.36(Ln	L) − 0.11(Ln	K ) − 18.47) 
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  :  وقياسيا وإقتصاديا ومن مث حساب املرونات نقوم أوال بدراسة النموذج إحصائياتبسيط هذه العالقة قبل و 

 :تقييم النموذج إحصائيا وإقتصاديا وقياسيا )4
 :من الناحيتين اإلحصائية واالقتصادية ) 4-1

ا سالبة اإلشارة  اخلطأ بالنسبة ملقدرة معامل تصحيح هلا معنوية كما أن ،  )- 1.81(نالحظ من املعادلة أ
وهو ما يعين أن القيمة  )بامللحق 85كما يتضح من اجلدول رقم    %1.71( %5لكون إحتماهلا أقل من 

  .احلسابية لستودنت أكرب من القيمة اجلدولية 

  :بامللحق فنالحظ 85أما بالنسبة ملقدرات العالقة يف األجل الطويل ومن نفس اجلدول 

  ا موجبة االشارة ا ذات معنوية   )0.36(مقدرة لوغاريتم إمجايل عدد العمال مقبولة اقتصاديا لكو كما أ
 ؛)%4.68( %5لكون احتماهلا يقل عن 

   ا مقدرة تراكم رأس املال الثابت احلقيقي للصناعات التحويلية هي األخرى مقبولة إقتصاديا وإحصائيا أل
ا ختتلف جوهريا عن الصفر لكون احتماهلا أقل من ) 0.11(موجبة االشارة   ح)%2.15( %5كما أ

  ا معنوية  نفس الشيء بالنسبة وذلك بغض النظر عن ) %0.56(ملقدرة العدد ثابت حيث نالحظ أ
ا لكون النموذج األصلي أسي   .إشار

  :من الناحية القياسية) 4-2
 :االرتباط الذاتي بين حدود الخطأ العشوائي  ) أ

  :واحلصول على ملخص النتائج اآلتية LMمت القيام باختبار  EViews9باالعتماد على برنامج 

  على النموذج المقترح الخامس LMنتائج اختبار  مختصر): 14-5(الجدول 

 
  .بامللحق )86(جزء مستل من  اجلدول رقم  :المصدر                

وهو ما يعين أن القيمة ) %0.02( %5من اجلدول ومبالحظة قيمة احتمال كاي مربع جندها أقل من 
ومن مث عدم إمكانية قبول الفرض الصفري، أي أن النموذج يعاين  احلسابية لكاي مربع أكرب من القيمة اجلدولية

  .من مشكلة االرتباط الذايت بني األخطاء من الدرجة األوىل

    



          ة للنمو االقتصادي في الجزائریالرئیس المصادر لتحدید دراسة قیاسیة :الخامسالفصل 

 
 

297 

 :ثبات تباين حد الخطأ  ) ب

  :اآلتيةالنتائج  ملخص واحلصول على ARCHمت إجراء إختبار  EViews9باالعتماد على برنامج 

  على النموذج المقترح الخامس ARCHنتائج اختبار  مختصر): 15-5(الجدول 

 
  .بامللحق) 87(مستل من اجلدول : المصدر              

، وهو ما يعين أن قيمة كاي )%3.5( %5من اجلدول ومبالحظة توزيع كاي مربع جند أن احتماله يقل عن 
مربع احلسابية أكرب من القيمة اجلدولية وهو ما يعين عدم إمكانية رفض الفرض البديل الذي يتضمن عدم ثبات 

  . تباين حد اخلطأ العشوائي

 :التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج  ) ت

  : اآليت مت احلصول على النتائج املوضحة بالشكل EViews9باالعتماد على برنامج 

 .الخامس المقترح نموذجالمعامالت التوزيع الطبيعي لبواقي ): 6- 5(الشكل 

 
  .9Eviewsخمرجات برنامج  :المصدر 

وهو ما يعين أن القيمة احلسابية جلارك بريا ) %67.83( %5أكرب من جنده بريا -مبالحظة إحتمال جاركو 
  .والذي يدل على أن البواقي تتبع التوزيع الطبيعيأكرب من القيمة اجلدولة لكاي مربع وبذلك نقبل فرض العدم 
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رغم جتاوز النموذج لكل مراحل التقييم االحصائية واالقتصادية إال أنه من الناحية القياسية يعاين من مشكليت 
عدم ثبات تباين األخطاء واالرتباط الذايت لألخطاء، وهو ما يعين عدم إمكانية قبوله لتمثيل العالقة طويلة 

  ، )2014- 1993(قصري األجل بني املتغريات خالل هذه الفرتة األجل و 

أثر ترقية رأس المال البشري ورأس المال المادي على النمو االقتصادي في الجزائر  :الرابع المطلب 
  ) 2014- 1993( خالل الفترة

من فرض  هاختلص )النماذج احلديثة( الداخليفإن أهم ما متيزت به مناذج النمو  األولكما بيناه يف الفصل 
، وذلك من خالل إفرتاضها أن )املادي( القائل بتناقص العوائد احلدية لرأس املال املستثمر النيوكالسيك

إستثمارات القطاع العام واخلاص يف رأس املال البشري تؤدي إىل التحسينات االنتاجية والوفرات اخلارجية اليت 
ذا املنطلق ونتيجة لعدم حصولنا على منوذج مقبول من بني ، ومن هتعوض طبيعة إجتاه العوائد حنو التناقص

يتمثل يف االستثمار ) يضاف للمتغريات املستقلة السابقة(النماذج املقرتحة السابقة سنعتمد متغري مستقل جديد 
للداللة  )AGEm(متوسط العمر املتوقع عند الوالدة مؤشر ؤشرين للداللة عليه مها مب ممثل يف رأس املال البشري

  ).DEPe( اإلنفاق على التعليمعلى حتسني الوضع الصحي باإلضافة إىل مؤشر 

  :صياغة النماذج ودراسة إستقرار المتغيرات الجديدة: الفرع األول
  :ARDLصياغة النماذج المقترحة وفق منهجية  ـــــ أوال

  :كما يلي،  ARDLمناذج وفق منهجية  3افرتاض مت 
∆(Ln	PIB) = 훾 + 훾 (Ln	PIB) + 훾 (Ln	AGE ) + 훾 (Ln	DEP ) + 훾 (Ln	K)  

+ 훽 ∆(Ln	PIB) + 휃 ∆(Ln	AGE ) + 휗 ∆(Ln	DEP )  

+ 휑 ∆((Ln	K)) + ε … … … … … … … … … … … … … … … (6) 

∆(Ln	PIB) = 훾 + 훾 (Ln	PIB) + 훾 (Ln	AGE ) + 훾 (Ln	DEP ) + 훾 (Ln	Khors)  

+ 훽 ∆(Ln	PIB) + 휃 ∆(Ln	AGE ) + 휗 ∆(Ln	DEP )  

+ 휑 ∆((Ln	Khors)) + ε … … … . … … … . . … … … … … … … … (7) 

∆(Ln	PIB) = 훾 + 훾 (Ln	PIB) + 훾 (Ln	AGE ) + 훾 (Ln	DEP ) + 훾 (Ln	K )  
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+ 훽 ∆(Ln	PIB) + 휃 ∆(Ln	AGE ) + 휗 ∆(Ln	DEP )  

+ 휑 ∆((Ln	K )) + ε … … … … … … . . … … … … … … … … (8) 

  : حيث

 Ln	AGE   :متثل لوغاريتم العمر املتوقع عند الوالدة.  

 Ln	DEP  :متثل لوغاريتم االنفاق على التعليم.  

  :بشريدراسة استقرار سلسلتي مؤشري االستثمار في الرأس المال ال ـــــ ثانيا
 : (퐃퐄퐏퐞	퐋퐧)	و (퐀퐆퐄퐦	퐋퐧)	إستقرار سلسلتي  )1

مت إجراء إختبار جذر الوحدة باستعمال إختبار ديكي فوالر املوسع  9EViewsباالعتماد على برنامج 
)ADF( على سلسليت )Ln	AGE (و )Ln	DEP ( ما تستقران حسب الصيغة الثالثة و و النتائج وجد أ

  :اآليتموضحة يف اجلدول 

 (퐀퐆퐄퐦	퐋퐧)	نتائج إختبار جذر الوحدة على مستوى سلسلتي ): 16-5(رقم الجدول 
	(퐋퐧	퐃퐄퐏퐞) باستخدام إختبارADF .  

 

  

  
  .بامللحق )90(و) 88(من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدولني من  :المصدر

أكرب ) -8.88(من اجلدول نالحظ أن قيمة ديكي فوالر احلسابية ) AGE	Ln(بالنسبة لسلسلة املتغري 
وهو  الذايت لألخطاء كما أن النموذج ال يعاين من مشكلة االرتباط،  %10و %5و %1سلبية من احلرجة عند 

) بعد اعادة تقديرها بطريقة املربعات الصغرى العادية(على هذه الصيغة  LMما يتضح من نتائج اختبار 
  .I(0) مستقرة عند املستوى  (AGEm	Ln) املتغري، وعليه فإن سلسلة بامللحق) 89(واملوضحة يف اجلدول رقم 

مستوى 
درجة   المعنوية

 التأخير
 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

درجة 
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

1% 
3 

4.57-  
8.88-  0 

4.46-  
5.95-  5% 3.69-  3.64-  

10% 3.28-  3.26-  
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أكرب سلبية من ) - 5.95(احلسابية نالحظ أن قيمة ديكي فوالر ) DEP	Ln(أما بالنسبة لسلسلة املتغري 
وهو  الذايت لالخطاء كما أن النموذج ال يعاين من مشكلة االرتباط االرتباط،  %10و %5و %1احلرجة عند 

، وعليه فإن سلسلة بامللحق) 91(على هذه الصيغة واملوضحة يف اجلدول رقم  LMما يتضح من نتائج اختبار 
  .I(0) مستقرة عند املستوى (AGEm	Ln) املتغري

  .متوفرة ARDLوعليه مبا أن السلسلتني مستقرتني عند املستوى فإن شروط تطبيق منهجية 

  .النماذج الثالث وتقييمتقدير : الفرع الثاني
   :السادس المقترح النموذج ـــــ أوال

هو عبارة عن احندار خطي متعدد للوغاريتم الناتج احمللي اخلام احلقيقي على لوغاريتم العمر املتوقع عند 
AGE	Ln)	الوالدة   DEP	Ln) نفاق على التعليم ولوغاريتم اإل ( ولوغاريتم إمجايل تكوين رأس املال الثابت  (
 .احلقيقي

  ): الفجوات الزمنية المثلى(تحديد فترات اإلبطاء المثلى  )1

كما هو  AICمنوذج واليت تتسم بأقل قيمة ملعيار  20مت احلصول على أفضل  9Eviewsباستعمال برنامج 
  :موضح يف الشكل اآليت

  .للنموذج المقترح السادس ARDL نموذج 20أفضل ): 7-5(الشكل رقم 

  
  .9Eviewsخمرجات برنامج  :المصدر                

، AICهو أفضل منوذج على االطالق لتميزه بأقل قيمة لـ  ARDL(3.3.2.3)ومن الشكل نالحظ أن 
بامللحق والذي يبني نتائج تقدير ) 92(منوذج مقدر كما يتضح من اجلدول رقم  192وقد مت اختياره من بني 

  .من مراحل هذه املنهجيةهذا النموذج املختار، وبذلك سيتم عليه دراسة ما تبقى 
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  : وجود خاصية التكامل المشترك بين متغيرات النموذج التأكد من )2

  :مت إجراء اختبار احلدود واحلصول على ملخص النتائج  كما يلي 9Eviewsباالعتماد على برنامج 

نتائج اختبار الحدود للكشف عن التكامل المشترك بين متغيرات النموذج ): 17-5(الجدول 
  السادس المقترح

  
  .بامللحق) 93(جزء مستل من اجلدول رقم  :رالمصد                 

 %1أكرب من احلد األعلى للقيمة احلرجة عند ) 10.50(ن قيمة فيشر احلسابية أمن اجلدول نالحظ 
توجد عالقة (، وبذلك ال ميكن رفض الفرض البديل أي أنه يوجد تكامل مشرتك  %10و %5و %2.5و

بني لوغاريتم الناتج احمللي اخلام احلقيقي من جهة ولوغاريتم متوسط العمر املتوقع عند ) توازنية طويلة األجل
قي من جهة ثانية، وهو ما الوالدة ولوغاريتم االنفاق على التعليم ولوغاريتم إمجايل تكوين رأس املال الثابت احلقي

   .ةاآلتييعين إمكانية املرور للخطوة 

 : تقدير نموذج تصحيح الخطأ و معامالت العالقة طويلة األجل )3

مت تقدير منوذج تصحيح اخلطأ زيادة على معامالت العالقة طويلة األجل،  9Eviewsعلى برنامج  باالعتماد
  :يلي األخري مت احلصول على صيغيت النموذجني كما بامللحق،  ومن هذا) 94( والنتائج موضحة باجلدول

  ):قبل تعويض معادلة حد تصحيح اخلطأ(منوذج تصحيح اخلطأ 
∆(Ln	PIB) = −0.4∆(Ln	PIB) − 0.27∆(Ln	PIB) − 11.95∆(Ln	AGE )  

                     +495.32∆(Ln	AGE ) − 139.61∆(Ln	AGE ) + 	0.78	∆(Ln	DEP ) 		 

                     −0.46∆(Ln	DEP ) + 0.005∆(Ln	K) − 0.12∆(Ln	K) − 0.12∆(Ln	K)  

              −1.18퐸퐶푇  

퐸퐶푇	:                   أن حيث = (Ln	PIB) − (Ln	PIB)  
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  :يعطى كاآليت منوذج العالقة طويلة األجليف حني أن تقدير 
Ln	PIB = −3.70Ln	AGE + 1.78Ln	DEP + 0.29Ln	K − 7.54 

ومن مث ) 6أي احلصول على الصيغة املقرتحة (قبل الدمج بينها واحلصول على األجلني يف نفس املعادلة و 
  :  حساب املرونات نقوم أوال بدراسة النموذج الكلي إحصائيا وإقتصاديا

ا سالبة االشارة  وختتلف جوهريا عن الصفر لكون ) 1.18- (مقدرة معامل تصحيح اخلطأ مقبولة أل
  ).%0.87( %5قل من االحتمال أ

AGE	Ln)، فنالحظ أن مقدرة 94أما بالنسبة ملقدرات العالقة يف األجل الطويل ومن نفس اجلدول  ) 

وهو ما يعين رفض النموذج وال داعي لدراسة مقدرات ) موجبة(سالبة وهو ما يتعارض مع النظرية االقتصادية 
)Ln	DEP ( و)Ln	K (واملقدار الثابت. 

   :النموذج المقترح السابع ثانيا ـــــ

هو عبارة عن احندار خطي متعدد للوغاريتم الناتج احمللي اخلام احلقيقي على لوغاريتم العمر املتوقع عند 
AGE	Ln)	الوالدة  DEP	Ln) نفاق على التعليم ولوغاريتم اإل ( تكوين رأس املال الثابت احلقيقي ولوغاريتم  (

  . خارج احملروقات

  ): الفجوات الزمنية المثلى(تحديد فترات اإلبطاء المثلى  )1

كما هو  AICمنوذج واليت تتسم بأقل قيمة ملعيار  20مت احلصول على أفضل  9Eviewsباستعمال برنامج 
  :موضح يف الشكل اآليت

  .للنموذج المقترح السابع ARDL نموذج 20أفضل ): 8-5(الشكل رقم 

  
  .9Eviewsخمرجات برنامج  :رالمصد
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، AICهو أفضل منوذج على االطالق لتميزه بأقل قيمة لـ  ARDL(1.3.2.3)ومن الشكل نالحظ أن 
والذي ميثل نتائج تقدير هذا ) 95(منوذج ممكن كما يتضح من اجلدول رقم  64وقد مت اختياره من بني 

  .النموذج، وبذلك ستتم دراسة ما تبقى من مراحل املنهجية على هذا النموذج 

  : وجود تكامل المشترك أكد منالت )2

  :مت إجراء اختبار احلدود واحلصول على ملخص النتائج  كما يلي 9Eviewsباالعتماد على برنامج 

نتائج اختبار الحدود للكشف عن التكامل المشترك بين متغيرات النموذج ): 18-5(رقم الجدول 
  .السابعالمقترح 

  
  .بامللحق) 96(جزء مستل من اجلدول رقم  :المصدر

 %1أكرب من احلد األعلى للقيمة احلرجة عند ) 22.02(ن قيمة فيشر احلسابية أمن اجلدول نالحظ 
توجد عالقة (أي أنه يوجد تكامل مشرتك  ، وبذلك ال ميكن رفض الفرض البديل %10و %5و %2.5و

تم متوسط العمر املتوقع عند بني لوغاريتم الناتج احمللي اخلام احلقيقي من جهة ولوغاري) توازنية طويلة األجل
الوالدة ولوغاريتم االنفاق على التعليم ولوغاريتم تكوين رأس املال الثابت احلقيقي خارج احملروقات من جهة 

   .ةاآلتيثانية، وهو ما يعين إمكانية املرور للخطوة 

 : تقدير نموذج تصحيح الخطأ ومعامالت العالقة طويلة األجل )3

مت تقدير منوذج تصحيح اخلطأ زيادة على معامالت العالقة طويلة األجل،  9Eviewsعلى برنامج  باالعتماد
  :يلي بامللحق،  ومن هذا األخري مت احلصول على صيغيت النموذجني كما 97والنتائج موضحة باجلدول 

  ):قبل تعويض معادلة حد تصحيح اخلطأ(منوذج تصحيح اخلطأ 

∆(Ln	PIB) = −84.81∆(Ln	AGE ) + 542.33∆(Ln	AGE ) − 165.35∆(Ln	AGE )  
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         +0.69∆(Ln	DEP ) 	− 0.36∆(Ln	DEP ) − 0.04∆(Ln	K )  

   −0.08∆(Ln	K ) − 0.1∆(Ln	K ) 	 − 1.6퐸퐶푇  

퐸퐶푇	:                       أن حيث = (Ln	PIB) − (Ln	PIB)  

  :هو منوذج العالقة طويلة األجليف حني أن تقدير 
(Ln	PIB) = 0.26(Ln	AGE ) 	+ 1.13	(Ln	DEP ) + 0.12	(Ln	K ) − 4.56 

ومن مث ) 6أي احلصول على الصيغة املقرتحة (قبل الدمج بينها واحلصول على األجلني يف نفس املعادلة و 
  :حساب املرونات نقوم أوال بدراسة النموذج إحصائيا وإقتصاديا

 .  ي مقبولةوعليه فه) %0.07(ومعنوية ) 1.6-(مقدرة حد تصحيح اخلطأ سالبة 

بامللحق، فنالحظ أن املقدرات ) 97(أما بالنسبة ملقدرات العالقة يف األجل الطويل ومن نفس اجلدول 
K	Ln)األربع مقبولة إقتصاديا، حيث جاءت مقدرات كل من  DEP	Ln)و  ( AGE	Ln)و  ( موجبة  (

بة ملقدرة الثابت مقبولة لكون منوذج العالقة اإلشارة وهو ما يتوافق مع النظرية االقتصادية، كما أن االشارة السال
  . طويلة األجل من الشكل االسي

ختلف جوهريا عن (غري أنه عند تقييم النموذج إحصائيا نالحظ أن كل املقدرات ذات معنوية إحصائية 
AGE	Ln)، باستثناء مقدرة %5ألن احتماهلا أقل من ) الصفر ا غري معنوية وهو ما يعين  (  حيث نالحظ أ

ا ال ختتلف جوهريا عن الصفر ، وبذلك فإن النموذج املقدر مرفوض وال داعي لتقييمه من الناحية القياسية   .أ

  :ثالثا ـــــ النموذج المقترح الثامن

هو عبارة عن احندار خطي متعدد للوغاريتم الناتج احمللي اخلام احلقيقي على لوغاريتم العمر املتوقع عند 
AGE	Ln)	الوالدة   DEP	Ln)ولوغاريتم اإلنفاق على التعليم   ( ولوغاريتم تكوين رأس املال الثابت احلقيقي  (

  .للصناعات التحويلية

  ): الفجوات الزمنية المثلى(تحديد فترات اإلبطاء المثلى  )1

 AICمنوذج واليت تتسم بأقل قيمة ملعيار  20مت احلصول على أفضل  9Eviewsباستعمال برنامج 
)Akaike info criterion ( كما هو موضح يف الشكل رقم)نالحظ أن ، حيث من خالله )9-5

ARDL(1.2.1.3)  هو أفضل منوذج على االطالق وذلك لتميزه بأقل قيمة لـAIC  وقد مت اختياره من ،
بامللحق والذي ميثل نتائج تقدير هذا النموذج  وبذلك ستتم ) 98(منوذج  كما يتضح من اجلدول رقم  64بني 
  .دراسة ما تبقى من مراحل يف املنهجيةعليه 
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  .للنموذج المقترح الثامن ARDL نموذج 20أفضل ): 9-5(الشكل رقم 

  
  .9Eviewsخمرجات برنامج  :المصدر 

  : وجود خاصية التكامل المشترك بين متغيرات النموذج التأكد من )2

  :ملخص النتائج  كما يليود واحلصول على  مت إجراء اختبار احلد 9Eviewsباالعتماد على برنامج 

نتائج اختبار الحدود للكشف عن التكامل المشترك بين متغيرات النموذج ): 19-5(الجدول 
  .الثامنالمقترح 

  
  .بامللحق) 99(جزء مستل من اجلدول رقم  :المصدر

 %1احلد األعلى للقيمة احلرجة عند  أكرب من) 22.23(ن قيمة فيشر احلسابية أمن اجلدول نالحظ 
توجد عالقة (، وبذلك ال ميكن رفض الفرض البديل أي أنه يوجد تكامل مشرتك  %10و %5و %2.5و

بني لوغاريتم الناتج احمللي اخلام احلقيقي ولوغاريتم العمر املتوقع عند الوالدة ولوغاريتم ) توازنية طويلة األجل
لتحويلية من جهة ثانية، وهو ما يعين االنفاق على التعليم ولوغاريتم تكوين رأس املال الثابت للصناعات ا

   .ةاآلتيإمكانية املرور للخطوة 
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 : تقدير نموذج تصحيح الخطأ ومعامالت العالقة طويلة األجل )3

مت تقدير منوذج تصحيح اخلطأ زيادة على معامالت العالقة طويلة األجل،  9Eviewsعلى برنامج  باالعتماد
  :يلي بامللحق،  ومن هذا األخري مت احلصول على صيغيت النموذجني كما 100والنتائج موضحة باجلدول 

  ):قبل تعويض معادلة حد تصحيح اخلطأ(منوذج تصحيح اخلطأ 
 ∆(Ln	PIB) = 192.59∆(Ln	AGE ) − 95.79∆(Ln	AGE ) + 0.51∆(Ln	DEP )  

                 	+0.02∆(Ln	K ) − 0.06∆(Ln	K ) − 0.02∆(Ln	K ) 	 

−1.1퐸퐶푇 	… … … … … . . … … … … … … … … … … … … … … . (8 − 1) 

퐸퐶푇	:                       أن حيث = (Ln	PIB) − (Ln	PIB) … … … . . (8− 2)  

  :يعطى كما يلي منوذج العالقة طويلة األجليف حني أن تقدير 
(Ln	PIB) = 2.52(Ln	AGE ) 	+ 0.79	(Ln	DEP ) + 0.13	(Ln	K ) − 6.41 … … … (8 − 3) 

ومن مث ) 8أي احلصول على الصيغة املقرتحة (األجلني يف نفس املعادلة وقبل الدمج بينها واحلصول على 
   :حساب املرونات نقوم أوال بتقييم النموذج إحصائيا وإقتصاديا وقياسيا

  :اقتصاديا واحصائياتقييم النموذج  )4

 . وعليه فهي مقبولة) 0.0000(ومعنوية ) 1.1-(مقدرة حد تصحيح اخلطأ سالبة  

، فنالحظ أن املقدرات األربع مقبولة 100أما بالنسبة ملقدرات العالقة يف األجل الطويل ومن نفس اجلدول 
K	Ln) إقتصاديا، حيث جاءت مقدرات كل من DEP	Ln)و  ( AGE	Ln)و  ( موجبة اإلشارة وهو ما  (

اقتصاديا لكون منوذج العالقة طويلة  يتوافق مع النظرية االقتصادية، كما أن االشارة السالبة ملقدرة الثابت مقبولة
األجل أسي يف صيغته األصلية، ومن الناحية االحصائية جند ان مجيع املقدرات ختتلف جوهريا عن الصفر لكون  

واحتمال مقدرة  %1.21هو   K	Ln، حيث أن إحتمال مقدرة  %5كل إحتماالت املقدرات أقل من 
	Ln	DEP  واحتمال مقدرة  %0.07هوLn	AGE  0.66واحتمال مقدرة الثابت هو  %2.41هو%.  

  .وعليه ميكن املرور ملرحلة تقييم النموذج من الناحية القياسية

  :تقييم النموذج من الناحية القياسية )5

 :االرتباط الذاتي بين حدود الخطأ العشوائي) 5-1

  :اآليتواحلصول على ملخص النتائج  LMاختبار إجراء مت  EViews9باالعتماد على برنامج 
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  على النموذج المقترح الثامن LMمختصر نتائج اختبار ): 20-5(الجدول 

  
  .بامللحق) 101(جزء مستل من  اجلدول رقم  :المصدر          

وهو ما يعين أن القيمة ) %6.44( %5من اجلدول ومبالحظة قيمة احتمال كاي مربع جندها أكرب من 
اجلدولية ومن مث ميكن قبول الفرض الصفري، أي أن النموذج ال يعاين من احلسابية لكاي مربع أقل من القيمة 
  .مشكلة االرتباط الذايت بني األخطاء

 :ثبات تباين حد الخطأ) 5-2

  :اآليتالنتائج  ملخص واحلصول على ARCH اختبارمت إجراء  EViews.9باالعتماد على برنامج 

 .النموذج المقترح الثامنعلى  ARCHمختصر نتائج اختبار ): 21-5(الجدول 

  
  .بامللحق) 102(مستل من اجلدول  :المصدر         

، وهو ما يعين أن قيمة )%89.25( %5من اجلدول ومبالحظة توزيع كاي مربع جند أن احتماله يزيد عن 
كاي مربع احلسابية أقل من القيمة اجلدولية وهو ما يعين قبول الفرض الصفري الذي يتضمن ثبات تباين حد 

  . اخلطأ العشوائي

 :التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج) 5-3

النتائج املوضحة  احلصول علىاجراء اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي و مت  EViews9باالعتماد على برنامج 
وهو ما يعين ) %30.17( %5بريا أكرب من -جارك احتمال، ومن خالله نالحظ أن )10-5(رقم  بالشكل

أن القيمة احلسابية جلارك بريا أكرب من القيمة اجلدولة لكاي مربع وبذلك نقبل فرض العدم والذي يدل على أن 
  .البواقي تتبع التوزيع الطبيعي
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 .الثامن المقترح نموذجالمعامالت التوزيع الطبيعي لبواقي ): 10- 5(الشكل 

 
  .9Eviewsخمرجات برنامج  :المصدر

 :التأكد من االستقرار الديناميكي لمقدرات األجلين) 4 -5

موع الرتاكمي للبواقي املعاودة  9Eviewsباالعتماد على برنامج   (CUSUM)مت إجراء اختباري ا
موع الرتاكمي ملربعات البواقي املعاودة  ، وقد أظهرت نتائج االختبارين حسب ما هو (CUSUMSQ)وا

أن كال منحنيي االختبارين يقعان داخل احلدود احلرجة عند ) 12- 5(و) 11- 5(مبني يف الشكلني رقم 
  .اهليكلي، وهو ما يعين أن مقدرات النموذج تتميز خباصية االستقرار %5مستوى معنوية 

 نموذجالفي  (CUSUM)اختبار المجموع التراكمي للبواقي المعاودة نتائج ): 11ـــ  5(الشكل رقم 
   .الثامن المقترح

  
  .9Eviewsخمرجات برنامج  :المصدر
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 (CUSUMSQ)اختبار المجموع التراكمي لمربعات البواقي المعاودة نتائج ): 12ــــ  5(الشكل رقم 

  .الثامن المقترح نموذجفي ال

  

  
  

  

  

  

  .9Eviewsخمرجات برنامج  :المصدر    

 :تحليل نتائج النموذج الثامن )6

  :المرونات في األجل الطويل) 6-1

كل مراحل التقييم االقتصادية واإلحصائية   همما سبق جند أن النموذج املقدر الثامن مقبول وذلك لتجاوز 
يل شكوقبل ذلك نقوم أوال بتعتماد عليه يف حتليل العالقة بني متغرياته ميكن االمن مث و  ،والقياسية بنجاح

  :كما يلي  معادلته

  :نتحصل على معادلة حد تصحيح اخلطأ  كما يلي) 3-8(و) 2-8( العالقتنيمن 

               퐸퐶푇 = (Ln	PIB) − (2.52(Ln	AGE ) 	+ 0.79	(Ln	DEP )  

                            +0.13	(Ln	K ) − 6.41) 

           퐸퐶푇 = (Ln	PIB) − 2.52(Ln	AGE ) − 0.79	(Ln	DEP )  

−0.13	(Ln	K ) + 6.41 … … … … … … … … … . … . (8− 4) 

تقدير  نتحصل على) 4-8املعادلة (مبا يساويه ) 1-8( املقدرة بتعويض حد تصحيح اخلطأ يف العالقةو 
  :  كما يلي  صري والطويلالق جلنيالنموذج الثامن والذي يعطي حركية كال األ

 (08− 1) => ∆(Ln	PIB) = 192.59∆(Ln	AGE ) − 95.79∆(Ln	AGE )  

                                                   	+0.51∆(Ln	DEP ) − 0.09∆(Ln	K ) − 0.02∆(Ln	K ) 	 

                                       −1.1((Ln	PIB) − 2.52(Ln	AGE ) − 0.79	(Ln	DEP )  
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                                       −0.13	(Ln	K ) + 6.41)	 

                     => ∆(Ln	PIB) = 7.05− 1.1(Ln	PIB) + (1.1)(2.52)(Ln	AGE )  

                                        +(1.1)(0.79)(Ln	DEP ) + (1.1)(0.13)(Ln	K )  

                                        +192.59∆(Ln	AGE ) − 95.79∆(Ln	AGE )  

                                        +0.51∆(Ln	DEP ) + 0.02∆(Ln	K ) − 006∆(Ln	K )  

                                        −0.02∆(Ln	K ) 	 … … … … … … . . … … (8) 

퐄퐏퐈퐁(مرونة الناتج المحلي الخام بالنسبة للعمر المتوقع عند الوالدة ) 6-1-1 퐀퐆퐄퐦⁄ :(  

العمر  متوسط للتغريات يف )بالقيمة احلقيقية( عن مؤشر يقيس مدى استجابة الناتج احمللي اخلام ةوهي عبار 
املتوقع عند الوالدة، أي يقيس التغري النسيب يف الناتج احمللي اخلام بالنسبة للتغري النسيب يف العمر املتوقع عند 

  .انب النظريواجل) 8(ة إىل الصيغة الوالدة، وبالعود

 :فإن عالقة املؤشر هي

                            E ⁄ = 	 (∆ ) ∆ = −(훾 /훾 )	    

훾: حيث كما هو واضح من نفس  훾، و(PIB	Ln)هي معامل ) 8(هو واضح من املعادلة  كما  	
  .AGE	Lnاملعادلة هي معامل 

 :نستطيع حساب املرونة) 8(العالقة املقدرة  منعليه و 

                                                           E ⁄ = 	2.52 

  :والعالقة السابقة نتحصل على العالقة اآلتية النتيجةهذه  ومن

                          E ⁄ = 	2.52			 => 	 ∆ = 2.52	 ∆        

يستجيب للتغريات يف العمر املتوقع عند الوالدة، أي أن زيادة ) احلقيقي(يعين أن الناتج احمللي اخلام  وهو ما
بنسبة ( %2.52سيؤدي إىل زيادة الناتج احمللي اخلام احلقيقي بـ  %1متوسط العمر املتوقع عند الوالدة بـ 

صدر مهم لرتقية االستثمار يف العنصر ، وبذلك فإن هذه النتيجة تظهر مدى أمهية الرعاية الصحية كم)أعلى
  .البشري ومن مث االسهام الفعلي يف رفع معدالت النمو االقتصادي
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퐄퐏퐈퐁(مرونة الناتج المحلي الخام بالنسبة لإلنفاق على التعليم ) 6-1-2 퐃퐄퐏퐞⁄:( 

، أي يقيس االنفاق على التعليم عن مؤشر يقيس مدى استجابة الناتج احمللي اخلام للتغريات يف ةوهي عبار 
) 8(اإلنفاق على التعليم، وبالعودة إىل الصيغة التغري النسيب يف الناتج احمللي اخلام بالنسبة للتغري النسيب يف 

 :فإن عالقة املؤشر هي) 1مطلب واحد من املبحث (واجلانب النظري 

                                  E ⁄ = 	 (∆ ) ∆ = −(훾 /훾 )	    

γ حيث كما هو واضح من نفس   γ ، و(PIB	Ln)هو معامل ) 8(كما هو واضح من املعادلة    	
DEP	Ln)املعادلة هي معامل  ):  

 :نستطيع حساب املرونة) 8(املقدرة  العالقةوعليه من 

                                                               E ⁄ = 	0.79 

  :النتيجة والعالقة السابقة نتحصل على العالقة اآلتية هذهومن 

                         E ⁄ = 	0.79			 => 	 ∆ = 0.79	 ∆        

وهو ما يعين أن الناتج احمللي اخلام ال يستجيب للتغريات يف اإلنفاق على التعليم، أي أن زيادة اإلنفاق على 
   .)بنسبة أقل( %0.79سيؤدي إىل زيادة الناتج احمللي اخلام بـ  %1اجلزائر بـ التعليم يف 

ــ6 ــ1ـ 퐄퐏퐈퐁(رأس المال الثابت للصناعات التحويلية  لتراكممرونة الناتج المحلي الخام بالنسبة ) 3ـ 퐊퐢퐧⁄:( 

تكوين رأس املال الثابت احلقيقي  عن مؤشر يقيس مدى استجابة الناتج احمللي اخلام للتغريات يف ةهي عبار 
تكوين رأس املال ، أي يقيس التغري النسيب يف الناتج احمللي اخلام بالنسبة للتغري النسيب يف للصناعات التحويلية

فإن ) 1مطلب واحد من املبحث (واجلانب النظري ) 8(الثابت للصناعات التحويلية، وبالعودة إىل الصيغة 
 :عالقة املؤشر هي

                                    E ⁄ = 	 (∆ ) ∆ = −(훾 /훾 )	    

훾 حيث كما هو واضح من نفس   훾 ، و(PIB	Ln)هو معامل ) 8(كما هو واضح من املعادلة    	
K	Ln)املعادلة هي معامل  ):  

 :نستطيع حساب املرونة) 8(املقدرة  العالقة منعليه و 
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                                                                    E ⁄ = 	0.13 

  :النتيجة والعالقة السابقة نتحصل على العالقة اآلتية هذه ومن

                           			E ⁄ = 	0.13 => 	 ∆ = 0.13	 ∆        

يستجيب للتغريات يف تكوين رأس املال الثابت للصناعات التحويلية، وهو ما يعين أن الناتج احمللي اخلام ال 
سيؤدي إىل زيادة الناتج احمللي اخلام  %1أي أن زيادة تكوين رأس املال الثابت للصناعات التحويلية يف اجلزائر بـ 

رأس املال الثابت  ، واملالحظ يف هذا الصدد أن مرونة الناتج احمللي اخلام بالنسبة لرتاكم)بنسبة أقل( %0.13بـ 
احلقيقي للصناعات التحويلية تعد األضعف على اإلطالق من بني مؤشرات املرونة الثالثة، وميكن اعتبار هذه 
النتيجة منطقية من منطلق الضعف الشديد الذي يتميز به أداء قطاع الصناعات التحويلية كما بيناه سابقا يف 

