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 .عنها مسؤولية أية ا�لة تتحمل وال آرائهم عن معربة فيها
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  :كلمة العدد

احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، وبعد لقد مت إصدار العدد الثاين من جملة التنمية واالستشراف    

للدراسات والبحوث، بعد أن سبقه يف ذلك العدد األول، رمبا تأخر قليال ولكن كان ذلك الستكمال 

ذا يعترب هذا العدد مبثابة ل ،بعض اإلجراءات القانونية اليت كان البد منها، السيما رقم اإليداع القانوين

ومنه ندعو الباحثني إىل  .االنطالقة احلقيقية للمجلة، واإلصدار املنتظم هلا يف كل سداسي بعون اهللا تعاىل

املسامهة بأحباثهم وأعماهلم يف األعداد القادمة، و�يب بالباحثني قبل تقدمي ورقة للنشر يف جملة، أن يضعوا 

يف اعتبارهم التأكد من امتالك رسالًة واضحة ومنطقية؛ والتنسيق الصحيح للورقة املقدمة، وهذا سعيا 

امل تأثري هلا، والذي يعود بالفائدة على ا�لة والباحثني املسامهني لالتقاء مبحتوى ا�لة والسري إلنشاء مع

  .فيها

يف األخري نتقدم بالشكر إىل كل من ساعد على ختطي خمتلف الصعوبات، وساهم يف تذليل العقبات،    

 .لتخرج هذه ا�لة إىل النور وتستمر يف اإلصدارات بصفة منتظمة
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دراسة قياسية للفترة  العالقة بين التضخم والبطالة ومدى تحقق منحنى فيلبس في االقتصاد الجزائري

 .2015 – 1980الممتدة من 

    : إعداد

  *شلوفي عمير/طالب دكتوراه

  : ملخص

 -  1980املمتدة من  سنحاول يف هذه الدراسة إسقاط األفكار األوىل لفيلبس على االقتصاد اجلزائري للفرتة     

من خالل ربط ظاهرة التضخم بالبطالة، وقد توصلنا يف هذه الدراسة أن البطالة غري مفسرة للتضخم  2015

خالل فرتة الدراسة وعدم حتقق االفرتاضات األوىل ملنحىن فليبس، وعدم حتقق هذه العالقة يرجع باخلصوص إىل 

ال ختضع إىل قوى العرض والطلب يف سوق العمل،  عدم واقعية أرقام البطالة يف اجلزائر، فاليد العاملة يف اجلزائر

وإمنا ختضع إىل اعتبارات أخرى وأهداف أخرى سطر�ا احلكومة اجلزائرية يف ظل األوضاع السياسية املشحونة حتت 

  .عنوان سياسة اإلرضاء

 .التضخم، البطالة، منحىن فيليبس، اليد العاملة، اجلزائر: الكلمات المفتاحية

JEL Classification: E31, E24, C30  

Abstract: 
     We will try  throughthis study, to drop the first ideas of Phillips curve on the 
Algerian economy for the period 1980-2015 by linking the phenomenon 
ofinflation with unemployment, we have found in this study that the 
unemploymentdoesn’texplain inflation during the study period  and that the first 
hypotheses of Phillips curve are not validated. The non validation of 
relationshipis due to the not real is ticunemployment numbers in Algeria, 
because man power in Algeriais not subject to the forces of supply and demand 
in the labormarket, but are subject to other considerations and other objectives 
those are planned by the Algerian government during the unstable political 
situation, whichis titled as the gratification policy.  
Key words: inflation, unemployment, Phillips curve, labour, algeria. 
JEL Classification: E31, E24, C30 

 

    :تمهيد

تعترب قضييت البطالة والتضخم من أهم الظواهر االقتصادية اليت تواجه أّي اقتصاد يف العامل، فمشكليت التضخم 

والبطالة تعترب من املرتكزات األساسية اليت تقوم بتوجيه السياسات والربامج احلكومية وحتاول احلكومة دائما إتباع 
                                                           

  omeyr_chel@yahoo.frزائر، طالب دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية، جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان، اجل*
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شكلتني وتقليل األضرار النامجة عنهما، وقد كانت العالقة بني هاتني سياسات اقتصادية �دف إىل جتنب هاتني امل

املشكلتني حمل اهتمام العديد من االقتصاديني الذين ينتمون إىل مدارس فكرية خمتلفة بداية من الفكر الكالسيكي 

تضخم أن يتّم وحىت الفكر احلديث، وانطالقا من هذا التحليل فإنّه يبدو من الضروري لفهم طبيعة البطالة وال

اعتماد الدراسات القياسية لفهم الظاهرة وفق أبعاد خمتلفة ومعرفة العالقات املسّببة هلا وكيفية تغريها، وهلذا حناول 

دراسة إجياد العالقة املوجودة بني التضخم والبطالة يف اجلزائر من خالل االستعانة بالدراسة القياسية وعليه ميكن 

  :واملتمثلة يف أن نضع اإلشكالية لدراستنا

  ما هي طبيعة العالقة الموجودة بين التضخم والبطالة في الجزائر؟ -

 :فرضيات البحث

  .العالقة بني التضخم والبطالة هي عالقة عكسية - 

  .حتقق عالقة منحىن فيليبس يف اجلزائر - 

 :أهمية الدراسة

االجتماعية املطروحة على الساحة تكمن أمهية الدراسة يف كو�ا تتعرض إلحدى أهم املواضيع االقتصادية و 

العاملية، أال ومها مشكليت البطالة والتضخم،وارتباطهما الوثيق بالواقع االقتصادي واالجتماعي ألي دولة، هذا من 

أمهية التقنيات الكمية يف التحليل  فان اختيار هذا املوضوع يرجع باألساس أيضا إىل جهة،ومن جهة أخرى

  .القياسية ما بن املتغريات باستعمال الطرق القياسية العالقات اداالقتصادي، واىل أمهية إجي

  :المنهج المستخدم في الدراسة

لإلطار  باملنهج الوصفي عند التطرق سنستخدم خليطا من املناهج املعتمدة يف الدراسة االقتصادية،بداية

لظاهرتني يف اجلزائر، مث بعد ذلك يتم النظري لظاهرة التضخم والبطالة، اىل استخدام املنهج التحليلي عند حتليل ا

 .استخدام منهج دراسة احلالة من خالل قياس العالقة السائدة بني التضخم والبطالة

I- الدراسات السابقة:  

هدفت الدراسة إىل حتليل العالقة بني ظاهريت التضخم والبطالة يف : 1)2014(قنوني حبيب واخرون  -1

جلراجنر ومنوذج االحندار اخلطي البسيط،  ستخدام اختبار السببيةبا 2013-1990االقتصاد اجلزائري خالل 

 كما أن معادلة منحىن فيلبسبني البطالة والتضخم، وأظهرت النتائج املتوصل إليها عدم وجود عالقة سببية

هلذه العالقة، وبذلك عدم وجود أي عالقة  وامليدانية غري متسقة مع املنطلقات النظرية اجلزائرية باملعطيات

 .اقتصادية ذات داللة إحصائية تربط بني املتغريين حمل الدراسة

حول  فيلبس هذه الدراسة حاولت تطبيق مفهوم منحىن: 2)2014(علي الحسن محمد نور زروق  -2

 2000-1984العالقة بني معدل تضخم األجور اإلمسية، البطالة، ومعدل منو األسعار يف السودان للفرتة
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االقتصادية اليت  ، وكانت النتائج املتوصل إليها متسقة مع النظرية)OLS(صغرى طريقة املربعات ال باستخدام

بني مستوى منو األسعار  وجود عالقة عكسية بني معدل البطالة واألجور، وكذلك تعكس وجود عالقة عكسية

 . واألجور احلقيقية

3-Fumitaka Furuoka and Qaiser Munir )2014(
 بنية للعالق  ياجتريب حتليال أجرى الباحثني: 3

فيليبس خالل الفرتة  منحىن الختبار) ECM(اخلطأ  تصحيح ماليزيا،باستخدام منوذج يف والتضخم البطالة

 معدل بني توازن عكسية ، والنتيجة املتوصل إليها من خالل هذه الدراسة هي وجود عالقة2004- 1975

 نتائج املتغريين أشارت بني العالقة لدراسة شرتكامل التكامل ماليزيا،فمن خالل اختبار يف التضخم ومعدل البطالة

  .التضخم معدل اىل البطالة معدل من القصري واملدى الطويل املدى سليب يف تأثري وجود اىل

II- اإلطار النظري للتضخم والبطالة  

  :مفهوم التضخم -1

، وهذا هو التعريف 4»منالتضخم هو االرتفاع املستمر يف املستوى العام ألسعار السلع واخلدمات عرب الز « 

ومها ضرورة  العام والشائع له، وبالتايل فإنه لكي يكون هناك تضخم يف ا�تمع البّد من توفر شرطني أساسيني

ارتفاع أسعار معظم السلع واخلدمات يف ا�تمع مبا يضمن ارتفاع املستوى العام لألسعار،وأن يتسم االرتفاع يف 

 .5ستمرارية، أي يكون على املدى الزمين الطويلاملستوى العام لألسعار بصفة اال

زيادة اإلنفاق االستهالكي واالستثماري، االرتفاع : وقد تعددت اآلراء حول العوامل املسببة للتضخم لعل أمهها

 .اخل...يف معدالت األجور، التوسع يف فتح االعتمادات من قبل املصارف، اختالل اهليكل اإلنتاجي 

جتاهات التضخمية مبدى حتكم الدولة يف جهاز االئتمان، ومراقبتها حلركات املستويات وتتحّدد بعض أنواع اال

لعل أبرزها تقسيمه  6ملعيار أنواع عديدة من االجتاهات التضخميةاالعامة لألسعار، حيث تنطوي حتت ظل هذا 

  :من حيث سرعته أو معدله وهو ينطوي على ثالثة أنواع هي

  .رتفع فيه األسعار ببطء وبشكل مستمرالتضخم الزاحف وهو تضخم ت - أ

  .التضخم العنيف وهو ميكن أن يتولد من التضخم الزاحف، ولكن يكون أكثر عنفا وأقوى درجة - ب

التضخم اجلامح وهو أخطر أنواع التضخم، وفيه ترتفع األسعار مبعدالت كبرية جدا، وتتناقص قيمة  - ج

  .هة جدا، ويرتتب عليه يف النهاية ا�يار النظام النقديالعملة إىل درجة تصبح فيها زهيدة وذات قيمة تاف

  مفهوم البطالة -2

 فيه، وراغب العمل، على قادر هو من كل" :بأنه العمل عن العاطل )OIT(  الدولية العمل منظمة تعرف

 رئيسيني نوعني بني التمييز ميكن كما ،7"جدوى دون ولكن السائد، األجر مستوى عند ويقبله عنه، ويبحث

  :مها متعددة فرعية أنواع حتتهما يندرج بطالة،لل
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 وظائف، أية يشغلون وال العمل على قادرين أفراد وجود يف السافرة البطالة تتمثل ):الصريحة( السافرة البطالة

 البطالة :مها السافرة للبطالة نوعني بني التمييز وميكن صفرا، وإنتاجيتهم صفرا، هلم العمل وقت يكون وبالتايل

 يف هلم متاحة عمل فرص جيدون وال عنه ويبحثون فيه والراغبني العمل على القادرين األفراد تتضمن واليت اريةاإلجب

 هذا أن غري وإرادته اختياره مبحض العامل فيها يتعطل اليت احلالة هي اليت االختيارية البطالةو ،8السائدة األجور ظل

  .9ا�تمع يف العمل قوة حساب ضمن يدخل ال البطالة من النوع

 يتأثر ال حبيث للعمل، الفعلية احلاجة عن العاملة القوى حجم زيادة إىل املقنعة البطالة تشري :المقنعة البطالة

 يف أ�ا ظاهريا تبدو العاملة الفئة هذه أن مبعىن العاملة، القوى حجم يف الزائد اجلزء ذلك عن االستغناء مت لو اإلنتاج

  .لإلنتاج إضافة أي تقدم ال فعليا ولكنها عمل، حالة

  تحليل العالقة بين البطالة والتضخم3-

عندما استعادت دول غرب أوربا عافيتها االقتصادية بعد عمليات إعادة البناء يف عامل ما بعد احلرب العاملية 

عدد  الثانية، بدأت مشكلة التضخم يف الظهور يف الوقت اليت تراجعت فيه بالفعل معدالت البطالة، ومن هنا بدأ

 .10من االقتصاديني يهتمون بدراسة العالقة بني البطالة والتضخم

  منحني فيليبس1-3

سنة  Irving Fischerلقد كان أول من تطرق إىل هذه العالقة بشكل واضح املفكر النيوكالسيكي 
 Sultanو 1955سنة  Brown، ومت رسم هذه العالقة يف األخري يف شكل بياين بواسطة كل من 111926

  .1957 سنة

  تحليل منحنى فيليبس1-1-3

دراسة مهمة يف  1958األستاذ مبدرسة لندن لالقتصاد يف عام ) Philips(يف هذا السياق نشر الربوفيسور 

العالقة بني البطالة ومعدالت تغري األجور النقدية يف اململكة املتحدة خالل : "حتت عنوان Economicaجملة 

ذه الدراسة إىل وجود عالقة إحصائية قوية بني نسبة العاطلني إىل ، وقد توصل يف ه"1957-1861الفرتة 

  .12إمجايل السكان ومعدل التغري يف أجور الساعة للعامل

وضح فيليبس أن معدل التغري يف األجور الكلية ومعدل البطالة يكونان عالقة عكسية حيث أنه يف ظل 

تايل يزداد الطلب على العمال ويزداد مستوى ظروف الرواج يزداد الطلب الكلي على السلع واخلدمات وبال

التوظيف ويقل معدل البطالة، ويف نفس الوقت تزداد األجور، ومن مت الدخول والطلب على السلع وبالتايل ترتفع 

 .13األسعار، وحيدث العكس يف حاالت الركود والكساد
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 سولو -عالقة التضخم بالبطالة لسام ولسون2-1-3 

نتائج " روبرت سولو"و" بول سام ولسون"اما كبريا لعالقة فيليبس إال بعد عرض مل يويل املنظرون اهتم

واليت نشرتفي ا�لة  1959أعماهلما يف الندوة الثانية والسبعني للجمعية االقتصادية األمريكية يف ديسمرب 

بني معدل  ، وانتهيا إىل أنه ال توجد فقط عالقة عكسية1960يف مايو  Economicaاالقتصادية األمريكية 

البطالة ومعدل التغري يف األجر النقدي وإمنا أيضا توجد عالقة عكسية بني معدل التضخم ومعدل البطالة، 

  .14وسرعان ما أصبحت هذه العالقة معروفة على نطاق واسع حتت مصطلح منحىن فيليبس

  لمنحنى فيليبس ) M. Friedman فريدمان(تحليل النقديين  32-

حىن فيلبس وصف ميلتون فريدمان منحىن فيليبس بأنه مضلل متاما، ألن احملور الرأسي فيه يف نقده الشهري ملن

يشري إىل معدل األجر االمسي بدال من أن يشري إىل معدل األجر احلقيقي، ويعتقد فريدمان أن سبب هذه 

األجور االمسية تكون املشكلة هو أن فيلبس قد أخذ باالفرتاض الكينزي الذي ينص على أن التغريات املتوقعة يف 

مساوية للتغريات املتوقعة يف األجور احلقيقية،وافرتض فريدمان أن يشري احملور الرئيسي يف منحىن فيليبس إىل معدل 

  .مطروحا منه املعدل املتوقع لتغري األسعار التغري يف األجور االمسية

التضخم هي ظاهرة قصرية األجل ووفقا لتحليل فريدمان فان العالقة العكسية بني معدل البطالة ومعدل 

وليست طويلة األجل، حيث يرتتب على زيادة الطلب الكلي ارتفاع مستوى األسعار مبعدالت تفوق معدل ارتفاع 

األجور النقدية ومن مث تنخفض مستويات األجور احلقيقية للعمال معاحملافظة على مستويات مرتفعة من الناتج 

ما األجل الطويل فإن األفراد يتوقعون استمرار ارتفاع األسعار بناءا على والتوظيف وذلك يف األجل القصري، أ

املعدالت اليت سادت يف الفرتات السابقة من التضخم، ولذا يطالبون برفع أجورهم النقدية وبالتايل ينتقل منحىن 

ك أن فيلبس يف األجل القصري الذي يكون سالب امليل إىل أعلى عند نفس مستوى التوظيف، وخالصة ذل

منحىن فيلبس يف األجل الطويل يأخذ خطا رأسيا عند معدل البطالة الطبيعي وبالتايل ال تكون هناك أي عالقة 

  .15بني معدل البطالة ومعدل التضخم يف األجل الطويل

-III نمذجة قياسية للعالقة الموجودة ما بين التضخم والبطالة  

1-III  منحنى فيلبس  

  ى التضخمنموذج انحدار البطالة عل -1

كانت هناك عدة دراسات تبحث عن مدى حتقق العالقة العكسية ما بني البطالة والتضخم وما هو أحسن 

، )1996( Clark,Lixston، ومن هذه الدراسات جند )خطي أو أسي حمدب(منوذج لتقدير هذه العالقة 

هو ) حمدبأسي (، فتوصلوا أن النموذج غري اخلطي )1997(laxtonetDebelle، )1997( جوردن

  :16األحسن لتفسري هذه العالقة والصيغة اجلربية له هي
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  :بإدخال اللوغاريتم النيبريي على النموذج السابق تصبح لدينا الصيغة التالية

  

معدل البطالة ،)سنويا(%ميثل معدل التضخم باألسعار اليت يدفعها املستهلكون  حبيث أن

  .اخلطأ العشوائي معلمتا النموذج،  ، )سنويا(%

 6وذلك باالستعانة بربنامج MCDيتم االعتماد على طريقة املربعات الصغرى  βوαولتقدير معلميت النموذج 

Evies:  

  

  الدراسة االقتصادية واإلحصائية للنموذج المقدر -2

بالعالقة بني التضخم والبطالة، البد من إجراء جمموعة لدراسة مدى صالحية النموذج القياسي املقدر واخلاص 

من االختبارات ملعرفة مدى صالحية النموذج من منظور منطق النظرية االقتصادية ومدى صالحيته من الناحية 

  .اإلحصائية، وبعد قبوله يتم اختباره من الناحية القياسية

2-III منحنى فيلبس المطور  

قة العكسية بني البطالة والتضخم هي ظاهرة قصرية األجل، فمن أجل مسايرة وفقا لتحليل فريدمان فإن العال

  : هذه األفكار اجلديدة لعالقة منحىن فليبس على اقتصاد أي دولة، يتم تقدير العالقة منحىن فليبس املطورة التالية

  

 معلمات النموذج، املعدل املتوقع للتضخم،  معدل البطالة، ميثل معدل التضخم،حبيث أن

  .اخلطأ العشوائي

ونشري هنا أن التوقعات التضخمية تكون متكيفة مع التضخم املستقبلي من طرف اجلمهور، وبافرتاض أن 

ر منوذج منحىن ، جيب علينا تقدي)t- 1(التوقعات التضخمية املستقبلية تكون مساوية لتضخم الفرتة السابقة 

  :Eviews 6فليبس املطور التايل باالستعانة بربنامج 

. 
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-IVنمذجة قياسية للعالقة الموجودة ما بين التضخم والبطالة في الجزائر  

1-IV منحنى فيلبس في الجزائر  

  )2015- 1980(التضخم والبطالة في الجزائر خالل الفترة -1

عدالت البطالة والتضخم يف اجلزائر خالل الفرتة الذي يوضح لنا تطور م) 01(من خالل الشكل رقم 

نالحظ أنفي فرتة الثمانينيات العالقة بني البطالة والتضخم هي عالقة طردية، حيث جند أن )1980-2015(

ارتفاع معدالت التضخم يقابله ارتفاع يف معدالت البطالة، يف حني جند انه التسعينات وجود عالقة عكسية بني 

شهدت اخنفاضا متتاليا يف معدالت التضخم  اليت ن لعالقة فيلبس أن تتحقق خالل هذه الفرتةاملتغريين لذا ميك

، ويف املقابل عرفت معدالت البطالة إرتفاعا %0,33بــ  2000وسجلت أدىن قيمة له خالل فرتة الدراسة سنة 

، ويف بقية السنوات املوالية اىل غاية %29,50متصاعدا وكبريا وصلت إىل أعلى قيمة هلا ويف نفس السنة بلغت 

ضخم استقرار نوعي مع مواصلة معدالت البطالة اخنفاضها املستمر كنتيجة لسياسة عرفت معدالت الت 2013

عرفت معدالت البطالة  2014التشغيل اليت إنتهجتها الدولة اجلزائرية خالل هذه الفرتة، إال انه بداية من سنة 

املتتالية يف أسعار  بسبب السياسة اليت اتبعتها احلكومة ملواجهة االخنفاضات %11ارتفاعا جديدا جتاوز عتبة 

احملروقات وذلك عن طريق جتميد عمليات التوظيف خاصة يف القطاعات العمومية االكثر استقطابا لليد العاملة، 

، واملالحظ يف حالة اجلزائر أن أسعار السلع الغذائية ال حتكمها 2015أما معدل التضخم فعاود االرتفاع يف سنة 

جية، فاألسعار تعرف ارتفاعا بنسبة معينة سنويا غري أ�ا ال تكون قوى داخلية بقدر ما حتكمها قوى خار 

حمسوسة، أما إذا حصل وأن عرف سعر السلع الغذائية يف السوق الدولية تقلبات حنو االرتفاع فال حمالة أنه سيؤثر 

لتبعية اخلارجية على االسعار احمللية بالزيادة، وبالتايل فان طبيعة التضخم يف اجلزائر هو تضخم مستورد كنتيجة ل

  . سواء من حيث السلع االستهالكية او من حيث السلع الوسيطية اليت تدخل يف العملية اإلنتاجية

  تقدير العالقة بين البطالة والتضخم -2

وذلك بعد االستعانة بربنامج  MCDاعتمدنا على طريقة املربعات الصغرى  α،βلتقدير معلميت النموذج     

6 Eviesونلخصها يف املعادلة التالية) 01(النتائج املبينة يف اجلدول رقم  ، وحتصلنا على:  

 

  الدراسة االقتصادية واإلحصائية للنموذج المقدر -3

 الدراسة االقتصادية*

يظهر منوذج منحىن فيلبس باملعطيات اجلزائرية عدم توافقه مع افرتاضات النظرية االقتصادية، فمعامل البطالة 

 ته موجبة ما يدل على وجود عالقة طردية بني معدل البطالة ومعدل التضخم، وهذا نقيض ما جاء بهإشار  )(

  .املتغريين منحىن فيلبس الذي ينص على وجود عالقة عكسية مابني
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  الدراسة اإلحصائية*

صائية نقول أن معدل البطالة ليس له معنوية إح لتقييم معنوية معامل النموذج tإحصائية ستودنت باستخدام

ملعامل  احملسوبةt نالحظ  )β(يف تفسري معدل التضخم،حبيث أن معامل البطالة % 5عند مستوى معنوية 

) البطالة(،وبالتايل فإن املتغري املستقل هي اقل من القيمة اجلدولية  )β(البطالة 

 ).التضخم( ليس له أي تأثري على املتغري التابع

خنلص اىل عدم حتقق افرتاضات منحىن فليبس على االقتصاد اجلزائري املرتكز على  من خالل ما سبق

الفرضيات الكينزية السائدة يف ذلك الوقت، وهذه النتيجة توافق ما توصل إليه حتليل فريدمان الذي أشار إىل أن 

  .جلعالقة منحىن فيلبس هي ظاهرة قصرية األجل وليست طويلة األ

، وبغية )2001- 1993(وهنا ميكن أن نشري إىل أن الفرتة اليت ميكن فيها أن تتحقق عالقة فيلبس هي 

قمنا بتقديرها خالل هاته الفرتة كما هو مبني يف اجلدول رقم  حتسني النتائج والوصول إىل متثيل أفضل هلذه العالقة

  :وامللخص يف املعادلة التالية) 02(

  

قتصادية واإلحصائية والقياسية للنموذج املقدر ميكننا قبوله، فمن الناحية االقتصادية استوىف من خالل الدراسة اال

شروط النموذج األويل لفيلبس فلقد وجدنا أّن البطالة ترتبط بالتضخم بعالقة عكسية وبقيمة سالبة، أما من 

لفرتة مرحلة خاصة مر �ا االقتصاد الناحية اإلحصائية والقياسية فإّن النموذج مقبول على العموم، ومتثل هذه ا

اجلزائري حيث شهدت إبرام اجلزائر اتفاقية التعديل اهليكلي مع صندوق النقد الدويل اليت إجنر عنها ختفيض قيمة 

العملة احمللية وإعادة جدولة الديون اخلارجية، حيث فرض ذلك على احلكومة اجلزائرية إتباع سياسة نقدية 

على األجور والتقشف يف عملية اإلنفاق احلكومي فأدى ذلك بالضرورة إىل تفاقم  انكماشية من خالل الضغط

  . مشكلة البطالة واخنفاض معدالت التضخم

2-IV منحنى فيلبس المطور  

افرتض فريدمان أن تعديل األجور النقدية ال يتم بشكل دائم وإمنا مبرور فرتة زمنية معينة، خالل هذه املدة ال 

العمل التنبؤ مبقدار الزيادة اليت حتصل يف األسعار وبالتايل فإن املتغري السعري الذي ينبغي  ميكن للعمال وأصحاب

أن يؤِخذ بعني االعتبار يف منوذج فليبس هو معدل التضخم املتوقع وليس الفعلي، ومن أجل معرفة مدى قدرة هذه 

ك بافرتاض أن التوقعات ، وذل)2015-1980(املعادلة على تفسري ظاهرة التضخم خالل فرتة الدراسة 

، وجب علينا تقدير منوذج منحىن فليبس )t- 1(التضخمية املستقبلية تكون مساوية لتضخم الفرتة السابقة 

وهي ملخصة يف ) 03(وحتصلنا على النتائج املبينة يف اجلدول رقم  Eviews 6املطور، باالستعانة بربنامج 

 :املعادلة التالية
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  صائية للنموذج المقدر الدراسة االقتصادية واإلح

  التفسير االقتصادي للنموذج  -1

فان إشارته سالبة، أي أن هناك عالقة عكسية ما بني البطالة والتضخم، وتتفق هذه بالنسبة ملعامل البطالة 

النتيجة مع منطق النظرية االقتصادية وافرتاضات منحىن فليبس، وختالف صاحب فكرة التوقعات التضخمية 

، حيث أن ارتفاع معدل البطالة بوحدة واحدة يؤدي إىل )بالنسبة للمعطيات اجلزائرية(االقتصادي فريدمان 

  . له معنوية اقتصادية) β(وحدة، هنا ميكن أن نقول أن املعامل ) -0,053620(اخنفاض معدالت التضخم بــ 

ي ان التوقعات التضخمية املستقبلية ، أ)1(فهو اصغر من قيمة ) λ(أما بالنسبة ملعامل التوقعات التضخمية 

اخنفاض (هلا أثر كبري على التضخم، ففي هذه احلالة فإن العمال كلما رأوا أن هناك إرتفاع يف معدالت التضخم 

يضغطون على أرباب أعماهلم ويطالبون برفع أجورهم النقدية وهذا من شأنه أن يزيد يف معدالت ) القدرة الشرائية

ذا املعامل أصغر من الواحد فهذا يعين أن التوسعات النقدية تكون ضرورية لتعميم التضخم، أما عن أن ه

  . التضخم

  التفسير اإلحصائي للنموذج -2

ليس له معنوية ) β(نقول أن معامل البطالة  لتقييم معنوية معامل النموذج tإحصائية ستودنت باستخدام

قيمة إحصائية  الل فرتة الدراسة، حبيث انعلى تفسري معدل التضخم خ% 5إحصائية عند مستوى معنوية 

ولدينا أدىن مستوى معنوية لــ  أقل من القيمة اجلدولية  ستودنت احملسوبة ملعامل البطالة

)β(0,8789يساوي =PV  أي أن املتغري املستقل %5أكرب من ،)ليس له تأثري على املتغري التابع ) البطالة

ذا يعين أن النموذج املتحصل عليه غري جيد فمعدالت البطالة كما توصلنا يف النموذج السابق غري ، وه)التضخم(

  .مفسرة للتغريات اليت حتدث يف التضخم يف اجلزائر

من هنا ميكن اإلشارة إىل أن الطريقة اليت يتم من خالهلا حساب معدالت البطالة يف اجلزائر جتعل من هذا 

لبطالة يف اجلزائر وخاصة يف السنوات األخرية تتميز بأ�ا بطالة مقنعة، فاليد العاملة يف النموذج صعب التحقيق، فا

اجلزائر ال ختضع إىل قوى العرض والطلب يف سوق العمل، وإمنا ختضع إىل اعتبارات أخرى وأهداف أخرى سطر�ا 

ء، فمن الناحية اإلحصائية احلكومة اجلزائرية يف ظل األوضاع السياسية املشحونة حتت عنوان سياسة اإلرضا

للمتغريات الكلية لالقتصاد الوطين نالحظ أرقام مذهلة يف تراجع نسبة البطالة، واخنفاض معدالت التضخم، 

وزيادة االحتياطات من العملة الصعب، إال أنه من الناحية االجتماعية فهناك غري ذلك من قضايا الفساد، الفقر، 

 .  اخل...ينعدم العدالة يف توزيع الدخل الوط
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V- النتائج والتوصيات: 

  :بعد دراستنا هذا املوضوع والوقوف عند خمتلف اجلوانب اليت تشكل أهم معامله توصلنا إىل النتائج التالية

تعترب اجلزائر من إحدى الدول النامية اليت عانت العديد من املشاكل االقتصادية واالجتماعية املتعاقبة،  - 

عمارية وتعاقب احلكومات والعشرية السوداء، ويضاف على ذلك السياسات االقتصادية ابتداءا من احلقبة االست

املتبعة من طرف صانعي القرار باالعتماد املفرط على اجلباية البرتولية مما جعل االقتصاد الوطين أكثر عرضة 

ة صندوق النقد الدويل لالزمات البرتولية واالقتصادية، وأكثر عرضة لتدخالت املنظمات العاملية وباألخص سياس

أهم املشاكل اليت عانت منها  اليت أرهقت كاهل االقتصاد بالديون وتفاقم البطالة يف ا�تمع،أيضًا من 1993

التحرير االقتصادي واخلصخصة، ٕوإمهال القطاع الزراعي، وبالتايل فإن مشكلة البطالة والتضخم هي إمتداد  اجلزائر

�تم بفرض األمن واإلستقرار االقتصادي، األمر الذي  واليت حتتاج إىل حلول نفا�موعة من األسباب اليت ذكرت أ

  .التنمية االقتصادية سيؤدي إىل إحداث عملية

بالرغم من اإلمكانيات املسخرة واجلهود والتدابري املتخذة للحد من ظاهرة البطالة يف اجلزائر تبقى اآلليات  - 

كافية تشو�ا تعقيدات قانونية وإدارية، فضال عن عدم قدرة الشباب   املعتمدة يف ظل إسرتاتيجية التشغيل غري

البطال يف االندماج والتكيف مع احللول املقرتحة من قبل احلكومة سواء لبطئ اإلجراءات املتخذة لإلستفادة من 

  . القروض وتعقيدا�ا وافتقار الشباب لروح املبادرة

حيث يوضح تقييم النتائج  2015- 1980جلزائر خالل الفرتة إن تقدير عالقة فليبس ال يتطابق مع واقع ا - 

ضعفها من الناحية االقتصادية، اإلحصائية والقياسية، ويعود السبب يف ذلك إىل انتفاء عالقات العمل من شروط 

ق املنافسة وحرية التنقل بالنسبة لرأس املال والعمل إضافة إىل معوقات تفاعل قوى العرض والطلب النامجة عن تطبي

  .سياسة تشغيل وأجور اجتماعية، وتطبيق سياسة تشغيل اجتماعية تعتمد على مبدأ اإلرضاء وحلول ترقيعية

متثل أحسن متثيل لعالقة فليبس يف االقتصاد اجلزائري أين عملت الدولة يف إطار تطبيق  2001- 1990الفرتة  - 

واألجور وتطبيق جمموعة من اإلجراءات  الرواتب برامج التعديل اهليكلي على مكافحة التضخم من خالل تقليص

العمومية كتقليص ساعات العمل وختفيض سن اإلحالة على التقاعد من  للحفاظ على التوازن املايل للمؤسسات

  .خالل توسيع نظام التقاعد املسبق يف املؤسسات واإلدارات العمومية

  :وقد خلصنا خالل حبثنا هذا اىل جمموعة من التوصيات أمهها

ل على توفري قاعدة بيانات وإحصاءات دقيقة عن سوق العمل وتوحيد مصادر اإلحصائيات الرمسية العم - 

 .بإسنادها إىل هيئة رمسية واحدة

التحكم يف حجم النفقات بإتباع سياسة مالية رشيدة لتقليص معدل التضخم والتحكم يف كتلة األجور،  - 

  .لتقدمي وتقييم الدراسات واالقرتاحات اخلاصة بسياسة األجورباإلضافة إىل إنشاء هيئات خاصة ملراقبة املداخيل و 

ضرورة إعطاء األمهية الكافية للدراسات القياسية والتحليلية ملختلف الظواهر االقتصادية بإنشاء خمابر خاصة  - 

   .وأخذ نتائجها مبحمل اجلد مع حماولة تطوير وسائل التحليل القياسي من جانبنا كمحللني اقتصاديني
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  إستراتيجية الطاقة البيئية المتجددة في الجزائر

  :إعداد

  . *طالب فاطمة.أ

  .**يوسفي رشيد.  د

 

  : الملخص

يهدف هذا البحث اىل تسليط الضوء على اقتصاديات الطاقات املتجددة كأحد وسائل محاية البيئة والوقوف 

يد للطاقة االحفورية وعليه البد من التطرق على اسرتاتيجيات الطاقات املتجددة يف اجلزائر باعتبارها البديل الوح

ملصادر متويل التنمية يف حال نضوب هذه االخرية، ومت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي وهذا من خالل 

  .وصف اجلوانب املتعلقة مبوضوع الطاقات املتجددة قصد التعرف على خمتلف البدائل الطاقوية يف اجلزائر

اجلزائر تسارع يف االنتقال حنو اقتصاد الطاقات املتجددة عن طريق مجلة من وخلصت الدراسة إىل ان 

  .االسرتاتيجيات، إال أن املشاريع ا�سدة تبقى غري كافية لتلبية حاجات السوق الوطنية

  .الطاقة املتجددة، البيئة، اجلزائر، الطاقة االحفورية، االسرتاتيجية الطاقوية: الكلمات المفتاح 

  

Abstract: 

     The aim of this research is to highlight the economics of renewable energies 
being one of the means of protecting the environment and to discuss renewable 
energy strategies in Algeria as the only alternative to fossil energy. Therefore, it 
is necessary to address the sources of finance for development in case of fossil 
energy depletion. The analytical descriptive approach was adopted by describing 
the aspects related to the subject of renewable energies in order to identify the 
various energy alternatives in Algeria. 

      The study concluded that Algeria is accelerating the transition to the 
renewable energy economy through a number of strategies, but the embodied or 
existing projects are still insufficient to meet the needs of the national market. 

Key words : Renewable Energy, Environment, Algeria, Fossil Energy, Energy 
strategy.  
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  : مقدمة

تعترب الطاقات املتجددة أحد أهم البدائل املتاحة لتحقيق التنمية االقتصادية املستدامة، إذ تشكل إمدادا�ا 

عامال أساسيا يف دفع عجلة اإلنتاج وحتقيق االستقرار والنمو يف حال نضوب نظري�ا التقليدية، مما يوفر فرص 

واحلد من الفقر عرب العامل، واجلزائر كغريها من الدول تسارع يف العمل الدائم ويساهم يف حتسني مستويات املعيشة 

االنتقال حنو اقتصاديات الطاقات املتجددة عن طريق مجلة من االسرتاتيجيات اليت �دف إىل حتقيق املكاسب 

ها والعمل االقتصادية واالستقرار االجتماعي والتوازن البيئي من خالل آلية ترشيد استخدام الطاقات الناضبة وتثمين

على إحالهلا مبصادر الطاقات البديلة، هذا األمر الذي أثبت جناعته االقتصادية لتوفر هذه املصادر حمليا، وإمكانية 

  . مسامهتها يف متكني الفقراء من خالل ضمان أمن إمدادات الطاقة واحملافظة على مواد الرتبة لألجيال القادمة

اجلة موضوع اسرتاتيجية الطاقة البيئية املتجددة يف اجلزائر من خالل طرح من خالل ما سبق، ميكننا مع: االشكالية

  :االشكالية التالية

  ما هي االستراتيجية الطاقوية التي تتبناها الجزائر لالنتقال نحو اقتصاد الطاقات المتجددة؟

  :لإلجابة املؤقتة على سؤال البحث قمنا بصياغة الفرضية التالية: الفرضية

اعان اخلاص والعام على تسريع وترية تنفيذ الربامج اليت ستوفر الطاقة من املصادر املتجددة مبختلف يعمل القط   

  .انواعها

  :�دف من خالل هذه الدراسة اىل: هدف البحث

  .تسليط الضوء على اقتصاديات الطاقات املتجددة كأحد وسائل محاية البيئة -   

  .التعرف على الطاقة البديلة يف اجلزائر -   

  .التعرف على برامج و مشاريع الطاقة املتجددة يف اجلزائر -   

اتبعنا لدراسة هذا املوضوع املنهج الوصفي التحليلي وهذا من خالل وصف اجلوانب املتعلقة : المنهج المتبع

  .مبوضوع الطاقات املتجددة قصد التعرف على خمتلف البدائل الطاقوية يف اجلزائر

  :ث اىل حمورين رئيسينيمت تقسيم البح :هيكل البحث

  .الطاقة البيئية والطاقة املتجددة -   

  . الطاقة البديلة لتحقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر -   
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 الطاقة البيئية والطاقة المتجددة : المحور األول

خيتص هذا اجلزء من البحث يف عرض مفهوم وأمهية الطاقة املتجددة، مث سيتم التعرف على ثورة الطاقة 

املستدامة يف االقتصاد العاملي اجلديد، والتطرق السرتاتيجيات الطاقة املتجددة لقطاعات التنمية االقتصادية 

  .املستدامة

  :  مفهوم الطاقة المتجددة  -1

الطاقة املتجددة هي الطاقة اليت حنصل عليها من خالل تيارات الطاقة اليت يتكرر وجودها يف الطبيعة على حنو 

ي بذلك على عكس الطاقات غري املتجددة املوجودة غالبا يف خمزون جامد يف األرض ال ميكن تلقائي ودوري، وه

وتعرف خمتلف اهليئات الدولية واحلكومية الناشطة يف جمال  1.اإلستفادة منها إال بعد تدخل اإلنسان إلخراجها

  :احملافظة على البيئة الطاقة املتجددة كما يلي

تتشكل الطاقة املتجددة من مصادر الطاقة الناجتة عن مسارات الطبيعة : (IEA)تعريف وكالة الطاقة العاملية  -

 2.التلقائية كأشعة الشمس والرياح، واليت تتجدد يف الطبيعة بوترية أعلى من وترية استهالكها

الطاقة املتجددة عبارة عن طاقة ال يكون  مصدرها : (UNEP)تعريف برنامج األمم املتحدة حلماية البيئة  -

ون ثابت وحمدود يف الطبيعة، تتجدد بصفة دورية أسرع من وترية استهالكها، وتظهر يف األشكال اخلمسة خمز 

  3.الكتلة احليوية، أشعة الشمس، الرياح، الطاقة الكهرومائية، وطاقة باطن األرض: التالية

   :أهمية الطاقة المتجددة -2

ئيسية للطاقة العاملية خارج الطاقة األحفورية وهناك تشكل كل من الطاقة املتجددة والطاقة النووية املصادر الر 

اهتمام عاملي كبري �ذين املصدرين كمصادر مستقبلية للطاقة، حبيث تكون بديال للطاقة األحفورية واليت تسعى 

عديد من الدول وخاصة الصناعية منها إىل استبداهلا �ذه املصادر اجلديدة، إذ يعترب الدافع الرئيسي األول 

  4.مام مبوضوع الطاقات املتجددة هو الدافع البيئيلالهت

حيث أن من أهم التأثريات البيئية املرتبطة باستخدامات الطاقة ما يعرف بظاهرة االحتباس احلراري، وعلى 

العكس من ذلك فالستخدام الطاقة املتجددة أثر معروف يف محاية البيئة نتيجة ملا حتققه من خفض انبعاث تلك 

مليون  190التلوث البيئي، حيث من املتوقع أن يبلغ االنبعاث الناتج عن الوقود التقليدي حوايلالغازات ومنع 

   5.باإلضافة إىل الغازات األخرى 2017طن من غاز ثاين أكسيد الكربون سنة 

    :االقتصاد وثورة الطاقة المستدامة -3

اما ميثل أعظم فرصة لالستثمار إن إعادة بعث اقتصاد عاملي جديد حبيث يصبح فيه النمو االقتصادي مستد

يف التاريخ، ويتجلى الدور األساسي للطاقات املتجددة يف ضمان إمداد نظام التنمية احلايل مبصدر موثوق 

ومستدام للطاقة من خالل االعتماد على قاعدة اقتصادية متنوعة تتيح إطالة أمد االستثمارات القائمة على موارد  
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القطاعات املتجددة يف الناتج احمللي اإلمجايل واحلفاظ على مكانة الدول يف  كالنفط والغاز وزيادة مسامهات

  . أسواق الطاقة العاملية وتعزيز منو االقتصاد احمللي

سيشهد زيادة يف  2030فإن عام  (DIF)وحسب النموذج احلسايب خلرباء املعهد األملاين ألحباث االقتصاد 

توسع االستثمار يف الطاقات املتجددة فاالستهالك سريتفع يف الفرتة  بسبب %3الناتج االقتصادي ألملانيا بنسبة 

   6.حسب السيناريو املتوقع لوزارة البيئة العاملية %32املذكورة إىل 

وهو ما من شانه إن حيدث تغريات موجبة يف معدالت النمو االقتصادية املستدامة عرب دول العامل وخاصة 

عتبار للتأثريات السلبية والبيئية من حيث ارتفاع تكلفتها البيئية واخنفاض النامية منها وهذا باألخذ بعني اال

االستثمارات يف حمطات الطاقات التقليدية، ناهيك إىل أن ندرة املياه يف بعض الدول من شانه دفع التوجه حنو 

دفع عجلة النمو والتنمية حتلية مياه البحر األمر الذي حيتاج إىل الطاقة، وبالتايل أصبح دور الطاقات املتجددة يف 

 .  املستدامة أمرا حيويا

يوضح إمكانية االستثمار يف الطاقة املتجددة بدل من الوقود األحفوري وكذلك بيان معدل ) 01(والشكل 

  ). 2009- 2004(منو الطاقة املتجددة للمدة 

  )مليار دوالر أمريكي( 2009-2004االستثمار في الطاقة المستدامة ): 01(الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

Source : UNEP and Bloomberg New Energy Finance, 2010. 