   .الفصل الثالث

 : األجل القصير دراسة سببية قرانجر في) 6-2

 :)퐏퐈퐁	퐋퐧( باتجاه) 퐀퐆퐄퐦	퐋퐧( سببية جرانجر من) 6-2-1

  :ملعرفة وجود السببية من عدمها نقوم باختبار الفرضيتني اآلتيتني

                                                               퐻 : 휃 = 휃 = 0 

                                                               퐻 :휃 ≠ 휃 ≠ 0 

퐻)حيث قبول  AGE	Ln)يعين أن مقدرات الفروق األوىل لـ  ( ، )جمتمعة(ال ختتلف جوهريا عن الصفر  	(
AGE	Ln)سببية قراجنر من أي عدم وجود  يف األجل القصري، يف حني رفضها يعين وجود  (PIB	Ln)إىل  (

  .هذه السببية

AGE	Ln)∆ن مقدريت أبامللحق نالحظ ) 100(اجلدول رقم  ومن AGE	Ln)∆و  ( ختتلفان جوهريا  (
رفض الفرضية الصفرية وقبول يعين  وهو ما) %0.1و %0.03( %5عن الصفر لكون احتماليهما أقل من 

، وبذلك فإنه توجد سببية قراجنر يف األجل املقدرتني ختتلفان جوهريا عن الصفرالفرضية البديلة اليت تعين أن 
  .القصري من لوغاريتم متوسط العمر املتوقع عند الوالدة باجتاه لوغاريتم الناتج احمللي اخلام احلقيقي

 :(퐏퐈퐁	퐋퐧)إلى  (퐃퐄퐏퐞	퐋퐧)سببية جرانجر من ) 6-2-2

  :تنياآلتيملعرفة وجود السببية من عدمها نقوم باختبار الفرضيتني 
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                                                                퐻 : 휗 = 0  

                                                                퐻 : 휗 ≠ 0                 

퐻)حيث قبول  DEP	Ln)يعين أن مقدرات الفروق األوىل لـ  ( ، )جمتمعة(ال ختتلف جوهريا عن الصفر  	(
يف األجل القصري، يف حني رفضها يعين وجود هذه  (PIB	Ln)إىل  (DEP	Ln)سببية قراجنر من أي عدم وجود 

  .السببية

DEP	Ln)∆مقدرة نالحظ أن من نفس اجلدول و  وهو ما يتضح من  ،جوهريا عن الصفر ختتلف (
فإنه توجد سببية قراجنر يف األجل القصري من لوغاريتم ، وبذلك )%1.22( %5االحتمال الذي يقل عن 

  .االنفاق على التعليم باجتاه لوغاريتم الناتج احمللي اخلام احلقيقي

 :(퐏퐈퐁	퐋퐧)إلى  (퐊퐢퐧	퐋퐧)سببية جرانجر من ) 6-2-3

  :تنياآلتيعرفة وجود السببية من عدمها نقوم باختبار الفرضيتني مل

                                                               퐻 :휑 = 휑 = 휑 = 0 

                                                               퐻 :휑 ≠ 휑 ≠ 휑 ≠ 0 

퐻)قبول  LnK)يعين أن مقدرات الفروق األوىل لـ  ( ، أي عدم )جمتمعة(ال ختتلف جوهريا عن الصفر  (
LnK)سببية قراجنر من وجود    .يف األجل القصري، يف حني رفضها يعين وجود هذه السببية (PIB	Ln)إىل  (

K	Ln)∆مقدرة   جند أن بامللحق )100(ومبالحظة نتائج اجلدول رقم  الصفر ألن ختتلف جوهريا عن  (
K	Ln)∆بينما مقدريت  %5احتماهلا أقل من  K	Ln)∆و  ( كل على ( ال ختتلفان جوهريا عن الصفر (

ملعرفة  Waldوبذلك ينبغي إجراء اختبار  )%16.51و %42.5( %5من  أكربلكون احتماليهما  )حدة
 1)22-5(اجلدول رقم من عدمه، ونتائج االختبار موضحة يف )  جمتمة(مدى اختالفها جوهريا عن الصفر 

وهو ما يعين امكانية رفض ) %0.63( %5احتمال توزيع كاي مربع جنده أقل من ومن خالله نالحظ أن 
جل القصري من لوغاريتم تراكم رأس املال الثابت احلقيقي توجد سببية قراجنر يف األه الفرض الصفري وبذلك فإن

  .اخلام احلقيقيللقطاعات الصناعية باجتاه لوغاريتم الناتج احمللي 

  

  
                                                             

  .9Eviews باستعمال طریقة المربعات الصغرى العادیة وذلك باستعمال برنامج ) 8(تم اجراء ھذا االختبار بعد إعادة تقدیر الصیغة   1
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 (퐋퐧퐊퐢퐧)الختبار سببية قرانجر في األجل القصير من   WALDنتائج اختبار ): 22-5(الجدول 
  .في النموذج المقترح الثامن (퐏퐈퐁	퐋퐧)إلى 

  

  .9Eviewsخمرجات برنامج  :المصدر
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  ).2014- 1980(دراسة قياسية للفترة  - النمو االقتصادي في الجزائر مصادر: المبحث الثاني

صغر حجم (إن عدم احلصول على مناذج قياسية مقبولة قد يعود إىل عدة أسباب منها قلة عدد املشاهدات 
ا أو عدم مالئمة صيغة معادلة االحندار املستعملة إىل غريها م) العينة ن وقلة عدد املتغريات املستقلة أو كثر

يكون ) من بني النماذج املقرتحة يف املبحث السابق(األسباب، ومن هذا املنطلق فإن عدم احلصول على منوذج 
من بني مصادر النمو االقتصادي يف اجلزائر قد يعود إىل أحد  احلقيقي الثابت مجايل تراكم رأس املالفيه متغري إ

مشاهدة  35بتوسيع فرتة الدراسة إىل ) املطلب األول( ما يأيت قمنا فيأو بعض األسباب املذكورة،، لذلك 
بإضافة متغري مستقل آخر يتمثل يف معدل االنفتاح التجاري ) املطلب الثاين(كما قمنا ) 2014إىل  1980(

   .والذي من املفرتض أن تكون له عالقة طردية مع إمجايل الناتج احمللي احلقيقي

  ).2014-1980(لنمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة أثر ترقية االستثمار على ا: المطلب األول

يبني أثر كل من ) ARDL(سيتم يف هذا املطلب البحث عن إمكانية بناء منوذج قياسي وفق منهجية  
وإمجايل عدد العمال على الناتج احمللي اخلام ) كمؤشر عن االستثمار(إمجايل تراكم رأس املال الثابت احلقيقي 

  .  2014-1980يف اجلزائر خالل الفرتة ) كمؤشر عن النمو  االقتصادي(احلقيقي 

  .صياغة النموذج ودراسة استقرار متغيراته: الفرع األول
   :الخاص بالنموذج المقترح التاسع ARDLاغة نموذج صي ـــــ أوال

  :هلذا النموذج نفس صيغة النموذج املقرتح األول اآلتية

∆(Ln	PIB) = 훾 + 훾 (Ln	PIB) + 훾 (Ln	L) + 훾 (Ln	K) + 훽 ∆(Ln	PIB)  

+ 휃 ∆(Ln	L) + 휗 ∆(Ln	K) + ε … … … . (9) 

  :(퐊	퐋퐧) و  (퐋	퐋퐧) و (퐏퐈퐁	퐋퐧) المتغيراتدراسة إستقرار سالسل  ـــــ ثانيا

  :(퐏퐈퐁	퐋퐧) متغيرسلسلة الدراسة استقرار  )1

باستعمال  (PIB	Ln) على سلسلة املتغري مت إجراء اختبار جذر الوحدة  9EViewsباالعتماد على برنامج 
يف ، ووجد أنه يستقر عند املستوى وفق الصيغة الثالثة والنتائج موضحة )ADF(اختبار ديكي فوالر املوسع 

  :اآليتاجلدول 
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 ADFباستخدام اختبار  (퐏퐈퐁	퐋퐧)نتائج اختبار جذر الوحدة على مستوى سلسلة  ): 23-5(الجدول 
  ).2014- 1980للفترة (

  

  

  

  .بامللحق )103( عداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقمإمن  :المصدر

عند مستوى معنوية  I(0)مستواها  يفمن اجلدول نالحظ أن سلسلة لوغاريتم الناتج احمللي اخلام مستقر 
القيمة احلسابية الختبار ديكي فوالر ، ذلك أن )حد ثابت وإجتاه زمين( حسب الصيغة الثالثة  %10و 5%

أن  جند بامللحق 1)104(اجلدول رقم أنه مبالحظة   كما) اجلدولية(املوسع أكثر سلبية من القيمة احلرجة 
 %5على اعتبار أن احتمال توزيع كاي مربع يفوق  خطاءالنموذج ال يعاين من مشكلة االرتباط الذايت بني األ

   .كانية رفض الفرض الصفري الذي يعين عدم وجود ارتباط ذايت بني األخطاءوهو ما يعين عدم ام) 92.29%(

  :(퐋	퐋퐧) و (퐊	퐋퐧) ين المتغير تي دراسة استقرار سلسل )2

 (L	Ln)و (K	Ln)  سلسليت املتغريين مت إجراء اختبار جذر الوحدة على 9EViewsباالعتماد على برنامج 

مستقرتني عند املستوى  ما غريأفق الصيغ الثالث، ووجد وو ) ADF(باستعمال اختبار ديكي فوالر املوسع 
، ومن خالله نالحظ أن سلسلة لوغاريتم عدد العمال ال تستقر )24-5(رقم والنتائج موضحة يف اجلدول 

حسب الصيغ الثالث، حيث حسب الصيغتني الثالثة والثانية نالحظ أن القيمة احلسابية أقل سلبية من القيم 
أما حسب الصيغة الثالثة فإن اإلشارة املوجبة للقيمة احلسابية تعين أن  %10و %5و %1احلرجة عند 

  .السلسلة يف األجل الطويل تبتعد عن االستقرار بدل االقرتاب منه

أما بالنسبة لسلسلة لوغاريتم إمجايل تكوين رأس املال الثابت فحسب الصيغتني الثالثة واألوىل نالحظ أن 
ا أقل سلبية من القيم احلرجة عند القيمة احلسابية هلا إش ارة موجبة، يف حني جندها يف الصيغة الثانية سالبة إال أ

  . %10و %5و 1%

  
                                                             

بعد اعادة تقديرها باستعمال ( (PIB	Ln)على سلسلة  ADFمن اختبار  3الصيغة  احندار على منوذج أجريالذي  LMميثل نتائج اختبار   1
  ) .طريقة املربعات الصغرى العادية

  

مستوى 
 المعنوية

درجة 
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

1% 
7 

4.33-  
4.19-  5% 3.58-  

10% 3.22-  
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باستخدام  (퐋	퐋퐧) و (퐊	퐋퐧) تي  نتائج إختبار جذر الوحدة على مستوى سلسل): 24-5(الجدول 
  ).2014- 1980للفترة ( ADFإختبار 

  .9EViewsمن إعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر
  :(퐊	퐋퐧)∆ و  (퐋	퐋퐧)∆ دراسة استقرار سلسلتي المتغيرين ـــــ ثالثا

 (L	Ln)∆ إجراء اختبار جذر الوحدة على سلسليت املتغريين مت 9EViewsعلى برنامج  باالعتماد
ما ) ADF(باستعمال اختبار ديكي فوالر املوسع  (K	Ln)∆و والنتائج  وفق الصيغة الثالثة انتستقر ووجد أ

  .)25-5(النتائج موضحة يف اجلدول رقم 

باستخدام  (퐊	퐋퐧)∆ و  (퐋	퐋퐧)∆ تي  على مستوى سلسلنتائج إختبار جذر الوحدة ): 25-5(الجدول 
  ).2014- 1980للفترة ( ADFإختبار 

  

  
  
  

  .بامللحق) 106(و ) 105( من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدولني رقم: المصدر

من القيم احلرجة عند ) -6.15(نالحظ أن القيمة احلسابية أكثر سلبية   (L	Ln)∆حيث بالنسبة لسلسلة 
االرتباط الذايت بني األخطاء على اعتبار أن ، كما أن النموذج ال يعاين من مشكلة %10و %5و 1%

، ونفس الشيئ بالنسبة )107(كما يتضح من اجلدول رقم ) %61.32( %5احتمال كاي مربع يزيد عن 
 %5و %1من القيم احلرجة عند ) - 4.3(حيث نالحظ أن القيمة احلسابية أكثر سلبية   (K	Ln)∆لسلسلة 

رات
تغی

الم
رات  

ختبا
اال

  

  الصيغة األولى  الصيغة الثانية  الثالثةالصيغة 
درجة 
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

درجة 
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

درجة 
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

Ln
 L

 

1% 
0  

4.25-  
2.41-  0  

3.63-  
1.43-  0  

2.63-  
6.59  5% 3.54-  2.95-  1.95-  

10% 3.20-  2.61-  1.61-  

Ln
 K

 

1% 
 0  

4.25-  
0.11  4  

3.67-  
0.72-  4  

2.64-  
0.65  5% 3.54-  2.96-  1.95-  

10% 3.20-  2.62-  1.61-  

مستوى 
  المعنوية

  퐊퐅	퐋퐍∆سلسلة  퐋	퐋퐍∆سلسلة 
درجة 
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

درجة 
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

1% 
0 

4.26-  
6.15-  0 

4.26-  
4.3-  5% 3.55-  3.55-  

 10% 3.2-  3.2-  
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االرتباط الذايت بني األخطاء على اعتبار أن احتمال كاي مربع ، كما أن النموذج ال يعاين من مشكلة %10و
على هذه الصيغة املوضحة باجلدول رقم  LMكما يتضح من نتائج اختبار ) %23.03( %5يزيد عن 

)108.(  

وعليه بعد أن تبني استقرار سلسليت الفروق من الدرجة األوىل عند املستوى فإن سلسليت لوغاريتم عدد 
من الدرجة األوىل، وهو ما يعين ) كال على حدة(العمال ولوغاريتم إمجايل تكوين رأس املال الثابت متكاملتني 

    .من عدمه املتغريات للتأكد من وجود التكامل املشرتك بني ARDLإمكانية استعمال منهجية 

  .نتائج تقدير النموذج ومختلف االختبارات: الفرع الثاني
  ): الفجوات الزمنية المثلى(تحديد فترات اإلبطاء المثلى  ـــــ أوال

 AIC )Akaikeتتسم بأقل قيمة ملعيار  منوذج 20مت احلصول على أفضل  9EViewsباستعمال برنامج 

info criterion (الشكل اآليت كما هو موضح يف:  

  ).AICوفق معيار (للنموذج المقترح التاسع  ARDL نموذج 20أفضل ): 13- 5(الشكل 

  
  .9EViewsخمرجات برنامج  :المصدر 

قد ، و AICطالق لتميزه بأقل قيمة لـ هو أفضل منوذج على اإل ARDL(6.1.6)من الشكل نالحظ أن 
والذي ميثل نتائج تقدير هذا ) 109(اجلدول رقم منوذج ممكن كما يتضح من  294مت اختياره من بني 

  .النموذج، وبذلك ستتم عليه الدراسة يف ما تبقى من مراحل

  : بين متغيرات النموذج تكامل المشتركخاصية ال وجود التأكد منثانيا ـــــ 

يف مت إجراء اختبار احلدود واحلصول على ملخص النتائج  املوضحة  9EViewsباالعتماد على برنامج 
  :اجلدول اآليت
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نتائج اختبار الحدود للكشف عن التكامل المشترك بين متغيرات النموذج ): 26-5(الجدول 
  .التاسعالمقترح 

  
  .بامللحق) 110(جزء مستل من اجلدول رقم  :المصدر

 %1أكرب من  احلد األعلى للقيمة احلرجة عند ) 14.34(ن قيمة فيشر احلسابية أمن اجلدول نالحظ 
توجد عالقة (أي أنه يوجد تكامل مشرتك وبذلك ال ميكن رفض الفرض البديل، ، %10و %5و %2.5و

بني لوغاريتم الناتج احمللي اخلام احلقيقي من جهة ولوغاريتم إمجايل عدد العمال ولوغاريتم ) توازنية طويلة األجل
 .ةاآلتية املرور للخطوة إمجايل تكوين رأس املال الثابت احلقيقي من جهة ثانية، وهو ما يعين إمكاني

 : تقدير نموذج تصحيح الخطأ ومعامالت العالقة طويلة األجلثالثا ـــــ 

مت تقدير منوذج تصحيح اخلطأ زيادة على معامالت العالقة طويلة  9EViewsعلى برنامج  باالعتماد
 صيغيت النموذجني كمابامللحق،  ومن هذا األخري مت احلصول على ) 111( األجل، والنتائج موضحة باجلدول

  :يلي

  ):قبل تعويض معادلة حد تصحيح اخلطأ(منوذج تصحيح اخلطأ 
  ∆(LNPIB) 		= 0.33	∆(Ln	PIB) + 	0.61		∆(Ln	PIB) + 	0.55		∆(Ln	PIB)  

                       +	0.43	∆(Ln	PIB) 	+ 	0.35	∆(Ln	PIB) + 	0.23	∆(Ln	L) + 0.09∆(Ln	K)  

                      	+0.1∆(Ln	K) − 0.02∆(Ln	K) 	+ 0.11∆(Ln	K) + 0.05∆(Ln	K)  

                         −0.37∆(Ln	K) − 0.65퐸퐶푇 … … … … … … … … … … . . … . . (9 − 1)          

  :         أن حيث    

                     	퐸퐶푇 = (Ln	PIB) − (Ln	PIB) … … … … … … … . . (9− 2) 

  :يكون موفق الصيغة اآلتية األجل منوذج العالقة طويلةيف حني أن تقدير 



          ة للنمو االقتصادي في الجزائریالرئیس المصادر لتحدید دراسة قیاسیة :الخامسالفصل 

 
 

320 

(Ln	PIB) = 0.88(Ln	L) 	+ 0.35	(Ln	K) + 3.23 … … … … … … … . . (9− 3) 

ومن مث ) 9أي احلصول على الصيغة املقرتحة (قبل الدمج بينها واحلصول على األجلني يف نفس املعادلة و 
  :حساب املرونات نقوم أوال بدراسة النموذج إحصائيا وإقتصاديا

  النموذج من الناحيتين االقتصادية واإلحصائية تقييم رابعا ـــــ

وختتلف جوهريا ) 0.65-(بامللحق نالحظ أن مقدرة حد تصحيح اخلطأ سالبة ) 111(من اجلدول رقم 
 .  وعليه فهي مقبولة) 0.0000( %5عن الصفر لكون احتماهلا أقل من 

بامللحق، فنالحظ أن املقدرات ) 111(أما بالنسبة ملقدرات العالقة يف األجل الطويل ومن نفس اجلدول رقم 
حصائيا، حيث جاءت مقدريت  لوغاريتم عدد العمال ولوغاريتم إمجايل تكوين رأس إقتصاديا و الثالث مقبولة ا

أي عالقة طردية بني العمل والناتج ( املال الثابت احلقيقي موجبة اإلشارة وهو ما يتوافق مع النظرية االقتصادية
ا ختتلف جوهريا عن )احمللي اخلام احلقيقي وكذلك بالنسبة إلمجايل تراكم رأس املال الثابت احلقيقي ، كما أ

، ونفس الشيء بالنسبة ملقدرة العدد الثابت )%5أقل من ( يساوي الصفرالصفر لكون احتمال كل منهما 
   ).%0.61( %5لكون احتماهلا أقل من  عن الصفر وختتلف جوهرياجندها موجبة حيث 

  :النموذج من الناحية القياسية تقييم خامسا ـــــ
 :االرتباط الذاتي بين حدود الخطأ العشوائي )1

واحلصول على ملخص النتائج املوضحة باجلدول  LMاختبار إجراء مت  EViews9باالعتماد على برنامج 
  :اآليت

  على النموذج المقترح التاسع LMمختصر نتائج اختبار ): 27-5(الجدول 

  
  .بامللحق )112(اجلدول رقم  جزء مستل من :المصدر

وهو ما يعين أن القيمة ) %4.33( %5من اجلدول ومبالحظة قيمة احتمال كاي مربع جندها أقل من 
قبول الفرض الصفري، أي أن النموذج احلسابية لكاي مربع أكرب من القيمة اجلدولية وهو ما يعين عدم إمكانية 

  .يعاين من مشكلة االرتباط الذايت بني األخطاء
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 :ثبات تباين حد الخطأ )2

املوضحة النتائج  ملخص واحلصول على ARCH اختبارمت إجراء  EViews9باالعتماد على برنامج 
  :باجلدول اآليت

  التاسععلى النموذج المقترح  ARCHمختصر نتائج اختبار ): 28-5(الجدول 

  
  .بامللحق )113(مستل من اجلدول  :المصدر

، وهو ما يعين أن قيمة )%30.75( %5من اجلدول ومبالحظة توزيع كاي مربع جند أن احتماله يزيد عن 
كاي مربع احلسابية أقل من القيمة اجلدولية وهو ما يعين عدم إمكانية رفض الفرض الصفري الذي يتضمن ثبات 

  . تباين حد اخلطأ العشوائي

 :التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج )3

  : اآليت مت احلصول على النتائج املوضحة بالشكل EViews9باالعتماد على برنامج 

 .المقترح التاسعنموذج المعامالت التوزيع الطبيعي لبواقي ): 14- 5(الشكل 

 
  .9EViewsخمرجات برنامج  :المصدر 

وهو ما يعين أن القيمة احلسابية جلارك بريا ) %48.66( %5أكرب من جنده بريا -جارك احتمالمبالحظة و 
  .يدل على أن البواقي تتبع التوزيع الطبيعيأكرب من القيمة اجلدولة لكاي مربع وبذلك نقبل فرض العدم والذي 
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ومما سبق جند أن النموذج قد جتاوز كل مراحل التقييم االقتصادي واالقتصادي والقياسي بنجاح باستثناء 
  .وجود مشكل قياسي واحد يتمثل يف وجود ارتباط ذايت بني األخطاء وهو ما يدفع لرفض هذا النموذج

مار واالنفتاح التجاري على النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة أثر ترقية االستث: المطلب الثاني
1980-2014.  

إن عدم احلصول على منوذج مقبول بعد توسيع فرتة الدراسة دفعنا إىل اعتماد متغري تفسريي جديد يتمثل يف 
النفتاح ممثل بنسبة االنفتاح التجاري على اخلارج، وقد مت التعبري عنه بداللة ثالث مؤشرات، األول هو معدل ا

الصادرات والواردات إىل الناتج احمللي اخلام، والثاين يتمثل يف معدل الصادرات إىل الناتج احمللي اخلام، والثالث 
  .يتمثل معدل الواردات إىل الناتج احمللي اخلام

عدد العمال وإمجايل وقد مت افرتاض منوذجني يكون يف كليهما الناتج احمللي اخلام احلقيقي متغري تابع وإمجايل 
تراكم رأس املال الثابت احلقيقي متغريين مستقلني، يف حني أن النموذج األول مت فيه اعتماد مؤشر إمجايل 
الصادرات والواردات إىل الناتج احمللي اخلام كمتغري تفسريي ثالث، أما النموذج الثاين فقد مت فيه اعتماد مؤشري 

  .والواردات إىل الناتج احمللي اخلام كمتغريين تفسرييني ثالث ورابعالصادرات إىل الناتج احمللي اخلام 

  :كما يلي ARDLوقد متت صياغة النوذجني وفق منهجية  

∆(Ln	PIB) = 훾 + 훾 (Ln	PIB) + 훾 (Ln	L) + 훾 (Ln	K) + 훾 (Ln	TO)  

+ 훽 ∆(Ln	PIB) + 휃 ∆(Ln	L) + 휗 ∆(Ln	K)  

+ 휑 ∆(Ln	TO) + ε … … … … … … … … . … … … (10) 

  ∆(Ln	PIB) = 훾 + 훾 (Ln	PIB) + 훾 (Ln	L) + 훾 (Ln	K) + 훾 (Ln	TO )  

+훾 (Ln	TO ) + 훽 ∆(Ln	PIB) + 휃 ∆(Ln	L) + 휗 ∆(Ln	K)  

+ 휑 ∆(Ln	TO ) + ∅ ∆(Ln	TO ) + ε … … . (11) 

  :حيث
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 Ln	TO  : إمجايل الصادرات والواردات إىل الناتج احمللي اخلاماللوغاريتم الطبيعي ملعدل.  

 Ln	TO  :اللوغاريتم الطبيعي ملعدل الصادرات إىل الناتج احمللي اخلام.  

 Ln	TO :اللوغاريتم الطبيعي ملعدل الواردات إىل الناتج احمللي اخلام.  

  .العاشر المقترح النموذج دراسة وتقييم :الفرع األول
   :(퐓퐎	퐋퐧)دراسة استقرار سلسلة المتغير  ـــــ أوال

ووجد أن سلسلة  ADFمت إجراء اختبار جذر الوحدة باستعمال اختبار  Eviews9باالعتماد على برنامج 
(Ln	TO)  أن القيمة احلسابية  )29- 5(مستقرة عند املستوى وفق الصيغة الثالثة، حيث يتضح من اجلدول رقم

ال ) الصيغة الثالثة(، كما أن النموذج %10و %5سلبية من القيمة احلرجة عند أكرب ) - 3.88(لديكي فوالر 
) %5.55( %5يعاين من مشكلة االرتباط الذايت بني األخطاء على اعتبار أن احتمال كاي مربع يزيد عن 

  .بامللحق) 115(على هذه الصيغة املوضحة باجلدول رقم  LMكما يتضح من نتائج اختبار 

  .  ADFباستخدام إختبار (퐓퐎	퐋퐧)نتائج إختبار جذر الوحدة على مستوى سلسلة ): 29-5(الجدول 
  

  

  

  .بامللحق) 114(عداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم إمن  :المصدر

  .حمققة ARDLمما سبق جند أن شروط تطبيق منهجية 

  :تقدير النموذج المقترح العاشر ثانيا ـــــ
  ):الفجوات الزمنية المثلى(تحديد فترات اإلبطاء المثلى  )1

كما هو   AICمنوذج واليت تتسم بأقل قيمة ملعيار  20مت احلصول على أفضل  Eviews9باستعمال برنامج 
أفضل منوذج من بني  يعد ARDL(4.0.0.0)أن ، والذي من خالله يتضح )15-5(موضح يف الشكل رقم 

وبذلك  بامللحق والذي ميثل نتائج تقدير هذا النموذج،) 116(منوذج ممكن كما يتضح من اجلدول رقم  500
  .ستتم عليه الدراسة فيما تبقى من مراحل

مستوى 
  المعنویة

درجة 
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

1% 
1 

4.26-  
3.88-  5% 3.55-  

10% 3.20-  
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  ).AICوفق معيار (للنموذج المقترح العاشر  ARDL نموذج 20أفضل ): 15- 5(الشكل 

  
  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر

  : بين متغيرات النموذج تكامل المشتركخاصية ال وجود التأكد من )2

  :مت إجراء اختبار احلدود واحلصول على ملخص النتائج  كما يلي Eviews9باالعتماد على برنامج 

الحدود للكشف عن التكامل المشترك بين متغيرات النمودج نتائج اختبار ): 30-5(الجدول 
  المقترح العاشر

  
  .بامللحق) 117(جزء مستل من اجلدول رقم   :المصدر

 %5احلد األعلى للقيمة احلرجة عند  أكرب من) 4.46(ن قيمة فيشر احلسابية أمن اجلدول نالحظ 
) توجد عالقة توازنية طويلة األجل(، وبذلك ال ميكن رفض الفرض البديل أي أنه يوجد تكامل مشرتك  %10و

بني لوغاريتم الناتج احمللي اخلام احلقيقي من جهة ولوغاريتم إمجايل عدد العمال ولوغاريتم إمجايل تكوين رأس 
 ةاآلتينية، وهو ما يعين إمكانية املرور للخطوة املال الثابت احلقيقي ولوغاريتم درجة االنفتاح التجاري من جهة ثا
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 : تقدير نموذج تصحيح الخطأ ومعامالت العالقة طويلة األجل )3

مت تقدير منوذج تصحيح اخلطأ زيادة على معامالت العالقة طويلة األجل،  Eviews9على برنامج  باالعتماد
  :يلي مت احلصول على صيغيت النموذجني كما خاللهبامللحق،  ومن ) 118(رقم  والنتائج موضحة باجلدول

  ):قبل تعويض معادلة حد تصحيح اخلطأ( املقيد منوذج تصحيح اخلطأ
 
∆(Ln	PIB) = 0.22∆(Ln	PIB) + 0.14∆(Ln	PIB) + 0.32∆(Ln	PIB) + 0.19∆(Ln	L)  
 

+0.07∆(Ln	K) + 0.06∆(Ln	TO) − 0.33퐸퐶푇 … … … … (10− 1) 
 

  :         أن حيث

                     	퐸퐶푇 = (Ln	PIB) − (Ln	PIB) … … … … … … … . . (10− 2) 

 :فيكون بالصيغة لعالقة طويلة األجلل املقدر نموذجيف حني أن ال

Ln	PIB = 0.57(Ln	L) + 0.23(Ln	K) + 0.19(Ln	TO) + 10.59 … … … … . (10 − 3) 

حساب  ومن مث) 10أي احلصول على الصيغة املقرتحة ( معااألجلني صيغة  قبل الدمج بينها واحلصول علىو 
  .نقوم أوال بدراسة النموذج إحصائيا وإقتصادياساملرونات 

 :تقييم النموذج من الناحيتين االقتصادية واالحصائيةثالثا ـــــ 

ومعنوية ) 0.33-(مقدرة حد تصحيح اخلطأ سالبة بامللحق نالحظ أن ) 118(من اجلدول رقم 
، أما بالنسبة ملقدرات العالقة يف األجل الطويل ومن نفس اجلدول نالحظ أن وعليه فهي مقبولة) 0.0000(

لوغاريتم عدد العمال ولوغاريتم إمجايل تكوين ات إقتصاديا واحصائيا، حيث جاءت مقدر املقدرات األربع مقبولة 
توافق مع النظرية موجبة اإلشارة وهو ما ي ومقدرة لوغاريتم درجة االنفتاح التجاري رأس املال الثابت احلقيقي

ا ختتلف جوهريا عن الصفر ا بـ  االقتصادية، كما أ  0.0085و 0.0000و 0.0000حيث قدرت احتماال
جندها موجبة ومعنوية لكون  حيث ، ونفس الشيء بالنسبة ملقدرة العدد الثابت)%5أقل من (على الرتتيب 

  ).0.0000( %5احتماهلا أقل من 

  :الناحية القياسية تقييم النموذج من رابعا ـــــ
 :االرتباط الذاتي بين حدود الخطأ العشوائي )1

  :واحلصول على ملخص النتائج اآلتية LMاختبار إجراء مت  EViews9باالعتماد على برنامج 
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  على النموذج المقترح العاشر LMمختصر نتائج اختبار ): 31-5(الجدول 

 
  .بامللحق) 119(جزء مستل من  اجلدول رقم  :المصدر

وهو ما يعين أن القيمة ) %63.45( %5اجلدول ومبالحظة قيمة احتمال كاي مربع جندها تزيد عن  من
احلسابية لكاي مربع أقل من القيمة اجلدولية وهو ما يعين بدوره عدم إمكانية رفض الفرض الصفري، أي أن 

  .النموذج ال يعاين من مشكلة االرتباط الذايت بني األخطاء

 :ثبات تباين حد الخطأ )2

املوضحة يف النتائج  ملخص واحلصول على ARCH اختبارمت إجراء  EViews9باالعتماد على برنامج 
  :اجلدول اآليت

  على النموذج المقترح العاشر ARCHمختصر نتائج اختبار ): 32-5(الجدول 

  
  .بامللحق) 120(رقم  مستل من اجلدول جزء :المصدر

، وهو ما يعين أن قيمة )%86.06( %5احتماله يزيد عن  من اجلدول ومبالحظة توزيع كاي مربع جند أن
كاي مربع احلسابية أقل من القيمة اجلدولية وهو ما يعين بدوره عدم إمكانية رفض الفرض الصفري الذي 

  . يتضمن ثبات تباين حد اخلطأ العشوائي

 :التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج )3

، حيث من )16-5(رقم  مت احلصول على النتائج املوضحة بالشكل EViews9باالعتماد على برنامج 
وهو ما يعين أن القيمة احلسابية جلارك بريا ) %66.86( %5بريا أكرب من -تمال جاركخالله نالحظ أن اح

  .أكرب من القيمة اجلدولة لكاي مربع وبذلك نقبل فرض العدم والذي يدل على أن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي
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 .المقترح العاشرنموذج المعامالت التوزيع الطبيعي لبواقي ): 16- 5(الشكل 

 
  .Eviews9خمرجات برنامج  :المصدر

 :التأكد من االستقرار الديناميكي لمقدرات األجلين )4

موع الرتاكمي للبواقي املعاودة  9Eviewsباالعتماد على برنامج   (CUSUM)مت إجراء اختباري ا
موع الرتاكمي ملربعات البواقي املعاودة  ، وقد أظهرت نتائج االختبارين حسب ما هو (CUSUMSQ)وا

أن كال منحنيي االختبارين يقعان داخل احلدود احلرجة عند ) 18- 5(و) 17- 5(مبني يف الشكلني رقم 
 .لي، وهو ما يعين أن مقدرات النموذج تتميز خباصية االستقرار اهليك%5مستوى معنوية 

 المقترح نموذجال في (CUSUM)اختبار المجموع التراكمي للبواقي المعاودة  ):17- 5(الشكل 
   .العاشر

  
 .9Eviewsخمرجات برنامج  :المصدر     
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 نموذجفي ال (CUSUMSQ)اختبار المجموع التراكمي لمربعات البواقي المعاودة ):  18- 5(الشكل 
  .العاشر المقترح

  
 .9Eviewsخمرجات برنامج  :المصدر    

 :خامسا ـــــ تشكيل المعادلة وتحليل نتائج النموذج المقترح العاشر

مما سبق وجدنا أن النموذج مقبول من كل النواحي االقتصادية واالحصائية والقياسية، وهو ما يسمح 
  :كما يلي  املمثلة لألجلني ومن مث حساب املرونات وشرحها، ويكون ذلك) 10(باحلصول على العالقة 

  :))UECM(نموذج تصحيح الخطأ غير المقيد (تشكيل معادلة األجلين  )1

كل مراحل التقييم االقتصادية واإلحصائية والقياسية   همقبول لتجاوز  العاشرمما سبق جند أن النموذج املقدر 
يف املديني القصري والطويل، وقبل ذلك سنقوم  بني متغرياته ميكن االعتماد عليه يف حتليل العالقةمن مث و  ،بنجاح

  :كما يلي) 10املعادلة (أوال بتشكيل معادلته 

  :نتحصل معادلة حد تصحيح اخلطأ كما يلي) 3-10(و) 2- 10( من العالقتني
 	퐸퐶푇 = (Ln	PIB) − (0.57(Ln	L) + 0.23(Ln	K) + 0.19(Ln	TO) + 10.59) 
          		= (Ln	PIB) − 0.57(Ln	L) − 0.23(Ln	K) − 0.19(Ln	TO)  

                −10.59 … … … … … … … … … … … … … … … (10− 4) 

نتحصل على  ) )4-10( املعادلة(مبا يساويه ) 1-10( املقدرة تصحيح اخلطأ يف العالقة حد بتعويض
  :  جلني كما يليوالذي يعطي حركية كال األ العاشرالنموذج 

 (10− 1) => ∆(Ln	PIB) = 0.22∆(Ln	PIB) + 0.14∆(Ln	PIB) + 0.32∆(Ln	PIB)  

                                   +0.19∆(Ln	L) + 0.07∆(Ln	K) + 0.06∆(Ln	TO) − 0.33((Ln	PIB)  
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                    −0.57(Ln	L) − 0.23(Ln	K) − 0.19(Ln	TO) − 10.59) 

       		=> ∆(Ln	PIB) = (0.33)(10.59)− 0.33(Ln	PIB) + (0.33)(0.57)(Ln	L)  

                                 			+(0.33)(0.23)(Ln	K) + (0.33)(0.19)(Ln	TO)  

                                    +0.22∆(Ln	PIB) + 0.14∆(Ln	PIB) + 0.32∆(Ln	PIB)  

                                    +0.19∆(Ln	L) + 0.07∆(Ln	K) + 0.06∆(Ln	TO) … … … … . . . . (10)    
                                                                   

 :شرح وتحليل النتائج )2
  :في المدى الطويل )2-1
퐄퐏퐈퐁(مرونة الناتج المحلي الخام بالنسبة للعمل  )2-1-1 퐋⁄ :(  

عن مؤشر يقيس مدى استجابة الناتج احمللي اخلام للتغريات يف عدد العمال، أي يقيس التغري  ةوهي عبار 
قبل وبعد التقدير ) 10(عدد العمال، وبالعودة إىل الصيغة  النسيب يف الناتج احمللي اخلام بالنسبة للتغري النسيب يف

 :فإن عالقة املؤشر هي

                                E ⁄ = 	 (∆ ) ∆ = −(훾2/훾 )	    

훾حيث  كما هو واضح من    훾، و (PIB	Ln)هو مقدرة معامل ) 10(كما هو واضح من املعادلة    	
  :(L	Ln)نفس املعادلة هو مقدرة  معامل 

 :نستطيع حساب املرونة) 10(املقدرة  العالقةومن 

                                                   E ⁄ = 	0.57 

  :ةاآلتيالنتيجة والعالقة السابقة نتحصل على العالقة  هذهومن 

                          E ⁄ = 	0.57			 => 	 ∆ = 0.57	 ∆L
L        

وهو ما يعين أن الناتج احمللي اخلام ال يستجيب للتغريات يف إمجايل عدد العمال، أي أن زيادة عدد العمال بـ 
  ).بنسبة أقل( %0.57سيؤدي إىل زيادة الناتج احمللي اخلام احلقيقي بـ  1%

퐄퐏퐈퐁(رأس المال الثابت الحقيقي  تراكممرونة الناتج المحلي الخام بالنسبة إلجمالي  )2-1-2 퐊⁄:( 

هي عبارة عن مؤشر يقيس مدى استجابة الناتج احمللي اخلام للتغريات يف إمجايل تكوين رأس املال الثابت 
ي، أي يقيس التغري النسيب يف الناتج احمللي اخلام احلقيقي بالنسبة للتغري النسيب يف إمجايل تكوين رأس املال احلقيق

 :غري املقدرة فإن عالقة املؤشر هي) 10(الثابت احلقيقي، وبالعودة إىل الصيغة 
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                                         E ⁄ = 	 (∆ ) ∆K
K = −(훾 /훾 )	    

γ حيث هي مقدرة معامل   γ ، و(PIB	Ln)هي مقدرة معامل ) 10(كما هو واضح من املعادلة    	
(Ln	K):  

 :نستطيع حساب املرونة) 10(املقدرة  العالقةمن منه و 
                                                     E ⁄ = 0.23 

  :ةاآلتيالنتيجة والعالقة السابقة نتحصل على العالقة  هذهومن 

                                        E ⁄ = 	0.23			 => 	 ∆ = 0.23	 ∆K
K        

وهو ما يعين أن الناتج احمللي اخلام ال يستجيب للتغريات يف إمجايل تكوين رأس املال الثابت احلقيقي، أي أن 
 %0.23سيؤدي إىل زيادة الناتج احمللي اخلام بـ  %1املال الثابت احلقيقي يف اجلزائر بـ  زيادة إمجايل تكوين رأس

  ).بنسبة أقل(

퐄퐏퐈퐁(االنفتاح التجاري  معدلمرونة الناتج المحلي الخام بالنسبة ل )2-1-3 퐓퐎⁄:( 

س التغري هي مؤشر يقيس مدى استجابة الناتج احمللي اخلام للتغريات يف درجة االنفتاح التجاري، أي يقي
غري ) 10(النسيب يف الناتج احمللي اخلام بالنسبة للتغري النسيب يف درجة االنفتاح التجاري، وبالعودة إىل الصيغة 

 :املقدرة فإن عالقة املؤشر هي

                                           E ⁄ = 	 (∆ ) ∆ = −(훾 /훾 )	    

مقدرة معامل  هي 훾 ،(PIB	Ln)هي مقدرة معامل ) 10(كما هو واضح من املعادلة    훾 حيث
(Ln	TO):  

 :نستطيع حساب املرونة) 10(املقدرة  العالقة منمنه و 
                                                              E ⁄ = 	0.19 

  :ةاآلتيالنتيجة والعالقة السابقة نتحصل على العالقة  هذهومن 

                          			E ⁄ = 	0.19 => 	 ∆ = 0.19	 ∆        

هذه  ، أي أن زيادةدرجة االنفتاح التجاريوهو ما يعين أن الناتج احمللي اخلام ال يستجيب للتغريات يف 
  .)بنسبة أقل( %0.19بـ   اخلام احلقيقي إىل زيادة الناتج احمللي سيؤدي %1بـ األخرية 
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 :دراسة سببية جرانجر في المدى القصير )2-2
  	: (퐏퐈퐁	퐋퐧)إلى  (퐋	퐋퐧)سببية جرانجر من  )2-2-1

  :تنياآلتيملعرفة وجود السببية من عدمها نقوم باختبار الفرضيتني 
                                                                   퐻 :휃 = 0 

                                                                   퐻 :휃 ≠ 0 

퐻)حيث قبول  ، أي )جمتمعة(ال ختتلف جوهريا عن الصفر  	(L	Ln)يعين أن مقدرات الفروق األوىل لـ  (
   .يف األجل القصري، يف حني رفضها يعين وجود هذه السببية (PIB	Ln)إىل  (L	Ln)سببية قراجنر من عدم وجود 

جوهريا عن الصفر لكون احتماهلا  ختتلف  (L	Ln)∆مقدرة  أن بامللحق نالحظ )118(اجلدول رقم  ومن
وهو ما يعين رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة وبذلك فإن لوغاريتم عدد ) %0.05( %5أقل من 

 .)سببية جراجنر توجد( العمال يسبب لوغاريتم الناتج احمللي اخلام احلقيقي يف األجل القصري

  	:(퐏퐈퐁	퐋퐧)إلى  (퐊	퐋퐧)سببية جرانجر من  )2-2-2

  :تنياآلتيملعرفة وجود السببية من عدمها نقوم باختبار الفرضيتني 
                                                                  퐻 :휗 = 0  

                                                                  퐻 :휗 ≠ 0                 

퐻)حيث قبول  ، أي )جمتمعة(ال ختتلف جوهريا عن الصفر  	(K	Ln)يعين أن مقدرات الفروق األوىل لـ  (
يف األجل القصري، يف حني رفضها يعين وجود هذه  (PIB	Ln)إىل  (K	Ln)سببية قراجنر من عدم وجود 

  .السببية

وهو ما يتضح   جوهريا عن الصفر ختتلف (K	Ln)∆نالحظ أن مقدرة  بامللحق) 118( ومن نفس اجلدول
 امجايل تراكم رأس املال الثابت احلقيقي، وبذلك فإن لوغاريتم )%0.1( %5من االحتمال الذي يقل عن 

 .)سببية جراجنر توجد( يسبب لوغاريتم الناتج احمللي اخلام احلقيقي يف األجل القصري

  	:(퐏퐈퐁	퐋퐧)إلى  (퐓퐎	퐋퐧)سببية جرانجر من  )2-2-3

  :تنياآلتيملعرفة وجود السببية من عدمها نقوم باختبار الفرضيتني 
                                                                    퐻 :휑 = 0 

                                                                    퐻 :휑 ≠ 0 
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퐻)حيث قبول  ، أي )جمتمعة(ال ختتلف جوهريا عن الصفر  (TO	Ln)يعين أن مقدرات الفروق األوىل لـ  (
يف األجل القصري، يف حني رفضها يعين وجود هذه  (PIB	Ln)إىل  (TO	Ln)سببية قراجنر من عدم وجود 

  .السببية

وهو ما  ،جوهريا عن الصفر ختتلف (TO	Ln)∆ نالحظ أن مقدرة بامللحق) 118(رقم  ومن نفس اجلدول
يسبب  معدل االنفتاح التجاري، وبذلك فإن لوغاريتم )%0.49( %5عن  اليت تقلاالحتمال  قيمة يتضح من

 .)سببية جراجنر توجد( لوغاريتم الناتج احمللي اخلام احلقيقي يف األجل القصري

  .الحادي عشر المقترح النموذج: الفرع الثاني

يف هذا النموذج سيتم اعتماد مؤشري الصادرات إىل الناتج احمللي اخلام والواردات إىل الناتج احمللي اخلام  
االنفتاح التجاري على اخلارج، وهو ما سيمكن من قياس تأثري الصادرات  كمتغريين تفسرييني للداللة على درجة

على الناتج احمللي اخلام وكذلك تأثري الواردات على الناتج احمللي اخلام، وهو األمر الذي مل يكن ممكنا يف 
ؤشر عن حيث مت فيه اعتماد جمموع الصادرات والواردات إىل الناتج احمللي اخلام كم) 10(النموذج السابق 
  .االنفتاح التجاري

  :(퐓퐎퐢퐦퐩	퐋퐧)و (퐓퐎퐞퐱퐩	퐋퐧)دراسة استقرار سلسلتي  ـــــ أوال
 :(퐓퐎퐞퐱퐩	퐋퐧)دراسة استقرار سلسلة  )1

باستعمال  وذلك مت إجراء اختبار جذر الوحدة على سلسلة املتغري 9EViewsباالعتماد على برنامج 
والنتائج موضحة يف  الثالث، عند املستوى وفق الصيغ تستقر ا الأ ووجد ،)ADF(اختبار ديكي فوالر املوسع 

TO	Ln)، والذي يتضح من خالله أن سلسلة )33-5(رقم اجلدول  مل تستقر عند املستوى حيث أن قيمة  (
  . ويف الصيغ الثالث %10و %5و %1ديكي فوالر احلسابية أقل سلبية من القيم احلرجة عند 

  ADFباستخدام إختبار (퐓퐎퐞퐱퐩	퐋퐧)نتائج إختبار جذر الوحدة على مستوى سلسلة ): 33-5(الجدول 

  .9EViewsمن إعداد الباحث باالعتماد على برنامج : رالمصد

مستوى 
  المعنوية

  الصيغة األولى  الصيغة الثانية  الصيغة الثالثة
درجة 
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

درجة 
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

درجة 
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

1% 
2  

4.27-  
2.66-  2  

3.65-  
1.53-  0  

2.63-  
0.26-  5% 3.55-  2.95-  1.95-  

10% 3.21-  2.61-  1.61-  
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 :(퐓퐎퐞퐱퐩	퐋퐧)∆دراسة استقرار سلسلة  )2

باستعمال وذلك  مت إجراء اختبار جذر الوحدة على سلسلة املتغري 9EViewsباالعتماد على برنامج 
ا) ADF(اختبار ديكي فوالر املوسع  الثالثة والنتائج موضحة يف  ةتستقر عند املستوى وفق الصيغ ووجد أ

  : اآليتاجلدول 

باستخدام إختبار  (퐓퐎퐞퐱퐩	퐋퐧)∆نتائج إختبار جذر الوحدة على مستوى سلسلة ): 34-5(الجدول 
ADF 

  

  

  

  .بامللحق) 121(إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم من  :المصدر

TO	Ln)∆اجلدول نالحظ أن سلسلة  من ن القيمة احلسابية أكرب أ وفق الصيغة الثالثة حيث تستقر (
ال يعاين من مشكلة االرتباط ) الثالثة(كما أن منوذج هذه الصيغة   ،%10و %5سلبية من القيمة احلرجة عند 

يف (بامللحق حيث جند أن احتمال توزيع كاي مربع  )122(يتضح من اجلدول رقم  وهو الذايت بني االخطاء 
TO	Ln) سلسلة، ومنه فإن %5ال يتجاوز ) LMاختبار    .I(1)متكاملة من الدرجة األوىل  (

 :(퐓퐎퐢퐦퐩	퐋퐧)استقرار سلسلة دراسة  )3

على سلسلة املتغري باستعمال اختبار  مت إجراء اختبار جذر الوحدة 9EViewsباالعتماد على برنامج 
ا تستقر عند املستوى وفق الصيغ ،)ADF(ديكي فوالر املوسع  الثالثة والنتائج موضحة يف اجلدول  ةووجد أ

  : اآليت

باستخدام اختبار  (퐓퐎퐢퐦퐩	퐋퐧)نتائج اختبار جذر الوحدة على مستوى سلسلة ): 35-5(الجدول 
ADF 

  

  

  

  .بامللحق) 123(من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم  :المصدر

مستوى 
  المعنوية

درجة 
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

1% 
1  

4.27-  
4.02-  5% 3.55-  

10% 3.21-  

مستوى 
  المعنوية

درجة 
 التأخير

 القيم 
 الحرجة

 ةقيمال
 الحسابية

1% 
1  

4.26-  
4.06-  5% 3.55-  

10% 3.20-  
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 %5أكرب سلبية من القيمة احلرجة عند ) - 4.06(اجلدول نالحظ أن قيمة ديكي فوالر احلسابية من 
للكشف عن  االرتباط الذايت بني األخطاء واملوضحة باجلدول  LM، كما أن مالحظة نتائج اختبار %10و

تبار أن احتمال بامللحق تبني أن النموذج ال يعاين من مشكل االرتباط الذايت لألخطاء على اع) 124(رقم 
 ).   %16.41( %5توزيع كاي مربع أكرب من 

  :ثانيا ـــــ تقدير النموذج

  ):الفجوات الزمنية المثلى(تحديد فترات اإلبطاء المثلى  )1

كما   AICمنوذج واليت تتسم بأقل قيمة ملعيار  20مت احلصول على أفضل  9EViewsباستعمال برنامج 
هو أفضل منوذج لتميزه  ARDL(1.0.0.0.2)نالحظ أن ، ومن خالله )19-5(رقم هو موضح يف الشكل 

يه لوبذلك ستتم ع) 125(كما يتضح من اجلدول رقم   منوذج 1296وقد اختري من بني ، AICبأقل قيمة لـ 
  .يف ما تبقى من خطوات الدراسة

  ).AICوفق معيار (للنموذج المقترح الحادي عشر  ARDL نموذج 20أفضل ): 19- 5(الشكل 

  
  .9EViewsخمرجات برنامج  :المصدر

  : وجود خاصية التكامل المشترك بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة التأكد من )2

مت إجراء اختبار احلدود واحلصول على ملخص النتائج  املوضحة  9EViews باالعتماد على برنامج
أكرب من احلد األعلى للقيمة ) 6.02(قيمة فيشر احلسابية ، ومن خالله نالحظ أن )36-5(باجلدول رقم 
، وبذلك ال ميكن رفض الفرض البديل أي أنه يوجد تكامل مشرتك %10و %5و  %2.5و %1احلرجة عند 

بني لوغاريتم الناتج احمللي اخلام احلقيقي من جهة ولوغاريتم إمجايل عدد ) طويلة األجلتوجد عالقة توازنية (
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العمال ولوغاريتم إمجايل تكوين رأس املال الثابت احلقيقي ولوغاريتم معدل الصادرات للناتج ولوغاريتم معدل 
 ةاآلتيالواردات للناتج من جهة ثانية، وهو ما يعين إمكانية املرور للخطوة 

نتائج اختبار الحدود للكشف عن التكامل المشترك بين متغيرات النموذج ): 36-5(جدول ال
 .الحادي عشرالمقترج 

  
  .بامللحق) 126(جزء مستل من اجلدول رقم   :المصدر

 : تقدير نموذج تصحيح الخطأ و معامالت العالقة طويلة األجل )3

مت تقدير منوذج تصحيح اخلطأ زيادة على معامالت العالقة طويلة  9EViews برنامج على باالعتماد
بامللحق،  ومن هذا األخري مت احلصول على صيغيت النموذجني  ) 127(رقم  األجل، والنتائج موضحة باجلدول

  :يلي كما

  ):قبل تعويض معادلة حد تصحيح اخلطأ(منوذج تصحيح اخلطأ 

   ∆(Ln	PIB) = 0.17∆(Ln	L) + 0.1∆(Ln	K) + 0.06∆ Ln	TO  

                         −0.03∆ Ln	TO + 0.05∆ Ln	TO − 0.33퐸퐶푇 … … … . (11− 1) 

  :         أن حيث    

                     	퐸퐶푇 = (Ln	PIB) − (Ln	PIB) … … … … … … … . . (11− 2) 

 :هو منوذج العالقة طويلة األجليف حني أن تقدير 

                              Ln	PIB = 0.51(Ln	L) + 0.32(Ln	K) + 0.19 Ln	TO  

                          −0.2 Ln	TO + 10.04 … … … … … … … … … … … . . … … (11 − 3) 
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ومن مث ) 11أي احلصول على الصيغة املقرتحة (قبل الدمج بينها واحلصول على األجلني يف نفس املعادلة و 
  .ال بتقييم النموذجأو نقوم سحساب املرونات 

 :تقييم النموذج من الناحيتين االقتصادية واإلحصائيةثالثا ـــــ 

ومعنوية ) 0.33-(مقدرة حد تصحيح اخلطأ سالبة بامللحق نالحظ أن ) 127(من اجلدول رقم 
، أما بالنسبة ملقدرات العالقة يف األجل الطويل ومن نفس اجلدول فنالحظ أن وعليه فهي مقبولة) 0.0001(

لوغاريتم عدد العمال ولوغاريتم إمجايل ات اقتصاديا وإحصائيا، حيث جاءت مقدر املقدرات اخلمس مقبولة 
ءت إشارة يف حني جا موجبة اإلشارة ومقدرة لوغاريتم معدل الصادرات للناتج تكوين رأس املال الثابت احلقيقي

أن هذه املقدرات األربع  كما وهو ما يتوافق مع النظرية االقتصادية،مقدرة لوغاريتم معدل الواردات للناتج سالبة 
، ونفس الشيء بالنسبة ملقدرة %5أقل من حيث جاءت  قيمة احتمال كل منها  ختتلف جوهريا عن الصفر

  ).0.0000( %5أقل من موجبة ومعنوية لكون احتماهلا  واليت جاءتالعدد الثابت 

  :رابعا ـــــ تقييم النموذج من الناحية القياسية
 :االرتباط الذاتي بين حدود الخطأ العشوائي )1

  :يف اجلدول اآليتواحلصول على ملخص النتائج  LMاختبار إجراء مت  EViews9باالعتماد على برنامج 

  على النموذج المقترح الحادي عشر LMمختصر نتائج اختبار ): 37-5(الجدول 

  
  .بامللحق) 128( جزء مستل من  اجلدول رقم: المصدر

وهو ما يعين أن القيمة ) %36.09( %5من اجلدول ومبالحظة قيمة احتمال كاي مربع جندها تزيد عن 
أن النموذج احلسابية لكاي مربع أقل من القيمة اجلدولية وهو ما يعين عدم إمكانية رفض الفرض الصفري، أي 

  .ال يعاين من مشكلة االرتباط الذايت بني األخطاء

 :ثبات تباين حد الخطأ )2

يف اجلدول  النتائج ملخص واحلصول على ARCH اختبارمت إجراء  EViews9باالعتماد على برنامج 
، وهو ما يعين أن )%8.71( %5، ومن ومبالحظة توزيع كاي مربع جند أن احتماله يزيد عن )38-5(رقم 

مة كاي مربع احلسابية أقل من القيمة اجلدولية وهو ما يعين عدم إمكانية رفض الفرض الصفري الذي يتضمن قي
  .ثبات تباين حد اخلطأ العشوائي
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  الحادي عشرعلى النموذج المقترح  ARCHمختصر نتائج اختبار ): 38-5(الجدول 

  
  .بامللحق) 129(جزء مستل من  اجلدول رقم  :المصدر

 :الطبيعي لبواقي النموذجالتوزيع  )3

، حيث خالله )20-5(رقم  مت احلصول على النتائج املوضحة بالشكل EViews9باالعتماد على برنامج 
وهو ما يعين أن القيمة احلسابية جلارك بريا أكرب من ) %41.82( %5بريا أكرب من -جارك احتمال يتضح أن

  .والذي يدل على أن البواقي تتبع التوزيع الطبيعية لكاي مربع وبذلك نقبل فرض العدم يالقيمة اجلدول

  .المقترح الحادي عشرنموذج المعامالت التوزيع الطبيعي لبواقي ): 20- 5(الشكل 

  
  .9EViewsخمرجات برنامج  :المصدر

 :المقترح الحادي عشر االستقرار الهيكلي لمقدرات النموذج )4

موع الرتاكمي للبواقي املعاودة  9Eviewsباالعتماد على برنامج   (CUSUM)مت إجراء اختباري ا
موع الرتاكمي ملربعات البواقي املعاودة  ، وقد أظهرت نتائج االختبارين حسب ما هو (CUSUMSQ)وا

أن كال منحنيي االختبارين يقعان داخل احلدود احلرجة عند ) 22- 5(و) 21- 5(مبني يف الشكلني رقم 
  .وهو ما يعين أن مقدرات النموذج تتميز خباصية االستقرار اهليكلي ،%5مستوى معنوية 
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 المقترح نموذجال في (CUSUM)ختبار المجموع التراكمي للبواقي المعاودة إ): 21- 5(الشكل 
  .الحادي عشر

  
  .9EViewsخمرجات برنامج  :المصدر

 المقترح نموذجال في (CUSUMSQ)ختبار المجموع التراكمي للبواقي المعاودة إ): 22- 5(الشكل 
  .الحادي عشر

  
  .9EViewsخمرجات برنامج  :المصدر

 :خامسا ـــــ تشكيل المعادلة وتحليل نتائج النموذج المقترح الحادي العاشر

سبق وجدنا أن النموذج املقرتح احلادي عشر مقبول من كل النواحي االقتصادية واإلحصائية والقياسية،  مما
اليت تسمح بفصل تأثريات األجل القصري عن األجل الطويل، ) 11(العالقة وهو ما يسمح باحلصول على 

  :ويكون ذلك كما يلي
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 ): )UECM(نموذج تصحيح الخطأ غير المقيد (تشكيل معادلة األجلين  )1

  :نتحصل معادلة حد تصحيح اخلطأ  كما يلي) 3-11(و) 2- 11(من العالقتني 

  	퐸퐶푇 = (Ln	PIB) − (0.51(Ln	L) + 0.32(Ln	K) + 0.19 Ln	TO  

                          −0.2 Ln	TO + 10.04) 

              			= (Ln	PIB) − 0.51(Ln	L) − 0.32(Ln	K) − 0.19 Ln	TO  

                       +0.2 Ln	TO − 10.04 … … … … … … … … … … … (11− 4) 

نتحصل على  ) 4-11املعادلة (ساويه مبا ي) 1-11( املقدرة بتعويض حد تصحيح اخلطأ يف العالقة
  :  جلني كما يليوالذي يعطي حركية كال األ) 11( النموذج

  (11 − 1) => ∆(Ln	PIB) = 0.17∆(Ln	L) + 0.1∆(Ln	K) + 0.06∆ Ln	TO  

                                                     −0.03∆ Ln	TO + 0.05∆ Ln	TO − 0.33((Ln	PIB)  

                                                     −0.51(Ln	L) − 0.32(Ln	K) − 0.19 Ln	TO  

                                             +0.2 Ln	TO − 10.04) 

  :اآلتية) 11(وبعد التبسيط نتحصل على الصيغة املقدرة 
 ∆(Ln	PIB) = (0.33)(10.04)− 0.33(Ln	PIB) + (0.33)(0.51)(Ln	L)  

  +(0.33)(0.32)(Ln	K) + (0.33)(0.19) Ln	TO  

                                     −(0.33)(0.2) Ln	TO + 0.17∆(Ln	L) + 0.1∆(Ln	K)  

                               +0.06∆ Ln	TO − 0.03∆ Ln	TO + 0.05∆ Ln	TO  

 :تحليل النتائج )2
  قياس مدى استجابة الناتج المحلي الخام للتغيرات في المتغيرات المفسر في المدى الطويل  )2-1
퐄퐏퐈퐁(مرونة الناتج المحلي الخام بالنسبة للعمل  )2-1-1 퐋⁄ :(  

مؤشر يقيس مدى استجابة الناتج احمللي اخلام للتغريات يف عدد العمال، أي يقيس التغري النسيب يف  هي
قبل وبعد التقدير فإن عالقة ) 11(عدد العمال، وبالعودة إىل الصيغة  سبة للتغري النسيب يفالناتج احمللي اخلام بالن

 :املؤشر هي

                                   E ⁄ = 	 (∆ ) ∆ = −(훾 /훾 )	    
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γ حيث كما هو واضح من   γ، و(PIB	Ln)هو مقدرة معامل ) 11(كما هو واضح من املعادلة    	
  :(L	Ln)نفس املعادلة هو مقدرة  معامل 

  :نستطيع حساب املرونة) 11(املقدرة  العالقةمن منه و 

                                                                E ⁄ = 	0.51 

  :ةاآلتيالنتيجة والعالقة السابقة نتحصل على العالقة  هذهومن 

                                 E ⁄ = 	0.51			 => 	 ∆ = 0.51	 ∆L
L        

وهو ما يعين أن الناتج احمللي اخلام احلقيقي ال يستجيب للتغريات يف إمجايل عدد العمال، أي أن زيادة إمجايل 
  ).بنسبة أقل( %0.51سيؤدي إىل زيادة الناتج احمللي اخلام بـ  %1عدد العمال بـ 

퐄퐏퐈퐁(ن رأس المال الثابت الحقيقي يالمحلي الخام بالنسبة إلجمالي تكو مرونة الناتج  )2-1-2 퐊⁄:( 

، أي إمجايل تكوين رأس املال الثابت احلقيقي مؤشر يقيس مدى استجابة الناتج احمللي اخلام للتغريات يف هي
، املال الثابت احلقيقي إمجايل تكوين رأسيقيس التغري النسيب يف الناتج احمللي اخلام بالنسبة للتغري النسيب يف 

 :فإن عالقة املؤشر هي غري املقدرة )11(وبالعودة إىل الصيغة 

                                           E ⁄ = 	 (∆ ) ∆K
K = −(훾 /훾 )	    

γ حيث مقدرة معامل  هي γ، و(PIB	Ln)هي مقدرة  معامل ) 11(هو واضح من املعادلة  كما  	
(Ln	K):  

 :نستطيع حساب املرونة) 11(املقدرة  العالقةمن منه و 
                                                  E ⁄ = 0.32 

  :ةاآلتيالنتيجة والعالقة السابقة نتحصل على العالقة  هذهومن 

                                E ⁄ = 	0.32			 => 	 ∆ = 0.32	 ∆K
K        

الناتج احمللي اخلام احلقيقي ال يستجيب للتغريات يف إمجايل تكوين رأس املال الثابت وهو ما يعين أن 
يسيؤدي إىل زيادة الناتج احمللي  %1احلقيقي، أي أن زيادة إمجايل تكوين رأس املال الثابت احلقيقي يف اجلزائر بـ 

  ).لبنسبة أق( %0.32اخلام بـ 
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퐄퐏퐈퐁(معدل الصادرات إلى الناتج مرونة الناتج المحلي الخام بالنسبة ل )2-1-3 퐓퐎풆풙풑⁄:( 

، أي يقيس معدل الصادرات إىل الناتجوهي مؤشر يقيس مدى استجابة الناتج احمللي اخلام للتغريات يف 
، وبالعودة إىل معدل الصادرات إىل الناتجبالنسبة للتغري النسيب يف  احلقيقي التغري النسيب يف الناتج احمللي اخلام

 :غري املقدرة فإن عالقة املؤشر هي) 11(الصيغة 

                                  E ⁄ = 	 (∆ ) ∆ = −(훾 /훾 )	    

γ حيث هي مقدرة معامل  γ، (PIB	Ln)هي مقدرة معامل ) 11(كما هو واضح من املعادلة    	
Ln	TO:  

 :نستطيع حساب املرونة) 11(املقدرة  العالقةمن منه و 
                                                                  E ⁄ = 	0.19 

  :ةاآلتيالنتيجة والعالقة السابقة نتحصل على العالقة  هذهومن 

                            			E ⁄ = 	0.19 => 	 ∆ = 0.19	 ∆        

يعين أن الناتج احمللي اخلام احلقيقي ال يستجيب للتغريات يف معدل الصادرات إىل الناتج، أي أن وهو ما 
  ).بنسبة أقل( %0.19سيؤدي إىل زيادة الناتج احمللي اخلام بـ  %1زيادة هذا املعدل بـ 

퐄퐏퐈퐁(لمعدل الواردات إلى الناتج مرونة الناتج المحلي الخام بالنسبة  )2-1-4 퐓퐎풊풎풑⁄:( 

، أي معدل الواردات إىل الناتجللتغريات يف  احلقيقي مؤشر يقيس مدى استجابة الناتج احمللي اخلام وهي
، وبالعودة معدل الواردات إىل الناتجبالنسبة للتغري النسيب يف  احلقيقي يقيس التغري النسيب يف الناتج احمللي اخلام

 :غري املقدرة فإن عالقة املؤشر هي) 11(إىل الصيغة 

                                   E ⁄ = 	 (∆ ) ∆ = −(훾 /훾 )	    

γ حيث γ، (PIB	Ln)هي مقدرة معامل ) 11(كما هو واضح من املعادلة    	 هي مقدرة معامل   	
Ln	TO:  

 :نستطيع حساب املرونة) 11(املقدرة  العالقةمن منه و 
                                                         E ⁄ = −	0.2 
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من منطلق أن الواردات تعد عامل تسرب يف ) يتوافق مع النظرية االقتصادية(وقد جاء مؤشر املرونة سالبا 
  .  إىل تثبيط النمو االقتصادي) مع ثبات باقي العوامل(االقتصاد، حيث يؤدي التوسع فيها 

  :ةاآلتيوالعالقة السابقة نتحصل على العالقة  النتيجةومن هذه 

                            			E ⁄ = −0.2 => 	 ∆ = −0.2	 ∆        

معدل الواردات إىل الناتج، أي أن زيادة  يف ال يستجيب للتغريات احلقيقي وهو ما يعين أن الناتج احمللي اخلام
  ، )بنسبة أقل( %0.2بـ  احلقيقي سيؤدي إىل اخنفاض الناتج احمللي اخلام %1هذه األخرية بـ 

 ):سببية جرانجر(المدى القصير  )2-2
           :(퐏퐈퐁	퐋퐧)إلى  (퐋	퐋퐧)من  )2-2-1

  :تنياآلتيملعرفة وجود السببية من عدمها نقوم باختبار الفرضيتني 
                                                             퐻 :휃 = 0 

                                                             퐻 :휃 ≠ 0 

퐻)حيث قبول  ، أي )جمتمعة(ال ختتلف جوهريا عن الصفر  	(L	Ln)يعين أن مقدرات الفروق األوىل لـ  (
   .يف األجل القصري، يف حني رفضها يعين وجود هذه السببية (PIB	Ln)إىل  (L	Ln)سببية قراجنر من عدم وجود 

ا جوهريا عن الصفر لكون احتماهل ختتلف  (L	Ln)∆ ةن مقدر أبامللحق نالحظ ) 127( اجلدول رقم  ومن
عدد وبذلك فإن لوغاريتم  وهو ما يعين رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة) %0.15( %5أقل من 
 .لوغاريتم الناتج احمللي اخلام احلقيقي يف األجل القصرييسبب العمال 

              :(퐏퐈퐁	퐋퐧)إلى  (퐊	퐋퐧)من  )2-2-2

  :تنياآلتيملعرفة وجود السببية من عدمها نقوم باختبار الفرضيتني 
                                                                 퐻 : 휗 = 0  

                                                                 퐻 : 휗 ≠ 0                 

퐻)حيث قبول  ، أي )جمتمعة(ال ختتلف جوهريا عن الصفر  	(K	Ln)يعين أن مقدرات الفروق األوىل لـ  (
يف األجل القصري، يف حني رفضها يعين وجود هذه  (PIB	Ln)إىل  (K	Ln)سببية قراجنر من عدم وجود 

  .السببية
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وهو ما يتضح من  ،جوهريا عن الصفر ختتلف (K	Ln)∆نالحظ أن مقدرة ) 127(رقم  ومن نفس اجلدول
 إمجايل تراكم رأس املال الثابت احلقيقي، وبذلك فإن لوغاريتم )%0.01( %5االحتمال الذي يقل عن 

 .يسبب لوغاريتم الناتج احمللي اخلام احلقيقي يف األجل القصري

 :    (퐏퐈퐁	퐋퐧)إلى  (퐓퐎퐞퐱퐩	퐋퐧)من  )2-2-3

  :تنياآلتيملعرفة وجود السببية من عدمها نقوم باختبار الفرضيتني 
                                                                퐻 :휑 = 0 

                                                                퐻 :휑 ≠ 0 

퐻)حيث قبول  ، )جمتمعة(ال ختتلف جوهريا عن الصفر  TO	Lnيعين أن مقدرات الفروق األوىل لـ  (
يف األجل القصري، يف حني رفضها يعين وجود  (PIB	Ln)إىل إىل  TO	Lnسببية قراجنر من أي عدم وجود 

  .هذه السببية

∆ نالحظ أن مقدرةبامللحق ) 127( ومن نفس اجلدول Ln	TO وهو ما  ،جوهريا عن الصفر ختتلف
يسبب  معدل الصادرات إىل الناتج، وبذلك فإن لوغاريتم )%0.49( %5يتضح من االحتمال الذي يقل عن 

  .م احلقيقي يف األجل القصريلوغاريتم الناتج احمللي اخلا

  :     (퐏퐈퐁	퐋퐧)إلى  (퐓퐎퐢퐦퐩	퐋퐧)من  )2-2-4

  :تنياآلتيملعرفة وجود السببية من عدمها نقوم باختبار الفرضيتني 
                                                                  퐻 :∅ = ∅ = 0 

                                                                  퐻 :∅ ≠ ∅ ≠ 0 

퐻)حيث قبول  ، )جمتمعة(ال ختتلف جوهريا عن الصفر  TO	Lnيعين أن مقدرات الفروق األوىل لـ  (
 يف األجل القصري، يف حني رفضها يعين وجود (PIB	Ln)إىل  TO	Lnسببية قراجنر من أي عدم وجود 

  .هذه السببية

∆ نالحظ أن مقدرة) 127(رقم  ومن نفس اجلدول Ln	TO وهو ما  ،جوهريا عن الصفر ختتلف
∆ مقدرةيف حني أن  ،)%0.8( %5يتضح من االحتمال الذي يقل عن  Ln	TO  جوهريا عن  ختتلفال

والنتائج ) معا(املقدرتني على  Waldلذا مت اجراء اختبار  )%7.92( %5لكون احتماهلا يتجاوز  الصفر
  :موضحة باجلدول اآليت
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للبحث عن سببية قرانجر في األجل القصير من  WALDنتائج اختبار ): 39-5(الجدول 
(퐋퐧	퐓퐎퐢퐦퐩)  إلى(퐋퐧	퐏퐈퐁) الحادي عشر المقترح النموذج في.  