نالحظ ان هناك زيادة يف معدل االستثمار يف الطاقات املتجددة منذ ) 01(من خالل الشكل رقم    

اعلى معدل لالستثمار يف الطاقات املتجددة حيث قدر  2008، و تعرف سنة2009اىل غاية 2004سنة

  .2007عن سنة  %10مريكي مبعدل منو قدر ببليون      دوالر ا 173ب
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  :استراتيجيات الطاقة المتجددة لقطاعات التنمية االقتصادية المستدامة -4

تتضمن اسرتاتيجيات الطاقة املتجددة لقطاعات التنمية االقتصادية املستدامة االعتماد على سبعة مبادئ تتمثل 

   7:يف

والسياسات املتكاملة لتطوير مصادر الطاقات املتجددة يف قطاع تقوية دور احلكومات يف وضع التشريعات الفعالة  -

  .النقل والصناعة والزراعة

تعزيز التنسيق الفعال واملتكامل بني احلكومات واهليئات احمللية من خالل آليات التمكني من مصادر الطاقة  -

  .املتجددة

  .اءتقدمي خدمات حكومية وتدعيم أسعار احلصول على الطاقة املتجددة للفقر  -

  .تشجيع آليات االستثمار وإنشاء صناديق استثمارية لتوعية املتعاملني بضرورة تبين املشاريع البيئية -

  .إدارة املوارد املتاحة مبا يكفل كفاء�ا االستخدامية واالعتماد على املوارد املتجددة -

عن إرادة الشعوب وبطاقات حملية تبين ثقافة التميز والرتكيز على منهجيات وبرامج التخطيط االسرتاتيجي املنبثقة  -

  .وموارد داخلية

تعزيز الشفافية ونظم احلكومة الرشيدة يف قيادة املشاريع والعمل على اجتثاث الفقر وحتسني مستويات معيشة  -

  .األفراد

كما ميكن أن يلعب اقتصاد قائم على مصادر الطاقات املتجددة دورا يف ختفيض انبعاث الغازات الدفيئة 

اع النقل، وهذا من خالل العمل على إحالل الوقود احليوي حمل الوقود التقليدي، باإلضافة إىل خاصة يف قط

االعتماد على آليات متويل مرافق النقل العمومي املشرتكة، وهو األمر الذي سخرت له العديد من الدول املتقدمة 

ق التنمية الزراعية من شانه القضاء على كما أن استخدام الطاقات املتجددة لتحقي. والنامية العشرات من الربامج

البطالة وتنويع مصادر إيرادات الناتج احمللي خاصة يف الدول النامية، حيث أن هناك ارتباط طردي بني مستوى 

تقدم القطاع الزراعي وحجم استهالكه من الطاقة، حيث تتأثر االحتياجات من الطاقة بعوامل عدة منها كفاءة 

ية ومن ذاك إنقاص احلركة الغري إنتاجية إىل ادين حد ممكن، كما أن خملفات القطاع الزراعي أداء العمليات الزراع

  8.ال جيري استغالهلا استغالال امثل ويف كثري من املناطق جيري إهدار لتلك املوارد

رياح و�دف إسرتاتيجية استخدام مصادر الطاقات املتجددة يف األغراض الزراعية كالطاقة الشمسية وطاقة ال 

والطاقة العضوية والطاقة اهلوائية بقدر أو بآخر سواء يف ضخ املياه ويف جتفيف احملاصيل وغري ذلك من العمليات 

أو لتوليد الكهرباء يف حتقيق التنمية الريفية املستدامة وفك العزلة عن املناطق النائية وتوفري الفرص املتكافئة 

  9.للجميع
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يع االستثمار يف ا�ال الزراعي يعترب فرصة ذهبية بدول النامية خاصة منها كما أن فرض الضرائب البيئية وتشج

  .الزراعية لتحقيق االكتفاء الذايت واستغالل مورد طاقوي مستدام ال ينضب أبدا

  الطاقة البديلة لحقيق التنمية المستدامة في الجزائر : المحور الثاني

الثروة واالقتصاد املستدام، مث نتعرف على الطاقة البديلة يف نتناول يف هذا اجلزء من البحث اسرتاتيجية إدارة 

  .اجلزائر وإسرتاتيجية تنميتهما، وأهم برامج ومشاريع الطاقة املتجددة يف اجلزائر

 :إستراتيجية إدارة الثروة واالقتصاد المستدام -1

ساواة بني األجيال نظرا وهذا باألخذ بعني االعتبار طبيعة هذه الثروة القابلة للنفاذ وضرورة االهتمام بامل

العتماد اجلزائر على مورد طبيعي واحد، ويتطلب هذا بالضرورة وضع سياسة للمالية العامة تضمن احلفاظ على 

قيمة الثروة النفطية وأن يستخدم مسار متحفظ لسعر النفط عند حساب الثروة الدائمة، وعليه جيب الرتكيز على 

قدير استمرار اوضاع املالية العامة، وتثمني احتياطات النفط والغاز احلالية ميزان املالية العامة غري النفطي لت

   10.وإحالهلا ببدائل أكثر جناعة وغري قابلة للنفاذ

  :الطاقة البديلة في الجزائر -2

  :اليورانيوم - 2-1

د به ألف طن من احتياطي اليورانيوم الذي تنوي أن تزو  29حسب وزير الطاقة واملناجم فإن اجلزائر متتلك 

، وتسعى اجلزائر إىل 11سنة 60ميغاوات لفرتة  1000حمطتيها النوويتني املدنيتني، تصل قدرة كل منهما إىل 

اللذين متتلكهما اجلزائر " سالم"و"  نور"تكثيف وتطوير خمزونات جديدة تضاف إىل املفاعلني النووين السليمني 

  .ة دوليةبشراك 2020وهي تسعى لبناء حمطات نووية مطلع  1980منذ 

  :الطاقة الشمسية  - 2-2

حيث تعود جتربة الطاقة  تعترب القدرة الشمسية األهم يف اجلزائر بل هي األهم يف حوض البحر املتوسط

حني قام الفرنسيون بضخ املياه وصهر املعادن وتوليد الطاقة الكهربائية  1950الشمسية يف اجلزائر إىل سنة 

  .بواسطة الشمس

فظة الطاقة املتجددة �دف تطبيق السياسة الوطنية يف ميدان الطاقة البديلة، وجيري أنشئت حما 1982ويف  

ميغاوات بنظام  100حاليا إنشاء حمطة مشسية حرارية تعمل بنظام التوليد الشمسي احلراري للكهرباء بقدرة 

   12).انشأ، متلك، شغل، انقل(
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سنة مبا / ترياوات ساعي 169440ائري بـ حيث يقدر جمموع أشعة الشمس الساقطة يف حدود الرتاب اجلز 

 3000املقدر بـ  15مرة استهالك دول أوروبا الـ  60مرة االستهالك اجلزائري من الكهرباء و 5000يعادل 

  13.ترياوات ساعي

  :الطاقة الكهربائية - 2-3

يف الوطن، من احتياجات الكهرباء  %90يعتمد النظام الكهربائي اجلزائري على شبكة موصولة تغطي حوايل 

باإلضافة إىل بعض الشبكات الصغرية املستقلة لتزويد بعض القرى املعزولة باجلبال وأقصى جنوب البالد، كما 

، فبعدما كان )الغازية، البخارية(أنشأت باجلزائر عدة حمطات حرارية لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام التوربينان 

وبلغ االستهالك الوطين . 2003ميغاوات سنة  5964وصل إىل  1962ميغاوات عام  568اإلنتاج مقدرا بـ 

 29 لتصل إىل 2000ترياوات ساعي عام  25ترياوات ساعي، وجتاوزت  1ما يقارب  1962من الكهرباء سنة 

، هذه الزيادة كانت نتيجة لنمو قطاع الصناعات الصغرية واملتوسطة والزيادة السريعة 2003ترياوات ساعي عام 

  .لعدد املشرتكني يف الضغط املنخفض نتيجة زيادة بناء السكنات وزيادة الكهرباء الريفية

  :طاقة الرياح - 2-4

ملياه باستخدام املئات من املضخات اليت تعمل شرعت اجلزائر يف إجناز برنامج لضخ ا 1980مع بداية سنة 

ساعة حتت إشراف وتطوير مركز الطاقات املتجددة، ويتغري املورد /لرت 2000إىل  600بالطاقة اهلوائية لضخ من 

الرحيي يف اجلزائر من مكان إىل أخر وهذا ناتج أساسا عن الطوبوغرافيا وعن املناخ املتنوع، ففي حني أن اجلنوب 

ثا وتزيد قيمتها عن /م4عة رياح أكرب منها يف الشمال خاصة يف اجلنوب الغريب حيث تزيد سرعتها عن  يتميز بسر 

ثا يف منطقة أدرار فإنه يالحظ على العموم أن معدل سرعة الرياح غري مرتفعة جدا يف الشمال لكن مت /م 6

وكذلك على اهلضاب العليا لتيارات تسجيل وجود مناخات تفضيلية على املواقع الساحلية لوهران، جباية وعنابة 

  14.واخليرت وأيضا على املنطقة اليت حتدها جباية مشاال وبسكرة جنوبا

  :الطاقة الكهرومائية  - 2-5

تبقى القدرة املائية املستخدمة يف توليد الكهرباء يف اجلزائر حمدودة إال أن إمكانيات تطويرها كبرية حيث تبلغ 

ميغاوات وترجع هذه االستطاعة الضعيفة إىل العدد  286باجلزائر ما استطاعته  حصة حظرية اإلنتاج الكهرومائي

غري الكاف ملواقع اإلنتاج الكهرومائي وإىل عدم استغالل املواقع املوجودة استغالال كفؤا، وسامهت طاقة املياه يف 

 1265ما استطاعته وإنتاج  2009ميغاوات من الطاقة الكهرومائية باجلزائر سنة  228إنتاج ما استطاعته 

  15 .2007ميغاوات سنة 
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  :طاقة الكتلة الحيوية  - 2-6

  :  احتياطي الخشب  - أ

مليون  3.7مليون طن من اخلشب وما ميكن استغالله يعادل  37حسب احلالة الفعلية للغابات هناك حوايل 

إلنتاج الوطين من وحسب إحصائيات وزارة الطاقة واملناجم فقد بلغ ا %10طن مبعدل اسرتجاع فعلي يقدر بـ 

  .ألف طن من الفحم 102حوايل  2003اخلشب عام 

   : االحتياطي الطاقوي من نفايات المنازل والنفايات الزراعية  -  ب

 6.38بالنسبة لنفايات املنازل و 2.26سنة منها /مليون طن 8.64إن القيمة الطاقوية للنفايات تقدر بـ 

مكن اسرتجاعها حسب الكميات املتوفرة ووفق طرق جتميع بالنسبة للنفايات الزراعية والكميات اليت من امل

سنة ويف هذا اإلطار مت االنطالق يف مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية /مليون طن 1.33النفايات احلالية تقدر بـ 

خرى ميغاوات ليتم تعميم العملية ملقالب أ 6انطالقا من النفايات املنزلية مبقالب النفايات بواد السمارة بقدرة 

  16.ميغاوات 2بقدرة 

  :طاقة الحرارة الجوفية - 2-7

تعد من مصادر الطاقة األخرى اليت ميكن االستفادة منها وتعرف بأ�ا احلرارة الطبيعية املوجودة يف باطن 

  . األرض وميكن تصنيف أهم مصادر احلرارة اجلوفية كما يأيت، احلرارة املائية، األرض املضغوطة، الصخور احلارة

درجة مئوية ميكن استخدامها مباشرة يف بعض ) 150-20(مصادر أرضية ترتاوح درجة حرار�ا بني هناك 

درجة مئوية ميكن ) 4000(العمليات الصناعية، وهناك مصادر أرضية ذات درجة حرارية عالية تصل إىل 

ة باطن األرض يف إفريقيا  ، وترتكز جل قدرات طاقة حرار 17االستفادة منها واستخدامها يف توليد الطاقة الكهربائية

كلها يف اجلهة الغربية فقط حيث يشكل كلس اجلوراسي يف الشمال اجلزائري احتياطا هاما حلرارة األرض اجلوفية 

منبع مياه معدنية حارة واقعة أساسا يف مناطق مشال شرق ومشال غرب البالد،  200ويؤدي إىل وجود أكثر من 

درجة مئوية ومن املمكن استغالل  96درجة مئوية وقد تصل إىل ما درجته  40وتزيد هذه املنابع عن درجة حرارة 

منها مع  %6.3ميغاوات مت إنشاء ما نسبته  700منابع املياه املعدنية احلارة يف توليد ما استطاعته أكثر من 

  18. �2009اية 

  :إستراتيجية تنمية مصادر الطاقة المتجددة في الجزائر -3

نظيمية والقانونية تعززت اإلسرتاتيجية اجلديدة للطاقات املتجددة جبملة من من أجل توفري الشروط الت

  :اإلجراءات

  :تنشيط وتكثيف جهود البحث والتنقيب في إطار الشراكة األجنبية - 3-1

تعد زيادة احتياطي البالد من أولويات اإلسرتاتيجية اجلديدة للطاقة إذ تبلغ مساحة املناطق الرسوبية اليت بقي 

فقط من  %13، حيث يغطي جمموع رخص التنقيب املمنوحة 2مليون م 1.5اف فيها ضعيفا حوايل االكتش
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أبار  8إمجايل املساحة الرسوبية وتبقى هذه املناطق يف حاجة إىل االستغالل إذ تقدر الكثافة املتوسطة للجزائر بـ 

ففي تكساس مثال جند  ،2كم  10000بئر لكل  100، بينما املعدل العاملي يقدر بـ 2كم  10000يف كل 

، أما بالنسبة للشركات املرخص هلا بالبحث واالستغالل فعددها حمدود جدا يف 2كم10000بئر لكل  500

 80شركة، ويصبو العدد املسطر إلسرتاتيجية الطاقة اجلديدة الرفع من وترية التنقيب إىل  30اجلزائر إذ ال يتعدى الـ

  19.بئر يف السنة

  :الطاقات التقليدية بطاقة المركزات الشمسية إستراتيجية إحالل - 3-2

�دف هذه اإلسرتاتيجية إىل العمل على إقامة البىن التحتية الالزمة لتطوير معدات وإنشاء حمطات توليد الطاقة 

من أجل إحالل الطلب احمللي بالطاقة الشمسية والتصدير يف املستقبل،  GSPالشمسية باستعمال القطات 

وبتكلفة  2011طة هجينة تعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الشمسية استلمت يف جوان حيث مت إنشاء أول حم

االسباين  ABENERشهرا يف إطار الشراكة مع جممع  33مليون يورو، ومبدة اجناز تراوحت بـ  315قدرت بـ 

ات جيغاو  1250إمجايل يقدر بـ  أصل ميغاوات من 25حباسي رمل، حيث تساهم الطاقة الشمسية يف إنتاج 

وتقوم احملطة ببيع الكهرباء املولدة من املصادر اهلجينة ملركب سوناطراك اجلزائري من أجل تغطية حاجيات اجلنوب 

  20.من الكهرباء

وقد تعزز الربنامج الوطين للطاقات املتجددة جبملة من القوانني فيما خيص إطار متويل برامج الطاقات املتجددة 

واملتعلق بتوزيع الكهرباء والغاز واملتضمن يف املادة  2002فرباير سنة  5يف  املؤرخ 01-02أمهها القانون رقم 

تطبيقات السياسة الطاقوية املتجددة من أجل ضمان أدىن سعر للكهرباء اليت يتم إنتاجها من مواد متجددة  26

  21.ويتحمل صندوق الكهرباء والغاز التكاليف اإلضافية وختصم منها التعريفات والرسوم

  :ومشاريع الطاقات المتجددة في الجزائر برامج -4

أجنزت عدة مشاريع يف إطار اإلسرتاتيجية الوطنية للبيئية، كان هلا أثر على منوذج االستهالك الوطين للطاقة 

  22:ومن بني هذه االجنازات نذكر ما يلي

  : التخفيض من الغاز المشتعل   - أ

زائرية برناجما مهما من أجل ختفيض الغاز من أجل التخفيض من أثار الغاز املشتعل سطرت احلكومة اجل

من فاقد الغاز، يف الفرتة املمتدة  3مليار م 133املشتعل على مستوى احلقول النفطية وقد مت اسرتجاع ما يقدر بـ 

مليار  4إىل  1980عام  3مليار م 9.8، أي أن حجم الغاز املشتعل قد اخنفض من 2001إىل  1980ما بني 

  .2001سنة  3م
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  :داث مركز تنمية الطاقات المتجددةاستح  - ب

ببوزريعة مركز تنمية الطاقات املتجددة ومن مهامه وضع برامج البحث اخلاصة  1988مارس  22انشأ يف 

بتطوير الوسائل املتعلقة باالستغالل واجناز املواد اخلاصة بالطاقات املتجددة، إضافة إىل إنشاء املعهد اجلزائري 

يناير  27املؤرخ يف  33-11ع الصناعي والتجاري وفقا للمرسوم التنفيذي رقم للطاقات املتجددة ذي الطاب

  .ومن مهامه إنتاج معدات تكنولوجيات الطاقات املتجددة وتنمية املشاريع اخلاصة �ا 2011

 :مشروع عين صالح للتخلص من ثاني أوكسيد الكربون  - ج

 (B.P)وبريتش برتوليوم ) فرع سونطراك(مع بداية استغالل حقل غاز عني صاحل قامت شركة عني صاحل غاز

بإنشاء هياكل خمصصة لتخزين ثاين أوكسيد الكربون، الناتج عن استخالص الغاز املنتج على مستوى احلقل حيث 

وتقرر إلقاء  %0.3بينما املواصفات التجارية حتدد الرتكيز بـ  %9إىل  1يصل تركيز ثاين أوكسيد الكربون به من 

ميقة حتت األرض وفق دراسة معمقة وحتت إشراف دويل وهذا احرتاما للمقاييس الدولية الفائض منه يف أبار ع

 1.2حيث الكمية املزمع اسرتجاعها تقدر بـ  (GES)املتعلقة بالتخفيض من انبعاث غازات الصوبة الزجاجية 

 23.مليون طن مقدرة ملدة استغالل احلقل 20سنة من أجل / مليون طن

  :مسيةوحدة تنمية الوسائل الش  - د

مهمتها تنمية الوسائل الشمسية لالستعماالت احلرارية الضوئية اخلاصة  1988جانفي  09أنشأت يف 

  .بالسكان  الصناعة والفالحة وتغذية املنشآت العامة واخلاصة مبصادر الطاقة الشمسية

  : محطة التجارب الخاصة بالوسائل الصحراوية العميقة  - ه

  .وتصنيع الوسائل الشمسية الصناعية يف الصحراء وهدفها ترقية 1988مارس  22أنشأت يف 

  :وحدة تنمية تكنولوجيا السيلكون  -  و

التابعة لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي ومن مهامها ترقية وتنمية الوسائل اخلاصة بتكنولوجيا املادة 

  .األساسية لصنع معدات استغالل مصادر الطاقات املتجددة

     

  :خاتمة

�سدة حاليا يف جمال الطاقات النظيفة غري كافية لتلبية حاجات السوق الوطنية حيث تعتمد تعترب املشاريع ا

اجلزائر بشكل كبري على الغاز ومشتقاته وكذا الطاقة البخارية بتغذية مشتقات البرتول وهذا راجع لتوفرها بكميات 

االنتاج الوطين الصايف من الكهرباء  من 98%كبرية ناهيك عن اخنفاض أسعارها وتبلغ نسبة متوين الغاز الطبيعي 

فقط اما انتاج الكهرباء من الطاقات  0.21%بينما تقدر نسبة مسامهة الطاقة املائية يف انتاج الكهرباء بـ 
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املتجددة فيعادل ما نسبته أجزاء من االلف باملائة ال تكاد تذكر مقارنة باإلنتاج االمجايل السنوي، فال بد على 

سياستها الطاقوية خاصة وأن الطلب على الكهرباء يف تزايد مستمر ويعترب االستثمار يف مشاريع اجلزائر من تغيري 

  .الطاقات املتجددة احلل االنسب نتيجة حمدودية عمر الطاقات التقليدية وتأثريا�ا البيئية اخلطرية
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  .وتحقيق السالمة المصرفية امتثال المصارف اإلسالمية للمعايير الشرعية و أهميته في تفعيل الحوكمة 

  :من إعداد

  .*يوسف قاشي  .د

خلدون زينب. أ **. 