  
  .9EViewsخمرجات برنامج  :المصدر

وهو ما يعين امكانية رفض الفرضية العدمية وهو ما  %5ومبالحظة قيمة احتمال فيشر جندها تقل عن   
∆يعين أن مقدريت  Ln	TO و∆ Ln	TO  وبذلك فإن ، )جمتمعتني(ختتلفان جوهريا عن الصفر

  .يسبب لوغاريتم الناتج احمللي اخلام احلقيقي يف األجل القصري معدل الواردات إىل الناتجلوغاريتم 
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  الخامسخالصة الفصل 

يف حماولتنا لبناء منوذج قياسي يبني أهم مصادر النمو االقتصادي يف اجلزائر، ومن بني أحد عشر منوذج مقرتح 
االقتصادي مث اإلحصائي فالقياسي، وفيما مت قبول ثالثة مناذج، وذلك لتجاوزها كل مراحل التقييم بدء باجلانب 

  .يلي نورد أهم النتائج املتوصل إليها من خالل هذه النماذج املقبولة

وفيه مت احلصول على ثالثة متغريات ) 2014-1993(، وهو خاص بالفرتة )املقرتح الثامن( النموذج األول
مستقلة تفسر الناتج احمللي اخلام احلقيقي يف اجلزائر، هي االنفاق على التعليم ومتوسط العمر املتوقع عند الوالدة 

الثابت احلقيقي للصناعات التحويلية، وتراكم رأس املال ) مؤشرين للداللة على االستثمار يف رأس املال البشري(
  :ومن أهم نتائج هذا النموذج

 ستجابة الناتج احمللي اخلام احلقيقي يف اجلزائر للتغريات احلاصلة يف العمر املتوقع عند الوالدة، حيث أن إ
بني وهو ما ي) %2.52(تؤدي إىل زيادة الناتج احمللي اخلام احلقيقي بنسبة أكرب  %1خري بـ زيادة هذا األ

البشري ومن مث االسهام الفعلي يف رفع معدالت النمو  العنصر لتنميةأمهية الرعاية الصحية كمصدر مهم 
 ؛االقتصادي

  وهي  0.79املرونة تساوي (للتغريات يف االنفاق على التعليم  الناتج احمللي اخلام احلقيقيعدم استجابة
املال الثابت احلقيقي لقطاع الصناعات ، كما أنه ال يستجيب للتغريات يف تراكم رأس )1أقل من 
 ؛)1وهي أقل من  0.13املرونة تساوي (التحويلية 

  تأثري اإلنفاق على التعليم على الناتج احمللي اخلام احلقيقي زيادة على أمهية الرعاية الصحية فاملالحظ أن
ناتج بالنسبة لالنفاق على ألن مرونة ال(يفوق تأثري تراكم رأس املال الثابت احلقيقي للصناعات التحويلية 

، )0.13من  تفوق مرونته بالنسبة لرتاكم رأس املال الثابت احلقيقي للصناعات التحويلية) 0.79(التعليم 
ت على كما دلّ   االقتصادي أن االستثمار يف رأس املال البشري يعد من أهم مصادر النمو وهو ما يؤكد

 ؛ذلك مناذج النمو االقتصادي احلديثة
 باجتاه ) كل على حدة(بات وجود سببية جراجنر يف األجل القصري من املتغريات املستقلة الثالث كما مت اث

    .الناتج احمللي اخلام احلقيقي

فقد حتصلنا عليهما ) النموذجني املقرتحني العاشر واحلادي عشر(لنموذجني املقبولني اآلخرين بالنسبة لأما 
وإضافة متغري مستقل آخر يتمثل يف معدل )  2014إىل  1980(سنة  35بعد توسيع فرتة الدراسة إىل 

يكون فيه متغري إمجايل تراكم رأس املال الثابت احلقيقي  االنفتاح التجاري، وذلك لعد حصولنا على منوذج مقبول
، وفيما يلي ذكر ألهم نتائج )2014-1993(من بني مصادر النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة 

  :النموذجني
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، مت من خالله احلصول على ثالثة متغريات مستقلة تُفسر الناتج )النموذج املقرتح العاشر( موذج الثانيالن
احمللي اخلام احلقيقي يف اجلزائر، هي إمجايل عدد العمال وإمجايل تراكم رأس املال الثابت احلقيقي باإلضافة إىل 

هذا النموذج إثبات وجود سببية جراجنر يف األجل  معدل جمموع الصادرات والواردات إىل الناتج، ومن أهم نتائج
فسرة  باجتاه الناتج احمللي اخلام احلقيقي، أما يف األجل الطويل فقد مت ) كل على حدة(القصري من املتغريات الـمُ

  :نالتوصل إىل عدم استجابة الناتج احمللي اخلام احلقيقي يف اجلزائر للتغريات احلاصلة يف حمدداته الثالثة، حيث أ

 ؛)بنسبة أقل( %0.57ؤدي إىل زيادة الناتج احمللي اخلام بـ ت %1مجايل عدد العمال بـ إيف  زيادةال 
  ؛%0.23ؤدي إىل زيادة الناتج احمللي اخلام بـ ت %1بـ  إمجايل تكوين رأس املال الثابت احلقيقي يفالزيادة 
  0.19الناتج احمللي اخلام بـ تؤدي إىل زيادة  %1الزيادة يف درجة االنفتاح التجاري على اخلارج بـ%.  

، مت من خالله احلصول على أربع متغريات مستقلة تُفسر الناتج احمللي )املقرتح احلادي عشر( النموذج الثالث
 اخلام احلقيقي يف اجلزائر، هي إمجايل عدد العمال وإمجايل تراكم رأس املال الثابت احلقيقي باإلضافة إىل مؤشري

وهو ما مسح بإعطاء حتليل أدق  ،معدل الصادرات إىل الناتج احمللي اخلام ومعدل الواردات إىل الناتج احمللي اخلام
تأثري الصادرات والواردات على الناتج احمللي اخلام احلقيقي كل على  من خالل قدرة هذا النموذج على تبيان

وجود سببية جراجنر يف األجل القصري من كل متغري أثبتت حدة، وكالنموذج السابق فإن نتائج هذا النموذج 
فسر باجتاه الناتج احمللي اخلام احلقيقي، كما بينت عدم استجابة الناتج احمللي اخلام احلقيقي يف اجلزائر للتغريات  مُ

  :حيث أن) يف األجل الطويل(احلاصلة يف حمدداته األربعة 

  ؛%0.51تؤدي إىل زيادة الناتج احمللي اخلام احلقيقي بـ  %1زيادة عدد العمال بـ 
  ؛%0.32تؤدي إىل زيادة الناتج احمللي اخلام بـ  %1زيادة إمجايل تراكم رأس املال الثابت احلقيقي بـ 
  ؛%0.19تؤدي إىل زيادة الناتج احمللي اخلام احلقيقي بـ  %1زيادة معدل الصادرات إىل الناتج بـ 
 0.2بـ  احلقيقي ؤدي إىل اخنفاض الناتج احمللي اخلامت %1ات إىل الناتج بـ زيادة معدل الوارد%.  
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لنظرية النمو لقد نالت ظاهرة النمو االقتصادي حيز كبري من اهتمام االقتصاديني واملفكرين، حيث أن 
وغريهم من املفكرين " مالتوس" و" ريكاردو"و" آدم مسيث"االقتصادي تاريخ طويل ميتد من اهتمامات كل من 

وصوال للنظرية الكينزية اليت اهتمت يف حتليلها للظواهر االقتصادية من منظور املدى القصري يف حني الكالسيك، 
ضمن ) الكينزية(، ولقد ظهرت هذه النظرية الطويل املدى إىل االقتصادي النمو بقضية اهتمامها جمالوسعت 
، االقتصادية الظاهرة حتليل يف أمهية الزمين للبعد أعطت اليتو  النمو مناذج مرحلة باسم عرفت جديدةمرحلة 

لتفسري النمو " سولو"منوذج  يعتربواليت ) النمو خارجي املنشأ( السيكيةكالنيو  النمو اذجمنوظهرت بعد ذلك 
االقتصادي وحركيته على املدى الطويل أهم األعمال اليت تعرضت هلذا املوضوع خالل القرن العشرين، وبدء من 

يف الفروقات بني معدالت النمو يف اإلنتاج منتصف الثمانينات بدأت مناذج النمو احلديثة بالظهور وقد حبثت 
متيزت عن النظرية النيوكالسيكية مبجموعة من اخلصائص   ومستوى دخل الفرد فيما بني الدول املختلفة، وقد

تخلصها من فرض النيوكالسيك القائل بتناقص العوائد احلدية لرأس املال املستثمر، وذلك من خالل افرتاضها ك
أن استثمارات القطاع العام واخلاص يف رأس املال البشري تؤدي إىل التحسينات االنتاجية والوفرات اخلارجية اليت 

عوض طبيعة اجتاه العوائد حنو التناقص، كما تكتسي التكنولوجيا دور مهم يف هذه النماذج باعتبارها متغريا ت
 .  داخليا عكس النماذج النيوكالسيكية اليت تعتربها متغريا خارجيا ال ميكن التأثري فيه

من خالل قدرته يف حتفيز معدالت النمو االقتصادي ) احلقيقي(ونتيجة للدور املهم الذي يلعبه االستثمار 
طاقات إنتاجية جديدة الزمة لعمليات إنتاج السلع واخلدمات، أو من خالل احملافظة على الطاقات على خلق 

زاد يقني اجلزائر بضرورة ترقية االستثمار خارج احملروقات كسبيل لتنويع ، اإلنتاجية القائمة وتوسيعها أو جتديدها
ا مصادر ا لدخل الوطين وحتقيق معدالت منو مستقرة ودائمة خارج احملروقات، حيث وظفت الكثري من مدخرا

يف بعث وتكوين طاقات انتاجية جديدة وتوسعة أخرى قائمة، وكان ذلك ) الناجتة عن الطفرة النفطية(املالية 
رفقت هذا بإصدار ، كما أ2014-2001بشكل خاص يف اطار برامج سياسة االنعاش االقتصادي للفرتة 

العديد من القوانني والتشريعات املتعلقة باالستثمار باإلضافة إىل استحداث العديد من اهليئات والوكاالت 
الوطنية والوالئية املكلفة برتقيته، سعيا منها لتهيئة مناخ استثماري مشجع للمستثمرين احملليني وجاذب لألجانب 

  .حنو القطاعات االنتاجية خاصة

مت اجناز هذا ) التبعية للمحروقات(وكمحاولة منا لإلسهام يف حل هذه اإلشكالية املزمنة لالقتصاد اجلزائري  
البحث، حيث قمنا بالتطرق ألهم جهود الدولة لتهيئة مناخ استثماري حمفز للمحليني وجاذب لألجانب مث 

ة وأداء أهم قطاعات النشاط خارج احملروقات تقييمه، مث تطرقنا بعدها لدراسة أداء اجلهاز االنتاجي الوطين عام
خاصة، كما قمنا أيضا مبحاولة حتديد أهم القطاعات اليت ميكنها أن تساهم أكثر من غريها يف تعميق الرتابط 
االقتصادي لتتخذ كأقطاب منو، كما تطرقنا إىل حتديد أهم مصادر النمو االقتصادي يف اجلزائر وذلك من خالل 

  .بناء مناذج قياسية
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  :أوال ــــــ نتائج البحث

 : اآلتية وفق اجلوانب نتائجال أهم لدينا جتمعتمن خالل هذا البحث 

  :تهيئة مناخ استثماري مالئملتقييم جهود الدولة  جانب

- 2002(لمشاريع االستثمارية املنجزة يف اجلزائر خالل الفرتة اإلمجالية ل صيلةبعد دراسة وحتليل احل
 :جمموعة من النتائج يتمثل أمهها يف، مت التوصل إىل )2015

   القطاع اخلاص من حيث مسامهته يف النشاطات االقتصادية وحىت يف  حيتلهااليت أصبح  املهمةاملكانة
 ؛قطاعات كانت حكرا على القطاع العمومي

 من قيمة امجايل  %92.7) معا(توجه كبري لالستثمارت اجلديدة مث التوسعية حيث بلغ نصيبهما  وجود
 ؛يف امجايل مناصب العمل املستحدثة %97.61اريع يف حني سامها بـ املش

   األخري ميتاز بكافة رأس ماله وبالقدرة الكبرية  تباين الكبري بني أداء االستثمار احمللي واألجنيب، إذ أنهناك
 .على خلق مناصب

 ة أقل يف قطاعات مركز بشكل كبري يف قطاع الصناعة وبدرجتت االستثمارات األجنبية خارج احملروقات
ساهم أيضا ت ايف باقي القطاعات فإ االسياحة واخلدمات والبناء واألشغال العمومية، ومع ذلك ورغم قلته

  ). مقارنة باحمللي يف نفس القطاع(بشكل فعال يف خلق مناصب العمل 

) 2012-2002( ةباحلصيلة اإلمجالية للفرت  ) 2015-2013(لفرتة اإلمجالية ملشاريع اصيلة احلمبقارنة أما 
وجود  تطور كبري جدا للمشاريع االستثمارية خالل الفرتة الثانية مقارنة باألوىل، وذلك من  من خالهلا فتبني

ناحية التكلفة ومناصب العمل املستحدثة، بالنسبة للمشاريع اجلديدة أو املوسعة ويف معظم القطاعات، وسواء 
بالنسبة  املناخ االستثمارييف  تحسنوجود نوع من ال يدل علىاملنجزة من قبل األجنيب أو احمللي وهو وما 

  ). عما كان عليه يف الفرتة األوىل(للمستثمر احمللي وكذا األجنيب 

يف دراسة املناخ االستثماري األجنيب للجزائر ومقارنته حبالة املغرب وتونس، فقد توصلنا إىل  التعمقأما عند 
  :جمموعة من النتائج أمهها

  هشاشة التوازنات االقتصادية الكلية يف اجلزائر سواء على املستوى الداخلي أو اخلارجي، وذلك و ضعف
التوازنات االقتصادية الكلية يف كل من تونس  هذه ، وباملقابل جند أنبعائدات احملروقات الكبريالرتباطها 

 ؛روقاتلضعف ارتباطها بإيرادات احمل) مقارنة باجلزائر(واملغرب تعد أكثر استقرارا 
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 ذختاامن مستثمرين أجانب يف ومن يعتمد عليها  ملناخ االستثمار النوعية حسب واضعي خمتلف املؤشرات 
م االستثمارية أصبح حيث تونس واملغرب،  مقارنة بكل من عاملية متأخرة، حلت اجلزائر يف مراتب قرارا

ا بلد يتميز بصعوبة ممارسة أنشطة األعمال االستقرار السياسي وتفشي الفساد  بعدمو  ينظر للجزائر بأ
 .والبريوقراطية االدارية وعدم الثقة يف النظام القضائي

  . وعليه فإن نتائج هذا اجلانب تثبت صحة الفرضيتني األوىل والثانية

  .جانب تقييم أداء الجهاز اإلنتاجي الوطني وأداء أهم قطاعات النشاط خارج المحروقات

  :تبني لنا النمو االقتصادي يف اجلزائرمن خالل حتليل تطور معدل 

 تبني تسجيل معدالت منو جد ضعيفة وحىت سالبة خالل  )1998-1989(مرحلة االصالحات  خالل
، وهو ما يبني ضعف أداء %0.5برامج التثبيت االقتصادي حىت قدر متوسط النمو خالهلا بـ سنوات 

تبني أن هذه الوضعية كما وقد مس هذا الضعف معظم قطاعات النشاط،  اجلهاز االنتاجي الوطين، 
عن الوضع العام الذي كان  على ضعف إمجايل االنفاق الوطين وهو بدوره نتج املتدهورة نتجت يف األساس

وما نتج عنها من توسع يف  1986عليه االقتصاد الوطين آنذاك، نتيجة ملخلفات الصدمة النفطية سنة 
  ؛اخلارج االستدانة من

  مع عدم تسجيل أي منو سالب، ونتج  %3.5فقد ارتفع املتوسط إىل  برنامج التعديل اهليكليخالل مرحلة
باالضافة إىل تسجيل نوع من التحسن يف  هذا التحسن بالدرجة األوىل عن جناح اجلزائر يف تنفيذ الربنامج

    ؛التحسن يف عائدات احملروقاتإمجايل االنفاق الوطين نتيجة 
  ورغم ما حققته الربامج الثالث هلذه السياسة ) 2014-2001(للفرتة أما خالل مرحلة سياسة االنعاش

التضخم،  النصف واخنفاض معدالت حبوايل الفقر نسبة اخنفاضالبطالة و  معدالت اخنفاضكمن مكتسبات  
ر تبعية االقتصاد ، إال أن النتائج أظهرت استمرا....تنمية العنصر البشريوالتحسن الكبري على مستوى 

اجلزائري للمحروقات، وهو ما انعكس على استمرار ضعف وقصور اجلهاز االنتاجي الوطين لدرجة عدم 
قدرته على تلبية الطلب احمللي على السلع الغذائية واالستهالكية، وهو ما اتضح من التوسع الكبري يف 

من العملة الصعبة املتأتية أصال من صادرات  استريادمها من اخلارج واألكثر من ذلك باالعتماد على املوارد
    ؛احملروقات

  واليت بينت استجابةثبات ضعف أداء اجلهاز االنتاجي الوطين من خالل الدراسة القياسية، إكما مت 
يؤدي  %1بـ ) بالقيمة احلقيقية(حيث أن زيادة إمجايل االنفاق الوطين مجايل االنفاق إللتغريات يف الواردات 
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 على عدم قدرة اجلهاز االنتاجي الوطين وهو ما يعكس، )%1.26(الواردات احلقيقية بنسبة أكرب إىل زيادة 
 تلبية الزيادة الكبرية يف الطلب الناجتة عن الزيادة يف إمجايل االنفاق خالل فرتة سياسة االنعاش االقتصادي

  .مما أدى إىل التوجه للخارج لتلبية هذا الطلب) 2001-2014(

   .النتيجتني األخريتني تثبتان صحة الفرضية الثالثةوبذلك فإن 

  .جانب تحديد أي القطاعات أقدر على تعميق الترابط االقتصادي

منهجية حتليل املدخالت واملخرجات ألجل حتديد القطاعات الرائدة، كما مت بعدها حتليل أداء هذه  مت اتباع
باإلضافة لة األجور تك  إمجايل  يفكذا مسامهتها القيمة املضافة و  توليد إمجايل يف تهاالقطاعات من ناحية مسامه

  :وكانت النتائج كاآليتاملالية إىل مردوديتها 

  تبويب قطاعات النشاط االقتصادي يف ست جمموعات حتوي ) 2014بالنسبة لسنة (أظهرت النتائج
طاع املقالع واملناجم وقطاع األوىل منها ثالث قطاعات رائدة هي قطاع صناعة اخلشب والورق والفلني وق

ا ) يف الرتتيب العام(أوال وثانيا وثالثا على الرتتيب  الطاقة واملياه واليت حلت ا املشرتكة واملتمثلة يف قدر مليز
  .املرتفعة على تعميق درجة التشابك االقتصادي األمامي واخللفي

 ثناء القطاعني الذين حال يف كما لوحظ أنه من ضمن أحد عشر قطاع نشاط اقتصادي األوىل وباست
فإن باقي ) البناء واألشغال العمومية(والتاسع ) قطاع اخلدمات واألشغال العمومية البرتولية(الرتتيبني الرابع 

القطاعات عبارة فروع للصناعة التحويلية، وهو ما يعين أنه ورغم بقاء أداء قطاع الصناعة التحويلية دون 
 بصفة عامة أكثر قطاعات النشاط االقتصادي قدرة على تعميق درجة الرتابط املستوى املطلوب إال أنه يعترب

لذا ينبغي اعتماد هذه القطاعات الرائدة إلعادة بعث القطاع الصناعي  االقتصادي يف االقتصاد اجلزائري
   .ومعه اجلهاز االنتاجي الوطين

  ا املرتفعة على تطوير التشابك األمامي واخللفي فهي أيضا موعة األوىل زيادة على قدر تبني أن قطاعات ا
موعات األربع األوىل(حتتل الريادة ) جمتمعة( يف توليد القيمة املضافة ويف املسامهة يف إمجايل ) بني قطاعات ا

  كتلة األجور لقطاعات النشاط االقتصادي، 
 ة املردودية املالية للقطاعات الثالث كل على حدة  باالعتماد على مؤشر متوسط صايف نتيجة كما أن دراس

خالل كل  05أو  13دج مستثمر، أظهرت أن القيم املوجبة للمؤشر بالنسبة لقطاعي  1االستغالل لـكل 
الطاقة واملياه  السنوات تعكس مدى امكانية استمرار وتوسيع املشاريع االستثمارية يف القطاعني، أما قطاع
لقيمة املضافة فقد حقق خسائر متتالية لكن بسبب التوسع الكبري يف التكاليف واليت أصبحت تفوق ا

 .املتزايدة للقطاع
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  .وبذلك فإن نتائج هذا اجلانب تثبتت صحة الفرضية الرابعة

  جانب النمذجة القياسية لتحديد مصادر النمو االقتصادي في الجزائر

منوذج قياسي يبني أهم حمددات النمو االقتصادي يف اجلزائر ومن بني أحد عشر منوذج مقرتح  يف حماولتنا لبناء
  .مت قبول ثالثة مناذج، لتجاوزها كل مراحل التقييم بدء باجلانب االقتصادي مث االحصائي فالقياسي

ثة متغريات وفيه مت احلصول على ثال) 2014-1993(، وهو خاص بالفرتة )املقرتح الثامن( النموذج األول
مستقلة تفسر الناتج احمللي اخلام احلقيقي يف اجلزائر، هي اإلنفاق على التعليم ومتوسط العمر املتوقع عند الوالدة 

وتراكم رأس املال الثابت احلقيقي للصناعات التحويلية، ) مؤشرين للداللة على االستثمار يف رأس املال البشري(
  :ومن أهم نتائج هذا النموذج

 ة الناتج احمللي اخلام احلقيقي يف اجلزائر للتغريات احلاصلة يف العمر املتوقع عند الوالدة، حيث أن ستجابإ
وهو ما يبني ) %2.52(تؤدي إىل زيادة الناتج احمللي اخلام احلقيقي بنسبة أكرب  %1خري بـ زيادة هذا األ

ام الفعلي يف رفع معدالت النمو البشري ومن مث االسه العنصر لتنميةأمهية الرعاية الصحية كمصدر مهم 
 ؛االقتصادي

  وهي  0.79املرونة تساوي (للتغريات يف االنفاق على التعليم  الناتج احمللي اخلام احلقيقيعدم استجابة
، كما أنه ال يستجيب للتغريات يف تراكم رأس املال الثابت احلقيقي لقطاع الصناعات )1أقل من 
 ؛)1ي أقل من وه 0.13املرونة تساوي (التحويلية 

  تأثري اإلنفاق على التعليم على الناتج احمللي اخلام احلقيقي زيادة على أمهية الرعاية الصحية فاملالحظ أن
ألن مرونة الناتج بالنسبة لالنفاق على (يفوق تأثري تراكم رأس املال الثابت احلقيقي للصناعات التحويلية 

، )0.13من  أس املال الثابت احلقيقي للصناعات التحويليةتفوق مرونته بالنسبة لرتاكم ر ) 0.79(التعليم 
ت على كما دلّ   االقتصادي أن االستثمار يف رأس املال البشري يعد من أهم مصادر النمو وهو ما يؤكد

 ؛ذلك مناذج النمو االقتصادي احلديثة
  باجتاه ) كل على حدة(كما مت اثبات وجود سببية جراجنر يف األجل القصري من املتغريات املستقلة الثالث

    .الناتج احمللي اخلام احلقيقي

فقد حتصلنا عليهما ) النموذجني املقرتحني العاشر واحلادي عشر(لنموذجني املقبولني اآلخرين بالنسبة لأما 
وإضافة متغري مستقل آخر يتمثل يف معدل ) 2014إىل  1980(سنة  35بعد توسيع فرتة الدراسة إىل 

  :فيما يلي ذكر ألهم نتائج النموذجنياالنفتاح التجاري، و 
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، مت من خالله احلصول على ثالثة متغريات مستقلة تُفسر الناتج )النموذج املقرتح العاشر( النموذج الثاني
احمللي اخلام احلقيقي يف اجلزائر، هي إمجايل عدد العمال وإمجايل تراكم رأس املال الثابت احلقيقي باإلضافة إىل 

ات والواردات إىل الناتج، ومن أهم نتائج هذا النموذج إثبات وجود سببية جراجنر يف األجل معدل جمموع الصادر 
فسرة  باجتاه الناتج احمللي اخلام احلقيقي، أما يف األجل الطويل فقد مت ) كل على حدة(القصري من املتغريات الـمُ

  :ريات احلاصلة يف حمدداته الثالثة، حيث أنالتوصل إىل عدم استجابة الناتج احمللي اخلام احلقيقي يف اجلزائر للتغ

 ؛)بنسبة أقل( %0.57ؤدي إىل زيادة الناتج احمللي اخلام بـ ت %1مجايل عدد العمال بـ إيف  زيادةال 
  ؛%0.23ؤدي إىل زيادة الناتج احمللي اخلام بـ ت %1بـ  إمجايل تكوين رأس املال الثابت احلقيقي يفالزيادة 
  0.19الناتج احمللي اخلام بـ تؤدي إىل زيادة  %1الزيادة يف درجة االنفتاح التجاري على اخلارج بـ%.  

، مت من خالله احلصول على أربع متغريات مستقلة تُفسر الناتج احمللي )املقرتح احلادي عشر( النموذج الثالث
 رأس املال الثابت احلقيقي باإلضافة إىل مؤشرياخلام احلقيقي يف اجلزائر، هي إمجايل عدد العمال وإمجايل تراكم 

وهو ما مسح بإعطاء حتليل أدق  ،معدل الصادرات إىل الناتج احمللي اخلام ومعدل الواردات إىل الناتج احمللي اخلام
تأثري الصادرات والواردات على الناتج احمللي اخلام احلقيقي كل على  من خالل قدرة هذا النموذج على تبيان

أثبتت وجود سببية جراجنر يف األجل القصري من كل متغري النموذج السابق فإن نتائج هذا النموذج حدة، وك
فسر باجتاه الناتج احمللي اخلام احلقيقي، كما بينت عدم استجابة الناتج احمللي اخلام احلقيقي يف اجلزائر للتغريات  مُ

  :حيث أن) يف األجل الطويل(احلاصلة يف حمدداته األربعة 

 ؛%0.51تؤدي إىل زيادة الناتج احمللي اخلام احلقيقي بـ  %1دة عدد العمال بـ زيا 
  ؛%0.32تؤدي إىل زيادة الناتج احمللي اخلام بـ  %1زيادة إمجايل تراكم رأس املال الثابت احلقيقي بـ 
  ؛%0.19تؤدي إىل زيادة الناتج احمللي اخلام احلقيقي بـ  %1زيادة معدل الصادرات إىل الناتج بـ 
  0.2بـ  احلقيقي ؤدي إىل اخنفاض الناتج احمللي اخلامت %1زيادة معدل الواردات إىل الناتج بـ%.  

  .وعليه فإن نتائج هذا اجلانب تثبت صحة الفرضية اخلامسة

  :التوصيات ثانيا ــــ 

  :على ضوء ما سبق من نتائج توصي الدراسة مبا يلي

  العمل على تعميق االصالحات خاصة جلذب االستثمار األجنيب املباشر للقطاعات االنتاجية واخلدمية بدل
 دون االضرار باالستثمار احمللي؛ ،قطاع احملروقات

  ضرورة االعتماد على التقنيات الكمية يف التخطيط كأسلوب حتليل املدخالت واملخرجات، كما ينبغي عدم
ا كأسلوب التأخر يف إعداد جداول  املدخالت واملخرجات يف وقتها حيث أن ذلك يقلل من أمهيتها وكفاء

 للتخطيط؛
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  العمل بينت الدراسة القياسية عدم استجابة النمو االقتصادي ملختلف مصادره، وهو ما يستدعي ضرورة
  ؛بدل العمل فقط على رفع حجمهاهذه املصادر ة ءعلى رفع كفا

 عادة بعث التعليم من وإل البشري من خالل تطوير املنظومة الصحية أكثر رأس املا لتنميةعطاء األمهية إ
 خالل رفع كفاءة ونوعية خدمات التعليم عامة والتعليم العايل خاصة؛

  االت وبشكل خاص يف جمال التكنولوجيا اليت ينبغي أن تنتج زيادة خمصصات البحث والتطوير يف خمتلف ا
 .)كاملة(اخلارج حمليا الستحالة احلصول عليها من 

  اليت تساهم  السلع الغذائية واالستهالكيةالعمل على خفض واردات حيث ينبغي  ترشيد الوارداتضرورة
إىل استحداث  )العملة الصعبة( توجيههابلد ذلك و بشكل كبري يف تآكل احتياطي البلد من العملة الصعبة، 
ا من اخلارج؛  قطاعات منتجة هلذه السلع باسترياد جتهيزا

  العمل على بعث قطاع نشط للصناعات البرتوكيماوية والذي من شأنه رفع درجه الرتابط مع خمتلف
القطاعات هذا من جهة، ومن جهة أخرى ختفيض صادرات البرتول اخلام وما يعنيه هذا من حتصيل ملوارد 

 .مالية مهمة

  :آفاق البحثثالثا ـــــ 

  :منهاإن اجناز هذا البحث فتح آفاق لبحوث أخرى 

 دراسة حملددات االستثمار األجنيب املباشر خارج احملروقات يف اجلزائر؛ 

 حمددات الناتج على مستوى كل قطاع من قطاعات النشاط االقتصادي؛ 

 ـــ حالة الصناعات التحويلية يف اجلزائر؛ ــ  حتليل مؤشرات اجلذب األمامية واخللفية على املستوى القطاعي ــ

 املدخالت واملخرجات لتحديد القطاعات الرائدة، وهناك إمكانية الستعماله يف  مت استخدام أسلوب حتليل
ختطيط العديد من املتغريات االقتصادية كاالنتاج واالستهالك والتصدير والواردات وقوة العمل والرتاكم الرأس 

 مايل؛ 

  كم رأس املال؛فصل تأثري القطاعني اخلاص واحلكومي على النمو االقتصادي من ناحية العمالة وترا 

 ميكن دراسة العالقة التبادلية بني القطاعني الزراعي والصناعي كأحد سبل حث النمو خارج احملروقات. 
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  :المراجع باللغة العربية

    :قائمة الكتب

 دار األوىل، الطبعة االقتصادي، النمو تعجيل يف االستثمار حوافز دور املغريب، حسن ابراهيم متويل إبراهيم )1
 .2011 االسكندرية، اجلامعي، الفكر

 الثانية، الطبعة التنمية، إسرتاتيجيات- والنمو التنمية نظريات-  التنمية إقتصاد يف مقدمة شعباين، إمساعيل )2
 .1997 اجلزائر، والتوزيع، والنشر للطباعة هومة دار

ـــ نظريات( التنمية اقتصاد قانة، بن حممد مساعيلإ )3 ـــ مناذج ـ  للنشر أسامة دار األوىل، الطبعة ،)اسرتاتيجيات ـ
 .2012 عمان، والتوزيع،

جيمس جوارتيين وريتجارد أسرتوب، ترمجة عبد الفتاح عبد الرمحان، االقتصاد الكلي، دار املريخ للنشر  )4
 .1999والتوزيع، عمان، 

 .2006 عمان، والتوزيع، للنشر وائل دار الكلي، التحليل -االقتصاد مبادئ موسى، حممد حريب )5
 برنامج باستخدام والتطبيق النظرية بني القياسي االقتصاد السواعي، حممد وخالد داود علي حسام )6

Eviews7، 2013 االردن، والطباعة، والتوزيع للنشر املسرية دار األوىل، الطبعة. 
 والطباعة، والتوزيع للنشر املسرية دار األوىل، الطبعة الرياضي، االقتصاد وآخرون، طعمة ياسني حسن )7

 .2014 األردن،
 اجلامعية، الدار التصنيع، واسرتاتيجيات التقومي بني لالستثمار االستعابية الطاقة قاسم، مصطفى خالد )8

 .2006 االسكندرية،
 الدش، حسني علي وعفاف عودة الغفار عبد هند ومراجعة ترمجة القياسي، االقتصاد جيجارايت، دامودار )9

 .2015 السعودية، العربية اململكة للنشر، املريخ دار األول، اجلزء
 الدش، حسني علي وعفاف عودة الغفار عبد هند ومراجعة ترمجة القياسي، االقتصاد جيجارايت، دامودار )10

 .2015 السعودية، العربية اململكة للنشر، املريخ دار الثاين، اجلزء
 للنشر العلمية اليازوري دار الرابعة، الطبعة اإلستثماري، والتحليل االستثمار شبيب، آل كامل دريد )11

 .2009 عمان، والتوزيع،
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 العربية، الوحدة دراسات مركز القانونية، والضمانات املعوقات األجنيب اإلستثمار السامرائي، حممود دريد )12
 .2006 بريوت،

 .2007 عمان، والتوزيع، للنشر وائل دار الرابعة، الطبعة واحلقيقي، املايل االستثمار مبادئ رمضان، زياد )13
 لبنان، احلقوقية، احلليب منشورات السياسي، االقتصاد مبادئ ناشد، عديل وسوزي اهللا عوض حسني زينب )14

2007. 
 اخللدونية، دار األوىل، الطبعة االنضمام، ومعوقات آفاق:  العاملية التجارة ومنظمة اجلزائر سليم، سعداوي )15

 .2008 اجلزائر،
 .2007 عمان، والتوزيع، للنشر الشروق دار العريب، الوطن يف التنمية إشكالية حامد، سهري )16
 والتوزيع للنشر جرير دار األوىل، الطبعة وتطبيق، نظرية واالقتصاد الرياضيات وآخرون، اجلبوري علي صادق )17

 .2010 األردن، ،
 .2011 اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان األول، اجلزء اإلقتصاد، علم أسس املوسوي، جميد ضياء )18
 .2003 االسكندرية، اجلامعية، الدار االقتصادي، الفكر تطور أمحد، يسرى الرمحان عبد )19
 الدار الثالثة، والتطبيق،الطبعة النظرية بني القياسي االقتصاد يف احلديث عطية، القادر عبد حممد القادر عبد )20

 .2009 مصر، اجلامعية،
 .2002 األردن، للنشر، وائل دار األوىل، الطبعة السياسي، االقتصاد مبادئ وآخرون، الطاهر اهللا عبد )21
 .2009 اإلسكندرية، اجلامعية، الدار الصغرية، املشروعات متويل إقتصاديات احلميد، عبد املطلب عبد )22
 .2008 عمان، والتوزيع، للنشر أسامة دار األوىل، الطبعة ،)البورصة( املالية األوراق أسواق حسني، عصام )23
 اإلدارية، للتنمية العربية املنظمة العريب، االقتصادي التعاون ومستقبل العربية اإلستثمارات لطفي، علي )24

 .2009 القاهرة،
 والتوزيع، للنشر العلمية اليازوري دار والتطبيق، النظرية بني االقتصادي التشابك احلمادي، جميد علي )25

 .2010 األردن،
 الفكر دار األوىل، الطبعة الدويل، القانون يف األجنبية اإلستثمارات ضمانات صدقة، حممد هاشم عمر )26

 .2008 األسكندرية، اجلامعي،
 .2009 االسكندرية، اجلامعية، الدار املعاصر، التمويل النجار، راغب فريد )27
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لى تعريب شرر، م فريدريك )28  التكنولوجي، باالبتكار وتأثره االقتصادي للنمو جديدة نظرة عمشة، أبو عُ
 .2002 السعودية، العبيكان، مكتبة

 والتوزيع، للنشر الثقافة دار األوىل، الطبعة ،)والتطبيق النظرية بني(  االستثمار إدارة علوان، نايف قاسم )29
 .2009 عمان،

 للنشر صفاء دار االقتصاد، علم مبادئ الزبيدي، كاظم يطيف وحسن الفتالوي كاظم عالوي كامل )30
 .2009 األوىل، الطبعة عمان، والتوزيع،

 الرياض، للنشر، املريخ دار الثانية، الطبعة مالية، وأسواق شركات -املايل التحليل زيد، أبو املريوك حممد )31
2009. 