  :ملخص

وتعزيز السالمة  الفعالة للرقابة السليمة املمارسات احلوكمة ولدعم و االمتثال مبوضوع االهتمام منطلقمن     

 املهين السلوك واللوائح وقواعد والتشريعات القوانني جلميع االمتثال وإجراءات إتباع سياسات خالل نم املصرفية

ارتأينا يف هذا املقال أن نبحث يف االمتثال يف املصارف اإلسالمية و أمهيته يف تفعيل  ،اجليدة املمارسة ومعايري

  .املالية ذات الطابع اإلسالمياحلوكمة و حتقيق السالمة املصرفية على مستوى هذه املؤسسات 

 .املصارف اإلسالمية، االمتثال، احلوكمة، السالمة املصرفية، املعايري الشرعية :الكلمات المفتاحية       

Abstract:  

     On the basis of the interest in subject the compliance and the governance and 
to the sound practices for the effective supervision and consolidation of the 
banker safety through observance politics and measures of the compliance for 
all laws and the legislations and the lists and bases of the occupational behavior 
supported and  criteria practiced good, this article considered in that the 
compliance in the Islamic banks search in his importance in activation the 
governance and investigation of the banker safety on level of this financial 
organization is self marking Islamic. 

 key words: the Islamic banks, the compliance, the governance, the banker 

safety, the legitimate criteria. 

  : تمهيد

 من الكثري علت أدوا�ا التمويلية وتطور األخرية السنوات يف وانتشارها اإلسالمية املصرفية الصناعة منو مع   

 هو ما غرار على اإلسالمية واملصرفية املالية يف املؤسسات تطبق للسالمة املصرفية معايري بوضع تطالب األصوات

اإلسالمية، وهذه املعايري يف مضمو�ا  الشريعة وفلسفة ضوابط ضمن ولكن التقليدية املؤسسات العاملية يف موجود

 يف والتنمية االقتصادي التعاون كمنظمة تضمنت مفهوم احلوكمة الرشيدة ومبادئها اليت أصدر�ا عدة منظمات

                                                           
: امعة البويرة، عضو مبخرب السياسات التنموية والدراسات اإلستشرافية جبامعة البويرة الربيد اإللكرتوينأستاذ حماضر أ، ج: قاشي يوسف  *

yucefsahaf@gmail.com.  
: ينالربيد اإللكرتو  .طالبة دكتوراه مالية وحماسبة سنة ثالثة وعضو مبخرب السياسات التنموية والدراسات اإلستشرافية جبامعة البويرة: خلدون زينب  **

zineb9011@yahoo.com.  
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 من اعتمادها مت متطلبات احلوكمة وقد بتطبيق املؤسسات التزام تعزز اليت واملعايري املبادئ من مبجموعة باريس ممثلة

 وثيقة وأصدرت التعاون منظمة معايري بازل جلنة تبنت كما1999 عام  الدويل النقد وصندوق الدويل البنك قبل

 ومتبع معروف هو اعم ختتلف ال ومفهوما ، فاحلوكمة اصطالحا”املصرفية املنظمات احلوكمة يف تعزيز“ حول

املعايري  يف هو اإلسالمي املنظور مع االختالف وجه لكن التعبري، وصيغ بعض املصطلحات اختلفت وإنْ  عامليا

 له كان بالبحرين املالية اإلسالمية للمؤسسات واملراجعة احملاسبة ويف هذا اخلصوص فان جملس .لتطبيقها املتبعة

املالية  املؤسسات وحتث واإلفصاح العرض خانة يف وكلها تصب عيةالشر  املعايري من إصدار مجلة يف السبق

  .بالباطل الناس أموال أكل وعدم يف التعامل والعدل الشفافية على اإلسالمية

ما مدى مساهمة االمتثال : ومن هنا تربز أمهية هذه الورقة البحثية اليت تسعى لإلجابة على اإلشكالية التالية

 ارف اإلسالمية في تعزيز الحوكمة وتحقيق السالمة المصرفية؟     للمعايير الشرعية في المص

  : من أجل اإلجابة على إشكالية البحث مت تقسيمه إىل احملاور التالية  

 باالمتثال و عالقته باحلوكمة يف املصارف اإلسالمية؛ التعريف: احملور األول 

 عية يف املصارف اإلسالمية؛العالقة بني مبادئ احلوكمة و املعايري الشر : احملور الثاين 

 يف البنوك اإلسالمية؛ أمهية االمتثال يف تفعيل احلوكمة و حتقيق السالمة املصرفية: احملور الثالث  

يستمد هذا البحث أمهيته من أمهية موضوع االمتثال يف املصارف اإلسالمية نفسه، حيث أن تطور املصارف      

لتكون يف مستوى املنافسة العاملية ولرتقى للمستوى  اد أسلوب احلوكمةاإلسالمية جعلها يف أمس احلاجة إىل اعتم

ريفة املالية اإلسالمية، ويف هذا املطلوب وحتقق السالمة املصرفية اليت تتطلب اجلهد الكبري من القائمني على الصّ 

الشرعية تبنت يف حمتواها  مجلة من املعايري ا�ال قدم خرباء الّصريفة اإلسالمية كمجلس اخلدمات املالية اإلسالمية

    . وجلنة بازل �دف تفعيل احلوكمة يف هذه البنوك وحتقيق السالمة املصرفية oecdمعايري احلوكمة الصادرة عن 

 التعريف باالمتثال و عالقته بالحوكمة في المصارف اإلسالمية : المحور األول

 مث املاضي، القرن أواسط يف املؤسسية بصورته اإلسالمي املصريف العمل بدأ :اإلسالمي المصرف تعريف -أوال

أيضا،  اإلسالمية غري ا�تمعات بعض ويف اإلسالمية البلدان معظم يف يزاول أصبح حبيث واتسع نطاقه انتشر

ونظرا هلذا التوسع استلزم على البنوك اإلسالمية العمل وفقا ملا تتطلبه الساحة االقتصادية مع تفاديها اخلروج من 

يعة اإلسالمية وسريها حسب الظروف اليت تطلبتها املتغريات الدولية اليت فرضت نفسها وأثرت على نطاق الشر 

 .القطاع املصريف التقليدي واإلسالمي أيضا

 وجذب واملصرفية واخلدمات املالية باألعمال تقوم نقدية مالية مؤسسة بأنهاملصرف اإلسالمي   يعرف

 الشريعة أحكام إطار يف منها عائد أعلى وحتقيق يكفل منوها مبا وكفؤاً  الً فعا توظيفاً  وتوظيفها النقدية املوارد

  1.واالجتماعية االقتصادية التنمية أهداف ومبا حيقق السمحاء، اإلسالمية
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عرف بنك التسويات الدولية احلوكمة يف البنوك بأ�ا األسلوب الذي تدار : مفهوم الحوكمة في المصارف -ثانيا

خالل جملس اإلدارة واإلدارة العليا واليت حتدد كيفية وضع األهداف والتشغيل ومحاية مصاحل �ا شؤون البنك من 

محلة األسهم وأصحاب املصاحل مع االلتزام بالعمل وفقا للقوانني والنظم السائدة ومبا حيقق محاية مصاحل 

     2.املودعني

 إدارة بني ما جمموعة العالقات ابأ� احلوكمة OECD والتنمية االقتصادي التعاون منظمة عرفت ولقد

 اآللية تبني أ�ا كما ،)املصاحل أصحاب( بالبنك  هلا اهتمام اليت األخرى واجلهات مسامهيه إدارته، جملس البنك،

 فإن احلوكمة بالتايل حتقيقها، ومراقبة األهداف تلك لتحقيق والوسائل املؤسسة خالهلا أهداف من توضح اليت

 يف تصب اليت األهداف إىل املناسبة للوصول احلوافز التنفيذية واإلدارة ا�لس من كلل توفر اليت هي اجليدة

 3.بكفاءة مواردها استغالل على املؤسسة تساعد وبالتايل مراقبة فاعلة، عملية إجياد وتسهل املؤسسة، مصلحة

 يف كما طارئة وليس كحالة األصل من اإلسالمية الشريعة به جاءت ما مع يتفق للحوكمة املعىن وهذا

 الفساد ومنع منها النفع بتحقيق ومحايتها يعترب حفظها الىت اخلمس املقومات أحد يعترب وملكيته فاملال احلوكمة،

 األحكام جاءت �ا يتعلق وما املؤسسات جمال ويف هنا ومن للشريعة اإلسالمية، األساسية املقاصد أحد عنها

  .واملسامهني باملؤسسة اإلدارة عالقة لتنظيم لوكالةا عقد وكذا أنواعها للشركات جبميع الشرعية

ال يطمح الباحث بأن جيد نصًا صرحيًا  يدل داللة واضحة ملشروعية احلوكمة، ألن : مشروعية الحوكمة -

احلوكمة هي من املبادئ اإلدارية احلديثة نسبياً، غري أن هذا ال يعين أن الباحث مل جيد ضالته يف النصوص العامة 

ت آمرة باملعروف ناهية عن املنكر أو تلك  اآلمرة باألمانة باإلضافة إىل النصوص اخلاصة بالرقابة املالية اليت جاء

ألن الرقابة املالية واإلدارية تعتربان من أهم مقومات احلوكمة، أضف إىل ذلك كله النصوص اآلمرة بإتقان العمل 

   :  حث أن يستنبط منها مشروعية احلوكمة يف شكلها احلديثواإلحسان فيه، وفيما يلي أبرز األدلة اليت يستطيع البا

﴿ إن اهللا حيب إذا عمل :صلى اهللا عليه وسلم كقوله: مجموعة النصوص الدالة على وجوب إتقان العمل -أ

أحدكم عمًال أن يتقنه﴾ صححه البخاري ، فال شك أن إتقان العمل البد أن مير عرب احلوكمة، ألن احلوكمة هي 

 . مانات الضامنة إلتقان العملمن أهم الض

ومن هذه : مجموعة النصوص الشرعية التي ورد فيها الحث على األمر بالمعروف والنهي عن المنكر -ب

  :النصوص

َهْوَن َعِن اْْلُمنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن قوله تعاىل ﴿  *  ْعُروِف َوتـَنـْ
َ
َر أُمٍَّة أُْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِْامل بِْاهللا َوَلْو َءاَمَن أَْهُل ُکنُتْم َخيـْ

ْؤِمُنوَن َوَأْكثـَُرُهُم اْلَفاِسُقونَ  جاْلِكَتاِب َلَكاَن َخْرياً هلَُّم 
ُ
ُهُم اْمل  .110﴾ سورة آل عمران اآلية مِّنـْ

َهْوَن قوله تعاىل ﴿ *  ْعُروِف َويـَنـْ
َ
نَكرِ َوْلَتُكن مِّنُكْم أُمٌَّة يَْدُعوَن ِإَىل ْاَخلْريِ َويَْأُمُروَن بِاْمل

ُ
ْفِلُحونَ  جَعِن اْمل

ُ
﴾ َوأُولَِئَك ُهُم اْمل

 .104سورة آل عمران االية 
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أخرجه مسلم ﴾ .......﴿ من رأى منكم منكراً  فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه: قوله صلى اهللا عليه وسلم* 

 .يف صحيحه

عمومها النهي عن كل فهذه النصوص جاءت حاثة على األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، فيدخل يف 

منكر  سواء تعلق ذلك املنكر بالعبادات أو املعامالت أو غريها وال شك أن عدم االلتزام بالضوابط الشرعية 

للمعامالت املصرفية هو من املنكرات اليت يتجه النهي عنها، وأن االلتزام �ذه الضوابط هو من املعروف الذي 

لعالقات بني األطراف الداخلة يف العمليات اإلنتاجية واالستثمارية ألي جيب األمر به، كما أن جريان األنظمة وا

منشأة اقتصادية أو جتارية على وفق ما تقتضيه النزاهة واألمانة والشفافية هلو من أعرف املعروف، وأن نقيضه 

هلو من أنكر املنكر املتمثل يف شيوع الفساد وثقافة االنتهازية أو سيطرة الرتهل على اهلياكل اإلدارية ألي منشأة 

  .   الذي جيب إنكاره

  : مجموعة النصوص التي جاءت حاثة على أداء باألمانة والمحافظة عليها وتلك المحذرة من خيانتها -ت

 .32﴾ سورة املعارج اآلية َوالَِّذيَن ُهْم ِألََمانَاِ�ِْم َوَعْهِدِهْم رَاُعونَ ﴿ : قوله تعاىل يف صفات املؤمنني* 

ِإنَّ ْاَهللا  جْدِل ِإنَّ ْاَهللا يَْأُمرُُكْم َأن تـَُؤدُّوا ْاَألَمانَاِت ِإَىل َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتم بـَْنيَ الن�اِس َأن َحتُْكُموْا بِالعَ ﴿: قوله تعاىل* 

يًعا َبِصريًا قلىنِِعمَّا يَِعُظُكم بِِه   .58﴾  سورة النساء اآلية ِإن� اهللاَ َكاَن مسَِ

 .27:﴾ سورة األنفالأَيـَُّها اْلَِّذيَن َءاَمنـُْوا َال َختُونُواْ ْاهللاَ َو اْلرَُّسوَل َوَختُونُواْ أََمانَاِتُكْم َوأَنُتْم تـَْعَلُمونَ يَا ﴿ :قوله تعاىل* 

  .أخرجه الرتمذي وأبو داود ﴿ أِد األمانة إىل من أأمتنك وال ختن من خانك﴾ : قوله صلى اهللا عليه وسلم * 

ية األمانة واحملافظة عليها تشمل يف عمومها احلوكمة، من حيث إن اهللا سبحانه إن النصوص اآلمرة برعا

وتعاىل قد ائتمن العلماء على القيام بشرع اهللا عز وجل ، وال شك أن تصويب املعامالت املصرفية حبيث تكون 

اء عليه ، كما أن منسجمة مع أمر اهللا عز وجل  ومتسقة مع هدي رسوله  هو ما ائتمن اهللا سبحانه وتعاىل العلم

هؤالء العلماء مؤمتنون من قبل املسامهني واملودعني يف املؤسسات اإلسالمية على أن تكون معامالت هذه 

املؤسسات متوافقة وأحكام الشريعة اإلسالمية ، وإن التفريط يف ذلك يعد خيانة لألمانة، وال شك أن اتساق هذه 

مع أحكام الشريعة السمحاء يصب فيما تسعى إليه احلوكمة  املعامالت واألنشطة وكذلك العالقات واملصاحل

  . بشكل مباشر

﴾ يَا أَيـَُّها اْلَِّذيَن َءاَمُنوْا أَْوُفوْا بِاْْلُعُقودِ قوله سبحانه وتعاىل ﴿ : مجموعة النصوص اآلمرة بالوفاء بالعقود -ث

 1سورة املائدة اآلية

عقود ألن الشركة ذا�ا ال تعدو أن تكون جمموعة من العقود وال شك أن احلوكمة تعد شكًال من أشكال الوفاء بال 

املتداخلة، سواًء كانت تلك العقود يف شكلها التقليدي املوثق الظاهر أم يف شكلها غري التقليدي امللحوظ أساساً 

  .يف عقد تأسيس الشركة أو يف لوائحها وأنظمتها الداخلية
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كالغش والتدليس   :أموال الناس بالطرق غير الشرعيةمجموعة النصوص الناهية عن التوصل إلى أكل  -ج

  : والرشوة ومن ذلك

َنُكم بِاْْلَباِطِل ِإالَّ َأن َتُكوَن ِجتَارًَة َعن تـَرَ ﴿ : قوله تعاىل*  ﴾ اٍض مِّنُكمْ يَا أَيـَُّها اْلَِّذيَن َءاَمُنوْا َال تَْأُكُلوْا أَْمَواَلُكم بـَيـْ

 .29سورة النساء اآلية 

َنُكم بِاْْلَباِطِل َوتُْدُلواْ ِ�َا ِإَىل ْاحلُْكَِّام لَِتْأُكُلواْ َفرِيًقا مِّْن أَْموَ ﴿ : قوله تعاىل*  مثِْ َوأَنُتْم َوَال تْأُكُلواْ أَْمَواَلُكم بـَيـْ اِل اْلنَّاِس بِْاْإلِ

 .188﴾ سورة البقرة اآلية تـَْعَلُمونَ 

الراشي واملرتشي واملاشي بينهما﴾ رواه أمحد  - سلمصلى اهللا عليه و –﴿ لعن رسول اهللا :عن عبد اهللا ابن عمرو* 

 . و أبو داوود و الّرتميذي

فهذه النصوص وغريها كثري حترم كل أشكال الكسب احلرام وتوجب أن يكون الكسب مباحاً وأن ال يتوصل      

حقيق تلك إليه بطريق حمرم، وال شك أن احلوكمة حتقق مقصد هذه النصوص وتعترب إحدى اآلليات املطلوبة لت

املقاصد، ولذلك فإن هذه النصوص وغريها دالة على وجوب االحتكام إىل أي آلية أو وسيلة حتقق تلك املقاصد 

  .وعلى رأس تلك اآلليات احلوكمة مببادئها ومعايريها املفضية إىل الشفافية والنزاهة

من أشكال احلوكمة ومن ذلك اليت تعترب شكًال :ممارسة النبي صلى اهللا عليه وسلم للرقابة اإلدارية  -و

حديث ابن اللتبية وفيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم استعمله على صدقات قومه من األزد فلما جاء حاسبه 

فهال جلست يف بيت أمك وأبيك حىت تأتيك هديتك إن كنت : هذا لكم وهذا أهدي إيل، فقال النيب : فقال

فإين استعمل الّرجل  منكم على العمل فيما وّالين اهللا فيأتيين  : "صادقاً، مث قام النيب فخطب يف الناس فقال

   ."هذا مالكم وهذا هدية أهديت إّيل أفال جلس يف بيت أبيه وأمه حىت تأتيه هديته إن كان صادقاً : فيقول

فها هو النيب  قد حاسب ابن اللتبية مع أنه مؤمتن على الصدقات وأوضح يف احلديث أن قبول اهلدايا يف حق 

  .العمال ال جيوز  وأنه لو مل يكن عامال ملا أهدي إليه شيء

  :ومن ذلك ما روي أنه ملا قدم معاذ بن جبل على أيب بكر من اليمن قال له أبو بكر :أفعال الصحابة - ز

  .أحسابان حساب من اهللا وحساب منكم واهللا ال أيل لكم عمالً أبداً ﴾: ﴿ ارفع حسابك ، فقال

أن يقدم حسابه وهذا شكل من  - رضي اهللا تعاىل عنه–يطلب من معاذ  -اهللا عنهرضي –فها هو أبو بكر  

  .أشكال الرقابة املالية واإلدارية واليت تعد بدورها شكًال من أشكال احلوكمة

وألن إقامة العالقات بني أطراف العملية اإلنتاجية على وفق احلق والعدل واستبعاد كل أشكال الرتهل  - ح

هو أمر واجب وملا كان ذلك كله ال يتم على الوجه األكمل إال من خالل احلوكمة فإن احلوكمة والفساد  اإلداري 

  ).ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب(يف هذه احلالة تصبح واجبة من باب 
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 االمتثال للقواعد أوال مستويني على يعمل يف البنوك اإلسالمية االمتثال مفهوم إن : التعريف باالمتثال -ثالثا

 االمتثال وثانيا املركزية، البنوك الصادرة عن تلك وخاصة ككل، املؤسسات على تفرض اليت اخلارجية واألنظمة

 اخلارج من املفروضة للقواعد االمتثال لتحقيق املؤسسات قبل فرضها من يتم اليت للمراقبة الداخلية لألنظمة

 خماطر إىل املعمول �ا القوانني مع االمتثال يف لفشلا يؤدي وقد املخاطر وإدارة احلوكمة يتعلق بقواعد ما وخاصة

  .وغريها املالية واخلسارة والعقوبات السمعة

و  واملشورة النصح و تقيم وتقدم حتدد مستقلة وظيفة هي Compliance Fonction االمتثال وظيفةو    

 خسائر أو إدارية أو نظامية اتلعقوب بتعرضه بالبنك، واملتعلقة االمتثال عدم خماطر حول التقارير وتعد تراقب

 معايري السلوك أو الرقابية والضوابط باألنظمة االمتثال يف إلخفاقه نتيجة البنك لإلضرار بسمعة يؤدي مبا أو مالية،

 واألنظمة القوانني جبميع الداخلية البنك وسياساته تقيد من التأكد تعين االمتثال ومراقبة .السليمة املهنية واملمارسة

اليت  والدولية احمللية الرقابية اجلهات عن الصادرة السليمة املصرفية السلوك واملمارسات وقواعد واملعايري يماتوالتعل

  4.بالبنك االمتثال حول مدى اإلدارة جملس إىل التقارير وترفع وتراقب واإلرشاد النصح وتقدم وتقيم حتدد

احها، كو�ا تلعب دورا أساسيا يف احملافظة على مسعتها وتعترب وظيفة االمتثال يف البنوك احد أسس وعوامل جن    

  : ومصداقيتها ومصاحل املؤسسني واملودعني، وتوفري احلماية من العقوبات وذلك من خالل  مسامهتها يف ما يلي

 درء خماطر عدم االمتثال بوجه خاص املخاطر النظامية وخماطر السمعة وخماطر العقوبات املالية؛ 

 ع اجلهات الرقابية؛توطيد العالقات م 

  يف املؤسسات املصرفية؛) احلوكمة( إرساء �ج اإلدارة السليمة 

  إجياد اآلليات واألطر اليت تكفل مواجهة اجلرائم وبوجه خاص مسؤوليتها عن مكافحة غسل األموال ومتويل

 اإلرهاب؛

 احملافظة على القيم واملمارسات املهنية يف العمل املصريف  .  