 الطبعة الدولية، املالية األسواق-املايل التحليل -والتمويل االستثمار- املالية اإلدارة اهلادي، عبد سعيد حممد )32
 .2008 عمان، والتوزيع، للنشر احلامد دار األوىل،

 .2010 األردن، والتوزيع، للنشر إثراء األوىل، الطبعة التنمية، إقتصاد علم القريشي، تركي صاحل حممد )33
ا مفهومها - اإلقتصادية التنمية الليثي، علي حممد عجمية، العزيز عبد حممد )34 ا، نظريا  الدار سياسا

 .2004 اإلسكندرية، اجلامعية،
 للتسويق املتحدة العربية الشركة االقتصادي، الفكر تاريخ شعبان، حممد احلميد وعبد عيده أبو عمر حممد )35

 .2008 القاهرة، والتوريدات،
 الثقافة دار األوىل، الطبعة ،)واجلزئي الكلي( االقتصادي التحليل مبادء وآخرون، السمان مروان حممد )36

 .2009 عمان، والتوزيع، للنشر
 عمان، والطباعة، والتوزيع للنشر املسرية دار الثالثة، الطبعة الكلي، االقتصاد وآخرون، الوادي حسني حممود )37

2013. 
 .2007 عمان، والتوزيع، للنشر وائل دار العمل، إقتصاديات القريشي، مدحت )38
 للنشر وائل دار األوىل، الطبعة وموضوعات، وسياسات نظريات- االقتصادية التنمية القريشي، مدحت )39

 .2007 عمان، والتوزيع،
 .2011 األردن، والتوزيع، للنشر وائل دار الثانية، الطبعة االقتصادي، الفكر تطور القريشي، مدحت )40
 .2008 سنة الدولية، املالية واملؤسسات اجلزائر يف االقتصادي االصالح سياسة شهرة، بن مدين )41
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 القاهرة، والتوريدات، للتسويق املتحدة العربية الشركة االستثمار، أسس كنجو، عبود كنجو مشوط، مروان )42
2008. 

 املريخ دار االقتصادية، التنمية الرزاق، عبد حممود حامد وحممود حسين حسن حممود ترمجة تودارو، ميشيل )43
 .2009 الرياض، للنشر،

 االسكندرية، اجلامعي، الفكر دار األجنبية، لإلستثمارات اإلقتصادية اآلثار مربوك، املقصود عبد نزيه )44
2007. 

 .2005 عمان، والتوزيع، للنشر صفاء دار األوىل، الطبعة الكلي، االقتصاد حتليل معروف، هوشيار )45
 األوىل، الطبعة ،)اهليكلي والتحول التصنيع إسرتاتيجيات( االقتصادية التنمية يف دراسات معروف، هوشيار )46

 .2005  األردن، والتوزيع، والطبع للنشر صفاء دار
  .2010 القبة، للكتاب، احلديثة املؤسسة األوىل، الطبعة اقتصادية، مبادئ طوروس، وديع )47

:المجالت والدوريات   

مت االطالع عليه بتاريخ   أمني مشوط، التشابك االقتصادي، املعهد العريب للتدريب والبحوث االحصائية، )1
  :  التايل على الرابط 10/11/2016

http://www.aitrs.org/EchoBusV3.0/SystemAssets/Documents/program2014/in_out/lecture3.pdf 

: امج االستثمارية، املؤمتر الدويلبوعشة مبارك، االقتصاد اجلزائري من تقييم خمططات التنمية إىل تقييم الرب  )2
ا على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفرتة  تقييم أثار برامج االستثمارات العامة وانعكاسا

، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزء 2013سطيف، مارس -، كلية االقتصاد2014- 2001
 ،2013األول، اجلزائر، 

رامج سياسة االنعاش االقتصادي على تدفق االستثمار األجنيب املباشر، كلية العلوم جديدي روضة، أثر ب )3
 : ، على الرابط التايل1-االقتصادية وعلوم التسيري سطيف 

                                                http://eco.univ-setif.dz/seminars/Pub_Invstmnt/1-14.pdf 

لة : خالد حممد السواعي، أثر حترير التجارة والتطور املايل على النمو االقتصادي )4 دراسة حالة األردن، ا
لد   .2015، 1العدد  2األردنية للعلوم االقتصادية، األردن، ا

العلوم (دراسة قياسية، جملة جامعة النجاح لألحباث : اجلزائردمحاين ادريوش، النمواالقتصادي والبطالة يف  )5
لد )االنسانية   .2013، )6( 27، نابلس، فلسطني، ا

http://www.aitrs.org/EchoBusV3.0/SystemAssets/Documents/program2014/in_out/lecture3.pdf
http://eco.univ-setif.dz/seminars/Pub_Invstmnt/1-14.pdf
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-2004دربال عبد القادر وأخرون، حماولة منذجة العالقة بني االنفاق احلكومي وتنافسية االقتصاد اجلزائري  )6
 :لى الرابط التايلع ،1-، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري سطيف 2011

 http://eco.univ-setif.dz/seminars/Pub_Invstmnt/4-24.pdf   

صاحلي ناجية وخمناش فتيحة، اثر برنامج دعم االنعاش االقتصادي والربنامج التكميلي لدعم النمو وبرنامج  )7
حنو حتديات آفاق النمو االقتصادي الفعلي ) 2014-2001(اسي على النمو االقتصادي التنمية اخلم

ا على التشغيل واالستثمار والنمو : واملستدمي، املؤمتر الدويل تقييم أثار برامج االستثمارات العامة وانعكاسا
طباعة ، دار اهلدى لل2013سطيف، مارس -، كلية االقتصاد2014- 2001االقتصادي خالل الفرتة 

 2013والنشر والتوزيع، اجلزء األول، اجلزائر، 
: عماري عمار وحممادي وليد، أثار االستثمارات العمومية على األداء االقتصادي يف اجلزائر، املؤمتر الدويل )8

ا على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفرتة  تقييم أثار برامج االستثمارات العامة وانعكاسا
، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزء 2013سطيف، مارس -، كلية االقتصاد2014- 2001

 2013األول، اجلزائر، 
النمو،  جملة الباحث، كلية العلوم  على وأثرها اجلزائر يف االقتصادي اإلنعاش حممد مسعي، سياسة )9

 .2010، 10االقتصادية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العدد 
الرزاق، عرض وتقييم آثار الربامج االستثمارية على النمو االقتصادي يف اجلزائر، كلية العلوم  مدوري عبد )10

 :التايل على الرابط ،1-االقتصادية وعلوم التسيري سطيف 

http://eco.univ-setif.dz/seminars/Pub_Invstmnt/1-25.pdf           

نور الدين شتوح، حتليل املدخالت واملخرجات العمومية لقطاع البناء واألشغال العمومية يف اجلزائر  )11
 .2014، 68-67، حبوث اقتصادية عربية، مركز دراسات الوحدة العربية، العددان 2011- 2001

 

  :رسائل وأطروحات 

، أطروحة )2004-1992(بوزيدة محيد، النظام الضرييب اجلزائري وحتديات االصالح االقتصادي يف الفرتة  )1
-2005دكتوراه دولة غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، السنة اجلامعية 

2006. 

http://eco.univ-setif.dz/seminars/Pub_Invstmnt/4-24.pdf
http://eco.univ-setif.dz/seminars/Pub_Invstmnt/1-25.pdf
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الرمحان، واقع وآفاق االستثمار األجنيب املباشر من خالل االصالحات االقتصادية يف اجلزائر  عبدتومي  )2
، أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 2006- 1980

  .2007-2006السنة اجلامعية 
االقتصادي، مذكرة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم  محزة مرادسي، دور جودة التعليم العايل يف تعزيز النمو )3

 .2009/2010باتنة،  - االقتصادية، جامعة احلاج خلضر
أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم صواليلي صدر الدين، النمو والتجارة الدولية يف الدول النامية،   )4

 .2006-2005االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، السنة اجلامعية 
، )1970/2012(طاوش قندوسي، تأثري النفقات العمومية على النمو االقتصادي ــ دراسة حالة اجلزائر  )5

 .2013/2014دكتوراه دولة غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان، 
لتطورات العاملية الراهنة أطروحة عبد القادر بابا، سياسة االستثمار يف اجلزائر وحتديات التنمية يف ظل ا )6

-2003دكتوراه دولة غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، السنة اجلامعية 
2004. 

االنتقال من اخلطة إىل السوق ومدى اجناز أهداف السياسة : عبد اهللا بلوناس، االقتصاد اجلزائري )7
غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، السنة  االقتصادية، اطروحة دكتوراه دولة

 .2004-2003اجلامعية 
ّح، حمددات النمو االقتصادي يف سورية خالل الفرتة  )8 ، أطروحة  2004- 1970عماد الدين أمحد املصب

 .2008دكتوراه غري منشورة، كلية االقتصاد جامعة دمشق، اجلمهورية العربية السورية، 
، )2011- 1970(حممد موساوي، االستثمار يف رأس املال البشري وأثره على النمو ــ حالة اجلزائر  )9

 .2014/2015أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة أبوبكر بلقايد ــ تلمسان، 
، أطروحة )حتليلية للواقع واآلفاقدراسة (يونس دمحاين، اشكالية االستثمار االجنيب املباشر يف اجلزائر  )10

-2009دكتوراه علوم غري منشورة،كلية العلوم االقتصادية واالجارية وعلوم التسيري، السنة اجلامعية 
2010. 
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  :تقارير حكومية وهيئات دولية 

، مطبوعة مشرتكة لدار باجلريف ماكميالن للنشر ومؤسسة التمويل 2010تقرير ممارسة أنشطة األعمال  )1
 .ية والبنك الدويلالدول

،  مت االطالع يوم 2005، أفريل 2009-2005الربنامج التكميلي لدعم النمو بالنسبة للفرتة  )2
  :  مبوقع الوزارة األوىل على الرابط التايل  16/02/2016

http://www.premier-
ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan/ProgCroissance.pd 

 :متوفر على الرابط التايل  2011-1963ت، احلوصلة االحصائية الديوان الوطين لالحصائيا )3
     http://www.ons.dz/-Recensement-Economique-2011-.html 

  . 2015،  نشرة ديسمرب 727الوطين لالحصائيات، جداول املدخالت واملخرجات ، نشرة رقم  الديوان )4
املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، تقرير حول مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  )5

2011. 
 .2004املؤسسة العربية لضمان االستثمار، تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية  )6
 .2000املؤسسة العربية لضمان االستثمار، تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية  )7
  .2010ماي . بيان جملس الوزراء، برنامج التنمية اخلماسي )8
 .3امللحق  2010مصاحل الوزير، ملحق بيان السياسة العامة، أكتوبر  )9

  .2010مصاحل الوزير، ملحق بيان السياسة العامة، أكتوبر  )10

  :ومراسيم قوانين

املتعلق بتطوير  03-01املعدل واملتمم لألمر رقم  2006املؤرخ يف جويلية  08-06األمر رقم  )1
  .47االستثمارات، اجلريدة الرمسية، العدد 

 .47املتعلق بتطوير االستثمار، اجلريدة الرمسية، العدد 2001أوت  20املؤرخ يف  03-01األمر رقم  )2
 .، يتضمن قانون االستثمارات، اجلريدة الرمسية1966سبتمرب  15املؤرخ يف  284-66مر رقم أل )3
املتضمن لقانون االستثمارات، اجلريدة الرمسية،  1963جويلية  26الصادر يف  277-63القانون رقم  )4

 1963أوت 2
يتعلق باالستثمار االقتصادي اخلاص الوطين، اجلريدة  1982أوت  21املؤرخ يف  11-82قانون رقم ال )5

 .الرمسية

http://www.premier-
http://www.ons.dz/-Recensement-Economique-2011-.html
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واملتعلق بتأسيس الشركات املختلطة االقتصاد وسريها،  1986اوت 19مؤرخ يف  13-86قانون رقم ال )6
 .اجلريدة الرمسية

يتعلق بتوجيه االستثمارات االقتصادية اخلاصة الوطنية،  1988جويلية  12مؤرخ يف  25- 88قانون رقم ال )7
 .اجلريدة الرمسية

 .املتعلق بالنقد والقرض، اجلريدة الرمسية 1990أفريل  14املؤرخ يف  10-90القانون رقم  )8
  .، اجلريدة الرمسية1993أكتوبر  5املؤرخ يف  12-93املرسوم التشريعي رقم  )9

واملتضمن صالحيات وتنظيم وسري وكالة  1994أكتوبر  17املؤرخ يف  319-94 رقماملرسوم التنفيذي  )10
  .67الرمسية، العدد ، اجلريدة 22ومتابعتها، املادة  ترقية االستثمارات ودعمها 

لس الوطين  2006أكتوبر  09املؤرخ يف  355- 06املرسوم  التنفيذي رقم  )11 واملتعلق بصالحيات ا
  .64لالستثمار وتشكيلته وتنظيمه وسريه، اجلريدة الرمسية، العدد 

الذي يتضمن صالحيات الوكالة الوطنية  2006أكتوبر  09املؤرخ يف  356-06املرسوم التنفيذي رقم  )12
  .64طوير االستثمار وتنظيمها وسريها، ، اجلريدة الرمسية، العدد لت

يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل  1996سبتمرب  08مؤرخ يف  296- 96مرسوم تنفيذي رقم  )13
ا األساسي، اجلريدة الرمسية، العدد    .52الشباب وحتديد قانو

املتضمن انشاء الوكالة الوطنية للوساطة  2007أفريل  23املؤرخ يف  119-07املرسوم التنفيذي رقم  )14
ا األساسي  .، العدل واملتمموالضبط العقاري وحيدد قانو

واملتضمن انشاء مديريات الوالية للصناعة  2009فيفري  17املؤرخ يف  86- 09املرسوم التنفيذي رقم  )15
  .12وترقية االستثمارات وتنظيمها وسريها، اجلريدة الرمسية، العدد 

واملتضمن انشاء مديرية الوالية للصناعة  2011جانفي  25املؤرخ يف  19-11التنفيذي رقم املرسوم  )16
  .05، اجلريدة الرمسية، العدد واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار ومهامها وتنظيمها

  : المراجع باللغة األجنبية 

The books : 

1) Abdeljabbar Bsaїs, modeles de croissance exogene, Center de Publication 
Universitaire, Tunis, 2007. 

2) Badi H. Baltagi ,Econometrics, Fourth Edition, Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg, Germany, 2008. 
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3) Daron Acemoglu and al, MACROECONOMICS, global edition, Pearson 
Education, USA, 2016. 

4) James Gerber, International Economics, Sixth edition, Pearson Education, USA 
2014. 

5) Michael Parkin, Microeconomics, Eleventh Edition, Pearson Education, USA, 
2014. 

6) Neva Goodwin and al, Principles of  Economics in Context, First published, 
Routledge, USA, 2014. 

7) Olivier Blanchard and David R. Johnson, MACROECONOMICS, Sixth edition, 
Pearson Education, USA, 2013. 

8) Peijie Wang, Financial Econometrics, Second edition, Routledge, USA , 2009. 
9) Robert E. Hall and Marc Lieberman, Microeconomics: Principles and 

Applications, 6th Edition, South-Western, Cengage Learning, USA , 2013. 
10) Thomas Andren, Econometrics, 1st edition, pp 61-63 :  on the link  

http://bookboon.com 
11) William H. Greene, Econometric Analysis, FIFTH EDITION, Prentice Hall, New 

Jersey, USA, 2003. 

Journals and seminars : 

1) Benson Sim and al, Developing an Interregional Input–Output Table for Cross-
border Economies : An Application to Lao People’s Democratic Republic and 
Thailand, Asian Development Bank, Philippines, 2007. 

2) Hatice Pehlivan JENKINS and Salih Turan KATIRCIOGLU, The Bounds Test 
Approach for Cointegration and Causality between Financial Development, 
International Trade and Economic Growth: The Case of Cyprus, Journal Applied 
Economics, Routledge, volume 42,  issue 13, 2010. 

3) Hung-Ming Wu, The Impact of Energy Consumption and Financial Development 
on Economic Growth in the United States: An ARDL Bounds Testing Approach, 
Journal of Business & Economic Policy, center for promoting Ideas, USA , Vol. 
2, No. 3; September 2015. 

4) Mounir BELLOUMI,The relationship between Trade, FDI and Economic growth 
in Tunisia: An application of autoregressive distributed lag model, Economic 
Systems, Volume 38, Issue 2, 2014.  Available online at 

      https://www.researchgate.net/publication/260029231  Mise à jour (27/08/2016). 
5) Mounir Belloumi and Atef Saad Alshehry, Sustainable Energy Development in 

Saudi Arabia, Journal Sustainability, Volume 7 )5 ( , Multidisciplinary Digital 
Publishing Institute ,Basel, Switzerland, 2015.  

6) Pooja Joshi and Arun Kumar Giri, Fiscal Deficits and Stock Prices in India: 
Empirical Evidence, International Journal of Financial Studies, Volume 3 )5 ( , 
Multidisciplinary Digital Publishing Institute ,Basel, Switzerland, 2015. 

 
 

Reports and Documents : 

http://bookboon.com
https://www.researchgate.net/publication/260029231
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1) La Banque mondiale, Rapport sur l'Algérie intitulé : Une Revue des depenses 
publiques A la recherche d'un investissement public de qualite, rapport n° 36270-
DZ,  volume 1, aout 2007.   

2) Rapport annuel de la Banque d'Algérie 2004, annex. 
3) Rapport annuel de la Banque d'Algérie 2005, annex. 
4) Rapport annuel de la Banque d'Algérie 2008, annex. 
5) Rapport annuel de la Banque d'Algérie 2010, annex. 
6) Rapport annuel de la Banque d'Algérie 2011, annex. 
7) Rapport annuel de la Banque d'Algérie 2012, annex. 
8) Rapport annuel de la Banque d'Algérie 2013, annex. 
9) Rapport annuel de la Banque d'Algérie 2014, annex. 
10) The World Bank, Doing Business for Algeria in 2009, report n° 45695, 2008. 
11) The World Bank, Doing Business for Algeria in 2010, report n° 50436, 2009. 
12) The World Bank, Doing Business for Algeria in 2011, report n° 58482, 2010.  
13) The World Bank, Doing Business for Algeria in 2012, report n° 65216,2011. 
14) The World Bank, Doing Business for Algeria in 2013, report n° 73846, 2012.  
15) The World Bank, Doing Business for Algeria in 2014, report n° 82764, 2013. 
16) The World Bank, Doing Business for Algeria in 2015, report n° 91901, 2014. 
17) The World Bank, Doing Business for Algeria in 2016, report n° 100691, 

2015.Business 201 

Websites : 

1) http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-
declarations-d-investissement-2002-2015 

2) http://databank.albankaldawli.org/data 
3) http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96740 
4) http://www.sesric.org//baseind-step1-ar.php  
5) http://www.bank-of-algeria.dz/html/rapport.htm   
6) http://www.ons.dz/. 

http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-
http://databank.albankaldawli.org/data
http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96740
http://www.sesric.org//baseind-step1-ar.php
http://www.bank-of-algeria.dz/html/rapport.htm
http://www.ons.dz/
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حصيلة المشاريع االستثمارية في الجزائر حسب نوع االستثمار خالل الفترة ): 1(الجدول رقم 
)2002 -2015.( 

  :على الرابط التايل   29/08/2016الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار بتاريخ: المصدر

http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-
investissement-2002-2015 

حسب  2015-2002المشاريع االستثمارية في الجزائر خالل الفترة حصيلة ): 2(الجدول رقم 
  .القطاعات ومصدر رؤوس األموال

  الوزن النسبي  مناصب الشغل  الوزن النسبي  القيمة بالمليون دج  الوزن النسبي  المشاريععدد   نوع االستثمار

  %54.02  558619  %51.82  5996367  %57.69  34754  االنشاء

  %43.59   450721  %40.88  4731214  %40.51  24404  التوسيع
  %0.01  92  %0.00  479  %0.00  3   ةإعادة  الهيكل
  %1.2  12386  %2.65  306247  %1.51  927  إعادة التأهيل

  %1.18  12198  %4.65  537905  %0.25  151  توسيع-إعادة التأهيل
  %100  1034016  %100  11572213 %100  60239  المجموع

عدد   مصدر رأس المال  القطاع
القيمة بالمليون   الوزن النسبي  المشاريع

  الوزن النسبي  مناصب الشغل  الوزن النسبي  دج

  الزراعة
  %0.41  528  %0.13  3117  %1.48  10  األجنبي
  %5.06  52366  %1.52  176019 %2.02  1218  اإلجمالي

  - %1,01 - %1,77 - %0,82  °)اجمالي/األجنبي(  

البناء 
واألشغال 
  العمومية

  %16.66  21533  %4.01  98996  %17.9  121  األجنبي
  %23.78  245911  %11.44  1323698  %18.74  11290  اإلجمالي

   %8,76   %7,48   %1,07  °)اجمالي/األجنبي(  

  الصناعة
  %55.65  71936  %68.03  1681400  %57.1  386  األجنبي
  %37.54  388219  %56.2  6503533  %15.32  9231  اإلجمالي

 -  %18,53 -  %25,85 -  %4,18  °)اجمالي/األجنبي(  

  الصحة
  %1.7   2196  %0.55  13573  %0.89  6  األجنبي
  %1.85   19105  %1.1  127684  %1.34  809  اإلجمالي

  - %11,49  - %10,63  - %0,74  °)اجمالي/األجنبي(  

  النقل
  %1.33  1723  %0.53  13172  %3.11  21  األجنبي
  %15.28  158016  %8.88   1027480  %50.91  30669  اإلجمالي

  - %1,09 -  %1,28 -  %0,07  °)اجمالي/األجنبي(  

  السياحة
  %10.16  13128  %17.02  420657  %1.63  11  األجنبي
  %5.31  54862  %8.49  982934  %1.31  789  اإلجمالي

 -  %23,93 -  %42,80 -  %1,39  °)اجمالي/األجنبي(  
  %12.93  16710  %6.12  151335  %17.75  120  األجنبي  الخدمات

http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-
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  .متثل جمموع األوزان النسبية لالستثمار األجنيب يف كل القطاعات )*(:  حيث 
  ).لكل القطاعات(إىل االستثمار االمجايل ) لكل القطاعات(متثل الوزن النسيب لالستثمار احمللي  )**(  
  .متثل جمموع األوزان النسبية لالستثمار االمجايل يف كل القطاعات) ***(  
  .متثل نسبة االستثمار األجنيب إىل االستثمار االمجايل يف نفس القطاع) °(   
  :الطالب باالعتماد علىمن اعداد : المصدر  

  :على الرابط التايل   29/08/2016الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، بتاريخ 
http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-
investissement-2002-2015 

  

  

  

  

  

  

  

  

  %10.36  107089  %8.33  964388  %10.34  6226  اإلجمالي
  - %15,60 -  %15,69 -  %1,93  °)اجمالي/األجنبي(  

  التجارة
  0  0  0  0  0  0  األجنبي
  %0.4  4100  %0.32  37514  %0.00  2  اإلجمالي

  -  0  -  0  -  0  °)اجمالي/األجنبي(  

  االتصاالت
 %1.16  1500  %3.62  89441 %0.15  1  األجنبي
  %0.42   4348  %3.71  428963  %0.01  5  اإلجمالي

  - %34,50  - %20,85  - %20  °)اجمالي/األجنبي(  

  المجموع
 * %100  129254 * %100  2471691 * %100  676  األجنبي

  ** %87  904762  **   %79  9100521 **% 99  59563  المحلي
 *** %100  1034016 *** %100  11572213 *** %100  60239  االجمالي

http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-
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تطور أهم مؤشرات األداء االقتصادي الكلي الداخلي والخارجي في الجزائر ): 03(الجدول رقم 
  ).                     2015-2009(وتونس والمغرب خالل الفترة 

نسبة العجز يف امليزانية العامة إىل : إ ن م/ ع م نصيب الفرد من امجايل الناتج احمللي احلقيقي، : ن ف إ ن م ح:  حيث
  .امجايل الناتج احمللي اخلام

متثل رصيد احلساب اجلاري  : إ ن م /  ر ح ج إمجايل الدين اخلارجي كنسبة من امجايل الناتج احمللي،   : إ ن م / إ د خ 
تغطية إمجايل االحتياطات الرمسية للواردات  :ت إ إ ر و إمجايل االحتياطات الرمسية،  :إ إ ر كنسبة من امجايل الناتج احمللي،  

  ).عدد األشهر(

  : مجعت من قبل الباحث باالعتماد على : المصدر

    :على الرابط التايل 15/08/2017ب للدول االسالمية، بتاريخ مركز األحباث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدري
http://www.sesric.org/baseind-step1-fr.php    

  /http://databank.albankaldawli.org/data:    على الرابط 15/08/2017البنك الدويل بتاريخ )  **(

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009  السنوات

  الجزائر

 3457,2 3395,2 3337,0 3312,9 3268,9 3238,5 3183,6  )الدوالر(ن ف إ ن م  
 15,80 7,98 0,86 4,39 1,16 1,49 7,15  )*() %(إ ن م /  ع م

 4,78 2,92 3,26 8,92 4,50 3,91 5,74  )%(معدل التضخم 
 2,84 2,58 2,50 2,64 3,03 4,50 5,41  إ ن م/ د خ  إ

 16,56- 4,41- 0,40 5,88 9,90 7,54 0,30  ) %(إ ن م /  ر ح ج 
 144,68 179,62 194,71 191,30 182,82 162,61 149,04  )مليار دوالر(إ إ ر 

 25,92 28,20 32,78 34,31 34,82 36,78 33,79  )**() أشهر(ت إ إ ر و 

  المغرب 

 2767,8 2688,6 2663,5 2580,8 2541,6 2448,3 2389,3  )الدوالر(ن ف إ ن م ح 
 4.3 4.6 5.7 7 3.6 4.2 -  )°( )%(إ ن م / ع م 

 1,55 0,44 1,88 1,29 0,91 0,99 0,97  )%(عدل التضخم م
 42,83 38,91 36,61 34,43 29,52 29,24 26,55  إ ن م/ د خ  إ

 2,16- 5,66- 7,58- 9,33- 7,56- 4,37- 5,36-  ) %(إ ن م /  ر ح ج 
 22,25 19,67 18,20 16,21 19,33 22,96 22,80  )مليار دوالر(إ إ ر 

 4,67 4,60 4,18 5,02 7,35 7,57 6,07  )**()أشهر(ت إ إ ر و 

  تونس

 3835,4 3849,3 3808,5 3761,3 3662,2 3776,5 3709,1  )الدوالر(ن ف إ ن م ح 
 4.8 5 6.9 5.5 3.3 1 -  )°°() %(إ ن م / ع م 

 4,85 4,92 5,80 5,14 3,55 3,34 3,67  ) %(معدل التضخم 
 66,42 55,40 55,48 56,08 49,42 51,01 52,29  إ ن م/ د خ  إ

 9,34- 9,12- 8,39- 8,30- 7,43- 4,81- 2,86-  ) %(إ ن م /  ر ح ج 
 - 7,24 7,29 8,36 7,45 9,46 11,06  )مليار دوالر(إ إ ر 

 3,82 3,13 3,16 3,67 3,31 4,41 5,81  )**()أشهر(ت إ إ ر و 

http://www.sesric.org/baseind-step1-fr.php
http://databank.albankaldawli.org/data/
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   .، املالحق2015-2014- 2013تقارير بنك اجلزائر للسنوات )  *(

اململكة ، املندوبية السامية للتخطيط، )املالحق( 2017-2016 -2015 -2013امليزانية االقتصادية التوقعية للسنوات ) °(
  :على الرابط التايل 18/08/2017املغربية، مت االطالع عليها بتاريخ 

http://www.hcp.ma/downloads/Budget-economique_t11871.html 

  :على الرابط 17/08/2017صادية واملالية، بتاريخ البنك املركزي التونسي، االحصائيات النقدية واالقت) °°( 

https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/arabe/statistiques/tableau_n.jsp?params=PL150010,PL150020,P
L150030,PL150040&la=ar 

بدأ النشاط ومؤشراته الفرعية تطور ترتيب الجزائر والمغرب وتونس حسب مؤشر ): 4(الجدول رقم 
  ).2016- 2009(للبنك الدولي خالل الفترة 

  : حيث

 2016 2015 2014 2013 2012  2011  2010  2009  السنة

  الجزائر

 145 141 164  156  153 150 148 141  الترتيب
 12 13 14 14 14  14  14  14  عدد االجراءات

 20 22 25 25 25  24  24  24  )األيام(الوقت المستغرق 

 10.9 11 12.4 12.1 12.1  12.9  12.1  10.8  )من د ق ف %(التكلفة 

 - - 571 549 548 578 541 471  )*بالدوالر األمريكي(التكلفة 
 23.6 24.1 28.6 27.2 30.6  34.4  31  36.6  )من د ق ف %(ح أ ر م م 

 - - 1317 1234 1387 1540 1385 1597  )*بالدوالر أمريكي(ح أ ر م م 

  تونس

 103 100 70 66 56  48  47  37  الترتيب

 10 10 10 10 10  10  10  10  عدد االجراءات

 11 11 11 11 11  11  11  11  )األيام(الوقت المستغرق 

 3.9 4.2 4.7 4.1 4.2  5  5.7  7.9  )من د ق ف %(التكلفة 

 - - - 166 167 192 227 307  )*بالدوالر أمريكي(التكلفة 
 0 0 0 0 0 0 0 0  )من د ق ف %(ح أ ر م م 
 0 0 0 0 0 0 0 0  )*بالدوالر أمريكي(ح أ ر م م 

  المغرب

 43 54 39 56 93  82  76  62  الترتيب

 4 5 5 6 6  6  6  6  عدد االجراءات

 10 11 11 12 12  12  12  12  )األيام(الوقت المستغرق 

 9.1 9.2 9.5 15.5 15.7  15.8  16.1  10.2  )من د ق ف %(التكلفة 

 0 293 292 474 464 461 454 280  )*بالدوالر األمريكي(التكلفة 
 0 0 0 0 10.7  11.2  11.8  52.3  )من د ق ف %(ح أ ر م م 

 0 0 0 0 316 327 333 1438  )*بالدوالر امريكي(ح أ ر م م 
 189 189 189  185  183 183 183 181  عدد الدول التي شملتها دراسة البنك 

http://www.hcp.ma/downloads/Budget-economique_t11871.html
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/arabe/statistiques/tableau_n.jsp?params=PL150010,PL150020,P
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 .نسبة من الدخل القومي للفرد): من د ق ف %(  احلد األدىن لرأس املال املدفوع؛: ح أ ر م م 
مت حساب تكلفة خمتلف االجراءات واحلد األدىن لرأس املال املدفوع اعتماد على النسب املبينة يف التقارير السنوية وقيمة  )*(

  .26/01/2017ي للفرد من قاعدة بيانات البنك الدويل تاريخ الدخل القوم

من إعداد الباحث باالعتماد على التقارير السنوية للبنك الدويل واملتعلقة مبمارسة أنشطة األعمال يف اجلزائر للسنوات  :المصدر
  .2016إىل  2009من 

الحصول على تراخيص البناء تطور ترتيب الجزائر والمغرب وتونس حسب مؤشر ): 5(الجدول رقم 
  2016-2009للبنك الدولي خالل الفترة ومؤشراته الفرعية 

 .متثل نسبة من قيمة البناء املشيد وباقي السنوات نسبة من الدخل القومي للفرد 2016و 2015خالل سنيت  التكلفة) *(
اعتمادا على النسب املبينة وقيمة الدخل القومي للفرد من ) 2014-2009(مت حساب التكلفة  بالدوالر خالل الفرتة )**(

  .26/01/2017قاعدة بيانات البنك الدويل تاريخ 

من إعداد الباحث باالعتماد على التقارير السنوية للبنك الدويل واملتعلقة مبمارسة أنشطة األعمال يف اجلزائر للسنوات  :المصدر
  .2016إىل  2009من 

  

  

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009  السنة

  الجزائر

 122 127 147 138 118 113 110 112  الترتيب
 17 17 19 19 19 22 22 22  عدد االجراءات

 204 204 241 281 281 240 240 240  )ياماأل(الوقت المستغرق 
 0.9 0.7 60.1 54.6 23.1 44 39.6 46.8  )*من د ق ف %(التكلفة 
 - - 2767 2476 1047 1970 1769 2042  )**دوالر أمريكي(التكلفة 

  تونس

 57 85 122 93 86 106 107 101  الترتيب
 17 17 19 17 17 20 20 20  عدد االجراءات

 93 93 94 88 88 97 84 84  )األيام(الوقت المستغرق 
 2.5 2.6 255.6 256 260.6 858.7 998.3 1017.8  )*من د ق ف %(التكلفة 
 - - - 10373 10369 33017 39738 39518  )**دوالر أمريكي(التكلفة 

  المغرب

 29 54 83 79 75 98 99 90  الترتيب
 13 12 15 15 15 19 19 19  عدد االجراءات

 91 94 97 97 97 163 163 163  )األيام(الوقت المستغرق 
 3.7 3.7 218.2 220.2 234.6 251.5 263.7 292.5  )*من د ق ف %(التكلفة 
 - - 6697 6734 6933 7340 7432 8040  )**دوالر أمريكي(التكلفة 
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تسجيل الملكية ومؤشراته الفرعية تطور ترتيب الجزائر والمغرب وتونس حسب مؤشر ): 6(الجدول رقم 
  2016-2009للبنك الدولي خالل الفترة 

  .2016إىل  2009ممارسة أنشطة األعمال يف اجلزائر للسنوات من  من إعداد الباحث باالعتماد على تقارير :المصدر

ومؤشراته  االئتمانالحصول على تطور ترتيب الجزائر والمغرب وتونس حسب مؤشر ): 7(الجدول رقم 
  2016-2009للبنك الدولي خالل الفترة الفرعية 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009  السنة

  الجزائر

 163 157 176 172 167 165 160 162  الترتيب
 10 10 10 10 10 11 11 14  عدد االجراءات

 55 55 63 63 48 47 47 51  )األيام(الوقت المستغرق 
 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.5  )من قيمة العقار %(التكلفة 

  تونس

 86 71 72 70 65 64 59 55  الترتيب
 4 4 4 4 4 4 4 4  عدد االجراءات

 39 39 39 39 39 39 39 39  )األيام(الوقت المستغرق 
 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1  )من قيمة العقار %(التكلفة 

  المغرب

 76 115 156 163 144 124 123 117  الترتيب
 5 8 8 8 8 8 8 8  عدد االجراءات

 30 40 60 75 75 47 47 47  )األيام(الوقت المستغرق 
 5.9 5.9 5.9 5.9 4.9 4.9 4.9 4.9  )من قيمة العقار %(التكلفة 

 2016 2015 2014 2013 2012  2011  2010  2009  السنة

  الجزائر

 174 171 130 129 150 138 135 131  الترتيب
 2 2 3 3 3 3 3 3  مؤشر قوة الحقوق القانونية 

 0 0 4 4 3 2 2 2  مؤشر عمق المعلومات االئتمانية
 1.9 2 2.4 2.3 0.3 0.2 0.2 0.2  )من البالغين %(تغطية السجالت العامة 
 0 0 0 0 0 0 0 0  )من البالغين %(تغطية المكاتب الخاصة 

  تونس

 126 116 109 104 98 89 87 84  الترتيب
 2 2 3 3 3 3 3 3  مؤشر الحقوق القانونية

 5 5 5 5 5 5 5 4  مؤشر المعلومات االئتمانية
 28.9 30.2 28.8 27.8 27.3 22.9 19.9 14.9  )من البالغين %(تغطية السجالت العامة 
 0 0 0 0 0 0 0 0  )من البالغين %(تغطية المكاتب الخاصة 

  المغرب

 109 104 109 104 98 89 87 131  الترتيب
 2 2 3 3 3 3 3 3  مؤشر الحقوق القانونية

 6 6 5 5 5 5 5 2  مؤشر المعلومات االئتمانية
 0 0 0 0 0 0 0 2.4  )من البالغين %(تغطية السجالت العامة 
 23.4 21.1 19.6 17.2 14.6 9.9 14 0  )من البالغين %(تغطية المكاتب الخاصة 
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من إعداد الباحث باالعتماد على التقارير السنوية للبنك الدويل واملتعلقة مبمارسة أنشطة األعمال يف اجلزائر للسنوات  :المصدر
  .2016إىل  2009من 

 حماية المستثمرين األقليةسب مؤشر تطور ترتيب الجزائر والمغرب وتونس ح): 8(الجدول رقم 
  2016-2009للبنك الدولي خالل الفترة ومؤشراته الفرعية 

من إعداد الباحث باالعتماد على التقارير السنوية للبنك الدويل واملتعلقة مبمارسة أنشطة األعمال يف اجلزائر للسنوات  :المصدر
  .2016إىل  2009من 

ومؤشراته الفرعية  دفع الضرائبتطور ترتيب الجزائر والمغرب وتونس حسب مؤشر ): 9(الجدول رقم 
 2016-2009للبنك الدولي خالل الفترة 

من إعداد الباحث باالعتماد على التقارير السنوية للبنك الدويل واملتعلقة مبمارسة أنشطة األعمال يف اجلزائر للسنوات  :المصدر
  .2016إىل  2009من 

  

  

 2016 2015 2014 2013 2012  2011  2010  2009  السنة

  الجزائر
 174 132 98  82  79 74 73 70  الترتيب

 3.3 4.5 5 5.3 5.3  5.3  5.3  5.3  مؤشر قوة حماية المستثمرين 

  تونس
 105 78 52 49 46  74  73  142  الترتيب

 5 5.5 6 6 6  5.3  5.3  3.7  مؤشر قوة حماية المستثمرين 

  المغرب
 105 122 115 100 97  154  165  164  الترتيب

 5 4.6 4.7 5 5  3.3  3  3  مؤشر قوة حماية المستثمرين 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009  السنة

  الجزائر

 169 176 174 170 164 168 168 166  الترتيب
 27 27 29 29 29 34 34 34  عدد الدفوعات

451  451  )عدد الساعات في السنة( الوقت   451 451 451 451 451 385 
 72.7 / / / / 72 72 74.2  )من الربح %(معدل إجمالي الضريبة 

  تونس

 81 82 60 62 64 58 118 106  الترتيب
 8 8 8 8 8 8 22 22  عدد الدفوعات

 144 144 144 144 144 144 228 228  )عدد الساعات في السنة( الوقت 
 59.9 / / / / 62.8 62.8 59.1  )من الربح %(معدل إجمالي الضريبة

  المغرب

 62 66 78 110 112 124 125 119  الترتيب
 6 6 6 17 17 28 28 28  عدد الدفوعات

 211 232 232 238 238 358 358 358  )عدد الساعات في السنة( الوقت 
 49.1 / / / / 41.7 41.7 44.6  )من الربح %(معدل إجمالي الضريبة
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التجارة عبر الحدود ومؤشراته تطور ترتيب الجزائر والمغرب وتونس حسب مؤشر ): 10(الجدول رقم 
  2015-2009للبنك الدولي خالل الفترة الفرعية 

من إعداد الباحث باالعتماد على التقارير السنوية للبنك الدويل واملتعلقة مبمارسة أنشطة األعمال يف اجلزائر للسنوات  :المصدر
  .2016إىل  2009من 

  
  

  
  

  

 2015 2014 2013 2012  2011  2010  2009  السنة

  الجزائر

 131 133 129 127 124 122 118  الترتيب
 8 8 8 8 8 8 8  عدد الوثائق الالزمة للتصدير
 17 17 17 17 17 17 17  )األيام(الوقت المستغرق للتصدير 

 1270 1270 1260 1248 1248 1248 1248  )دوالر أمريكي للحاوية ( تكلفة التصدير 
 9 9 9 9 9 9 9  عدد الوثائق الالزمة لالستيراد
 26 27 27 27 23 23 23  )األيام(الوقت المستغرق لالستيراد 

 1330 1330 1330 1318 1428 1428 1428  )دوالر أمريكي للحاوية(تكلفة االستيراد 

  تونس

 50 31 30 32 30 40 38  الترتيب
 4 4 4 4 4 5 5  عدد الوثائق الالزمة للتصدير
 16 13 13 13 13 15 17  )األيام(الوقت المستغرق للتصدير 

 805 775 773 773 773 783 733  )دوالر أمريكي للحاوية ( تكلفة التصدير 
 6 6 7 7 7 7 7  عدد الوثائق الالزمة لالستيراد
 20 17 17 17 17 21 23  )األيام(الوقت المستغرق لالستيراد 

 910 860 858 858 858 858 585  )دوالر أمريكي للحاوية(تكلفة االستيراد 

  المغرب

 31 37 47 43 80 72 64  الترتيب
 4 5 6 6 7 7 7  عدد الوثائق الالزمة للتصدير
 10 11 11 11 14 14 14  )األيام(الوقت المستغرق للتصدير 

 595 595 577 577 700 700 700  )دوالر أمريكي للحاوية ( تكلفة التصدير 
 6 7 8 8 10 10 10  عدد الوثائق الالزمة لالستيراد
 14 16 16 16 17 17 18  )األيام(الوقت المستغرق لالستيراد 

 970 970 950 950 1000 1000 1000  )دوالر أمريكي للحاوية(تكلفة االستيراد 
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انفاذ العقود ومؤشراته الفرعية تطور ترتيب الجزائر والمغرب وتونس حسب مؤشر ): 11(الجدول رقم 
 2016-2009للبنك الدولي خالل الفترة 

 0يتمثل يف مؤشر جودة العمليات القضائية قيمه حمصورة بني  2016بدل عدد االجراءات مت اعتماد مؤشر جديد سنة ) *( 
  .ية ، حيث كلما ارتفع هذا املؤشر دل ذلك على زيادة جودة العمليات القضائ18و

من إعداد الباحث باالعتماد على التقارير السنوية للبنك الدويل واملتعلقة مبمارسة أنشطة األعمال يف اجلزائر للسنوات  :المصدر
  .2016إىل  2009من 

تسوية حاالت اإلعسار ومؤشراته تطور ترتيب الجزائر والمغرب وتونس حسب مؤشر ): 12(الجدول رقم 
  2016-2009الفترة للبنك الدولي خالل الفرعية 

 2016 2015 2014 2013 2012  2011  2010  2009  السنة

  الجزائر

 106 120 129  126  122 127 123 126  الترتيب
 5.5 45 45 45 45  46  46  47  *عدد االجراءات

 630 630 630 630 630  630  630  630  )األيام(المدة المستغرقة 
 19.9 21.9 21.9 21.9 21.9  21.9  21.9  21.9  )من قيمة المطالبة %(التكلفة 

  تونس

 81 78 78 78 76  78  77  72  الترتيب
 07 39 39 39 39  39  39  39  *عدد االجراءات

 565 565 565 565 565  565  565  565  )األيام(المدة المستغرقة 
 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8  21.8  21.8  21.8  )من قيمة المطالبة %(التكلفة 

  المغرب

 59 81 83 88 89  106  108  112  الترتيب
 8.5 40 40 40 46  40  40  40  *عدد االجراءات

 510 510 510 510 510  615  615  615  )األيام(المدة المستغرقة 
 25.2 25.2 25.2 25.2 23.2  25.2  25.2  25.2  )من قيمة المطالبة %(التكلفة 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009  السنة

  الجزائر

 73 97 60 62 59 51 51 49  الترتيب
 50.8 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7  ) سنت عن كل دوالر( معدل االسترداد 

 1.3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5  )السنوات(الوقت المستغرق 
 7 7 7 7 7 7 7 7  )من الموجودات %(التكلفة 

  تونس

 57 54 39 39 38 37 34 32  الترتيب
 52 52.3 52 52 52.2 51.7 52.3 52.3  ) سنت عن كل دوالر( معدل االسترداد 

 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3  )السنوات(الوقت المستغرق 
 7 7 7 7 7 7 7 7  )من الموجودات %(التكلفة 

  المغرب

 130 113 69 86 67 59 67 64  الترتيب
 28.1 27.9 38.3 35.1 38.3 38.4 35.1 35.1  ) سنت عن كل دوالر( معدل االسترداد 

 3.5 3.5 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8  )السنوات(الوقت المستغرق 
 18 18 18 18 18 18 18 18  )من الموجودات %(التكلفة 
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من إعداد الباحث باالعتماد على التقارير السنوية للبنك الدويل واملتعلقة مبمارسة أنشطة األعمال يف اجلزائر للسنوات  :المصدر
  .2016إىل  2009من 

تدفق االستثمار األجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر والمغرب وتونس خالل الفترة ): 13(الجدول رقم 
2006-2014  

  
مليون (تراكم رأس املال الثابت  إ: ت ر م ث إ ؛  )دوالر أمريكي(تدفق االستثمار األجنيب املباشر الوارد : ت إ أ م و  :حيث 
  )دوالر أمريكي(االستثمار األجنيب املباشر الوارد نصيب الفرد من تدفق :  ن ف ت إ أ م و؛  )دوالر

  :على الرابط التايل  26/08/2016تاريخ ب UNCTADمن إعداد الباحث باالعتماد على : المصدر
http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96740 

خالل الفترة والقيمة المضافة لقطاعات النشاط االنتاجية  تطور اجمالي االنفاق الوطني في الجزائر): 14(الجدول رقم 
  )1980:100باألسعار الثابتة للدينار الجزائري ). (1989-1998(

 1992 1991 1990 1989  السنوات
    161809705000  159782070300   168619069400 173960740900  إجمالي االنفاق الوطني 

 20552165400 19648340000 17026291700 18151696400  الفالحة

 22823688200 24177635300 24348071900 23524708400 الصناعات التحويلية

 71900192800 69284388900 71205871600 70941302800 خرىاألقطاعات ال

 115276046400 113110364200 112580235200 112617707600  خارج المحروقات

 1996 1995 1994 1993  السنة

  160803635100   163015774200   159605100600    156686372900  إجمالي االنفاق الوطني 

 25653303300 20704845800 18010478600 19791734800  الفالحة

 19386908700 21234292700 21535793200 22526980100 الصناعات التحويلية

 75674402800 74608500700 72574705700 70482190300 خرىاألقطاعات ال

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96740
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على الرابط  2016/ 12/03قاعدة بيانات البنك الدويل بتاريخ  قبل الباحث منمن  مت مجعها :المصدر
   http://databank.albankaldawli.org/data           :                                        التايل

لفترة خالل امساهمة أهم قطاعات النشاط في توليد إجمالي القيمة المضافة ): 15(الجدول رقم 
)2001 -2014 ((%)   

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001  السنوات
 50,98 52,95 52,09 45,49 43,49 40,51 41,83  قطاع المحروقات

 8,83 8,75 9,04 11,38 11,99 11,44 11,94  الفالحة والغابات والصيد البحري
 5,98 6,13 6,50 7,61 8,27 9,26 9,13  قطاع الصناعات التحويلية

 9,13 8,32 7,85 8,99 9,33 10,15 9,28  قطاع البناء واألشغال العمومية
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008  السنوات

 35,15 38,66 44,35 46,48 43,29 38,60 53,65  قطاع المحروقات
 13,37 12,76 11,39 10,49 10,51 11,56 7,81  والصيد البحريالفالحة والغابات 

 6,04 5,96 5,84 5,89 6,39 7,08 5,58  قطاع الصناعات التحويلية
 13,06 12,21 11,30 11,19 12,37 12,42 9,34  قطاع البناء واألشغال العمومية

، 2014-2000من إعداد الباحث باالعتماد على الديوان الوطين لالحصائيات، جداول املدخالت واملخرجات : المصدر
  . 2015،  نشرة ديسمرب 727رقم 

  .أنواع المحروقات، تطور أسعارها ومساهمتها في إجمالي صادرات المحروقات  ):16(الجدول رقم 

 120714614800 116547639200 112120977500 112800905200  خارج المحروقات

 - - 1998 1997  السنة

 - -  200 170195509  158076401700    إجمالي االنفاق الوطني 

 - - 24734068700 22202935300  الفالحة

 - - 20216823800 18650206200 الصناعات التحويلية

 - - 80643465200 77351895000 خرىاألقطاعات ال

 - - 125594357700 118205036500  خارج المحروقات

 2001 2008 2009 2011 2014 

 البترول الخام
)دوالر أمريكي( البرميلسعر   24.8 99.9 62.2 112.9 100.2 

 31.4 40.1 38 39.5 21.6 م في إ ص الم

 الكوندونسا
)دوالر أمريكي( سعر البرميل  22.8 87.2 55.2 103.6 90.7 

 6.7 7.7 11.6 13.1 17.1 م في إ ص الم

 مواد البترول المكرر
)دوالر أمريكي( سعر البرميل  24.4 88.8 62.9 112.2 100 

 22.6 16.7 12.1 9.5 14.8 م في إ ص الم

 غاز البترول المميع
)دوالر أمريكي( سعر البرميل  19.4 70 43.4 79.5 68.2 

 8.9 7.3 7.2 7.4 10 م في إ ص الم
)دوالر أمريكي( سعر الوحدة الغاز الطبيعي المميع  3.2 11.2 7.1 10.5 11.1 

http://databank.albankaldawli.org/data
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  . نسبة املسامهة يف إمجايل صادرات احملروقات: م يف إ ص امل :  حيث   

  .دوالر أمريكي ملليون وحدة حرارية بريطانية: سعر الوحد          

  .2004و 2008و 2014عداد الباحث باالعتماد على تقارير بنك اجلزائر للسنوات إمن : المصدر

 بالمليون ( 2014-2001تطور التركيب الهيكلي للواردات في الجزائر خالل الفترة ): 17(الجدول 
  )دوالر

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001  السنوات

 المواد الغذائية
 )1(  2346 2572 2516 3385 3357 3572 4656 
 )2(  24,74 21,42 18,89 18,85 17,16 17,27 17,67 

 الطاقة
 )1(  97 132 41 158 186 230 305 
 )2(  1,02 1,10 0,31 0,88 0,95 1,11 1,16 

 المواد األولية
 )1(  445 490 607 733 688 792 1245 
 )2(  4,69 4,08 4,56 4,08 3,52 3,83 4,73 

 المواد نصف مصنعة
 )1(  1747 2186 2683 3422 3743 4637 6678 
 )2(  18,42 18,20 20,14 19,06 19,13 22,42 25,35 

 التجهيزات الفالحية
 )1(  154 139 121 157 149 90 137 
 )2(  1,62 1,16 0,91 0,87 0,76 0,44 0,52 

 التجهيزات الصناعية
 )1(  3293 4146 4654 6681 7872 8015 9361 
 )2(  34,73 34,52 34,93 37,21 40,23 38,76 35,53 

 السلع االستهالكية
 )1(  1400 1649 1984 2610 2868 2830 3546 
 )2(  14,76 13,73 14,89 14,54 14,66 13,68 13,46 

 واردات أخرى
 )1(  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 )2(  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ت ت+ و د د 
 )1(  0,00 696 716 808 704 515 420 
 )2(  0 5,80 5,37 4,50 3,60 2,49 1,59 

 إجمالي الواردات
 )1(  9482 12010 13322 17954 19567 20681 26348 
 )2(  100 100 100 100 100 100 100 

  

  

  

 12.7 9.3 12.6 11.8 17.5 م في إ ص الم

 الغاز الطبيعي
)دوالر أمريكي( سعر الوحدة  3 9.9 6.6 10.1 10 

18.5  18.8 19.1 م في إ ص الم  18.9 17.7 
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  . 2014-200تطور التركيب الهيكلي للواردات في الجزائر خالل الفترة : تكملة) 17(الجدول 

  .امجايل الواردات نسبة املبلغ إىلمتثل )  2(متثل املبلغ       ، ) 1: (حيث 

 تصليحات التجهيزات +واردات دون دفع : ت ت + و د د 

  .   املالحق، 2014و 2011و 2010و 2005 للسنوات باالعتماد تقارير بنك اجلزائر الباحثداد اعمن : المصدر

  

  

  

  

   

  

  

  2008  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2001-2014 

 المواد الغذائية
7397 5512 5696 9261 8483 9013 10550 78316 
19,47 14,74 14,65 19,73 16,45 16,39 17,68 17,53 

 الطاقة
560 516 898 1094 4659 4139 2720 15735 
1,47 1,38 2,31 2,33 9,03 7,53 4,56 3,52 

 المواد األولية
1318 1128 1325 1676 1729 1732 1812 15720 
3,47 3,02 3,41 3,57 3,35 3,15 3,04 3,52 

 المواد نصف مصنعة
9502 9557 9494 10047 9994 10642 12301 96633 
25,01 25,55 24,42 21,41 19,38 19,35 20,62 21,63 

 التجهيزات الفالحية
164 219 321 364 310 477 629 3431 
0,43 0,59 0,83 0,78 0,60 0,87 1,05 0,77 

 التجهيزات الصناعية
12344 14141 14690 15091 12793 15233 18115 146429 
32,49 37,81 37,78 32,16 24,81 27,70 30,36 32,77 

 السلع االستهالكية
6172 5868 5629 6890 9400 10539 9894 71279 
16,25 15,69 14,48 14,68 18,23 19,17 16,58 15,95 

 واردات أخرى
0,00 0,00 0,00 1986 3682 2686 2998 11352 
0,00 0,00 0,00 4,23 7,14 4,89 5,02 2,54 

 ت ت + و د د 
536 462 832 518 519 523 651 7900 
1,41 1,24 2,14 1,10 1,01 0,95 1,09 1,77 

 إجمالي الواردات
37993 37403 38885 46927 51569 54984 59670 446795 
100 100 100 100 100 100 100  
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 (퐢퐦퐩	퐋퐧)نتائج اختبار جذر الوحدة على سلسلة ) : 18(الجدول 
  .ووفق الصيغة الثالثة ADFباستعمال 

  
  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

 

على نموذج الصيغة الثالثة من  LMنتائج إختبار ) : 19(الجدول 
   (퐢퐦퐩	퐋퐧)على سلسلة   ADFاختبار 

  
  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر    

  

نتائج اختبار جذر الوحدة على مستوى سلسلة ) : 20(الجدول 
)∆(퐋퐧 퐢퐦퐩) (   حسب الصيغة الثانية من اختبارADF  .  

  
  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

 

على نموذج الصيغة الثانية من  LMنتائج اختبار ) : 21(الجدول 
퐋퐧)∆(على سلسلة   ADFاختبار  퐢퐦퐩)(   

  
  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر    
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نتائج اختبار جذر الوحدة على مستوى سلسلة ) : 22(الجدول 
∆(퐋퐧퐝퐞퐩)    حسب الصيغة الثالثة من اختبارADF  .  

  
  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

 

على نموذج الصيغة الثالثة من  LMنتائج اختبار ) : 23(الجدول 
   )(퐋퐧퐝퐞퐩)∆(على سلسلة   ADFاختبار 

  
  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر    

  

نتائج اختبار جذر الوحدة على مستوى سلسلة ) : 24(الجدول 
 ADFحسب الصيغة األولى من اختبار  )  A(بواقي النموذج المقدر 

  

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

 

على نموذج الصيغة األولى من  LMنتائج اختبار ) : 25(الجدول 
  ).  A(على سلسلة  بواقي النموذج المقدر  ADFاختبار 

  
  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر    
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مصفوفة المعامالت الفنية لالنتاج الخاصة بقطاعات النشاط االقتصادي في الجزائر لسنة ) : 30(الجدول رقم 
2012  

(  على نموذج المدى الطويل LM اختبارنتائج  :) 26( الجدول رقم
  ) 퐝퐞퐩	퐥퐧على  	퐢퐦퐩	퐥퐧انحدار

  
  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

 

على نموذج المدى  ARCH اختبارنتائج  :) 27( الجدول رقم
  ) 퐝퐞퐩	퐥퐧على  	퐢퐦퐩	퐥퐧انحدار(  الطويل

  
  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

  
  القصير على نموذج المدى  LM اختبارنتائج  :) 28( الجدول رقم

     

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

 

على نموذج المدى  ARCH اختبارنتائج  :) 29( الجدول رقم
  القصير

 

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر    
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مصفوفة المعامالت الفنية لالنتاج الخاصة بقطاعات النشاط االقتصادي في الجزائر لسنة ) : 37(الجدول  رقم 
2012 

  
 .Excelوبرنامج  2012من إعداد الباحث باالعتماد على جدول املدخالت واملخرجات لسنة : المصدر 

مصفوفة روابط الجذب الخلفية الكلية الخاصة بقطاعات النشاط االقتصادي لسنة ) : 31(الجدول رقم 
2012  

  
  .Excelوبرنامج ) 30اجلدول ( 2012من إعداد الباحث باالعتماد على مصفوفة املعامالت الفنية لالنتاج لسنة  :المصدر 
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  2012مصفوفة معامالت التوزيع الخاصة بقطاعات النشاط االقتصادي في الجزائر لسنة ) : 32(الجدول رقم 

  
 .Excelوبرنامج  2012من إعداد الباحث باالعتماد على جدول املدخالت واملخرجات لسنة  :المصدر 

مصفوفة روابط الجذب األمامية الكلية الخاصة بقطاعات النشاط االقتصادي في الجزائر ) : 33(الجدول رقم 
  2012لسنة 

 
 .Excelوبرنامج ) 32اجلدول ( 2012مصفوفة معامالت التوزيع لسنة  من إعداد الباحث باالعتماد على : المصدر 
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مؤشرات األثر الكلي للسحب ومعامالت االختالف لقطاعات النشاط االقتصادي ) : 34(الجدول رقم 
  2012في الجزائر لسنة 

روابط الجذب الخلفیة   الترتیب
 (퐊퐣)الكلیة

متوسط روابط الجذب 
  (퐊퐣/퐧)الخلیفة الكلیة 

مؤشر الترابط الخلفي 
  (퐔퐣퐛)القیاسي 

معامل االختالف 
(퐕퐣퐛)  

 3,146840162 0,724351012 0,077526543 1,395477772 )01(ق ن إ 

 2,386880387 1,040687604 0,111383723 2,004907005 )02(ق ن إ 
 3,953159296 0,606967076 0,064963061 1,1693351 )03(ق ن إ 
 2,437696638 1,362152623 0,145789792 2,624216265 )04(ق ن إ 
 1,956068393 1,068843814 0,114397253 2,059150548 )05(ق ن إ 
 2,180924978 1,337919623 0,143196159 2,577530869 )06(ق ن إ 
 2,320717448 0,953453048 0,102047098 1,836847761  )07(ق ن إ 
 2,103001708 1,01837114 0,108995214 1,961913857 )08(ق ن إ 
 2,690528361 1,297076222 0,138824732 2,498845181 )09(ق ن إ 
 2,479665743 1,054042915 0,112813128 2,030636298 )10(ق ن إ 
 3,351645303 1,570633194 0,168103253 3,025858559 )11(ق ن إ 
 3,82921071 1,252209307 0,134022673 2,412408107 )12(ق ن إ 
 2,597989997 1,121372634 0,120019358 2,160348446 )13(ق ن إ 
 3,033713404 0,705000876 0,075455518 1,358199319 )14(ق ن إ 
 2,902219847 0,750629325 0,080339084 1,446103505 )15(ق ن إ 
 2,887160175 0,737366212 0,078919546 1,420551834 )17(ق ن إ 
 3,056328266 0,690336069 0,073885959 1,329947254 )18(ق ن إ 
 3,002527799 0,708587304 0,075839369 1,365108649 )19(ق ن إ 

  ).31اجلدول ( 2012عداد الباحث باالعتماد على مصفوفة روابط اجلذب اخللفية الكلية لسنة إمن : المصدر
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مؤشرات األثر الكلي للدفع ومعامالت االختالف لقطاعات النشاط االقتصادي في الجزائر لسنة  ) :35(الجدول رقم 
2012  

مامیة روابط الجذب األ  الترتیب
 (퐁퐢)الكلیة

متوسط روابط الجذب 
  (퐁퐢/퐧)األمامیة الكلیة

مؤشر الترابط األمامي 
  (퐔퐢퐟)القیاسي 

معامل االختالف 
(퐕퐢퐟)  

 3,218849065 0,818578494 0,074588042 1,342584764 )01(ق ن إ 

 2,260646968 1,242846887 0,113246948 2,038445069 )02(ق ن إ 
 3,856655552 0,726625007 0,066209334 1,191768011 )03(ق ن إ 
 3,590090444 1,109195492 0,101068769 1,819237836 )04(ق ن إ 
 2,648663106 0,997748045 0,09091379 1,636448226 )05(ق ن إ 
 3,566023183 0,720869987 0,065684942 1,182328963 )06(ق ن إ 
 2,5736534 1,439221955 0,131140445 2,360528016  )07(ق ن إ 
 3,948480649 0,637513549 0,058089588 1,045612588 )08(ق ن إ 
 2,916179964 0,90570757 0,082527156 1,4854888 )09(ق ن إ 
 3,655576444 0,70905082 0,064607992 1,162943854 )10(ق ن إ 
 3,025829162 0,982330314 0,089508942 1,611160961 )11(ق ن إ 
 1,29829818 2,443856662 0,222681741 4,008271344 )12(ق ن إ 
 2,191845604 1,21310331 0,110536744 1,989661386 )13(ق ن إ 
 2,684229296 0,995727335 0,090729665 1,633133974 )14(ق ن إ 
 3,905040682 0,685475075 0,062459794 1,12427629 )15(ق ن إ 
 3,096090184 0,816932141 0,074438028 1,339884512 )17(ق ن إ 
 3,298823696 0,756950138 0,068972529 1,241505524 )18(ق ن إ 
 3,176203623 0,798267219 0,0727373 1,309271394 )19(ق ن إ 

  ).33اجلدول ( 2012من اعداد الباحث باالعتماد على مصفوفة روابط اجلذب األمامية الكلية لسنة : المصدر
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ترتيب قطاعات النشاط في الجزائر وفق مؤشري الترابط األمامي القياسي والترابط ): 36(الجدول  رقم 
  .2012الخلفي القياسي ومعاملي االختالف سنة 

   ).35(و) 34(من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدولني السابقني : المصدر

  
  
  
  
  
  
  

20
12

  

 مؤشر الترابط األمامي القياسي
(푼퐢

퐟)  
 مؤشر الترابط الخلفي القياسي  (푽퐢퐟)معامالت االختالف 

(푼퐣
퐛)   معامالت االختالف(푽퐣퐛)  

قطاع 
قطاع   الترتيب التنازلي  النشاط

قطاع   الترتيب التصاعدي  النشاط
قطاع   التنازليالترتيب   النشاط

  الترتيب التصاعدي  النشاط

) 12(ق ن إ   01  1,956068393 )05(ق ن إ  1,570633194 )  11(ق ن إ  1,29829818 ) 12(ق ن إ  2,443856662 
) 07(ق ن إ   02  2,103001708 ) 08(ق ن إ  1,362152623 )04(ق ن إ  2,1918456 ) 13(ق ن إ  1,439221955 
)02(ق ن إ   03  2,180924978 )06(ق ن إ  1,337919623 )06(ق ن إ  2,26064697 )02(ق ن إ  1,242846887 
) 13(ق ن إ   04  2,320717448 )  07(ق ن إ  1,297076222 ) 09(ق ن إ  2,5736534 )  07(ق ن إ  1,21310331 
)04(ق ن إ   05  2,386880387 )02(ق ن إ  1,252209307 )  12(ق ن إ  2,64866311 )05(ق ن إ  1,109195492 
)05(ق ن إ   06  2,437696638 )04(ق ن إ  1,121372634 ) 13(ق ن إ  2,6842293 ) 14(ق ن إ  0,997748045 
) 14(ق ن إ   07  2,479665743 ) 10(ق ن إ  1,068843814 )05(ق ن إ  2,91617996 ) 09(ق ن إ  0,995727335 
) 11(ق ن إ   08  2,597989997 ) 13(ق ن إ  1,054042915 ) 10(ق ن إ  3,02582916 )  11(ق ن إ  0,982330314 
) 09(ق ن إ   09  2,690528361 ) 09(ق ن إ  1,040687604 )02(ق ن إ  3,09609018 )17(ق ن إ  0,90570757 
)01(ق ن إ   10  2,887160175 )17(ق ن إ  1,01837114 ) 08(ق ن إ  3,17620362 ) 19(ق ن إ  0,818578494 
)17(ق ن إ   11  2,902219847 ) 15(ق ن إ  0,953453048 )  07(ق ن إ  3,21884906 )01(ق ن إ  0,816932141 
) 19(ق ن إ   12  3,002527799 ) 19(ق ن إ  0,750629325 ) 15(ق ن إ  3,2988237)    18(ق ن إ 0,798267219 
) 18(ق ن إ   13  3,033713404 ) 14(ق ن إ  0,737366212 )17(ق ن إ  3,56602318 )06(ق ن إ  0,756950138 
)03(ق ن إ   14  3,056328266)    18(ق ن إ  0,724351012 )01(ق ن إ  3,59009044 )04(ق ن إ  0,726625007 
)06(ق ن إ   15  3,146840162 )01(ق ن إ  0,708587304 ) 19(ق ن إ  3,65557644 ) 10(ق ن إ  0,720869987 
) 10(ق ن إ   16  3,351645303 )  11(ق ن إ  0,705000876 ) 14(ق ن إ  3,85665555 )03(ق ن إ  0,70905082 
) 15(ق ن إ   17  3,82921071 )  12(ق ن إ  0,690336069)    18(ق ن إ  3,90504068 ) 15(ق ن إ  0,685475075 
) 08(ق ن إ   18  3,953159296 )03(ق ن إ  0,606967076 )03(ق ن إ  3,94848065 ) 08(ق ن إ  0,637513549 
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مصفوفة المعامالت الفنية لالنتاج الخاصة بقطاعات النشاط االقتصادي في الجزائر لسنة ) : 37(الجدول  رقم 
2013  

  
 .Excelوبرنامج  2013من إعداد الباحث باالعتماد على جدول املدخالت واملخرجات لسنة : المصدر 

مصفوفة روابط الجذب الخلفية الكلية الخاصة بقطاعات النشاط االقتصادي في الجزائر ) : 38(الجدول رقم 
  2013لسنة 

  
  .Excelوبرنامج ) 37اجلدول ( 2013لسنة  مصفوفة املعامالت الفنية لالنتاج من إعداد الباحث باالعتماد على : المصدر
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  2013مصفوفة معامالت التوزيع الخاصة بقطاعات النشاط االقتصادي في الجزائر لسنة ) : 39(الجدول رقم 

  
 .Excelوبرنامج  2013من إعداد الباحث باالعتماد على جدول املدخالت واملخرجات لسنة : المصدر

األمامية الكلية الخاصة بقطاعات النشاط االقتصادي في الجزائر  مصفوفة روابط الجذب): 40(الجدول رقم 
  2013لسنة 

  
  .Excelوبرنامج ) 39اجلدول ( 2013مصفوفة معامالت التوزيع لسنة  من إعداد الباحث باالعتماد على : المصدر
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االقتصادي مؤشرات األثر الكلي للسحب ومعامالت االختالف لقطاعات النشاط ): 41(الجدول  رقم  
  2013في الجزائر لسنة 

روابط الجذب الخلفیة   الترتیب
 (퐊퐣)الكلیة

متوسط روابط الجذب 
  (퐊퐣/퐧)الخلیفة الكلیة 

مؤشر الترابط الخلفي 
  (퐔퐣퐛)القیاسي 

معامل االختالف 
(퐕퐣퐛)  

 3,187444221 0,705622708 0,076221789 1,371992194 )01(ق ن إ 

 2,355682587 1,039085577 0,112242648 2,020367663 )02(ق ن إ 
 3,950497232 0,618165395 0,066774597 1,201942748 )03(ق ن إ 
 2,340080571 1,503893738 0,162451504 2,924127081 )04(ق ن إ 
 1,974669301 1,061228591 0,11463455 2,063421892 )05(ق ن إ 
 2,022697942 1,327514999 0,143398967 2,58118141 )06(ق ن إ 
 2,314439159 0,94782269 0,102384376 1,842918769  )07(ق ن إ 
 2,102188712 1,014905412 0,109630692 1,973352455 )08(ق ن إ 
 2,858139515 1,287588259 0,139086057 2,503549022 )09(ق ن إ 
 2,516011602 1,038694413 0,112200394 2,019607093 )10(ق ن إ 
 3,411184911 1,548170629 0,167234321 3,010217775 )11(ق ن إ 
 3,816105795 1,243469461 0,134320318 2,41776572 )12(ق ن إ 
 2,577340673 1,114859376 0,120427779 2,167700025 )13(ق ن إ 
 3,016354623 0,702854473 0,075922762 1,366609719 )14(ق ن إ 
 2,84126334 0,753476546 0,081390989 1,4650378 )15(ق ن إ 
 2,961469652 0,711993434 0,076909958 1,384379248 )17(ق ن إ 
 3,078144971 0,679089821 0,07335569 1,320402423 )18(ق ن إ 
 3,004462096 0,701564478 0,075783416 1,364101491 )19(ق ن إ 

  ).38اجلدول ( 2013من إعداد الباحث باالعتماد على مصفوفة روابط اجلذب اخللفية الكلية لسنة : المصدر
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مؤشرات األثر الكلي للدفع ومعامالت االختالف لقطاعات النشاط االقتصادي في : )42(الجدول رقم 
  2013 لسنةالجزائر 

مامیة روابط الجذب األ  الترتیب
 (퐁퐢)الكلیة

الجذب متوسط روابط 
  (퐁퐢/퐧)األمامیة الكلیة

مؤشر الترابط األمامي 
  (퐔퐢퐟)القیاسي 

معامل االختالف 
(퐕퐢퐟)  

 3,143034596 0,83857684 0,076444732 1,37600518 )01(ق ن إ 

 2,336095711 1,196234477 0,109048831 1,962878961 )02(ق ن إ 
 3,814887389 0,747714565 0,06816172 1,226910959 )03(ق ن إ 
 3,666636308 1,154956671 0,105285943 1,895146975 )04(ق ن إ 
 2,495609635 1,106099546 0,100832124 1,814978226 )05(ق ن إ 
 3,595579991 0,709556519 0,064683229 1,164298128 )06(ق ن إ 
 2,547049502 1,499939421 0,136734598 2,46122277  )07(ق ن إ 
 3,950338853 0,636917472 0,058061448 1,045106064 )08(ق ن إ 
 2,708565048 0,984009145 0,089702353 1,614642351 )09(ق ن إ 
 3,621039029 0,714467701 0,065130933 1,172356797 )10(ق ن إ 
 2,777829545 1,052945952 0,095986638 1,72775948 )11(ق ن إ 
 1,490416452 2,15562084 0,196506569 3,537118248 )12(ق ن إ 
 2,026162742 1,285018017 0,117142346 2,108562225 )13(ق ن إ 
 2,803197724 0,903303035 0,082345177 1,482213194 )14(ق ن إ 
 3,829865843 0,672857326 0,061337728 1,104079104 )15(ق ن إ 
 3,266864602 0,816410248 0,074424024 1,339632431 )17(ق ن إ 
 3,364110374 0,742043334 0,06764473 1,217605141 )18(ق ن إ 
 3,2173223 0,78332889 0,071408325 1,285349844 )19(ق ن إ 

  ).40اجلدول ( 2013من اعداد الباحث باالعتماد على مصفوفة روابط اجلذب األمامية الكلية لسنة : المصدر
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ترتيب قطاعات النشاط في الجزائر وفق مؤشري الترابط األمامي القياسي والترابط ) : 43(الجدول رقم 
  .2013الخلفي القياسي ومعاملي االختالف سنة 

  ).42(و) 41(من اعداد الباحث باالعتماد على اجلدولني : المصدر

  

  

  

  

  

20
13

  