  : متثال بالحوكمةعالقة اال -رابعا

 باللوائح التقيد يف الفشل عليها ينطوي اليت املخاطر تعدد نتيجة البنوك يف االمتثال وظيفة أمهية تزايدت لقد       

 من غريها أو املالية، أو املادية واخلسارة الرقابية، أو العقوبات القانونية خماطر مثل واخلارجية الداخلية واألنظمة

 السلوك األخالقي ومعايري قواعد ومدونة �ا اخلاصة واللوائح للقوانني االمتثال يف البنك فشل عن النامجة اخلسارة

 احمللي، البنك املركزي ذلك يف مبا البنك أعمال تنظم أو تشرف اليت السلطات مجيع املمارسات،وتساهم أفضل

البنوك باعتبارها من  يف االمتثال وظيفة راقبةم و التجارة على الصناعة و وزارة العمل و وزارة املالية، األوراق وبورصة

  .من احلوكمة كجزء املمارسات هذه برزت حيث األطراف ذات العالقة مع البنك،

 اآلونة يف العامل من دول العديد شرعت حيث اجليدة، احلوكمة آليات أحد هو االمتثال فأن املعىن و�ذا    

 .وإدارة البنوك لتنظيم خاصني واهتمام عناية توجيه يف األخرية
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  :العالقة بين مبادئ الحوكمة و المعايير الشرعية في المصارف اإلسالمية: المحور الثاني

إن النمو املتسارع للمؤسسات املالية اإلسالمية فرض احلاجة إىل تنظيم الصريفة اإلسالمية محاية للصناعة املالية     

نني مما قد يطيح باملكتسبات اليت حققتها هذه املؤسسات اإلسالمية من الفوضى والعشوائية وعدم اخلضوع للقوا

ويسبب اخلسارة الفادحة للمستثمرين واملودعني وكل ذوي العالقة باألنشطة االستثمارية و االئتمانية لتلك 

املؤسسات، وهلذا فقد حرصت البنوك السيادية يف كثري من البالد اإلسالمية على إصدار قوانني خاصة تنظم 

رف اإلسالمية أو تضمني القوانني العامة اليت تنظم عمل املصارف يف تلك البالد مواد قانونية ختتص نشاط املصا

باملصارف اإلسالمية، غري أن هذا كله مل يلغي احلاجة إىل وجود مظالت دولية ألنشطة تلك املصارف من أجل 

ت هيئة احملاسبة واملراجعة للمصارف العمل على توحيد املعايري والقواعد احلاكمة ألنشطة تلك املؤسسات فأنشئ

م  تقوم بإصدار معايري احملاسبة واملراجعة واألخالقيات 1991اإلسالمية وهي منظمة دولية مستقلة تأسست عام 

  . ومعايري الضبط واملعايري الشرعية املختصة بالصناعة املصرفية واملالية اإلسالمية

اسع ومطبقة حاليا يف عدد من املؤسسات املالية اإلسالمية يف دولة وحتظى هذه املعايري بقبول دويل وإقليمي و     

البحرين واألردن ولبنان وقطر والسودان وسوريا وماليزيا ويسرتشد �ا يف دول أخرى مثل اسرتاليا واندونيسيا 

  .  وباكستان والسعودية وجنوب إفريقيا

مية السبق يف إصدار هذه املعايري وكلها تصب يف خانة وكان هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسال    

العرض واإلفصاح وحتث إدارة املؤسسة املالية اإلسالمية على الشفافية والعدل يف التعامل وعدم أكل أموال الناس 

   .بالباطل، وهو ما تنادى به املؤسسات الدولية املهتمة مببادئ ومعايري حوكمة املؤسسات

صدار جمموعة من املعايري اليت تنظم أنشطة تلك املصارف وتضبط إيقاع سريها ليكون واليت عملت على إ    

متوافقًا مع أحكام الشريعة السمحاء، ومن أجل العمل على توحيد الفتاوى الشرعية يف أحكام األنشطة اليت 

ة الشرعية لتلك متارسها املؤسسات املالية اإلسالمية علمًا بأنه قد سبق ذلك تكوين هيئات للفتوى والرقاب

املؤسسات وجود مثل تلك اهليئات يعد شكًال من أشكال احلوكمة حيث تعترب الرقابة على أنشطة تلك 

املؤسسات والتأكد من توافق تلك األنشطة مع أحكام الشريعة من أهم وظائف وصالحيات تلك اهليئات، وقد 

ف املصارف اإلسالمية وجممل املؤسسات املالية بدأ العمل مؤخرًا على إجياد هيئة للتصنيف يتم من خالهلا تصني

اإلسالمية من خالل ابتكار سلم تصنيفي ذي درجات ومراتب حمددة وفق معايري عاملية دولية مصطلح عليها ويتم 

التأكد من مدى توافق أنشطة املؤسسة املالية احملددة مع الدرجة اليت احتلتها وفق تلك املعايري وهذا بدوره سوف 

ًا للمؤسسات املالية اإلسالمية كي تضبط أنشطتها وممارسا�ا كي تكون متوافقة مع أحكام الشريعة يشكل حافز 

  .وستحرص على ذلك غاية احلرص ابتغاء الوصول إىل الدرجات العليا يف ذاك التصنيف العاملي املأمول
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خرى كمجلس اخلدمات وقد ظهرت باإلضافة إىل هيئة احملاسبة واملراجعة للمصارف اإلسالمية مؤسسات أ   

الدويل، واحتاد  اإلسالمي املال اإلسالمية، وسوق املالية للمؤسسات واملراجعني احملاسبني املالية اإلسالمية، ومجعية

  .املصارف اإلسالمية

ويعترب جملس اخلدمات املالية اإلسالمية باإلضافة إىل هيئة احملاسبة واملراجعة للمصارف اإلسالمية من أبرز      

ؤسسات اليت حققت نوعًا من السبق يف إصدار معايري ومبادئ للحوكمة حيث تنب هذا ا�لس مبادئ احلوكمة امل

تعزيز احلوكمة يف "ووثيقة جلنة بازل حول   OECDالصادرة عن كل من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

ب أن تلتزم �ا إدارة املؤسسة املالية وبين عليهما جمموعة من املبادئ اإلرشادية اليت جي" املنظمات املصرفية

، حتت ما 2006اإلسالمية جتاه أصحاب املصاحل، وأصدر معيارا حلوكمة املؤسسات املالية اإلسالمية يف ديسمرب 

، وقد ألزم هذا املعيار )املبادئ اإلرشادية لضوابط إدارة املؤسسات اليت تقدم خدمات مالية إسالمية(يسمى بـ 

اإلسالمية إما أن تؤكد التزامها بنصوص هذه املبادئ اإلرشادية أو تعطى شرحا واضحا املؤسسات املالية 

 .ألصحاب املصاحل عن أسباب عدم التزامها �ذه املبادئ

  : وفي ما يلي عرض لمبادئ الحوكمة وللمعايير الشرعية التي تبنت في محتواها مبادئ الحوكمة

 : عرض لمبادئ الحوكمة -أوال

لتعاون االقتصادي والتنمية فانه يتم تطبيق احلوكمة يف املؤسسات على اختالف أنواعها وفق حسب منظمة ا    

 2004م يف نسختها األوىل بعدها أصدرت تعديال سنة 1999مخس معايري توصلت إليها هذه املنظمة عام 

 : تضمن املبادئ التالية

 احلوكمة مبادئ جلميع العام اإلطار هو املبدأ هذا: ضمان وجود أساس إلطار فعال للحوكمة: المبدأ األول

مع  متوافقة تكون وأن السوق، وكفاءة شفافية على وأثره حلوكمة البنوك إطار تشجيع وضع ويتناول األخرى،

 والتنفيذية اإلشرافية والتنظيمية اجلهات خمتلف بني خالله من املسئوليات توزيع حتديد يتم وأن السائدة، القوانني

  5.البنك داخل

ينبغي أن يكفل إطار احلوكمة محاية حقوق املسامهني اليت تشتمل على تامني :حقوق المساهمين : المبدأ الثاني

أساليب نقل امللكية أو حتويل ملكية األسهم واحلصول على املعلومات اخلاصة باملؤسسة يف الوقت املناسب، 

وانتخاب أعضاء جملس اإلدارة واحلصول على  باإلضافة إىل احلق يف املشاركة والتصويت يف االجتماعات العامة

  6. حصص من أرباح املؤسسة

جيب أن يكفل إطار احلوكمة املعاملة املتكافئة جلميع املسامهني :المعاملة المتكافئة للمساهمين: المبدأ الثالث

ول على تعويض ومن بينهم صغار املسامهني واملسامهني األجانب، كما ينبغي أن تتاح لكافة املسامهني فرصة احلص

  7.فعلي يف حالة انتهاك حقوقهم 
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 البنوك حوكمة يف االعرتاف يتم أن جيب: حوكمة المؤسسات المالية في المصالح أصحاب دور :المبدأ الرابع

 النشط التعاون بتشجيع القيام مع متبادلة، التفاقيات نتيجة تنشأ أو ينشؤها القانون اليت املصاحل أصحاب حبقوق

 االستدامة للمشروعات وحتقيق العمل وفرص الثروة  خلق مع االستثمارات زيادة يف املصاحل صحابالبنوك وأ بني

  8.سليمة  مالية أسس على القائمة

ضمان  على تعمل أ�ا حيث احلوكمة أهداف أهم من هذا املبدأ يعد: والشفافية اإلفصاح: المبدأ الخامس

 األداء املعطيات هذه ويدرج مع املالية، واملعطيات البيانات كل عن املناسب الوقت يف الدقيق واإلفصاح الشفافية

 النسبة وملكية احلسابات مراقب إىل دور التطرق اهلامة ويتم املعلومات عن اإلفصاح خالل ومن املايل والوضع

 أقل مع تأخري أي دون املناسب يف الوقت املصاحل وأصحاب املسامهني مجيع بني العادلة األسهم من العظمى

  9.ممكنة تكلفة

جيب أن يؤكد اإلطار العام للحوكمة على هيكل : التأكيد على مسؤوليات مجلس اإلدارة: المبدأ السادس

  10. جملس اإلدارة و واجباته القانونية واختيار أعضائه ومهامه األساسية ودوره يف اإلشراف على اإلدارة التنفيذية

مث أصدرت نسخة معدلة منه عام  1999كمة يف البنوك عام وقد أصدرت جلنة بازل تقريرا عن تعزيز احلو     

 enhancing Corporate Governance" أصدرت نسخة حمدثة بعنوان  2006ويف فرباير  2005

for bankiing organiztion  "يتضمن مبادئ احلوكمة يف البنوك وتتمثل هذه املبادئ يف:  

مؤهلني حسب املناصب اليت يشغلو�ا ولديهم فهم واضح  ينبغي أن يكون أعضاء جملس اإلدارة: المبدأ األول 

  عن دورهم يف حوكمة البنك إضافة إىل قدر�م على احلكم السليم بشان أعمال البنك؛

  جيب على جملس اإلدارة املصادقة واإلشراف على األهداف اإلسرتاتيجية للبنك وعلى قيمه؛: المبدأ الثاني

  ة وضع اخلطوط العريضة للمسؤولية واملساءلة وتعزيزها؛جيب على جملس اإلدار : المبدأ الثالث

  جيب على جملس اإلدارة ضمان إشراف مالئم من اإلدارة العليا يوافق سياساته؛: المبدأ الرابع

جيب على جملس اإلدارة واإلدارة العليا فعليا أن يقر باستقالل مراقيب احلسابات وبوظائف : المبدأ الخامس

  عالة الداخلية واخلارجية لسالمة البنك يف األجل الطويل؛املراجعة والرقابة الف

جيب أن يتأكد جملس اإلدارة من أن سياسات األجور واملكافآت تتناسب مع ثقافة وأهداف :المبدأ السادس

  11.وإسرتاتيجية البنك، وأن ترتبط حوافز اإلدارة العليا واملديرين التنفيذيني بأهداف البنك يف األجل الطويل

 الفعالة للحوكمة ضرورية الشفافية تعد جيب إدارة شؤون البنك وفق أسلوب شفاف إذ: السابعالمبدأ 

 12.والسليمة
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جيب أن يتفهم أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة العليا هيكل عمليات البنك والبيئة التشريعية اليت : المبدأ الثامن

 13.يعمل من خالهلا

 :ن محتوى مبادئ الحوكمةعرض للمعايير الشرعية و ما تضمنته م -ثانيا

إن مجلة املعايري الشرعية الصادرة عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية و املبادئ اإلرشادية مرتبطة بعضها    

ببعض ومكملة لبعضها كما أن بعض هذه املعايري  تضمنت يف حمتواها ما جاءت به مبادئ احلوكمة الصادرة عن 

و جلنة بازل تشكل جمموعة متناسقة من األطر االحرتازية اليت �دف إىل  منظمة التعاون االقتصادي و التنمية

محاية املصارف اإلسالمية و حتقيق سالمتها املصرفية، و يف ما يلي عرض للمعايري اليت تبنت ما جاءت به مبادئ 

   :  احلوكمة

  :المبادئ اإلرشادية إلدارة المخاطر:المعيار األول

 إلدارة املخاطر شاملة إجراءات تتبع أن )يف القطاع املصريف( اإلسالمي ملاليةا اخلدمات مؤسسات على جيب   

 وقياس حتديد أجل من واإلدارة العليا اإلدارة جملس قبل من املالئمة الرقابة ذلك يف مبا عنها، التقارير وإعداد

رؤوس األموال، معدل الفائدة، االئتمان ، السيولة، السوق، االستثمار يف : خماطر (املخاطر  فئات ومراقبة ومتابعة

 املخاطر، هذه من للوقاية كافٍ  برأمسال يلزم حيث واالحتفاظ �ا، تقارير عنها وإعداد الصلة ذات )التشغيل

إىل  ترفع اليت التقارير كفاية من والتأكد بالشريعة، لاللتزام املالئمة اخلطوات االعتبار اإلجراءات يف هذه وتأخذ

  14.املخاطر عن بالغلإل اإلشرافية السلطات

معيار اإلفصاحات لتعزيز الشفافية و انضباط السوق للمؤسسات التي تقتصر على تقديم : المعيار الثاني

  ) في القطاع المصرفي( خدمات مالية إسالمية 

 املالية اخلدمات قبل مؤسسات من تطبيقها ليتم أساسية وإرشادات مبادئ وضع املعيار على هذا ينص   

  15.املؤسسات هذه يف السوق انضباط الشفافية وتعزيز حتقيق �دف يقدمو�ا، اليت اإلفصاحات يف اإلسالمية

 املعايري مبراعاة استكماهلا يتم أن حتتاج إىل فإ�ا السوق انضباط تعزيز ألغراض فعالة اإلفصاحات تكون ولكي   

 التحتية البنية عناصر من جمموعة وفريوت اإلسالمية، اخلدمات املالية مؤسسات إلدارة اجليدة للضوابط الدولية

 .فعال إفصاح لنظام الزمة شروطًا تشكل اليت و جيدة، بصورة املالية األسواق إىل عمل تؤدي اليت األخرى

في ( المبادئ اإلرشادية لسلوكيات العمل للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية : المعيار الرابع

  )القطاع المصرفي

على ضرورة تطبيق املصارف اإلسالمية جلملة من املبادئ اإلرشادية وهذا �دف ضمان الثقة مع  ينص هذا املعيار

   16:املتعاملني و االستمرارية يف تقدمي هذه املصارف خلدما�ا، وتتمثل هذه املبادئ يف

  الصدق، األمانة و املعاملة العادلة؛  :المبدأ األول
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لواجب جلميع عمليا�ا و فيما يتعلق بالطريقة اليت �يكل �ا منتجا�ا وتوفر العناية املهنية واحلرص ا :المبدأ الثاني

  وسائل متويلها و خاصة فيما يتعلق باالمتثال ألحكام الشريعة و البحث املتعمق و إدارة املخاطر؛

العلمية  متتع البنك بالقدرات الكافية و األنظمة و اإلجراءات الالزمة باإلضافة إىل الكفاءة: المبدأ الثالث

  واملهنية؛       

الفهم الكايف لطبيعة عمالء البنك و ظروفهم حىت تقدم هلم منتجات : املعلومات املتعلقة بالعمالء: المبدأ الرابع

  مالئمة الحتياجا�م و املتفقة مع  أحكام الشريعة اإلسالمية؛

  صداقية؛املعلومات املقدمة للعمالء جيب أن تتمتع بالوضوح و امل: المبدأ الخامس

  إدار�ا؛نبها و اإلفصاح عنها و التعرف على حاالت تضارب املصاحل مع خمتلف األطراف و جت: المبدأ السادس

  .  االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية: المبدأ السابع

 هذه يف فاألصل ديين متطلب بل أمراً طوعياً، ليس اإلسالمية املالية واملؤسسات البنوك يف األخالقي اإلمتثال    

 والدليل، منها املشتقة األخالقية واملعايري اإلسالمية الشريعة مببادئ أيضاً  بالقوانني، وإمنا تلتزم أن فقط ليس البنوك

 املالية اخلدمات وجملس) AAOIFI(اإلسالمية  املالية للمؤسسات واملراجعة هيئة احملاسبة أن هذا على

 لتطبيقها اإلسالمية الشريعة من مستمدة للحوكمة وأطر للسلوكمعايري  كليهما أصدرا قد)  ( IFSB اإلسالمية

 سلوك معايري ) AAOIFI(املذكورة املنظمة أصدرت 1998 حزيران ويف اإلسالمية،  املالية يف املؤسسات

 خاصة أخرى معايري أصدرت 2002 نيسان ويف املالية اإلسالمية، املؤسسات يف واملدققني باحملاسبني خاصة

 كانون يف) IFSB(اإلسالمية املالية اخلدمات جملس تبىن كما اإلسالمية املالية يف املؤسسات عاملنيال باملوظفني

 تشكل املعايري هذه ومجيع اإلسالمية املالية املؤسسات يف العمل سلوك هذا املعيار املتعلق مببادئ  2009 األول

  .إرشادية أخالقية معايريا

نظم الضوابط الشرعية للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية المبادئ اإلرشادية ل: 10المعيار رقم 

  )في القطاع المصرفي(

ينص هذا املعيار على وجوب االلتزام التام بالفتاوى و القرارات الشرعية اليت تصدرها اهليئة الشرعية، وعلى هذا    

و تدقيق االلتزام الشرعي لكي األساس جيب إسناد مهمة املراجعة الداخلية إىل شخص مدرب جيدا على مراجعة 

  17. يكون له إملام كاف باإلجراءات

لوظائف الضوابط و املراقبة و االلتزام املوجودة يف " نظام الضوابط الشرعية "فيما يأيت توضيح لكيفية تكامل و  

  .صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية باملقارنة املوجودة يف مؤسسة مالية تقليدية
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امل نظام الضوابط الشرعية في مؤسسة مالية إسالمية بالمقارنة مع مؤسسة مالية تك: 01الجدول رقم 

  تقليدية

  المؤسسة المالية التقليدية  المهام
اإلضافات لصناعة الخدمات  المالية 

  اإلسالمية 

  اهليئة الشرعية  جملس اإلدارة  الضوابط

  املراقبة
  املدقق الداخلي

  املدقق اخلارجي

لداخلي املدقق وحدة التدقيق الشرعي ا

  الشرعي اخلارجي

  االلتزام
وحدة أو إدارة أو مسؤولو متابعة 

  االلتزام املايل أو الرقايب
  الوحدة الداخلية ملتابعة االلتزام الشرعي

ات مالية إسالمية، املبادئ اإلرشادية لنظم الضوابط الشرعية للمؤسسات اليت تقدم خدم: جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ، املعيار الثالث :المصدر

  .06:ص 2009البحرين، ديسمرب 

يتضمن املعيار وجوب إعطاء السلطات ألصحاب املصاحل من خالل األنظمة و اإلجراءات املالئمة لكي      

يؤدوا دورهم يف املشاركة يف مثل هذه املسؤولية، فمثال ميكن للهيئة الشرعية أن تتفاعل بأسلوب منتظم و هادف 

الضوابط مثل جملس اإلدارة و وحدة االلتزام الشرعي الداخلي و وحدة التدقيق الشرعي الداخلي مع خمتلف أجهزة 

  .   و املدقق اخلارجي و كذلك محلة األسهم و أصحاب املصاحل

فيما يتعلق باإلفصاحات، و يظهر املعيار أن " االلتزام أو الشرح" كما يتضمن املعيار وجوب اعتماد أسلوب     

خمولني ) مبن فيهم اجلهة اإلشرافية ( بين على فكرة انضباط السوق حيث يكون أصحاب املصاحل هذا األسلوب م

اليت قد تكون ( برد الفعل يف حالة وجود ترتيبات ضوابط غري مرضية أو إفصاحات دون مستوى املعيار املطلوب 

إلضرار بسمعة املؤسسة املالية ، وترتاوح عقوبات أصحاب املصاحل من ا)خمالفة للواقع أو غري مكتملة أو مضللة

اإلسالمية إىل فقدان الثقة يف اإلدارة و إجبار بعض املدراء على املغادرة، أو اختاذ إجراءات قانونية بناءا على 

الشروط التعاقدية، و جيب على السلطات اإلشرافية على وجه اخلصوص أن يكون هلا آليات تنفيذية كافية ترتاوح 

  املؤسسة علىبني القدرة على إرغام 

تقدمي اإلفصاحات الالزمة وصوال إىل إصدار التنبيهات و فرض الغرامات إليقاف عدم االلتزام املتعمد 

   18.باإلفصاح

 يدور احلوكمة مفهوم أن يتضح )املعايري الشرعية و مبادئ احلوكمة( النصوص هلذه العام االستعراض من       

 باملؤسسة ذات الصلة األطراف مصاحل على حيافظ مبا ؤسساتامل إدارة حسن تضمن اليت وضع الضوابط حول

 الوقائع أظهرت بعدما �ا اإلدارة جمالس دور فيها وتفعيل التنفيذيني للمديرين السليمة غري التصرفات من وحيد
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إفالس هذه  إىل أدت اإلدارة اليت بواسطة املؤسسات من العديد أموال يف من التالعب عديدة حاالت واألحداث

  .ؤسساتامل

ويف املقابل فان امتثال أو التزام املصارف اإلسالمية باملعايري الشرعية يؤدي بالضرورة إىل تفعيل وتعزيز تطبيق    

مبادئ احلوكمة يف هذه املصارف كون تلك املعايري مستمدة ومتبناة من مبادئ احلوكمة اليت أصدر�ا كل من 

  . لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية وجلنة باز 

 أهمية االمتثال في تفعيل الحوكمة و تحقيق السالمة المصرفية في البنوك اإلسالمية   -المحور الثالث

 يف موجود هو ما عكس اإلسالمية، على الشريعة مببادئ االلتزام حيكمها اإلسالمية البنوك يف واالمتثال احلوكمة

 وعدم واخلسارة الربح يف املشاركة مببدأ اإلسالمية البنوك الربح، حيث تلتزم تعظيم هدف على املبين التقليدية البنوك

 مطابقة من على التأكد تعمل اليت الشرعية الرقابة هيئة وجود من البنوك هذه به تتميز ما إىل بالدين إضافة املتاجرة

 واملساءلة رقابةال أركان من مهما ركنا ميثل ذاته اإلسالمية، وهذا حبد الشريعة مبادئ مع اإلسالمية البنوك عمليات

 ،و يعزز تطبيق مبادئ احلوكمة اهلادفة إىل محاية البنك من التعثر و املخاطر اليت ميكن أن يتعرض هلا والشفافية

 الفلسفة اإلسالمية، مع وانسجامها مشروعيتها يهمها بل العملية من املتحقق الربح إىل هذه اهليئة تنظر ال حيث

 يؤدي احلرام، وقد شبهة فيه يوجد حمرم أو هو عما واالبتعاد االستثمار لنوع البنوك اختيار على مباشرة يؤثر ما

 املودعني لدى والطمأنينة الثقة على يبعث فإنه نفسه الوقت يف البنوك لكن عمليات من العائد اخنفاض إىل ذلك

  .التقليدية البنوك ديد معالش التنافس من حالة خيلق وبالنتيجة اإلسالمية، البنوك إىل مدخرا�م إىل توجيه ويدفعهم

 19:يأيت مبا اإلسالمية البنوك يف االمتثال يف تفعيل احلوكمة أمهية وتتجسد

 أخرى مره عودته او بوجوده السماح وعدم واإلداري املايل الفساد حماربة. 

 املشاريع لكافة واالستقامة واحليادية النزاهة ضمان حتقق. 

 تقليله على العمل استمراره أو ومنع متعمد غري أو كان دمتعم احنراف أو متعمدة أخطاء وجود تفادي 

 .الرقابية املتطورة النظم باستخدام وذلك ممكن قدر أدىن إىل

 اإلنفاق وربط فاعلية اإلنفاق وحتقيق الداخلية، واملراقبة احملاسبة نظم من القصوى االستفادة حتقيق 

 .باإلنتاج

 احلسابات ملراقيب الفاعلية من قدر أعلى ضمان املالية اريرالتق يف والشفافية اإلفصاح من كاف قدر حتقيق 

 اإلدارة أو جملس من ضغوط ألية خضوعهم وعدم االستقاللية من عالية درجة كو�م على من والتأكد اخلارجيني،

  .التنفيذيني املديرين من

 جمملها يف تتناىف ال عايري واليتاملبادئ وامل على اإلسالمية البنوك يف واالمتثال احلوكمة نظم تعتمد أن وميكن     

 املالية واملؤسسات البنوك لعمل التنظيمي اإلطار واليت تشكل اإلسالمية الشريعة تدعمها اليت املبادئ مع

 : 20اآليت املبادئ حتقق هذه اإلسالمية،حيث
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 النظامية والشرعية املتطلبات حتقق بكفاءة املعامالت تنفيذ عن اإلدارة مسؤولية تعزيز. 

  التدقيق الشرعي جهات من الشرعي الرأي إبداء يف واملوضوعية االستقاللية يزتعز. 

 اخلارجي التدقيق جهات العمالء املوظفون،( العالقة ذوو املسامهون، اإلدارة، :األطراف مجيع بني العدالة حتقيق(. 

 املساءلةو  لتحمل املسؤولية واضحة آليات لضمان املتعارضة والوظائف السلطات بني الفصل تعزيز. 

 التشريعات إصدار و إنشاء املؤسسات يضم و األخرى األهداف لتطبيق الداعم املؤسسي اإلطار استكمال. 

 والتشريعات باستكمال املؤسسات يلزم حكومي تشريع وجود خالل من إال يتحقق ال وهذا القانون، سيادة 

 .املالية املؤسسات واقع يف وتطبيقها

رف بأ�ا املخاطر اليت تنجم عنها عقوبات وإجراءات نظامية أو خسائر مالية أو ولعدم االمتثال خماطر تع    

إساءة لسمعة البنك نتيجة إلخفاقه يف تطبيق األنظمة والتعليمات والقواعد والتعاليم والقيم السلوكية واألخالقية 

ويف املقابل فان هذه املخاطر  ،)يف جمموعها متثل املخاطر النامجة عن عدم االمتثال( اليت يعمل البنك من خالهلا 

يف جمملها هي املخاطر اليت تسعى البنوك لتفاديها من خالل اعتمادها ملبادئ احلوكمة، حبيث انه كلما كان هناك 

امتثال للنظم والقوانني واملعايري الشرعية فانه سيتحقق �ج اإلدارة السليمة مما حيقق محاية للبنك من هذه املخاطر 

  .سالمته املصرفيةوبالتايل تتحقق 

  

  : خاتمة

للمعايري الشرعية الصادرة عن هيئة  اإلسالمية البنوك امتثاليتضح لنا من خالل هذه الورقة البحثية أن      

 بتطبيق إىل زيادة االلتزام يؤدياحملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية و جملس اخلدمات املالية اإلسالمية 

يق اإلدارة الرشيدة يف البنوك، وهذا نظرا الن هذه املعايري تضمنت يف حمتواها ما جاءت به احلوكمة و حتق مبادئ

 يف مبادئ احلوكمة الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي و التنمية، باإلضافة إىل أن االمتثال لتلك املعايري يسهم

واإلدارة  والشفافية اإلفصاح أمهها نم واليت املبادئ هذه من البنوك على تطبيق اليت تقرتض تشجيع الشركات

 من واإلقالل البنوك مع عند تعاملها املخاطر درجة اخنفاض إىل احلوكمة ملبادئ الشركات تطبيق ويؤدى الرشيدة

  الفساد،  من واحلد املال سوق واستقرار االستثمار تكلفة واخنفاض التمويل التعثر، كما انه يزيد من فرص

مع النمو الذي لبنك و حتقيق سالمته املصرفية و يرفع من مستواه التنافسي خاصة كل هذا يسعى حلماية او   

حققه قطاع املصارف اإلسالمية يف العقود الثالثة املاضية بطريقة أدهشت الكثريين وأثارت شكوك وتساؤالت 

والضوابط الشرعية لدى آخرين ومع هذا التطور يف حجم ودور الّصريفة اإلسالمية جاءت أمهية االمتثال للمعايري 

من جهة و االعتماد على مبادئ احلوكمة اليت جاءت �ا اهليئات املسؤولة من جهة أخرى، وكل هذا كان �دف 

 .محاية املصارف اإلسالمية من األزمات و حتقيقها للسالمة املصرفية خاصة يف ظل املنافسة العاملية
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  .2015- 1970دراسة قياسية خالل الفترة  على النمو االقتصادي في الجزائر أثر االستثمار األجنبي المباشر

  

 : إعداد

  *معط اهللا أمال/ أ

  **معط اهللا سهام/د

  .1لعرج مجاهد نسیمة/د

  

  :الملخص

صادي يف اجلزائر خالل �دف هذه الورقة البحثية إىل دراسة أثر االستثمار األجنيب املباشر على النمو االقت     

ومنوذج تصحيح اخلطأ  Johansenاختبار التكامل املتزامن لــ باستخدام  2015- 1970الفرتة املمتدة مابني 

أشارت النتائج الرئيسية إىل أن التدفقات الداخلة من االستثمار األجنيب املباشر، ). VECM( الشعاعي

أثر إجيايب على الناتج الداخلي اإلمجايل احلقيقي، يف حني أن معدل  ااالستثمار احمللي، والنفقات العامة اإلمجالية هل

إضافة إىل ذلك، أكد منوذج تصحيح اخلطأ الشعاعي . التضخم يؤثر سلبا على هذا الناتج يف املدى الطويل

)VECM (ل وبناءا على هذه النتائج، ميكن القو . طويلة األجل بني املتغريات حمل الدراسة توازنيةوجود عالقة

بأن اجلزائر تستطيع جذب املزيد من االستثمارات األجنبية املباشرة من خالل الشروع يف سياسات طموحة �دف 

  .إىل احلفاظ على استقرار الوضع السياسي، احلد من البريوقراطية املرهقة فضال عن رفع مستوى احلرية االقتصادية

االقتصادي، اجلزائر، اختبار التكامل املتزامن لـ االستثمار األجنيب املباشر، النمو :الكلمات المفتاحية

Johansen منوذج تصحيح اخلطأ الشعاعي ،)VECM.(   

Abstract : 

This paper aims to study the impact of foreign direct investment on economic growth 
in Algeria over the period 1970-2015 using Johansen cointegration test and vector 
error correction model (VECM). The main findings indicate that FDI inflows, 
domesticinvestment and total public expenditures have a positive impact on real gross 
domestic product, while the inflation ratenegatively affect the real GDP in the long 
run. Moreover, the vector error correction model (VECM) confirmed the existence of 
long-run equilibrium relationship among the tested variables. Based on these findings, 
it can be concluded that Algeria can attract more FDI through embarking on ambitious 
policies aimed at stabilizing political situation, reducing burdensome bureaucracy as 
well as increasing the level of economic freedom. 

Key words: Foreign Direct Investment, Economic Growth, Algeria, Johansen 
Cointegration Test, Vector Error Correction Model (VECM). 
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 :مقدمــــــــــــة -1

، حيث توسعت أغلب 1960لقد أصبح االستثمار األجنيب املباشر ظاهرة عظمى يف االقتصاد العاملي منذ 

الشركات املتعّددة اجلنسيات يف توجيه استثمارا�ا املباشرة إىل الدول املتقدمة والنامية مواجهة بذلك عّدة حتّديات 

ل، فاالستثمار األجنيب املباشر يتوجه خارج بلده األصل حسب دوافع يف سبيل حتقيق النجاح خارج بلدها األص

معينة تزايدت أمهيتها مع ضرورة االندماج يف االقتصاد العاملي، وارتفاع االستهالك العاملي الذي حفّز تلك 

األمهية  الشركات على التوغل يف خمتلف بقاع العامل وهذا ما جعل من النمو االقتصادي للبلد املضيف عنصرا بالغ

يف جذب االستثمار األجنيب املباشر خاصة وأنه يعكس حجم سوق البلد املستقبل لذلك االستثمار، واجلزائر  

كعدة دول نامية اهتمت ومنذ حصوهلا على االستقالل جبذب االستثمارات األجنبية املباشرة لالستفادة من 

اهلدف قامت بتهيئة مناخها االستثماري من خالل  إجيابيا�ا وتسخريها لدفع عجلة التنمية لديها، ولتحقيق ذلك

إصدار قوانني االستثمار املتزايدة احلوافز إضافة لقيامها بالعديد من اإلصالحات االقتصادية، كما متيزت بسعيها 

لتحقيق معدالت منو مرتفعة تربز من خالهلا وجود سوق جزائري مهم، و�دف هذه الدراسة إىل حتديد أثر 

جنيب املباشر على النمو االقتصادي يف اجلزائر خاصة على املدى الطويل من خالل استخدام اختبار االستثمار األ

، Eviews 9.0وهذا باستعمال برنامج ومنوذج تصحيح اخلطأ الشعاعي،  Johansenاملتزامن لــ التكامل 

و أثر االستثمار األجنبي ما ه:وبالتايل فاإلشكالية املراد معاجلتها من خالل هذه الورقة البحثية تتمثل يف

  ؟)2015-1970(المباشرعلى النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة 

  :لإلجابة عن هذه اإلشكالية يتم صياغة فرضيتني أساسيتني ومها

 .يؤثر االستثمار األجنيب املباشر بشكل إجيايب ومعنوي على النمو االقتصادي يف اجلزائر -

شر يف تعزيز النمو االقتصادي يف اجلزائر على املدى الطويل من خالل دوره يساهم االستثمار األجنيب املبا -

  .املكمل لالستثمار احمللي

 :ولإلحاطة جبوانب هذا املوضوعسيتم التطرق إىل احملاور األساسية التالية

 . قراءة في أدبيات االستثمار األجنبي المباشر والنمو االقتصادي -

 .المباشر في الجزائرأداء واتجاهات االستثمار األجنبي  -

 .الدراسة القياسية ألثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي في الجزائر -

 :قراءة في أدبيات االستثمار األجنبي المباشر و النمو االقتصادي -2

، وقد تصاعد االهتمام 1960لقد عرفت ظاهرة االستثمار األجنيب املباشر انتشارا واسعا يف العامل منذ 

دراسة االستثمار نتيجة ألمهيته على صعيد حتقيق التنمية االقتصادية فهو يزود البلد املضيف باألدوات الالزمة ب

حيث سلطت العديد من الدراسات الضوء على حمددات جذب االستثمار  .عجلة التنمية االقتصادية لديه لدفع

بلد املضيف فالدول اليت تتمتع مبعدالت منو األجنيب املباشر السيما النمو االقتصادي الذي يعكس حجم سوق ال
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مرتفعة وأسواق كبرية هي أكثر استفادة من الفرص االستثمارية مقارنة بالدول ذات معدالت النمو املنخفضة 

، فكلما ارتفعت نسبة حجم سوق البلد املضيف Florence Jaumotte ،2004( 1(واألسواق الصغرية 

األجنيب املباشر كلما ارتفعت التدفقات الداخلة من هذه االستثمارات إىل  إىل حجم سوق البلد األصل لالستثمار

، فحجم السوق يشري إلىالقدرة الشرائية YinQI-WEI ،Xiaming Liu ،2001 (2(البلد املضيف 

، وحسب BicharaKhader ،Claude Roosens ،2004 (3(ملواطين هذا البلد املضيف 

)Billington ،1999 (جيذب الشركات اليت شهدت منوا يف أسواقها احمللية واليت تبحث فإن السوق الكبري 

 Jonathan(عن التوسع حنو أسواق أخرى أين ميكنها مضاعفة النمو وحتقيق املزيد من األرباح واملبيعات 

Jones- Collin Wren ،2006 (4 كما أّن النمو االقتصادي املرتفع وحجم السوق الواسع واملتوسط ،

 .K(ذب دائما الشركات اليت تتنافس على بناء الشركات ضمن إسرتاتيجية إتباع املنافسني للبلد املضيف جي

Aswathappa ،2010 (5 حيث أّن النمو االقتصادي املرتفع بدوره يتضمن احلجم الكبري للطلب احمللي ،

لسريع ، إضافة إىل أّن النمو اChunlai Chen ،2011 (6(والقدرة الشرائية املتصاعدة للمستهلكني 

والّدخل الفردي املرتفع يعرض على الشركات املتعّددة اجلنسيات فرص ألخذ حصة من السوق فتقوم بتسخري 

، إضافة إىل أّن احلجم الكبري للسوق OCDE ،2002 (7(ميز�ا اخلاصة بامللكية وحتقيق اقتصادات احلجم 

هذا وقد .Chunlai Chen ،2011(8(يقّدم فرص أكرب للصناعات والشركات األجنبية للتنويع االقتصادي 

حصلت دراسة أثر االستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصادي على اهتمام العديد من االقتصاديني نلخص 

   :أمهها يف اجلدول التايل

  الدراسات السابقة حول أثر االستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصادي):01(الجدول رقم 

  دراســــــــــــةمحتوى ال  الباحثون

E. 
Borensztein 

وآخرون 
)1998 (9  

قاموا باختبار أثر االستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصادي باستخدام حتليل بيانات 

panel  1979- 1970دولة نامية على مدى العقدين  69من أجل عينة تضم 

جنيب املباشر له أثر ، حيث أشارت النتائج الرئيسية إىل أن االستثمار األ1989- 1980و

إجيايب على النمو إضافة إىل وجود أثر إجيايب وغري معنوي لالستثمارات األجنبية املباشرة 

  .على االستثمارات احمللية

BashirAbdel
-Hameed 
M(1999)10  

االستثمار األجنيب املباشر والناتج احمللي للفرد يف بعض دول منطقة قام بدراسة العالقة مابين

خالل الفرتة ) اجلزائر، مصر، األردن، املغرب، تونس وتركيا(وسط ومشال إفريقيا الشرق األ

، وتوصلت الدراسة إىل أن أثر االستثمار األجنيب املباشر على النمو 1990- 1975

  .االقتصادي خيتلف من بلد إىل آخر

Marta مار األجنيب املباشر، احلرية االقتصادية، والنمو االقتصادي حاولوا دراسة العالقة بني االستث
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Bengoa 
 Blancaو

Sanchez-
Robles)2003
(11  

دولة من أمريكا الالتينية خالل  18من أجل عينة تضم  panelباستخدام حتليل بيانات 

، حيث توصل الباحثان إىل أن درجة احلرية االقتصادية يف البلد 1999-1970الفرتة 

نيب املباشر، ومن جهة أخرى، أشارت املضيف متثل حمددا أساسيا لتدفقات االستثمار األج

نتائج الدراسة إىل وجود أثر إجيايب لالستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصادي يف 

  .البلدان املضيفة

نایف المطیري 
خلیفة 

  12(2004)الغالي

حاواللتعرف على أثر االستثمار األجنيب املباشر واالنفتاح االقتصادي على النمو 

وين رأس املال الثابت يف بعض دول منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا االقتصادي وتك

لكل من املغرب، تونس، مصر، األردن وسلطنة عمان  2004-1970خالل الفرتة 

وذلك باستخدام اختبار التكامل املشرتك واختبار السببية يف كل من األجل القصري 

املباشر واالنفتاح االقتصادي على  والطويل، وتوصلت الدراسة إىل أثر االستثمار األجنيب

النمو االقتصادي وتكوين رأس املال الثابت يتضح أكثر يف املدى البعيد منه يف املدى 

  .القصري

Ugwuegbe 
S. 