 مؤشر الترابط األمامي القياسي
(푼퐢

퐟)  
 مؤشر الترابط الخلفي القياسي  (푽퐢퐟)معامالت االختالف 

(푼퐣
퐛)   معامالت االختالف(푽퐣퐛)  

قطاع 
قطاع   الترتيب التنازلي  النشاط

قطاع   الترتيب التصاعدي  النشاط
قطاع   الترتيب التنازلي  النشاط

  الترتيب التصاعدي  النشاط

 1,974669301 )05(ق ن إ  1,548170629 )11(ق ن إ  1,49041645 )12(ق ن إ  2,15562084 )12(ق ن إ   01
 2,022697942 )06(ق ن إ  1,503893738 )04(ق ن إ  2,02616274 )13(ق ن إ  1,499939421 )07(ق ن إ   02
 2,102188712 )08(ق ن إ  1,327514999 )06(ق ن إ  2,33609571 )02(ق ن إ  1,285018017 )13(ق ن إ   03
 2,314439159 )07(ق ن إ  1,287588259 )09(ق ن إ  2,49560964 )05(ق ن إ  1,196234477 )02(ق ن إ   04
 2,340080571 )04(ق ن إ  1,243469461 )12(ق ن إ  2,5470495 )07(ق ن إ  1,154956671 )04(ق ن إ   05
 2,355682587 )02(ق ن إ  1,114859376 )13(ق ن إ  2,70856505 )09(ق ن إ  1,106099546 )05(ق ن إ   06
 2,516011602 )10(ق ن إ  1,061228591 )05(ق ن إ  2,77782955 )11(ق ن إ  1,052945952 )11(ق ن إ   07
 2,577340673 )13(ق ن إ  1,039085577 )02(ق ن إ  2,80319772 )14(ق ن إ  0,984009145 )09(ق ن إ   08
 2,84126334 )15(ق ن إ  1,038694413 )10(ق ن إ  3,1430346 )01(ق ن إ  0,903303035 )14(ق ن إ   09
 2,858139515 )09(ق ن إ  1,014905412 )08(ق ن إ  3,2173223 )19(ق ن إ  0,83857684 )01(ق ن إ   10
 2,961469652 )17(ق ن إ  0,94782269 )07(ق ن إ  3,2668646 )17(ق ن إ  0,816410248 )17(ق ن إ   11
 3,004462096 )19(ق ن إ  0,753476546 )15(ق ن إ  3,36411037 )18(ق ن إ 0,78332889 )19(ق ن إ   12
 3,016354623 )14(ق ن إ  0,711993434 )17(ق ن إ  3,59557999 )06(ق ن إ  0,747714565 )03(ق ن إ   13
 3,078144971 )18(ق ن إ  0,705622708 )01(ق ن إ  3,62103903 )10(ق ن إ  0,742043334 )18(ق ن إ   14
 3,187444221 )01(ق ن إ  0,702854473 )14(ق ن إ  3,66663631 )04(ق ن إ  0,714467701 )10(ق ن إ   15
)19(ق ن إ  3,81488739 )03(ق ن إ  0,709556519 )06(ق ن إ   16 )11(ق ن إ  0,701564478   3,411184911 
)15(ق ن إ   17 )18(ق ن إ  3,82986584 )15(ق ن إ  0,672857326  )12(ق ن إ  0,679089821   3,816105795 
)08(ق ن إ   18 )03(ق ن إ  3,95033885 )08(ق ن إ  0,636917472  )03(ق ن إ  0,618165395   3,950497232 
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مصفوفة المعامالت الفنية لالنتاج الخاصة بقطاعات النشاط االقتصادي في الجزائر لسنة ) : 44(الجدول رقم 
2014  

  
 .Excelوبرنامج  2014من إعداد الباحث باالعتماد على جدول املدخالت واملخرجات لسنة : المصدر 

مصفوفة روابط الجذب الخلفية الكلية الخاصة بقطاعات النشاط االقتصادي في الجزائر ) : 45(الجدول رقم 
  2014لسنة 

  
  .Excelوبرنامج ) 44اجلدول ( 2014لسنة  لالنتاج الفنيةمصفوفة املعامالت  من إعداد الباحث باالعتماد على : المصدر
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 2014مصفوفة معامالت التوزيع الخاصة بقطاعات النشاط االقتصادي في الجزائر لسنة ) : 46(الجدول رقم 

  
  .Excelوبرنامج  2014من إعداد الباحث باالعتماد على جدول املدخالت واملخرجات لسنة : المصدر

الجذب األمامية الكلية الخاصة بقطاعات النشاط االقتصادي في الجزائر مصفوفة روابط ) : 47(الجدول رقم 
  2014لسنة 

  
 .Excelوبرنامج ) 46اجلدول ( 2014مصفوفة معامالت التوزيع لسنة  من إعداد الباحث باالعتماد على : المصدر
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االقتصادي مؤشرات األثر الكلي للسحب ومعامالت االختالف لقطاعات النشاط ) : 48(الجدول رقم 
  2014في الجزائر لسنة 

روابط الجذب الخلفیة   الترتیب
 (퐊퐣)الكلیة

متوسط روابط الجذب 
  (퐊퐣/퐧)الخلیفة الكلیة 

مؤشر الترابط الخلفي 
  (퐔퐣퐛)القیاسي 

معامل االختالف 
(퐕퐣퐛)  

 3,187115116 0,72046304 0,076322757 1,373809626 )01(ق ن إ 

 2,420553683 1,029477654 0,109058437 1,96305186 )02(ق ن إ 
 3,835299288 0,655426119 0,069433025 1,249794453 )03(ق ن إ 
 2,409092103 1,515113806 0,160504643 2,889083569 )04(ق ن إ 
 2,039617095 1,037067677 0,109862491 1,977524839 )05(ق ن إ 
 2,113917705 1,310660446 0,138845733 2,499223191 )06(ق ن إ 
 2,365751015 0,943466942 0,099946832 1,799042969  )07(ق ن إ 
 2,074176863 1,041885989 0,110372922 1,986712602 )08(ق ن إ 
 2,703969955 1,283027476 0,135918415 2,446531464 )09(ق ن إ 
 2,516344438 1,037570415 0,109915749 1,978483481 )10(ق ن إ 
 3,451383834 1,533147714 0,162415077 2,923471393 )11(ق ن إ 
 3,881982783 1,234200769 0,130745923 2,35342662 )12(ق ن إ 
 2,510755515 1,095265712 0,116027741 2,088499333 )13(ق ن إ 
 3,063147347 0,70563892 0,074752353 1,345542362 )14(ق ن إ 
 2,908184397 0,750851207 0,079541949 1,431755079 )15(ق ن إ 
 3,006601131 0,714895166 0,07573292 1,363192568 )17(ق ن إ 
 3,118664895 0,68419856 0,072481054 1,304658969 )18(ق ن إ 
 3,03959276 0,70764239 0,074964592 1,349362663 )19(ق ن إ 

  ).45اجلدول ( 2014من إعداد الباحث باالعتماد على مصفوفة روابط اجلذب اخللفية الكلية لسنة : المصدر
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مؤشرات األثر الكلي للدفع ومعامالت االختالف لقطاعات النشاط االقتصادي في ) : 49(الجدول رقم 
  2014الجزائر لسنة 

مامیة روابط الجذب األ  الترتیب
 (퐁퐢)الكلیة

الجذب متوسط روابط 
  (퐁퐢/퐧)األمامیة الكلیة

مؤشر الترابط األمامي 
  (퐔퐢퐟)القیاسي 

معامل االختالف 
(퐕퐢퐟)  

 3,155635043 0,821185393 0,075808765 1,364557774 )01(ق ن إ 

 2,227411882 1,240681243 0,114535054 2,061630966 )02(ق ن إ 
 3,747685734 0,758364381 0,070009364 1,260168556 )03(ق ن إ 
 3,519305129 1,20181822 0,110947365 1,997052563 )04(ق ن إ 
 2,313142645 1,271630493 0,117392173 2,113059108 )05(ق ن إ 
 3,58596576 0,703108458 0,064908344 1,168350192 )06(ق ن إ 
 2,54698009 1,39759114 0,129020389 2,322366995  )07(ق ن إ 
 3,966095644 0,626922439 0,057875136 1,041752441 )08(ق ن إ 
 2,746280377 0,958803291 0,088513135 1,59323643 )09(ق ن إ 
 3,671542459 0,688920035 0,063598522 1,144773394 )10(ق ن إ 
 2,821419737 1,012140865 0,09343706 1,681867088 )11(ق ن إ 
 1,400326973 2,085685348 0,192542673 3,465768119 )12(ق ن إ 
 2,157231925 1,250043812 0,115399371 2,077188677 )13(ق ن إ 
 2,751779315 0,942161121 0,086976792 1,565582257 )14(ق ن إ 
 3,901874622 0,667800554 0,06164885 1,109679305 )15(ق ن إ 
 3,108722066 0,801404329 0,073982651 1,331687723 )17(ق ن إ 
 3,097721371 0,796330594 0,073514263 1,323256735 )18(ق ن إ 
 3,203964911 0,775408286 0,071582794 1,28849029 )19(ق ن إ 

  ).47اجلدول ( 2014عداد الباحث باالعتماد على مصفوفة روابط اجلذب األمامية الكلية لسنة إمن : المصدر
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ترتيب قطاعات النشاط في الجزائر وفق مؤشري الترابط األمامي القياسي والترابط ) : 50(الجدول رقم 
  .2014الخلفي القياسي ومعاملي االختالف سنة 

   ).49(و) 48(باالعتماد على اجلدولني السابقني الباحث من إعداد : المصدر

  

  

  

 

  

  

20
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 مؤشر الترابط األمامي القياسي
(푼퐢

퐟)  
 مؤشر الترابط الخلفي القياسي  (푽퐢퐟)معامالت االختالف 

(푼퐣
퐛)   معامالت االختالف(푽퐣퐛)  

قطاع 
قطاع   الترتيب التنازلي  النشاط

قطاع   الترتيب التصاعدي  النشاط
قطاع   الترتيب التنازلي  النشاط

  الترتيب التصاعدي  النشاط

 2,039617095 )05(ق ن إ  1,533147714 )  11(ق ن إ  1,40032697 )  12(ق ن إ  2,085685348 )  12(ق ن إ   01
 2,074176863 ) 08(ق ن إ  1,515113806 )04(ق ن إ  2,15723192 ) 13(ق ن إ  1,39759114 )  07(ق ن إ   02
 2,113917705 )06(ق ن إ  1,310660446 )06(ق ن إ  2,22741188 )02(ق ن إ  1,271630493 )05(ق ن إ   03
 2,365751015 )  07(ق ن إ  1,283027476 ) 09(ق ن إ  2,31314264 )05(ق ن إ  1,250043812 ) 13(ق ن إ   04
 2,409092103 )04(ق ن إ  1,234200769 )  12(ق ن إ  2,54698009 )  07(ق ن إ  1,240681243 )02(ق ن إ   05
 2,420553683 )02(ق ن إ  1,095265712 ) 13(ق ن إ  2,74628038 ) 09(ق ن إ  1,20181822 )04(ق ن إ   06
 2,510755515 ) 13(ق ن إ  1,041885989 ) 08(ق ن إ  2,75177931 ) 14(ق ن إ  1,012140865 )  11(ق ن إ   07
 2,516344438 ) 10(ق ن إ  1,037570415 ) 10(ق ن إ  2,82141974 )  11(ق ن إ  0,958803291 ) 09(ق ن إ   08
 2,703969955 ) 09(ق ن إ  1,037067677 )05(ق ن إ  3,09772137)    18(ق ن إ 0,942161121 ) 14(ق ن إ   09
 2,908184397 ) 15(ق ن إ  1,029477654 )02(ق ن إ  3,10872207 )17(ق ن إ  0,821185393 )01(ق ن إ   10
 3,006601131 )17(ق ن إ  0,943466942 )  07(ق ن إ  3,15563504 )01(ق ن إ  0,801404329 )17(ق ن إ   11
 3,03959276 ) 19(ق ن إ  0,750851207 ) 15(ق ن إ  3,20396491 ) 19(ق ن إ  0,796330594)    18(ق ن إ   12
 3,063147347 ) 14(ق ن إ  0,72046304 )01(ق ن إ  3,51930513 )04(ق ن إ  0,775408286 ) 19(ق ن إ   13
 3,118664895)    18(ق ن إ  0,714895166 )17(ق ن إ  3,58596576 )06(ق ن إ  0,758364381 )03(ق ن إ   14
 3,187115116 )01(ق ن إ  0,70764239 ) 19(ق ن إ  3,67154246 ) 10(ق ن إ  0,703108458 )06(ق ن إ   15
 3,451383834 )  11(ق ن إ  0,70563892 ) 14(ق ن إ  3,74768573 )03(ق ن إ  0,688920035 ) 10(ق ن إ   16
 3,835299288 )03(ق ن إ  0,68419856)    18(ق ن إ  3,90187462 ) 15(ق ن إ  0,667800554 ) 15(ق ن إ   17
 3,881982783 )  12(ق ن إ  0,655426119 )03(ق ن إ  3,96609564 ) 08(ق ن إ  0,626922439 ) 08(ق ن إ   18
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تطور القيمة المضافة وإجمالي التكاليف والربح الصافي لبعض قطاعات النشاط ) : 51(الجدول رقم 
  ).دينار جزائريمليون : الوحدة(  2014 - 2001االقتصادي في الجزائر خالل الفترة 

  

  

قطاعات النشاط 
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 االقتصادي

ق ن إ 
)2( 

 87691,6 82658,0 74808,7 67788,7 61774,6 55461,4 52295,6 ق م
 76099,2 63039,8 57835,5 50976,9 46119,4 40546,6 38454,9 إ ت

 11592,4 19618,2 16973,2 16811,8 15655,2 14914,8 13840,7 ص ن  إ

ق ن إ 
)4( 

 92368,8 64265,4 58992,2 49294,0 44199,9 39998,5 38388,0 ق م
 71626,1 49150,0 50767,9 42676,8 39034,9 34661,6 35808,8 إ ت

 20742,7 15115,4 8224,3 6617,2 5165,0 5336,9 2579,2 ص ن  إ

ق ن إ 
)5( 

 10624,9 8582,9 6317,0 5632,7 5618,3 5480,6 6136,0 ق م
 7244,2 6069,6 5275,8 4956,3 4616,6 4457,3 5402,0 إ ت

 3380,7 2513,3 1041,2 676,4 1001,7 1023,3 734,0 ص ن  إ

ق ن إ 
)6( 

 53504,4 45364,9 43567,7 41326,1 37974,8 34306,3 33947,6 ق م
 53197,5 47530,4 47057,5 561,7 42 39093,2 35363,5 42634,8 إ ت

 306,9 2165,5- 3489,8- 1235,6- 1118,4- 1057,2- 8687,2- ص ن  إ

ق ن إ 
)8( 

 732720,7 610071,1 505423,9 458674,0 401014,4 369939,3 320507,1 ق م
 416263,0 341762,6 297403,7 275612,7 229710,7 214446,1 183879,1 إ ت

 316457,7 268308,5 208020,2 183061,3 171303,7 155493,2 136628,0 ص ن  إ

ق ن إ 
)9( 

 37159,2 35190,3 27349,1 26158,2 23604,0 22533,9 18607,8 ق م
 18918,5 19304,7 17846,7 17155,9 15286,2 17373,4 14586,9 إ ت

 18240,7 15885,6 9502,4 9002,3 8317,8 5160,5 4020,9 ص ن  إ

ق ن إ 
)10( 

 156083,2 146022,7 138391,0 127309,0 118385,8 115114,4 108898,3 ق م
 46046,8 42398,4 623,6 43 43719,0 40428,6 40317,5 39510,1 إ ت

 110036,4 103624,3 94767,4 83590,0 77957,2 74796,9 69388,2 ص ن  إ

ق ن إ 
)11( 

 13039,8 13602,4 14177,8 13481,7 13139,1 12190,1 12018,9 ق م
 9550,9 10746,9 11024,9 10333,9 10862,6 10900,8 11834,0 إ ت

 3488,9 2855,5 3152,9 3147,8 2276,5 1289,3 184,9 ص ن  إ

ق ن إ 
)12( 

 2357,6 2568,4 2721,0 2688,7 2477,7 2602,8 2273,2 ق م
 1203,9 1393,4 1525,1 1489,2 1368,6 1427,9 1764,3 إ ت

 1153,7 1175,0 1195,9 1199,5 1109,1 1174,9 508,9 ص ن  إ

ق ن إ 
)13( 

 16061,6 16559,9 15566,9 15396,5 13785,9 13334,0 11245,7 ق م
 10980,6 11614,1 11189,4 11461,7 10575,3 10548,0 9733,9 إ ت

 5081,0 945,8 4 4377,5 934,8 3 210,6 3 2786,0 1511,8 ص ن  إ
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تطور القيمة المضافة وإجمالي التكاليف والربح الصافي لبعض قطاعات : تكملة) 51(الجدول رقم 
  ).مليون دينار جزائري: الوحدة(  2014 -2001النشاط االقتصادي في الجزائر خالل الفترة 

  صايف نتيجة االستغالل: ص ن إ إمجايل التكاليف ؛   :إ ت القيمة املضافة ؛   :ق م :  حيث 

حسب قطاع النشاط والقطاع القانوين  االستغاللوحساب االنتاج  حساب باالعتماد على جدولالباحث من اعداد : المصدر
  .2014إىل  2001للسنوات من 

قطاعات النشاط 
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 االقتصادي

ق ن إ 
)2( 

 136863,7 125821,6 122553,4 110601,6 98622,1 91210,8 93705,9 ق م
 137605,6 127477,9 124968,3 118574,7 89708,7 95706,2 86575,6 إ ت

 741,9- 1656,3- 2414,9- 7973,1- 8913,4 4495,4- 7130,3 ص ن  إ

ق ن إ 
)4( 

 63792,3 58133,7 80050,5 70701,2 63312,0 94767,1 86719,5 ق م
 151156,0 113654,5 111826,4 89905,5 80437,8 114284,7 97755,4 إ ت

 87363,7- 55520,8- 31775,9- 19204,3- 17125,8- 19517,6- 11035,9- ص ن  إ

ق ن إ 
)5( 

 23099,6 22443,4 22750,5 19546,4 18205,5 13055,5 17059,3 ق م
 14200,8 14221,5 13427,1 12579,8 10273,9 9469,0 8532,9 إ ت

 8898,8 8221,9 9323,4 6966,6 7931,6 3586,5 8526,4 ص ن  إ

ق ن إ 
)6( 

 110872,0 104021,9 97395,5 89916,2 83624,7 83130,9 64431,2 ق م
 112370,3 104035,0 89769,2 98885,3 84971,8 77166,6 64146,8 إ ت

 1498,3- 13,1- 7626,3 8969,1- 1347,1- 5964,3 284,4 ص ن  إ

ق ن إ 
)8( 

 1730198,1 1569313,5 1411159,6 1262566,7 1194113,5 1000054,9 869988,6 ق م
 854752,1 794412,6 704974,0 627256,3 616124,2 538632,8 474319,7 إ ت

 875446,0 774900,9 706185,6 635310,4 577989,3 461422,1 395668,9 ص ن  إ

ق ن إ 
)9( 

 65430,6 64940,5 59174,4 53165,1 48363,8 44859,4 41910,2 ق م
 37430,1 41007,0 29219,0 27514,8 24864,9 23241,0 21830,7 إ ت

 28000,5 23933,5 29955,4 25650,3 23498,9 21618,4 20079,5 ص ن  إ

ق ن إ 
)10( 

 330696,8 285480,4 266137,4 846,5 23 214132,6 188482,4 164314,4 ق م
 90272,5 76917,5 65940,4 64094,0 57982,0 55603,8 48740,9 إ ت

 240424,3 208562,9 200197,0 167752,5 156150,6 132878,6 115573,5 ص ن  إ

ق ن إ 
)11( 

 14793,6 14330,7 14008,3 13477,7 13842,8 14590,7 12876,1 ق م
 9849,5 9502,8 9290,0 9675,8 9954,2 10285,7 9643,2 إ ت

 4944,1 4827,9 4718,3 3801,9 3888,6 4305,0 3232,9 ص ن  إ

ق ن إ 
)12( 

 2865,2 2650,5 2665,4 2603,5 2593,3 2549,4 2527,0 ق م
 1408,5 1283,4 1282,7 1315,4 1302,8 1266,5 1279,8 إ ت

 1456,7 1367,1 1382,7 1288,1 1290,5 1282,9 1247,2 ص ن  إ

ق ن إ 
)13( 

 19693,6 18913,9 18360,2 17620,4 17194,6 16872,0 16687,2 ق م
 14261,4 13648,0 13252,6 13414,0 11875,0 11225,0 11478,6 إ ت

 5432,2 5265,9 5107,6 4206,4 5319,6 5647,0 5208,6 ص ن  إ
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تطور اجمالي التكاليف ومكوناتها الفرعية في قطاع الخدمات واألشغال العمومية ): 52(الجدول رقم 
 )بالمليون دينار جزائري. (2014-2001البترولية خالل الفترة 

حسب قطاع النشاط والقطاع القانوين  االستغاللوحساب االنتاج  حساب باالعتماد على جدولالباحث عداد إمن : المصدر
  .2014إىل  2001للسنوات من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 373,1 27 260,4 26 425,8 21 549,8 21 722,3 20 070,9 18 311,9 17 األجور

 653,6 2 115,4 2 539,5 1 919,9 1 115,7 2 831,1 1 736,2 1 الضرائب
 599,4 41 774,2 20 802,6 27 207,1 19 196,9 16 759,6 14 760,7 16 االهتالك

 626,1 71 150,0 49 767,9 50 676,8 42 034,9 39 661,6 34 808,8 35 التكاليف الكلية
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 955,8 56 585,9 55 786,1 59 552,4 53 746,7 37 677,3 35 587,0 32 األجور

 285,8 7 576,6 7 188,9 7 515,5 5 418,6 5 585,2 3 948,5 2 الضرائب
 914,4 86 492,0 50 851,4 44 837,6 30 272,5 37 022,2 75 219,9 62 االهتالك

 156,0 151 654,5 113 826,4 111 905,5 89 437,8 80 284,7 114 755,4 97 التكاليف الكلية
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  .2014- 1980القياسية خالل الفترة  النماذجتطور قيم متغيرات ) : 53(رقم  الجدول

)1(  السنوات 퐏퐈퐁   )2( 퐋   )3( 퐊  )4( 퐓퐎퐢퐦퐩 )5( 퐓퐎퐞퐱퐩 )6( 퐓퐎 

1980 162500001800.000 4549793 54899998700 30,51 34,34 64,85 

1981 167374995500.000 4743737 56656801800 31,01 34,57 65,58 
1982 178087002100.000 4914447 58243190800 29,17 30,94 60,11 
1983 187703705600.000 5089427 61213593600 25,92 27,96 53,88 

1984 198215106600.000 5266948 63417282600 23,45 25,65 49,1 
1985 205549060100.000 5464701 64875880400 20,49 23,54 44,03 
1986 206371258400.000 5748351 60788699100 17,22 13,06 30,28 

1987 204926664700.000 6046534 50758565900 12,82 14,66 27,48 
1988 202877386800.000 6359143 48119119900 22,96 14,35 37,31 
1989 211803996200.000 6682069 50380718100 28,83 18,5 47,33 

1990 213498429400.000 6032499 49524244500 25,22 23,38 48,6 

1991 210936447000.000 6318192 42244182000 23,12 28,6 51,72 
1992 214733307900.000 6608252 43131310100 22,86 24,78 47,64 

1993 210223906800.000 6905556 41751105500 22,73 21,21 43,94 
1994 208331898900.000 7216502 41959862300 28,68 23,03 51,71 
1995 216248500200.000 7544562 43218657300 30,88 26,59 57,47 

1996 225114685400.000 7870821 44731310100 23,33 30,42 53,75 
1997 227590946800.000 8097509 45089161200 21,5 30,11 51,61 
1998 239198093300.000 8332284 46577102800 23,29 23,04 46,33 

1999 246852436000.000 8569047 47834685400 22,89 28,15 51,04 
2000 256232828568.000 8802253 48982720500 20,84 42,07 62,91 
2001 263919813425.040 9058534 50207285200 21,95 36,4 58,35 
2002 278699322976.842 9294304 54023041000 25,67 35,39 61,06 
2003 298765674231.175 9518035 56778215400 23,88 38,25 62,13 
2004 311612598223.115 9746979 61377249300 25,65 40,05 65,7 
2005 329997741518.279 9985702 66226053700 24,07 47,21 71,28 
2006 335607703124.090 10201720 70994329600 21,92 48,81 70,73 
2007 347018365030.309 10436100 77951773800 24,87 47,07 71,94 
2008 355346805791.036 10678450 85591047700 28,71 47,97 76,68 
2009 361032354683.693 10910590 110990348500 35,95 35,37 71,32 
2010 374029519452.306 11206930 118759672900 31,42 38,44 69,86 
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  : حيث أن
 퐏퐈퐁  : دج(الناتج احمللي االمجايل احلقيقي(  ،퐋 : امجايل عدد العمال؛퐊  : امجايل تراكم رأس املال الثابت احلقيقي)؛  )دج퐓퐎퐢퐦퐩 : معدل

  .ات إىل الناتج احمللي اخلاممعدل امجايل الصادرات والوارد :퐓퐎معدل الصادرات إىل الناتج احمللي اخلام؛ : 퐓퐎퐞퐱퐩الواردات إىل الناتج احمللي اخلام؛ 

  :باالعتماد على املصادر التاليةالباحث عداد إمن : المصدر
  :على الرابط التايل  13/03/2016قاعدة بيانات البنك الدويل  بتاريخ   )3(،)1(

http://databank.albankaldawli.org/data  /  
  :على املوقع التايل 15/03/2016بتاريخ  UNCTADقاعدة بيانات  )2(

http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx    
 11/09/2016مركز االحباث االحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول االسالمية بتاريخ قاعدة بيانات  )6(،)5(،)4(

   ar.php-1step-http://www.sesric.org//baseind                     :                                  على املوقع التايل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2011 384876375516.423 11473540 122203703400 28,6 38,79 67,39 
2012 397962172283.981 11727130 131002370100 28,45 36,89 65,34 
2013 409105113107.933 11967500 142268573900 30,41 33,22 63,63 
2014 424651107406.034 12199090 151373762600 31,98 30,53 62,51 

 (L	Ln)نتائج إختبار جذر الوحدة على سلسلة ): 54(الجدول رقم  
 .ووفق الصيغة الثانية ADFباستعمال  2014-1993للفترة 

  
  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

على الصيغة الثانية من اختبار  LMنتائج إختبار ) : 55(الجدول رقم 
ADF   على سلسلة(Ln	L)  2014-1993للفترة. 

  
  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر    

http://databank.albankaldawli.org/data
http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx
http://www.sesric.org//baseind


                                                                                                                                            المالحق
 

 
 

403 

  
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

∆)نتائج إختبار جذر الوحدة على سلسلة ): 58(الجدول  Ln L) 
  .ووفق الصيغة األولى ADFباستعمال  2014-1993للفترة 

  
  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر    

على الصيغة األولى من اختبار  LMنتائج إختبار ) : 59(الجدول 
ADF   على سلسلة(∆ Ln L)  2014-1993للفترة.  

 

 
  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

  

نتائج إختبار جذر الوحدة على سلسلة ) : 56(الجدول 
(∆퐋퐧퐏퐈퐁) باستعمال  2014-1993للفترةADF  ووفق

.الصيغة الثالثة

  

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر    

 

على الصيغة الثالثة من اختبار  LMنتائج إختبار ): 57(الجدول 
ADF   على سلسلة(∆ Ln PIB)  2014-1993للفترة.  

  
  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر    
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∆)نتائج إختبار جذر الوحدة على سلسلة : ) 60(الجدول  Ln K) 
 ووفق الصيغة الثالثة ADFباستعمال  2014-1993للفترة 

 

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

 

على الصيغة الثالثة من اختبار  LMنتائج إختبار ) : 61(الجدول 
ADF   على سلسلة(∆ Ln K)  2014-1993للفترة.  

 
  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

 

للنموذج  ARDL(3.4.4)نتائج تقدير نموذج : ) 62(الجدول 
  المقترح األول

  

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 
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لنموذج للكشف عن التكامل المشترك  اختبار الحدود: ) 63(الجدول رقم 
ARDL(3.4.4) الخاص بالنموذج المقترح األول 

ARDL Bounds Test   
Date: 10/11/16   Time: 23:02   
Sample: 1997 2014   
Included observations: 18   
Null Hypothesis: No long-run relationships exist 

     
     Test Statistic Value k   
     
     F-statistic  8.749569 2   
     
          

Critical Value Bounds   
     

     Significance I0 Bound I1 Bound   
     
     10% 3.17 4.14   

5% 3.79 4.85   
2.5% 4.41 5.52   
1% 5.15 6.36   

     

Test Equation:    
Dependent Variable: D(LNPIB)   
Method: Least Squares   
Date: 10/11/16   Time: 23:02   
Sample: 1997 2014   
Included observations: 18   

     

     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     D(LNPIB(-1)) -0.099869 0.227561 -0.438866 0.6834 
D(LNPIB(-2)) 0.445250 0.210422 2.115990 0.1018 

D(LNL) -5.582393 3.227621 -1.729569 0.1588 
D(LNL(-1)) -0.196626 1.166338 -0.168584 0.8743 
D(LNL(-2)) 0.176279 1.142882 0.154240 0.8849 
D(LNL(-3)) 2.607603 1.120897 2.326354 0.0806 

D(LNK) -0.111594 0.060537 -1.843419 0.1390 
D(LNK(-1)) 0.283766 0.087204 3.254033 0.0313 
D(LNK(-2)) 0.135672 0.061045 2.222482 0.0904 
D(LNK(-3)) 0.128117 0.069351 1.847361 0.1384 

C -0.331620 3.062336 -0.108290 0.9190 
LNL(-1) 1.750504 0.395425 4.426888 0.0114 
LNK(-1) -0.161390 0.060960 -2.647481 0.0571 

LNPIB(-1) -0.898157 0.183109 -4.905034 0.0080 
     

     R-squared 0.917097     Mean dependent var 0.035259 
Adjusted R-squared 0.647662     S.D. dependent var 0.015129 
S.E. of regression 0.008980     Akaike info criterion -6.536088 
Sum squared resid 0.000323     Schwarz criterion -5.843577 
Log likelihood 72.82479     Hannan-Quinn criter. -6.440600 
F-statistic 3.403780     Durbin-Watson stat 3.050755 
Prob(F-statistic) 0.123199    

     
     

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

المدى الطويل (نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ : ) 64(الجدول 
  .الخاص بالنموذج األول  ARDL(3.4.4)لنموذج  )  والقصير

 

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 
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تطور تراكم رأس المال الثابت والسن المتوقع عند الوالدة واالنفاق على التعليم في الجزائر خالل ) : 65(الجدول 
  ) 2014-1993(الفترة 

  ؛)دج ( رأس املال الثابت للصناعات التحويلية تراكم:   퐊퐢퐧 ؛)دج( رأس املال الثابت خارج احملروقاتامجايل تراكم :  퐊퐡퐨퐫퐬: حيث أن
퐊퐬퐭퐩  :دج( البرتولية العمومية شغالخدمات واألرأس املال الثابت لل تراكم(؛ 퐀퐆퐄퐦  : العمر املتوقع عند الوالدة) ؛  )السنوات퐃퐄퐏퐞 : االنفاق

) ons(فهي بالقيمة احلقيقية وحسبت بتكميش القيم اجلارية لـ  퐊퐬퐭퐩و 퐊퐢퐧و 퐊퐡퐨퐫퐬 وبالنسبة لـ ). من امجايل الدخل القومي % (على التعليم 
  .باالعتماد على مكمش امجايل تكوين رأس املال الثابت للبنك الدويل، ألنه مل يتوفر لنا مكمش كل قطاع على حدة

  :باالعتماد على املصادر التاليةالباحث من إعداد : المصدر
، 727، املنشور رقم 2014إىل  1993الوطين لالحصائيات، جداول املدخالت واملخرجات من الديوان : )3(،)2(،)1(

2015. 
  .قاعدة بيانات البنك الدويل: )5(،)4(

 1퐊퐡퐨퐫퐬  2퐊퐢퐧  3퐊퐬퐭퐩  4퐀퐆퐄퐦  5퐃퐄퐏퐞  السنوات
1993 41488057814,39 10480601804,04 1487606925,43 67,48 5,80 

1994 39709423233,68 10229648090,55 660204164,96 67,78 5,30 

1995 39302672849,32 13158217764,24 1071375569,92 68,12 5,00 
1996 43706210523,47 13514535882,40 1028386362,31 68,51 4,40 

1997 43937519946,80 12263390153,60 1153055877,10 68,92 4,47 

1998 44088604068,79 12713415029,09 2485560864,99 69,34 4,47 
1999 44299714009,42 11868973351,95 3534788113,12 69,76 4,47 

2000 45165042715,85 13232458005,51 3819342185,45 70,18 4,47 

2001 47486599887,57 15452171689,48 2720711314,10 70,60 4,47 
2002 51422086438,95 16347946111,90 2600988589,50 71,01 4,47 

2003 54098654523,93 19916599420,09 2679583315,14 71,42 4,47 

2004 58938928183,04 23978102920,68 2438337740,20 71,82 4,47 
2005 63500409141,57 27087713324,00 2725671962,74 72,20 4,47 

2006 66407882518,01 25158448171,49 4586450686,76 72,56 4,47 

2007 72028453845,42 28383111689,50 5923370611,17 72,90 4,47 
2008 78946404758,39 31207213662,34 6644690663,89 73,22 4,47 

2009 102297242062,57 41403496534,22 8693103525,38 73,52 4,47 

2010 108749281975,31 43910938125,03 10010410031,39 73,80 4,47 
2011 114444711991,36 43887709473,01 7758970249,23 74,07 4,47 

2012 123164183674,72 45533657825,64 7838212665,58 74,32 4,47 

2013 132990510343,61 50788673215,94 9278053056,67 74,57 4,47 
2014 141220427188,48 53758572560,57 10153325818,49 74,81 4,47 
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 K	Lnنتائج إختبار جذر الوحدة على سلسلة ) : 66(الجدول 
 .ووفق الصيغة الثالثة ADFباستعمال  2014-1993للفترة 

 
 

على الصيغة الثالثة من اختبار  LMنتائج إختبار ) :67(الجدول 
ADF   على سلسلة(Ln	K    .2014-1993للفترة  (

 

نتائج إختبار جذر الوحدة على سلسلة ) : 68(الجدول 
∆(퐋퐧	퐊퐡퐨퐫퐬)  باستعمال  2014- 1993للفترةADF  ووفق

  .الصيغة الثالثة

  

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

  

على نموذج الصيغة الثالثة من  LMنتائج إختبار ) :  69(الجدول 
-1993للفترة  (퐊퐡퐨퐫퐬	퐋퐧)∆على سلسلة  ADFاختبار  

2014.  