Ugochukwu 
وآخرون 

)2013 (13  

قام باختبار العالقة بني االستثمار األجنيب املباشر والنمو االقتصادي يف نيجرييا خالل 

باستخدام طريقة املربعات الصغرى العادية واختبار سببية  2009- 1981الفرتة 

Granger وقد أشارت النتائج إىل أن االستثمار األجنيب املباشر له أثر إجيايب وغري ،

معنوي على النمو االقتصادي، بينما االستثمار احمللي يؤثر إجيابيا ومعنويا على النمو 

  .االقتصادي يف نيجرييا

Zuzana 
Szkorupová 

)2014 (14  

قامت بتحليل العالقة بني االستثمار األجنيب املباشر، النمو االقتصادي والصادرات يف 

، وقد أكدت نتائج الدراسة من 2010-2001سلوفاكيا باستخدام بيانات فصلية للفرتة 

ومنوذج تصحيح اخلطأ الشعاعي  Johansenخالل االستعانة باختبار التكامل املتزامن لـ 

طويلة األجل بني املتغريات حمل الدراسة، كما مت التوصل أيضا إىل وجود أثر  وجود عالقة

  .إجيايب لكل من االستثمار األجنيب املباشر والصادرات على الناتج الداخلي اإلمجايل

SasiIamsirar
oj )2016 (15  

ام حاول دراسة العالقة بني تدفقات االستثمار األجنيب املباشر والنمو االقتصادي باستخد

، حيث أشارت النتائج إىل أن 2010- 1971دولة خالل الفرتة  124بيانات مقطعية لـ 

االستثمار األجنيب املباشر يؤثر إجيابيا على النمو االقتصادي والعكس صحيح، كما متثل 

القوى العاملة، درجة االنفتاح التجاري واحلرية االقتصادية حمددات رئيسية أخرى لالستثمار 

  .شر واليت تساهم بدورها يف تعزيز النمو االقتصادياألجنيب املبا

  .من إعداد الباحثني: المصدر
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 :أداء واتجاهات االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر -3

يعترب مستوى االستثمار األجنيب املباشر مؤشرا جيدا ملعرفة مدى تقدير املستثمرين األجانب للمؤسسات 

يما يلي توضيح تطور التدفقات الواردة من االستثمار األجنيب املباشر إىل االقتصادية يف كل بلد لذلك سنحاول ف

 :من خالل الشكل التايل) 2015- 1970(اجلزائر خالل الفرتة 

- 1970(تطور التدفقات الواردة من االستثمار األجنيب املباشر إىل اجلزائر خالل الفرتة ): 01(الشكل رقم 

2015(  

  

)/http://data.worldbank.org(: (WDI)العتماد علىموقع البنك العاملي الباحثني با من إعداد: المصدر
16. 

  :الشكل ميكن تقسيم مراحل تطور االستثمار األجنيب املباشر الواردة إىل اجلزائر كما يلي من خالل هذا

مليون  80.1ستثمار األجنيب املباشر الوارد من نالحظ اخنفاض كبري وواضح لتدفق اال :مرحلة السبعينات -

وهذا نتيجة تصفية االستثمار األجنيب املباشر بفعل عمليات  1971مليون سنة  0.6إىل  1970دوالر سنة 

نتيجة لفتح القطاع أمام رأس املال األجنيب لتصل  1973و  1972التأميم لتعاود االرتفاع جمددا خالل سنيت 

، بعدها نالحظ أن االستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل اجلزائر اتسم 1974سنة مليون دوالر  358إىل 

  .بالتذبذب بني االرتفاع واالخنفاض

 348.7نالحظ تناقص تدفق االستثمار األجنيب املباشر الوارد بشكل واضح من  :مرحلة الثمانينات -

وهذا بالرغم من تبين اجلزائر قانون  1982، لتنعدم سنة 1981مليون سنة  13.2إىل  1980مليون دوالر سنة 

 5.3و 0.4، 0.8، 0.4، لتصبح متذبذبة بني 1982أوت  21املؤرخ يف  11- 82لالستثمارات اخلاصة رقم 

- 1987، لتعود باالرتفاع بنسب ضعيفة جداما بني 1986و 1985، 1984، 1983مليون دوالر خالل 

تالها من اخنفاض ألسعار البرتول اليت   لثمانينات وماويرجع ذلك ألزمة الكساد العاملي يف منتصف ا. 1989

  .سليب على االقتصاد وعلى تدفق االستثمار األجنيب كان هلا أثر

متيزت بغياب شبه كامل لالستثمار األجنيب املباشر إىل اجلزائر ويرجع ذلك إىل  1995-1990الفترة  أما

 إىل مما أدى يونية اخلارجية، ارتفاع خدمات الدين اخلارجيتفاقم أزمة املد(الوضعية املعقدة اليت مرت �ا اجلزائر 

إعادة جدولة املديونية اخلارجية وما تبع ذلك من تنفيذ صارم لشروط التعديل اهليكلي اليت وضعها صندوق النقد 

ناجي بن (الدويل، تدهور األوضاع األمنية وعدم االستقرار السياسي واالقتصادي وارتفاع درجات املخاطرة 

  .األمر الذي أثر سلبيا على جذب االستثمارات 17)2009، حسني
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حيث صادف ذلك فرتة  تطورا ملحوظا فقد شهد االستثمار األجنيب املباشر 2009-1996الفترة أما 

املتعلق بتطوير االستثمار، الذي قدم العديد من احلوافز  2001 يف أوت 03- 01قانون االستثمار  صدور

، 2001حيث جتاوزت عتبة املليار دوالر خالل استقطاب رؤوس األموال األجنبية، والتسهيالت اليت تعمل على 

اخنفضت االستثمارات وأفادت الدراسة االستقصائية  2015إىل غاية 2012من . 2014غاية  إىل 2005

قتا األونكتاد أن االنتعاش لتحقيق مستويات استثمار أقوى سيستغرق و  السنوية الجتاهات االستثمار الصادرة عن

عدم اليقني اليت تلف  كان متوقعا وهو ما يعزى يف معظمه إىل اهلشاشة االقتصادية العاملية وحالة أطول مما

  .18)2013مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، (السياسات العامة 

تثمارات مت أنه ال ميكن احلكم بتحسن مناخ االستثمار يف اجلزائر كون مجيع االس إليه ولكن ما جتدر اإلشارة

هذا األخري  بالنصيب األكرب يف كل سنة فقد كانت ، إذ حيظى الفحم والنفط والغاز الطبيعيحتقيقها يف قطاع 

أي بنسبة  2015وماي  2003مليار دوالر وهذا ما بني جانفي  19التدفقات االستثمارية األجنبية تساوي 

منإمجايل تكلفة االستثمارات،والشكل % 19.6مث العقارات بنسبة % 21.1تليها املعادن بنسبة % 28.1

نسبة من إمجايل التكلفة لالستثمارات الواردة إىل اجلزائر حسب التوزيع  ):02(الشكل رقم  :التايل يوضح ذلك

  2015و 2003القطاعي ما بني 

  
  .119، ص2015تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية :المصدر

 375، 2015وماي  2003نيب املباشر يف اجلزائر ما بني جانفي وقد بلغ عدد مشروعات االستثمار األج

شركات عربية وأجنبية، حيث تشري التقديرات أن التكلفة االستثمارية  306مشروع، يتم تنفيذها من قبل 

تقريرمناخ االستثمار يف الدول (ألف عامل  93مليار دوالر وتوظف حنو  68اإلمجالية لتلك املشروعات تبلغ حنو 

  . 19)2015ة، العربي

نوضحها يف  2015-2003أما فيما يتعلق بأهم الدول املستثمرة واملستقبلة الستثمار يف اجلزائر خالل الفرتة 

  : الشكلني التاليني
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وما جتدر اإلشارة إليه من خالل ما مت عرضه بأنه رغم حتسن االجتاه العام حلركة االستثمار يف اجلزائر غري أن 

منافسة االقتصاديات األخرى وحمدود جدا مقارنة حبجم املوارد املالية الضخمة اليت مت  ذلك ال يزال بعيدا عن

لذلك ال بد للجزائر أن تعزز نقاط القوة وتعاجل نقاط �يئة املناخ االستثماري املناسب، اعتمادها من أجل 

ة واليت متثل أساسا يف تقليص أمام الرهانات والتحديات اليت تواجه االقتصاد اجلزائري يف ظل العوملالضعف خاصة 

معرضة  االعتماد املفرط على إيرادات احملروقات، السيما وأن أسواق النفط يف حالة تذبذب مستمر وأسعارها

  .للرتاجع نتيجة ضغط منو االقتصاد العاملي

 :الدراسة القياسية ألثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي في الجزائر -4

لغرض دراسة أثر االستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصادي :تحديد النموذج والمتغيرات - 4-1

  :سيتم االعتماد على النموذج التايل2015- 1970خالل الفرتة  يف اجلزائر

  

  :حيث

  .لوغاريتم الناتج الداخلي اإلمجايل احلقيقي=   

الداخلة من االستثمارات األجنبية املباشرة كنسبة من الناتج الداخلي  لوغاريتم صايف التدفقات=  

  .اإلمجايل

  .لوغاريتم إمجايل تكوين رأس املال الثابتكنسبة من الناتج الداخلي اإلمجايل=  

  .لوغاريتم إمجايل اإلنفاق العام كنسبة من الناتج الداخلي اإلمجايل=   

  ).والذي مت قياسه بواسطة معدل تغري أسعار االستهالك(لوغاريتم معدل التضخم =   

  .حد اخلطأ العشوائي=    

: (WDI)وقد مت احلصول على قاعدة البيانات اخلاصة �ذه املتغريات انطالقا من موقع البنك العاملي 

)ata.worldbank.org/http://d(،الديوان الوطين لإلحصائيات" :Rétrospective 

2011-Statistique 1962 " على املوقع)http://www.ons.dz/(20إضافة إىل وزارة املالية ، :

  .املديرية العامة للميزانية

ل املتغريات اليت تظهر يف لتحديد درجة تكام:لجذر الوحدة Phillips-Perronاختبار - 4-2

  .جلذر الوحدة) Phillips-Perron )PPهذا النموذج، سيتم استخدام اختبار 

 

 



 

 

دراسة قياسية  على النمو االقتصادي في الجزائر أثر االستثمار األجنبي المباشر

  .2015- 1970خالل الفترة 

  

  .معط اهللا سهام/د    +.معط اهللا أمال/ أ

 لعرج مجاهد نسيمة/د

49 
 .2017 جوان – 02: العدد مجلة التنمیة واإلستشراف للبحوث والدراسات   

  )PP(جلذر الوحدة  Perron-Phillipsاختبار):02(الجدول رقم 

  

  . Eviews 9.0من إعداد الباحثني باالعتماد على برنامج : المصدر

إىل أنه ال ميكن رفض الفرضية العدمية جلذر  Phillips-Perronمن خالل اجلدول أعاله، يشري اختبار 

، LNGDP ،LNFDI: الوحدة وهذا بالنسبة جلميع السالسل األصلية اخلاصة باملتغريات التالية

LNGFCF ،LNTGEو ،LNINF  وذلك ألن قيمة إحصائيةPP  هي أكرب من القيمة احلرجة عند

قرة عند املستوى، ولكن، عند إجراء الفروق األوىل ، وبالتايل تعترب هذه السالسل غري مست%5مستوى معنوية 

، %5أقل من القيمة احلرجة عند مستوى معنوية  PPجلميع املتغريات اليت سبق ذكرها يتضح بأن قيمة إحصائية 

وبالتايل يتم رفض الفرضية العدمية جلذر الوحدة، مما يدل على أن مجيع السالسل األصلية حمل الدراسة مستقرة 

و  Johansen، وبالتايل، ميكن املرور إىل إجراء اختبار التكامل املتزامن لـــ I(1)من الدرجة األوىل ) متكاملة(

Juselius )1990 (على هذه املتغريات.  

بين االستثمار األجنبي المباشر والنمو  Johansenاختبار التكامل المتزامن لـ  - 4-2

 :االقتصادي في الجزائر

، LNGDP  ،LNFDIللتكامل املشرتك بني املتغريات hansenJoنتائج اختبار ):03(الجدول رقم 

LNGFCF ،LNTGE ،LNINF 

  

  . Eviews 9.0من إعداد الباحثني باالعتماد على برنامج : المصدر



 

 

دراسة قياسية  على النمو االقتصادي في الجزائر أثر االستثمار األجنبي المباشر

  .2015- 1970خالل الفترة 

  

  .معط اهللا سهام/د    +.معط اهللا أمال/ أ

 لعرج مجاهد نسيمة/د

50 
 .2017 جوان – 02: العدد مجلة التنمیة واإلستشراف للبحوث والدراسات   

قد توصال إىل رفض الفرضية العدمية ) اختبار األثر واختبار القيمة الذاتية العظمى(نالحظ أن كال االختبارين 

وقبول الفرضية العدمية املوالية اليت تفيد بوجود عالقة أي عالقة للتكامل املتزامن اليت تفيد بعدم وجود 

، فكالمها يشريان إىل وجود عالقة توازنية واحدة طويلة األجل  واحدة على األكثر للتكامل املتزامن 

  .LNINF، وLNGDP ،LNFDI ،LNGFCF ،LNTGEبني املتغريات 

  ))1(أنظر الملحق : (التكامل المشتركمعادلة 

  

يظهر من املعادلة أن مجيع املتغريات أخذت إشارات مطابقة الفرتاضات النظرية االقتصادية وكلها معنوية عند 

الذي ظهر غري معنوي عند مستوى  LNGFCFباستثناء معامل إمجايل تكوين رأس املال الثابت % 5مستوى 

  %.5معنوية 

عامل االستثمار األجنيب املباشر تدل على أن هذا املتغري يؤثر إجيابيا على النمو االقتصادي يف اإلشارة املوجبة مل

يساهم االستثمار األجنيب املباشر يف تعزيز النمو االقتصادي بشكل مباشر من اجلزائر على املدى الطويل، حيث 

من خالل نقل املعرفة واخلربة عن طريق خالل زيادة رأس املال وإدخال التكنولوجيا احلديثة، وبشكل غري مباشر 

 De(التدريب على العمل واكتساب املهارات، وكذلك عرب إدخال ممارسات إدارية بديلة وقدرات تنظيمية أفضل 

Mello ،1997(21.  

كما يظهر معامل إمجايل تكوين رأس املال الثابت بإشارة موجبة مما يدل على أن هذا املتغري يؤثر إجيابا على 

تشري هذه النتيجة بصفة عامة إىل أن االستثمار األجنيب املباشر االقتصادي يف اجلزائر على املدى الطويل، و النمو 

  .ميثل عنصرا مكمال لالستثمار احمللي

إضافة إىل ذلك، فإن اإلشارة املوجبة ملعامل إمجايل اإلنفاق العام تدل على األثر اإلجيايب هلذا املتغري على النمو 

وهذا يشري إىل ضرورة حتقيق اإلدارة الفعالة لإلنفاق العام، وذلك نظرا اجلزائر على املدى الطويل،  االقتصادي يف

ألن زيادة حجم النفقات العامة وبشكل خاص النفقات الرأمسالية تساهم يف رفع معدالت النمو االقتصادي يف 

  . اجلزائر

على أن هذا املتغري يؤثر سلبا على النمو يف حني أن معامل معدل التضخم يظهر بإشارة سالبة وهذا يدل 

االقتصادي يف اجلزائر على املدى الطويل، وهذا يعين أن معدال أعلى للتضخم مقاسا بواسطة معدل تغري أسعار 

يؤثر سلبا على النمو االستهالك ميثل تشوها يف االقتصاد، فهو يشري إىل عدم االستقرار االقتصادي الكلي مما 

  .االقتصادي

  .لوجود عالقة تكامل مشرتك بني هذه املتغريات ميكن اجناز منوذج تصحيح اخلطأ الشعاعيونظرا 
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 ):VECM(نموذج تصحيح الخطأ الشعاعي  - 4- 4

، أي أن هذا املعامل 0.05يظهر معامل تصحيح اخلطأ بإشارة سالبة كما أن االحتمال املرافق له أقل من 

واملتغريات املفسِّرة  LNGDPبني املتغري املفسَّر  سالب ومعنوي، وهذا يدل على وجود عالقة طويلة األجل

LNFDI ،LNGFCF ،LNTGE و ،LNINF.  