  
  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر   .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 
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 (퐊퐢퐧	퐋퐧)∆نتائج إختبار جذر الوحدة على سلسلة ) : 70(الجدول 
  .ووفق الصيغة الثالثة ADFباستعمال  2014-1993للفترة 

  
  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

  

على نموذج الصيغة الثالثة من  LMنتائج إختبار ) : 71(الجدول 
  .  2014-1993للفترة  (퐊퐢퐧	퐋퐧)∆على سلسلة  ADFاختبار 

 

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

 

نتائج إختبار جذر الوحدة على سلسلة ) : 72(الجدول 
∆(퐋퐧	퐊퐬퐭퐩)  باستعمال  2014- 1993للفترةADF  ووفق

  .الصيغة الثالثة

  

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

  

من . على نموذج الصيغة الثالثة LMنتائج إختبار ) : 73(الجدول 
   2014-1993للفترة  (퐊퐬퐭퐩	퐋퐧)∆سلسلة  ADFاختبار  على 

  
  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 
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نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ ومعامالت العالقة ) : 76(الجدول 
  .األجل بالنسبة للنموذج المقترح الثاني طويلة

 

نتائج تقدير أمثل نموذج خاص بالنموذج المقترح ) : 74(الجدول 
  ).ARDL(3.3.3.3)(الثاني 

  

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

  

نتائج إختبار الحدود للكشف عن التكامل المشترك بين ) :75(الجدول 
 .  متغيرات النموذج المقترح الثاني

ARDL Bounds Test   
Date: 10/13/16   Time: 21:51   
Sample: 1996 2014   
Included observations: 19   
Null Hypothesis: No long-run relationships exist 

     
     

Test Statistic Value k   
     
     

F-statistic  4.442387 3   
     
     

Critical Value Bounds   
     
     

Significance I0 Bound 
I1 

Bound   
     
     

10% 2.72 3.77   
5% 3.23 4.35   
2.5% 3.69 4.89   
1% 4.29 5.61   

     
     

Test Equation:    
Dependent Variable: D(LNPIB)   
Method: Least Squares   
Date: 10/13/16   Time: 21:51   
Sample: 1996 2014   
Included observations: 19   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     

D(LNPIB(-1)) 0.994948 0.553932 1.796155 0.1703 

D(LNPIB(-2)) 0.307194 0.274468 1.119234 0.3446 

D(LNL) 14.82815 5.261374 2.818304 0.0668 

D(LNL(-1)) 4.342975 2.563357 1.694253 0.1888 

D(LNL(-2)) 3.228646 2.096472 1.540038 0.2212 

D(LNKHORS) 0.056214 0.067782 0.829335 0.4677 

D(LNKHORS(-1)) 0.099397 0.055421 1.793505 0.1708 

D(LNKHORS(-2)) 0.076515 0.045658 1.675822 0.1924 

D(LNKSTP) 0.043052 0.033908 1.269639 0.2938 

D(LNKSTP(-1)) 0.123289 0.045292 2.722075 0.0724 

D(LNKSTP(-2)) 0.074665 0.036180 2.063718 0.1310 

C -21.82150 8.384721 -2.602532 0.0802 

LNL(-1) 5.918360 1.946104 3.041132 0.0558 

LNKHORS(-1) -0.383776 0.147464 -2.602503 0.0802 

LNKSTP(-1) -0.146690 0.048513 -3.023743 0.0566 

LNPIB(-1) -2.316059 0.722089 -3.207441 0.0491 
     
     

R-squared 0.938596     Mean dependent var 0.035518 

Adjusted R-squared 0.631578     S.D. dependent var 0.014746 

S.E. of regression 0.008951     Akaike info criterion -6.755820 

Sum squared resid 0.000240     Schwarz criterion -5.960503 

Log likelihood 80.18029     Hannan-Quinn criter. -6.621221 

F-statistic 3.057138     Durbin-Watson stat 3.408481 

Prob(F-statistic) 0.194202    
     
     

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

 
  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 
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ومعامالت العالقة نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ ) : 79(الجدول 
  .طويلة األجل للنموذج المقترح الثالث

  

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

 

نتائج تقدير أمثل نموذج خاص بالنموذج المقترح ): 77(الجدول 
 )ARDL(3.1.3.3)(الثالث 

 

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

  

نتائج إختبار الحدود للبحث عن خاصية التكامل المشترك بين : )78(الجدول 
  متغيرات النموذج المقترح الثاني الثالث

ARDL Bounds Test   
Date: 10/14/16   Time: 16:24   
Sample: 1996 2014   
Included observations: 19   
Null Hypothesis: No long-run relationships exist 

     
     

Test Statistic Value k   
     
     

F-statistic  20.19001 3   
     
     
     

Critical Value Bounds   
     
     

Significance I0 Bound I1 Bound   
     
     

10% 2.72 3.77   
5% 3.23 4.35   
2.5% 3.69 4.89   
1% 4.29 5.61   

     
     
     

Test Equation:    
Dependent Variable: D(LNPIB)   
Method: Least Squares   
Date: 10/14/16   Time: 16:24   
Sample: 1996 2014   
Included observations: 19   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     

D(LNPIB(-1)) 0.463747 0.191109 2.426606 0.0596 

D(LNPIB(-2)) -0.403746 0.164171 -2.459296 0.0573 

D(LNL) 13.86141 2.357280 5.880256 0.0020 

D(LNKIN) 0.029593 0.021314 1.388454 0.2237 

D(LNKIN(-1)) 0.043854 0.018092 2.423929 0.0598 

D(LNKIN(-2)) 0.130026 0.023044 5.642540 0.0024 

D(LNKSTP) 0.020669 0.011170 1.850413 0.1235 

D(LNKSTP(-1)) 0.071106 0.013272 5.357482 0.0030 

D(LNKSTP(-2)) 0.067049 0.016024 4.184223 0.0086 

C -20.24700 3.317117 -6.103795 0.0017 

LNL(-1) 3.517642 0.477644 7.364575 0.0007 

LNKIN(-1) -0.231512 0.037009 -6.255596 0.0015 

LNKSTP(-1) -0.157365 0.025736 -6.114617 0.0017 

LNPIB(-1) -1.047856 0.148997 -7.032734 0.0009 
     
     

R-squared 0.965892     Mean dependent var 0.035518 

Adjusted R-squared 0.877211     S.D. dependent var 0.014746 

S.E. of regression 0.005167     Akaike info criterion -7.554277 

Sum squared resid 0.000134     Schwarz criterion -6.858375 

Log likelihood 85.76563     Hannan-Quinn criter. -7.436503 

F-statistic 10.89172     Durbin-Watson stat 2.910260 

Prob(F-statistic) 0.007911    
     
     

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 
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نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ ومعامالت العالقة ) : 82(الجدول 
  .طويلة األجل للنموذج المقترح الرابع

 

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

 

نتائج تقدير أمثل نموذج خاص بالنموذج المقترح الرابع ) : 80(الجدول 
)ARDL(3.4.4) (  

  

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

  

نتائج إختبار الحدود للبحث عن خاصية التكامل المشترك بين ) : 81(الجدول 
 .متغيرات النموذج المقترح الثاني الرابع

ARDL Bounds Test   
Date: 10/14/16   Time: 17:53   
Sample: 1997 2014   
Included observations: 18   
Null Hypothesis: No long-run relationships exist 

     
     

Test Statistic Value k   
     
     

F-statistic  7.438889 2   
     
     
     

Critical Value Bounds   
     
     

Significance I0 Bound I1 Bound   
     
     

10% 3.17 4.14   
5% 3.79 4.85   
2.5% 4.41 5.52   
1% 5.15 6.36   

     
     
     

Test Equation:    
Dependent Variable: D(LNPIB)   
Method: Least Squares   
Date: 10/14/16   Time: 17:53   
Sample: 1997 2014   
Included observations: 18   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     

D(LNPIB(-1)) -0.116675 0.247126 -0.472126 0.6614 

D(LNPIB(-2)) 0.405275 0.222497 1.821488 0.1426 

D(LNL) -3.954869 2.974275 -1.329692 0.2544 

D(LNL(-1)) -0.495578 1.257805 -0.394002 0.7137 

D(LNL(-2)) 0.073682 1.219115 0.060439 0.9547 

D(LNL(-3)) 1.842474 1.240864 1.484832 0.2118 

D(LNKHORS) -0.098941 0.065337 -1.514329 0.2045 

D(LNKHORS(-1)) 0.215338 0.075369 2.857105 0.0461 

D(LNKHORS(-2)) 0.115198 0.052875 2.178690 0.0949 

D(LNKHORS(-3)) 0.087747 0.057312 1.531030 0.2005 

C -0.143229 3.562252 -0.040207 0.9699 

LNL(-1) 1.484907 0.422454 3.514958 0.0246 

LNKHORS(-1) -0.139524 0.073079 -1.909219 0.1289 

LNPIB(-1) -0.764555 0.167574 -4.562495 0.0103 
     
     

R-squared 0.898699     Mean dependent var 0.035259 

Adjusted R-squared 0.569470     S.D. dependent var 0.015129 

S.E. of regression 0.009927     Akaike info criterion -6.335660 

Sum squared resid 0.000394     Schwarz criterion -5.643149 

Log likelihood 71.02094     Hannan-Quinn criter. -6.240172 

F-statistic 2.729705     Durbin-Watson stat 3.076230 

Prob(F-statistic) 0.171683    
     
     

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 
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نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ ومعامالت ) : 85(الجدول 
  .العالقة طويلة األجل للنموذج المقترح الخامس

  

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

 

نتائج تقدير أمثل نموذج خاص بالنموذج المقترح ) : 83(الجدول 
 .)ARDL(5.3.4)(الخامس 

  

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

  

نتائج إختبار الحدود للبحث عن التكامل المشترك بين ) : 84(الجدول 
  متغيرات النموذج المقترح الخامس

ARDL Bounds Test   
Date: 10/14/16   Time: 21:34   
Sample: 1998 2014   
Included observations: 17   
Null Hypothesis: No long-run relationships exist 

     
     

Test Statistic Value k   
     
     

F-statistic  35.61789 2   
     
     
     

Critical Value Bounds   
     
     

Significance I0 Bound I1 Bound   
     
     

10% 3.17 4.14   
5% 3.79 4.85   
2.5% 4.41 5.52   
1% 5.15 6.36   

     
     
     

Test Equation:    
Dependent Variable: D(LNPIB)   
Method: Least Squares   
Date: 10/14/16   Time: 21:34   
Sample: 1998 2014   
Included observations: 17   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(LNPIB(-1)) -1.742389 0.319680 -5.450409 0.0321 
D(LNPIB(-2)) -0.098994 0.132335 -0.748053 0.5324 
D(LNPIB(-3)) -0.693568 0.236547 -2.932046 0.0993 
D(LNPIB(-4)) -1.503900 0.318345 -4.724119 0.0420 

D(LNL) -25.30514 3.843968 -6.583079 0.0223 
D(LNL(-1)) -4.728758 1.303661 -3.627292 0.0683 
D(LNL(-2)) -18.65584 2.819642 -6.616384 0.0221 
D(LNKIN) 0.107613 0.039069 2.754454 0.1104 

D(LNKIN(-1)) 0.008046 0.025688 0.313204 0.7838 
D(LNKIN(-2)) 0.066777 0.023468 2.845392 0.1045 
D(LNKIN(-3)) 0.331114 0.046942 7.053677 0.0195 

C 33.47151 4.592743 7.287912 0.0183 
LNL(-1) 0.668026 0.172422 3.874373 0.0606 

LNKIN(-1) 0.211981 0.054464 3.892125 0.0601 
LNPIB(-1) -1.811700 0.239705 -7.558043 0.0171 

     
     

R-squared 0.990030     Mean dependent var 0.036689 
Adjusted R-squared 0.920242     S.D. dependent var 0.014285 
S.E. of regression 0.004034     Akaike info criterion -8.563358 
Sum squared resid 3.26E-05     Schwarz criterion -7.828170 
Log likelihood 87.78854     Hannan-Quinn criter. -8.490279 
F-statistic 14.18622     Durbin-Watson stat 2.613262 
Prob(F-statistic) 0.067735    

     
     

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 
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للكشف عن االرتباط الذاتي بين  LMنتائج إختبار ) : 86(الجدول 
  .االخطاء في النموذج الخامس

 

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

 

للكشف عن ثبات تباين حد  ARCHنتائج إختبار ) : 87(الجدول 
  الخطأ العشوائي للنموذج المقترح الخامس

  

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

 

  AGE	Lnنتائج إختبار جذر الوحدة على سلسلة ) : 88(الجدول 
  .ووفق الصيغة الثالثة ADFباستعمال  2014-1993للفترة 

  

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

  

على نموذج  الصيغة الثالثة  من  LMنتائج إختبار ): 89(الجدول 
  . 2014-1993للفترة   퐀퐆퐄퐦	퐋퐧على سلسلة  ADFاختبار 

  
  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 
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  DEP	Ln	نتائج إختبار جذر الوحدة على سلسلة ) : 90(الجدول 
  .ووفق الصيغة الثالثة ADFباستعمال  2014-1993للفترة 

 

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

 

على نموذج الصيغة الثالثة الختبار  LMنتائج إختبار ) : 91(الجدول 
ADF  على سلسلة	Ln	DEP   2014-1993للفترة   

  

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

 

نتائج تقدير أمثل نموذج خاص بالنموذج المقترح ) : 92(الجدول 
  ) ARDL(3.3.2.3)(السادس 

  

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 
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نتائج إختبار الحدود للبحث عن التكامل المشترك بين متغيرات ) : 93(الجدول 
  .النموذج المقترح السادس

ARDL Bounds Test   
Date: 10/16/16   Time: 17:21   
Sample: 1996 2014   
Included observations: 19   
Null Hypothesis: No long-run relationships exist 

     
     

Test Statistic Value k   
     
     

F-statistic  10.50645 3   
     
     
     

Critical Value Bounds   
     
     

Significance I0 Bound I1 Bound   
     
     

10% 2.72 3.77   
5% 3.23 4.35   
2.5% 3.69 4.89   
1% 4.29 5.61   

     
     

Test Equation:    
Dependent Variable: D(LNPIB)   
Method: Least Squares   
Date: 10/16/16   Time: 17:21   
Sample: 1996 2014   
Included observations: 19   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     

D(LNPIB(-1)) -0.408682 0.209958 -1.946497 0.1235 

D(LNPIB(-2)) -0.277922 0.240782 -1.154245 0.3127 

D(LNAGEM) -11.86673 76.98675 -0.154140 0.8850 

D(LNAGEM(-1)) 355.4983 173.0566 2.054232 0.1092 

D(LNAGEM(-2)) -139.5304 66.09723 -2.110987 0.1024 

D(LNDEPE) 0.780380 0.147088 5.305550 0.0061 

D(LNDEPE(-1)) -0.462435 0.204878 -2.257123 0.0870 

D(LNK) 0.005980 0.041319 0.144725 0.8919 

D(LNK(-1)) -0.249647 0.091123 -2.739655 0.0519 

D(LNK(-2)) -0.124891 0.052150 -2.394847 0.0748 

C -8.924768 3.903463 -2.286372 0.0842 

LNAGEM(-1) -4.386856 2.144629 -2.045509 0.1103 

LNDEPE(-1) 2.115904 0.417525 5.067727 0.0071 

LNK(-1) 0.348118 0.111409 3.124685 0.0354 

LNPIB(-1) -1.183488 0.246768 -4.795945 0.0087 
     
     

R-squared 0.981405     Mean dependent var 0.035518 

Adjusted R-squared 0.916324     S.D. dependent var 0.014746 

S.E. of regression 0.004266     Akaike info criterion -8.055681 

Sum squared resid 7.28E-05     Schwarz criterion -7.310071 

Log likelihood 91.52897     Hannan-Quinn criter. -7.929494 

F-statistic 15.07973     Durbin-Watson stat 2.867946 

Prob(F-statistic) 0.008986    
     
     

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

 

نموذج تصحيح الخطأ ومعامالت نتائج تقدير ) : 94(الجدول 
  .العالقة طويلة األجل للنموذج السادس

 

نتائج تقدير أمثل نموذج خاص بالنموذج المقترح ) : 95(الجدول 
  .)ARDL(1.3.2.3)(السابع 

  

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 



                                                                                                                                            المالحق
 

 
 

416 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

  

  

نتائج إختبار الحدود للبحث عن التكامل المشترك بين ) : 96(الجدول 
 .متغيرات النموذج المقترح السابع

ARDL Bounds Test   
Date: 10/16/16   Time: 18:51   
Sample: 1996 2014   
Included observations: 19   
Null Hypothesis: No long-run relationships exist 

     
     

Test Statistic Value k   
     
     

F-statistic  22.02675 3   
     
     
     

Critical Value Bounds   
     
     

Significance I0 Bound I1 Bound   
     
     

10% 2.72 3.77   
5% 3.23 4.35   
2.5% 3.69 4.89   
1% 4.29 5.61   

     
     
     

Test Equation:    
Dependent Variable: D(LNPIB)   
Method: Least Squares   
Date: 10/16/16   Time: 18:51   
Sample: 1996 2014   
Included observations: 19   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(LNAGEM) -84.68989 70.72645 -1.197429 0.2763 
D(LNAGEM(-1)) 376.7246 140.7428 2.676688 0.0367 
D(LNAGEM(-2)) -165.2494 63.02835 -2.621827 0.0395 

D(LNDEPE) 0.694194 0.119850 5.792182 0.0012 
D(LNDEPE(-1)) -0.367520 0.098895 -3.716276 0.0099 
D(LNKHORS) -0.041421 0.035934 -1.152713 0.2929 

D(LNKHORS(-1)) -0.182544 0.041977 -4.348653 0.0048 
D(LNKHORS(-2)) -0.101473 0.035939 -2.823505 0.0302 

C -7.306189 2.416302 -3.023707 0.0233 
LNAGEM(-1) 0.417357 1.564804 0.266715 0.7986 
LNDEPE(-1) 1.816167 0.212470 8.547891 0.0001 

LNKHORS(-1) 0.199404 0.045496 4.382877 0.0047 
LNPIB(-1) -1.602352 0.251859 -6.362097 0.0007 

     
     

R-squared 0.978677     Mean dependent var 0.035518 
Adjusted R-squared 0.936031     S.D. dependent var 0.014746 
S.E. of regression 0.003730     Akaike info criterion -8.129297 
Sum squared resid 8.35E-05     Schwarz criterion -7.483102 
Log likelihood 90.22832     Hannan-Quinn criter. -8.019935 
F-statistic 22.94898     Durbin-Watson stat 2.476058 
Prob(F-statistic) 0.000501    

     
     

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ ومعامالت ) : 97(الجدول 
  العالقة طويلة األجل للنموذج المقترح السابع

 

للنموذج  )ARDL(نتائج تقدير أمثل نموذج ) : 98(الجدول 
  )ARDL(1.2.1.3)(المقترح الثامن 

 

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

 

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 
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نتائج إختبار الحدود للبحث عن التكامل المشترك بين متغيرات ): 99( لالجدو 
  .النموذج المقترح الثامن

ARDL Bounds Test   
Date: 10/16/16   Time: 20:38   
Sample: 1996 2014   
Included observations: 19   
Null Hypothesis: No long-run relationships exist 

     
     

Test Statistic Value k   
     
     

F-statistic  22.23610 3   
     
     
     

Critical Value Bounds   
     
     

Significance I0 Bound I1 Bound   
     
     

10% 2.72 3.77   
5% 3.23 4.35   
2.5% 3.69 4.89   
1% 4.29 5.61   

     
     
     

Test Equation:    
Dependent Variable: D(LNPIB)   
Method: Least Squares   
Date: 10/16/16   Time: 20:38   
Sample: 1996 2014   
Included observations: 19   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(LNAGEM) 192.5918 31.10340 6.191987 0.0003 
D(LNAGEM(-1)) -95.79670 19.10449 -5.014356 0.0010 

D(LNDEPE) 0.514546 0.159594 3.224089 0.0122 
D(LNKIN) 0.021178 0.025198 0.840470 0.4251 

D(LNKIN(-1)) -0.096215 0.029149 -3.300837 0.0108 
D(LNKIN(-2)) -0.029743 0.019471 -1.527573 0.1651 

C -7.078051 2.019710 -3.504489 0.0080 
LNAGEM(-1) 2.784400 1.147622 2.426234 0.0414 
LNDEPE(-1) 0.878376 0.154306 5.692444 0.0005 
LNKIN(-1) 0.143519 0.051369 2.793873 0.0234 
LNPIB(-1) -1.102581 0.138415 -7.965756 0.0000 

     
     

R-squared 0.945447     Mean dependent var 0.035518 
Adjusted R-squared 0.877256     S.D. dependent var 0.014746 
S.E. of regression 0.005166     Akaike info criterion -7.400431 
Sum squared resid 0.000214     Schwarz criterion -6.853650 
Log likelihood 81.30409     Hannan-Quinn criter. -7.307894 
F-statistic 13.86462     Durbin-Watson stat 2.556055 
Prob(F-statistic) 0.000519    

     
     

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

 

 

نموذج تصحيح الخطأ ومعامالت نتائج تقدير ) : 100(الجدول 
  .العالقة طويلة األجل للنموذج الثامن

 

للكشف عن االرتباط الذاتي  LMنتائج إختبار ) : 101(الجدول 
  بين االخطاء في النموذج الثامن

  

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

 

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 
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للكشف عن مدى ثبات  ARCHنتائج إختبار ) : 102(الجدول 
  تباين حد الخطأ في النموذج الثامن

  

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

 

  (PIB	Ln)	نتائج إختبار جذر الوحدة على سلسلة )  103(الجدول 
 .ووفق الصيغة الثالثة ADFباستعمال  2014-1980للفترة 

  

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

 

للكشف عن االرتباط الذاتي بين  LMنتائج اختبار ) : 104(الجدول 
على سلسلة المتغير  ADFمن اختبار  3االخطاء في على الصيغة 

(Ln	PIB).  

  

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

  

  (퐋	퐋퐧)∆		نتائج إختبار جذر الوحدة على سلسلة )  105(الجدول 
 .ووفق الصيغة الثالثة ADFباستعمال  2014-1980للفترة 

  
  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 
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نتائج إختبار جذر الوحدة على سلسلة ) : 106(الجدول 
		∆(퐋퐧	퐊)   باستعمال  2014-1980للفترةADF  ووفق

 الصيغة الثالثة

  
  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

للكشف عن االرتباط الذاتي  LMنتائج اختبار ) : 107(الجدول 
على سلسلة  ADFمن اختبار  3بين االخطاء في نموذج   الصيغة 

	∆(퐋퐧	퐋).  

  

  

للكشف عن االرتباط الذاتي  LMنتائج اختبار )  108(الجدول 
على سلسلة  ADFمن اختبار  3بين االخطاء في نموذج الصيغة 

	∆(퐋퐧	퐊)) 

  

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

  

نتائج تقدير أمثل نموذج خاص بالنموذج المقترح ) : 109(الجدول 
 .)ARDL(6.1.6)(التاسع 

  
  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 
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نتائج إختبار الحدود للبحث عن التكامل المشترك بين ) : 110(الجدول 
 .متغيرات النموذج المقترح التاسع

ARDL Bounds Test   
Date: 10/18/16   Time: 14:23   
Sample: 1986 2014   
Included observations: 29   
Null Hypothesis: No long-run relationships exist 

     
     

Test Statistic Value k   
     
     

F-statistic  14.34726 2   
     
     
     

Critical Value Bounds   
     
     

Significance I0 Bound I1 Bound   
     
     

10% 3.17 4.14   
5% 3.79 4.85   
2.5% 4.41 5.52   
1% 5.15 6.36   

     
     
     

Test Equation:    
Dependent Variable: D(LNPIB)   
Method: Least Squares   
Date: 10/18/16   Time: 14:23   
Sample: 1986 2014   
Included observations: 29   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(LNPIB(-1)) 0.332660 0.172804 1.925073 0.0764 
D(LNPIB(-2)) 0.615940 0.163035 3.777957 0.0023 
D(LNPIB(-3)) 0.551957 0.145098 3.804042 0.0022 
D(LNPIB(-4)) 0.431009 0.163832 2.630792 0.0208 
D(LNPIB(-5)) 0.352508 0.132920 2.652020 0.0199 

D(LNL) 0.236519 0.124666 1.897221 0.0802 
D(LNK) 0.093424 0.052030 1.795583 0.0958 

D(LNK(-1)) -0.118366 0.050645 -2.337175 0.0361 
D(LNK(-2)) -0.219945 0.055865 -3.937101 0.0017 
D(LNK(-3)) -0.199913 0.066232 -3.018364 0.0099 
D(LNK(-4)) -0.315988 0.068464 -4.615372 0.0005 
D(LNK(-5)) -0.370248 0.081398 -4.548647 0.0005 

C 2.128958 0.790791 2.692186 0.0185 
LNL(-1) 0.582778 0.089568 6.506531 0.0000 
LNK(-1) 0.235867 0.044256 5.329581 0.0001 

LNPIB(-1) -0.657207 0.107375 -6.120694 0.0000 
     
     

R-squared 0.872844     Mean dependent var 0.025020 
Adjusted R-squared 0.726126     S.D. dependent var 0.022520 
S.E. of regression 0.011785     Akaike info criterion -5.742839 
Sum squared resid 0.001806     Schwarz criterion -4.988469 
Log likelihood 99.27117     Hannan-Quinn criter. -5.506580 
F-statistic 5.949125     Durbin-Watson stat 1.872254 
Prob(F-statistic) 0.001261    

     
     

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

نموذج تصحيح الخطأ ومعامالت نتائج تقدير ) : 111(الجدول 
  .العالقة طويلة األجل للنموذج المقترح التاسع

 

للكشف عن االرتباط  LMنتائج إختبار ) : 112(الجدول 
 .الذاتي بين االخطاء في النموذج التاسع

  

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

 

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 
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للكشف عن مدى ثبات  ARCHنتائج إختبار ) : 113(الجدول 
 .تباين حد الخطأ في النموذج التاسع

  

   

 

نتائج إختبار جذر الوحدة على سلسلة ) : 114(الجدول 
(퐋퐧	퐓퐎)	 باستعمال  2014-1980للفترةADF  ووفق

 .الصيغة الثالثة

  

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

  
للكشف عن االرتباط الذاتي  LMنتائج اختبار ) : 115(الجدول 

على سلسلة  ADFمن اختبار  3بين االخطاء في نموذج الصيغة 
(퐋퐧	퐓퐎).  

  

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

والذي يعد  ARDL(4.0.0.0)نتائج تقدير ) :116(  الجدول 
أفضل نموذج للفجوات الزمنية المزعة والمتعلقة بالنموذج المقترح 

 .العاشر 

  
  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 
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نتائج إختبار الحدود للبحث عن التكامل المشترك بين ) : 117(الجدول 
 ARDL(4.0.0.0)متغيرات النموذج المقترح الرابع والممثل بـ 

ARDL Bounds Test   
Date: 10/18/16   Time: 22:16   
Sample: 1984 2014   
Included observations: 31   
Null Hypothesis: No long-run relationships exist 

     
     

Test Statistic Value k   
     
     

F-statistic  4.463427 3   
     
     
     

Critical Value Bounds   
     
     

Significance I0 Bound I1 Bound   
     
     

10% 2.72 3.77   
5% 3.23 4.35   
2.5% 3.69 4.89   
1% 4.29 5.61   

     
     
     

Test Equation:    
Dependent Variable: D(LNPIB)   
Method: Least Squares   
Date: 10/18/16   Time: 22:16   
Sample: 1984 2014   
Included observations: 31   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(LNPIB(-1)) 0.080420 0.174753 0.460194 0.6497 
D(LNPIB(-2)) 0.202150 0.168144 1.202241 0.2415 
D(LNPIB(-3)) 0.330542 0.164482 2.009589 0.0563 

C 3.313656 1.025141 3.232389 0.0037 
LNL(-1) 0.236602 0.067363 3.512350 0.0019 
LNK(-1) 0.065849 0.026426 2.491858 0.0204 

LNTO(-1) 0.049045 0.024068 2.037716 0.0532 
LNPIB(-1) -0.338562 0.099535 -3.401423 0.0025 

     
     

R-squared 0.545568     Mean dependent var 0.026336 
Adjusted R-squared 0.407262     S.D. dependent var 0.022467 
S.E. of regression 0.017297     Akaike info criterion -5.058937 
Sum squared resid 0.006881     Schwarz criterion -4.688876 
Log likelihood 86.41352     Hannan-Quinn criter. -4.938306 
F-statistic 3.944655     Durbin-Watson stat 1.862348 
Prob(F-statistic) 0.005733    

     
     

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

  

 

 

نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ ) : 118(الجدول 
  .ومعامالت العالقة طويلة األجل للنموذج المقترح العاشر

  

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

للكشف عن االرتباط  LMنتائج إختبار ) : 119(الجدول 
  الذاتي بين االخطاء في النموذج العاشر

  

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 
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للكشف عن مدى  ARCHنتائج إختبار ) : 120(الجدول 
 ثبات تباين حد الخطأ في النموذج الثامن

  

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

 

نتائج إختبار جذر الوحدة على سلسلة ) : 121(الجدول 
	∆(퐋퐧	퐓퐎퐞퐱퐩)   باستعمال  2014-1980للفترةADF 

 .ووفق الصيغة الثالثة

 

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

  

للكشف عن االرتباط الذاتي  LMنتائج اختبار ) :122(الجدول 
على  ADFمن اختبار  3بين االخطاء في نموذج انحدار الصيغة 

  .(퐓퐎퐞퐱퐩	퐋퐧)∆	سلسلة 

  

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

  

نتائج إختبار جذر الوحدة على سلسلة ) : 123(الجدول 
(퐋퐧	퐓퐎퐢퐦퐩)	   باستعمال  2014-1980للفترةADF 

 .ووفق الصيغة الثالثة

  

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 
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نتائج إختبار الحدود للكشف عن التكامل المشترك بين ) : 126(الجدول 
 ARDL(1.0.0.0.2)متغيرات النموذج المقترح الرابع والممثل بـ 

ARDL Bounds Test   
Date: 10/20/16   Time: 10:47   
Sample: 1982 2014   
Included observations: 33   
Null Hypothesis: No long-run relationships exist 

     
     

Test Statistic Value k   
     
     

F-statistic  6.029241 4   
     
     
     

Critical Value Bounds   
     
     

Significance I0 Bound I1 Bound   
     
     

10% 2.45 3.52   
5% 2.86 4.01   
2.5% 3.25 4.49   
1% 3.74 5.06   

     
     
     

Test Equation:    
Dependent Variable: D(LNPIB)   
Method: Least Squares   
Date: 10/20/16   Time: 10:47   
Sample: 1982 2014   
Included observations: 33   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(LNTOIMP) -0.030896 0.022294 -1.385840 0.1780 
D(LNTOIMP(-1)) 0.086799 0.025289 3.432335 0.0021 

C 3.497233 0.887167 3.942023 0.0006 
LNL(-1) 0.199070 0.061758 3.223382 0.0035 
LNK(-1) 0.097147 0.027541 3.527353 0.0016 

LNTOEXP(-1) 0.071497 0.015123 4.727716 0.0001 
LNTOIMP(-1) -0.061640 0.031041 -1.985743 0.0581 

LNPIB(-1) -0.345999 0.091262 -3.791268 0.0008 
     
     

R-squared 0.609873     Mean dependent var 0.028213 
Adjusted R-squared 0.500637     S.D. dependent var 0.023042 
S.E. of regression 0.016283     Akaike info criterion -5.190190 
Sum squared resid 0.006628     Schwarz criterion -4.827400 
Log likelihood 93.63813     Hannan-Quinn criter. -5.068122 
F-statistic 5.583092     Durbin-Watson stat 1.486003 
Prob(F-statistic) 0.000584    

     
     

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

 

 

للكشف عن االرتباط  LMنتائج اختبار ) : 124(الجدول 
 ADFمن اختبار  3الذاتي بين االخطاء على نموذج  الصيغة 

 .(퐓퐎퐢퐦퐩	퐋퐧)على سلسلة 

  

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

 ARDL(1.0.0.0.2)نتائج تقدير ): 125(الجدول  
والذي يعد أفضل نموذج للفجوات الزمنية المزعة والمتعلقة 

 . 11بالنموذج المقترح 

 

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 
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نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ ومعامالت ) : 127(الجدول  
 . 11األجل الطويل للنموذج المقترح 

  

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

 

للكشف عن االرتباط  LMنتائج إختبار ) : 128(الجدول 
 11الذاتي بين االخطاء في النموذج 

  

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

 

للكشف عن مدى  ARCHنتائج إختبار ) : 129(الجدول 
 11ثبات تباين حد الخطأ في النموذج 

  

  .Eviews9خمرجات برنامج : المصدر 

  .Eviews9رنامج 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

 : الملخص 

يهدف هذا البحث إىل معرفة أثر ترقية االستثمار على النمو االقتصادي يف اجلزائر، وكذا لتشخيص أداء االقتصاد اجلزائري 
والبحث عن سبل تنويع مصادر دخله وإخراجه من التبعية الكبري لقطاع احملروقات ، وقد مت استخدام أسلوب النمذجة القياسية 

وذلك لتحديد أهم مصادر النمو ) ARDL(للفجوات الزمنية املبطأة املوزعة  دار الذايتاالحنمنهجية مناذج باالعتماد على 
أسلوب حتليل املدخالت واملخرجات لتحديد على االقتصادي يف اجلزائر ومدى استجابته للتغريات احلاصلة فيها،  كما اعتمدنا 

تتخذ كأقطاب منو بك االقتصادي يف اجلزائر، وذلك لواليت هلا القدرة على تعميق درجة التشا 2014القطاعات الرائدة لسنة 
وقد أظهرت النتائج احلصول على ثالث قطاعات رائدة هلا القدرة على رفع درجة   تعطى هلا األولوية يف اخلطط التنموية،

اع املياه والطاقة، أما التشابك األمامي واخللفي، يتصدرها قطاع صناعة اخلشب والورق والفلني مث يليه قطاع املناجم واملقالع مث قط
النمذجة القياسية فقد توصلنا من خالهلا إىل ثالثة مناذج مقبولة، وباستثناء استجابة النمو االقتصادي للتغريات يف مؤشر الرعاية 

عليم أظهرت باقي النتائج عدم استجابته للتغريات يف كل من االنفاق على الت) ممثلة مبؤشر العمر املتوقع عند الوالدة(الصحية 
وعدم استجابته للتغريات احلاصلة يف امجايل ) حسب منوذج أول(وإمجايل تراكم رأس املال الثابت احلقيقي للصناعات التحويلية 

وعدم استجابته ) حسب منوذج ثاين(عدد العمال وامجايل تراكم رأس املال الثابت احلقيقي ومعدل االنفتاح التجاري على اخلارج 
دد العمال وامجايل تراكم رأس املال الثابت احلقيقي ومعدل الصادرات إىل امجايل الناتج احمللي  ومعدل للتغريات احلاصلة يف ع

  ).  حسب منوذج ثالث(الواردات إىل امجايل الناتج احمللي  

  .االستثمار، النمو االقتصادي، التشابك االقتصادي، القطاعات الرائدة، النمذجة القياسية :الكلمات المفتاحية 

Summary 

This research aims to know the impact of the investment promotion on the economic growth in 
Algeria  and to diagnose the performance of the Algerian economy and search for ways to diversify 
its sources of income and take it out from the large dependence on the hydrocarbon sector, and we 
used the modelling econometrics method based on autoregressive distributed lag model (ARDL) to 
determine the most important sources of economic growth in Algeria and how it is responding to the 
changes that happen, and we also have adopted on the method of input – output ANalysis to specify 
the pioneer sector for the year 2014 and that have the ability to deepen the degree of economic 
interdependence in Algeria to take it as a poles of growth and give them the priority in the 
development plans, the results showed that there are three pioneer sectors have the ability to raise 
the degree of backward and forward interdependence, and they are led by the wood, paper and cork 
sector  followed by the mining and quarrying than water and energy sector , and by using the 
mdelling econometrics method we got a three acceptable models , and with the exception of the 
economic growth that response to the changes in the indicator of health care (represented by life 
expectancy at birth) the remaining results showed no response to the changes for each of the 
expenditure on education or gross fixed capital formation of transformative industries (according to 
the first model) and also it showed no response to the changes in gross workers number, gross real 
fixed capital formation and rate of Trade openness to the outside (according to the second model) 
and finally, it showed no response to the changes in  workers number, gross real fixed capital 
formation and rate exports to the gross domestic product and also in the rate of imports to the gross 
domestic product (according to the third model). 

Keywords : Investment, economic growth, economic interdependence, pioneer sectors, modeling 
econometrics 