يف إطار منوذج تصحيح اخلطأ الشعاعي  Grangerومن جهة أخرى، يالحظ من نتائج اختبار سببية 

)VEC Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests () أن ))3(أنظر الملحق

ميكن  LNINF، وLNFDI ،LNGFCF ،LNTGE منوذج تصحيح اخلطأ املتغريات املستقلة يف

 0.05وهو أقل من  0.0143اعتبارها جمتمعة على أ�ا متغريات خارجية، حيث أن احتمال الرفض يساوي 

 .وهذا ما يؤكد صحة متثيل منوذج تصحيح اخلطأ الشعاعي مبعادلة واحدة

  :(VECM)االختبارات التشخيصية لنموذج تصحيح الخطأ الشعاعي  - 5- 4

  :الختبار جودة منوذج تصحيح اخلطأ سيتم االستعانة باالختبارات التالية

  ))4(أنظر الملحق : (ARCHاختبار عدم ثبات تباين الخطأ لـ    -4-5-1

، فإنه يتم قبول 0.05وهو أكرب من  0.9110يساوي LMاملرافق لإلحصائية �(1)2مباأن احتمال 

  .يف النموذج وهذا جّيد ARCHد أثر اليت تفيد بأنه ال يوج H0الفرضية العدمية 

: Breusch-Godfreyاختبار مضاعف الغرانج لالرتباط التسلسلي لـ  -4-5-2

  ))5(أنظرالملحق(

فإنه يتم قبول  0.05وهو أكرب من  0.1069يساوي LMاملرافق لإلحصائية  �(1)2مباأن احتمال 

  .و هذا جّيداليت تفيد بأنه ليس هناك ارتباط تسلسلي للبواقي H0الفرضية العدمية 

  ))6(أنظر الملحق (: Ljung-Boxاختبار االرتباط الذاتي للبواقي باستخدام إحصائية   -4-5-3

أن مجيع احلدود تقع داخل جمال الثقة وهذا  ))6(الملحق (نالحظ من خالل بيان االرتباط الذايت للبواقي 

 Ljung-Boxت إحصائية  يعترب مؤشرا على غياب االرتباط الذايت للبواقي، كما نالحظ أن مجيع احتماال

  .، وبالتايل يتم قبول الفرضية العدمية القائلة بأن البواقي هي عبارة عن خطأ أبيض، وهذا جّيد0.05أكرب من 

  ))7(أنظر الملحق : (Jarque-Beraاختبار التوزيع الطبيعي للبواقي حسب   -4-5-4

وهي أقل من القيمة  0.1802تساوي  Jarque-Beraمبا أن قيمة إحصائية 

 0.05وهو أكرب من  0.9138، كما أن االحتمال املرافق هلذه اإلحصائية يساوي رجةاحل

  .فإنه يتم قبول فرضية العدم القائلة بأن سلسلة البواقي تتبع التوزيع الطبيعي و هذا جّيد

  .اخلطأ جّيد ومقبولإذن، مجيع هذه االختبارات تشري إىل السلوك اجلّيد للبواقي، وبالتايل يعترب منوذج تصحيح 
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 :خاتمــــــــــــة -5

لقد مت من خالل هذه الورقة البحثية دراسة أثر االستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصادي يف اجلزائر 

الناتج الداخلي اإلمجايل : ، وذلك باستخدام املتغريات التالية2015- 1970خالل الفرتة املمتدة ما بني 

إمجايل الداخلة من االستثمارات األجنبية املباشرة كنسبة من الناتج الداخلي اإلمجايل،  احلقيقي، صايف التدفقات

إمجايل اإلنفاق العام كنسبة من الناتج الداخلي تكوين رأس املال الثابت كنسبة من الناتج الداخلي اإلمجايل، 

ومنوذج تصحيح Johansenمن لــ وقد مت االستعانة باختبار التكامل املتزااإلمجايل، إضافة إىل معدل التضخم،

حيث أشارت النتائج إىل وجود عالقة توازنية طويلة األجل بني املتغريات حمل الدراسة، كما اخلطأ الشعاعي، 

أظهرت معادلة التكامل املشرتكأن املتغريات املتمثلة يف االستثمار األجنيب املباشر، إمجايل تكوين رأس املال الثابت، 

عام هلا أثر إجيايب على الناتج الداخلي اإلمجايل احلقيقي، يف حني أن معدل التضخم يؤثر سلبا وإمجايل اإلنفاق ال

على هذا الناتج على املدى الطويل، مما يؤكد صحة الفرضيات املذكورة سابقا، إضافة إىل ذلك، أظهرت نتائج 

ستقلة يف منوذج تصحيح اخلطأ يف إطار منوذج تصحيح اخلطأ الشعاعي أن املتغريات امل Grangerاختبار سببية 

  .ميكن اعتبارها جمتمعة على أ�ا متغريات خارجية

على ضوء هذه النتائج، ميكن القول بأن جذب املزيد من االستثمارات األجنبية املباشرة واالستفادة منها 

  :وتسخريها لعملية التنمية يتطلب العمل على حتقيق ما يلي

  وتشجيع خمتلف السياسات اليت �دف إىل تعزيز التكامل بني ضرورة حتقيق االستقرار االقتصادي

 .االستثمار األجنيب املباشر واالستثمار احمللي لضمان النمو االقتصادي املستدام

  ضمان االستقرار السياسي والقضاء على العنف، إضافة إىل حتسني نوعية اخلدمات العمومية وتقليل

اع القرار االهتمام أكثر بتحسني النوعية املؤسساتية االقتصادية، دعم البريوقراطية املرهقة، كما ينبغي على صن

احلرية االقتصادية، وتوفري املناخ املالئم لالستثمار لغرض جذب املزيد من االستثمارات األجنبية واحمللية يف عدة 

 .قطاعات

 ية اليت تساهم يف زيادة ختفيض النفقات العامة اجلارية وتوجيه املزيد من املوارد حنو املشاريع الرأمسال

اإلنتاجية، وبالتايل تعزيز النمو االقتصادي، كما ينبغي على الدولة العمل على تنويع األنشطة االقتصادية خارج 

 .قطاع احملروقات بتحفيز قطاعات إنتاجية كالزراعة والصناعة
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Series: Residuals
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Observations 44

Mean      -1.82e-17
Median   0.000472
Maximum  0.050822

Minimum -0.044963
Std. Dev.   0.022231
Skewness   0.054129
Kurtosis   2.705760

Jarque-Bera  0.180211
Probability  0.913835
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  أثر استقاللية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية في محاربة التضخم

  .مع إشارة لحالة الجزائر

  :إعداد

  * لیلى معمري .د.ط

  .**سمیر یحیاوي .أ

  

  :الملخص

شهدت العالقة بني البنوك املركزية واحلكومات منذ النشأة األوىل حىت الوقت احلايل العديد من التطورات وفقا     

طور وظائف البنوك املركزية وتطور النشاط االقتصادي بصفة عامة، كما كانت حمل اجلدل والنقاش بني املفكرين لت

االقتصاديني بني مؤيدين لفكرة االستقاللية بني البنك املركزي واحلكومة حبجة فعالية السياسة النقدية يف حتقيق 

رضني لفكرة االستقاللية مؤمنني بوجود صلة ترابط قوية أهدافها السيما احلفاظ على استقرار األسعار، وبني معا

بني البنوك املركزية واحلكومات باعتبار أن احلكومات بإمكا�ا التأثري على السياسة النقدية من خالل عدد من 

  .القنوات الرمسية وغري الرمسية

ارة البنك املركزي املستقل يف وعلى الرغم من تلك اآلراء املعارضة إال أن العديد من الدراسات أثبتت جد     

احلفاظ على استقرار األسعار وحماربة التضخم وخاصة يف الدول املتقدمة حيث يسهل كثريا االنتقال من 

وعليه سوف نتطرق من خالل هذه الورقة البحثية إىل دراسة العالقة . االستقاللية القانونية إىل االستقاللية الفعلية

  .مع إشارة حلالة اجلزائر ي وفعالية السياسة النقدية يف حماربة التضخمبني استقاللية البنك املركز 

 -فعالية السياسة النقدية -السياسة النقدية -استقاللية البنك املركزي -البنك املركزي: الكلمات المفتاحية

 التضخم

Résumé :  
      la relation entre les banques centrales et les gouvernements  a vu depuis la 
première création à nos jours, de nombreux développements en fonction de 
l'évolution des fonctions des banques centrales et l'évolution de l'activité 
économique en général, et c’était aussi l'objet de controverses et de débats entre 
les économistes entre les partisans de l'idée d'indépendance de la banque 
centrale du gouvernement sous prétexte de l'efficacité de la politique monétaire 
dans la réalisation de ses objectifs, en particulier le maintien de la stabilité des 
prix, et les adversaires de l'idée d'indépendance, estimant qu'il existe une forte 
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corrélation entre les banques centrales et les gouvernements, étant donné que les 
gouvernements peuvent influer sur la politique monétaire par le biais d'un 
certain nombre de canaux formels et informels. 
      En dépit de ces points de vue divergents, cependant, de nombreuses études 
ont prouvé le mérite de la banque centrale indépendante pour maintenir la 
stabilité des prix et lutter contre l'inflation, en particulier dans les pays 
développés où la transition de l'autonomie juridique à l'indépendance réelle  est 
grandement facile. Par conséquent, nous allons aborder à travers cet article pour 
examiner la relation entre l'indépendance de la banque centrale et de l'efficacité 
de la politique monétaire dans la lutte contre l'inflation en se référant au cas de 
l'Algérie. 
Mots-clés: la banque centrale - l'indépendance de la Banque centrale –la 
politique monétaire- l'efficacité de la politique monétaire   - l’inflation 

  :مقدمة

باعتبار البنك املركزي أهم مؤسسة يف اجلهاز املصريف نتيجة للوظائف اليت يقوم �ا يف إطار اإلشراف على       

شؤون النقد واالئتمان، وكونه ميثل السلطة النقدية يف الدولة حبيث يسعى إىل حتقيق أهداف السياسة النقدية واليت 

فقد نادى العديد من املفكرين االقتصاديني بضرورة . ة العامة للدولةتساهم بدورها يف حتقيق األهداف االقتصادي

منح االستقاللية للبنك املركزي وعزله عن أية ضغوط حكومية قد تؤثر على نشاطه وسياسته لضمان مصداقية 

أن السياسة النقدية وفعاليتها يف حتقيق أهدافها، وخاصة حتقيق االستقرار يف األسعار وحماربة التضخم، ذلك 

السياسة النقدية لديها فعالية أكثر يف حتقيق هذا اهلدف وخضوع البنك املركزي لسلطة احلكومة يفرض عليه توجيه 

 .السياسة النقدية لتحقيق أهداف أخرى قد تتعارض مع هدف االستقرار يف األسعار

  :وبناءا على ما سبق ميكن طرح اإلشكالية التالية

   مركزي على فعالية السياسة النقدية ؟مدى تأثير استقاللية البنك الما 

  :وللتوضيح أكثر نطرح األسئلة الفرعية التالية 

 ما املقصود باستقاللية البنك املركزي؟ 

 ما هي أنواع االستقاللية وكيف ميكن قياسها؟ 

 ما العالقة بني استقاللية البنك املركزي والتضخم؟ 

 ياسة النقدية؟ما مدى استقاللية بنك اجلزائر وما أثر ذلك على الس 

  :ولإلجابة على اإلشكالية املطروحة واألسئلة السابقة مت تقسيم البحث إىل ثالثة حماور كما

 مفهوم استقاللية البنك املركزي :أوال  - 

 أنواع االستقاللية وكيفية قياسها: ثانيا -

  اجلزائر فعالية السياسة النقدية يف حماربة التضخم مع إشارة حلالة االستقاللية على أثر: ثالثا - 
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  مفهوم استقاللية البنك المركزي: أوال

يف أواخر السبعينات وبداية الثمانينات إىل االهتمام مبوضوع  لقد أدت التطورات االقتصادية واملالية خصوصا    

استقاللية البنك املركزي، وكان من أهم أسباب املناداة إىل هذه االستقاللية هي عدم فعالية السياسة النقدية يف 

    . ض الدول وخصوصا يف جمال حماربة التضخمبع

  :تعريف استقاللية البنك المركزي -1

والسلطة االقتصادية ) البنك املركزي ( يوجد اعتقاد بأن االستقاللية تعين االنفصال التام بني السلطة النقدية     

ئتمانية مبعزل عن األوضاع يف كل شيء سواء من ناحية رسم وتصميم وإدارة السياسة النقدية واال) احلكومة (

  . االقتصادية احمليطة، أو من ناحية اهليكل التنظيمي وما إىل ذلك

ولكن البنك املركزي يعد إحدى املؤسسات العامة اليت تعمل يف اإلطار املؤسسي للدولة وتعد السياسة النقدية    

 جيب أن تكون أهداف السياسة النقدية اليت يديرها البنك املركزي إحدى السياسات االقتصادية للدولة، وبالتايل

ويف نفس الوقت تكون تلك السياسة . متسقة إىل حد كبري مع أهداف السياسات االقتصادية العامة للدولة

  ). 01(مستقلة يف رسم األهداف وتصميم السياسات املناسبة وذلك بواسطة مسؤولني مستقلني بالبنك املركزي

ن يكون للبنك املركزي السلطات والصالحيات الكاملة للعمل على حتقيق وبذلك فان االستقاللية تعين أ   

  .أهداف السياسة النقدية

حرية اختيار ( استقاللية البنك املركزي تعين ترك احلرية للسلطات النقدية يف صياغة وإدارة السياسة النقدية -

  ).02(نظيمية والتشغيليةدون أي تدخل سياسي على مستوى املخططات الت) األهداف الوسطية واألدوات

  :دوافع االتجاه نحو استقاللية البنوك المركزية -2

  ): 03(تتمثل أهم أسباب االجتاه حنو استقاللية البنك املركزي فيما يلي

سعي احلكومة للسيطرة على البنوك املركزية لتوجيه السياسة النقدية مبا خيدم سياستها املالية واالقتصادية بصفة  -

األمر إىل حد تطبيق بعض السياسات النقدية اليت تساهم يف التضخم وختدم املوازنة العامة  عامة، وقد وصل

 ).كاإلصدار النقدي بدون مقابل للعملة(

ا�يار نظام برينت وودز وظهور ظاهرة التضخم يف كل من الدول الرأمسالية واملتقدمة وكذا الدول النامية، حيث كان  -

لسياسة النقدية املطبقة من قبل البنوك املركزية حتت ضغط السلطات السياسية ينظر إىل ظاهرة التضخم كنتاج ل

وكل هذا أدى إىل إعادة النظر يف ترتيب السياسة النقدية للبنوك مبا يؤدي اىل ختفيض معدالت التضخم، وهذا 

 .يعين االستقالل عن السلطات التنفيذية



 

 

  أثر استقاللية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية في محاربة التضخم

 .ليلى معمري. د.ط + .سمير يحياوي.أ  مع إشارة لحالة الجزائر

 

59 
 .2017 جوان – 02: العدد مجلة التنمیة واإلستشراف للبحوث والدراسات   

واليت يرجع ) الدورة السياسية للنشاط االقتصادي(ا يسمى تأثري االقتصاد السياسي على السياسة النقدية وذلك م -

أساسها إىل ما لوحظ من تأثري لنتائج االنتخابات على الوضع االقتصادي، وذلك �دف إحداث رواج اقتصادي 

 .قبل تاريخ االنتخابات حىت ولو كان رواجا قصري املدى

زي باالعتماد على عدة مقاييس ومؤشرات وربطها نتائج بعض الدراسات اليت قامت بقياس استقاللية البنك املرك -

 .مبعدالت التضخم

  :االستقاللية بين التأييد والمعارضة -3

يرى بعض االقتصاديني أنه مثة مزايا لوجود سلطة نقدية مستقلة ميكن أن يقال عنها أجدر بالثقة يف ممارسة حرية   

  .افقة عامة إذ هناك آراء معارضة هلذه االستقالليةالتقدير يف السياسة النقدية، ولكن هذا الرأي ال حيضى مبو 

  :اآلراء المؤيدة 3-1

احلجة اليت تطرح بشأن استقاللية البنوك املركزية هي مصداقية السياسة النقدية وبالتايل قدر�ا على التحقيق      

  .واإلبقاء على االستقرار الطويل لألسعار مع حد أدىن للتكاليف االقتصادية احلقيقية

للسياسة ) عدم االستقرار الزمين (وقد وضع األساس الفكري هلذا الرأي يف وقت حديث نسبيا مرتبط مبسألة    

  .النقدية

  :اآلراء المعارضة 3-2

إن فكرة قيام مسؤويل البنوك املركزي غري املنتخبني بتحديد عنصر أساسي يف السياسة االقتصادية ينظر إليها   

ئ الدميقراطية ويتجاهل هذا الرأي حقيقة أن أي بنك مركزي ال يكون مستقال متاما عن أحيانا على أ�ا تنايف ملباد

احلكومة، اذ يوجد دائما عدد من القنوات الرمسية وغري الرمسية تستطيع احلكومة من خالهلا التأثري على السياسة 

للبنوك املركزية، ومن النقدية، كما تستطيع احلكومات دائما يف احلاالت القصوى تغيري النظم األساسية 

االعرتاضات األخرى اليت تطرح أحيانا التكاليف احملتملة للخالفات اليت قد حتدث بني سياسة مستقلة للنقد 

  ).04(وخاصة سياسة الضرائب وأسعار الصرف . وجماالت السياسة األخرى

  أنواع االستقاللية وكيفية قياسها: ثانيا

فة من استقاللية البنك املركزي وذلك وفقا ملعايري خمتلفة اعتمد عليه ميكن التمييز بني تصنيفات خمتل      

  .االقتصاديون يف بناء مؤشرا�م لقياس االستقاللية

 : أنواع االستقاللية -1

 :البنك املركزي منيز بني األنواع التالية االستقاللية
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  :االستقاللية السياسية واالستقاللية االقتصادية 1-1

لية السياسية غياب تدخل السلطة السياسية يف القرارات املتخذة من قبل البنك املركزي، تعكس االستقال       

مع عدم وجود تأثري على التنظيم املؤسسي للبنك املركزي، خاصة فيما يتعلق بتعيني وإقالة املسريين، وأيضا ما 

اخل ،كلها ...سؤوليات املوكلة لهيتعلق بقوانني البنك املركزي، طول مدة عهدة حمافظ البنك املركزي، طبيعة امل

 ). 05(مؤشرات على االستقاللية السياسية للبنك املركزي

أما بالنسبة لالستقاللية االقتصادية فهي تعكس حرية اختيار األهداف واألدوات املستخدمة من طرف         

 ). 06(النقود البنك املركزي، وأيضا استحالة متويل عجز امليزانية العامة للحكومة من خالل خلق

  .االستقاللية التشريعية واالستقاللية الفعلية 1-2

إجراءات تعيني جملس إدارة البنك، ويف : تستند االستقاللية القانونية على العناصر املدرجة يف التشريع، مثل       

، املساءلة إىل الكثري من األحيان احملافظ ومدة عهد�م، األهداف اليت جيب أن يسعى لتحقيقها البنك املركزي

، وجود أو عدم وجود حكومة تنفيذية يف جملس إدارة البنك املركزي، املسؤولية )تشريعية أو تنفيذية( هيئة أخرى 

عن السياسة النقدية، إجراءات حل النزاعات املمكنة مع احلكومة، دور وزير املالية، منع آو عدم منع متويل عجز 

تصاد، حرية تقرير املصري ألسعار الفائدة، دور احلكومة يف حتديد دخل أعضاء امليزانية العامة أو منح القروض لالق

، استقاللية مالية )طريقة تعيني وتغيري احملافظ( استقاللية شخصية: البنك املركزي، وميكن تقسيم هذه العناصر إىل

  ).07) (صياغة األهداف النقدية( ، استقاللية سياسية)متويل نشاط البنك املركزي( 

املبينة يف التشريعات جيب أن تطبق يف الواقع حىت تتحول إىل استقاللية ) التشريعية( واالستقاللية القانونية     

 .Aفعلية، حيث توفر االستقاللية القانونية ال يعين بالضرورة وجود استقاللية فعلية، فحسب دراسة 

Cukierman     )1996- 1992 (ملية االنتقال من االستقاللية استنتج أنه يف الدول النامية تكون ع

القانونية إىل االستقاللية الفعلية أمرا صعبا ، ولكنه سهل يف الدول املتقدمة ، كما أن االستقاللية الفعلية مرتبطة 

  ):08(وهذا التأثري مير بعدة قنوات. أساسا مبدى التأثري احلقيقي املطبق من طرف احلكومة على البنك املركزي

 .افةتصرحيات اىل الصح -

 .اختيار شخص ضمن جملس ادارة البنك املركزي متحيز اىل احلكومة -

وبالتايل ميكن القول بأن االطار القانوين ما هو إال ضمان جزئي . سيطرة السياسة الضريبية على السياسىة النقدية  -

  . لالستقاللية الفعلية

  استقاللية األهداف واستقاللية األدوات 1-3

زي باستقاللية يف حتديد أهدافه إذا متتع حبرية إدارة السياسة النقدية دون حتديد دقيق يتمتع البنك املرك      

لألهداف، كما تكون أيضا  له استقاللية يف حتديد األهداف إذا مل تكن األهداف اخلاصة باألسعار حمددة رقميا، 
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ة واحلرية يف وضع و تنفيذ السياسة بينما استقاللية حتديد األدوات فإ�ا تتحقق عندما تكون للبنك املركزي السلط

النقدية اليت يراها مناسبة لتحقيق أهدافه، ويكون غري مستقل يف حتديد األدوات عندما يلتزم بتمويل عجز 

  ).09(امليزانية

  :االستقاللية العضوية واالستقاللية الوظيفية 1-4

ي وشروط ممارستهم لوظائفهم، يف حني وتتعلق االستقاللية العضوية بشروط تعيني املسريين يف البنك املركز      

االستقاللية الوظيفية باملهام واألهداف للبنك املركزي، طبيعة أو قوة الصالحيات، مدى إدارة أدوات  تتعلق

 ).10(السياسة النقدية، وأخريا استقاللية ميزانية البنك املركزي

  .قياس استقاللية البنك المركزي  -2

  ,Alesina (1988-1989),Grilli, Misciandaro et Tabellini:يني أمثالاهتم بعض الباحثني االقتصاد     

Cukierman (1992), Bade et Parkin(1982)  بقياس درجة استقاللية البنك املركزي من أجل ربطها ببعض

مؤشرات االقتصاد الكلي كالتضخم والبطالة والنمو، والتوصل إىل نتائج فيما إذا كان من الضروري منح 

اللية للبنك املركزي من أجل حتقيق أداء اكرب له يف القيام بوظائفه أو العكس، ولقد اختلفت دراسات االستق

  :هؤالء الباحثني يف نوع االستقاللية املقاسة وكذا نوع املؤشرات املعتمد عليها كأساس لدراسا�م، وجند منها

- Bade et Parkin (1982)  املركزي الثىن عشر دولة استنادا إىل قاما ببناء منوذج لقياس استقاللية البنك

، أضافا أربعة دول أخرى  Alesina (1988)االستقاللية السياسية للبنك املركزي، وباستخدام نفس معايري

وأجريا عليها الدراسة، حيث تعتمد االستقاللية السياسية وفقا هلما على العالقة املؤسسية بني البنك املركزي 

ات تعيني وإقالة حمافظ البنك املركزي، مدى تواتر االتصاالت بني السلطة التنفيذية والسلطة التنفيذية، وإجراء

 .والبنك املركزي

فقد قاموا ببناء مؤشر الستقاللية البنك املركزي  Grilli et Misciandro et Tabellini(1991)أما  -

ستقاللية السياسية أساسا كما يعكس كل من االستقاللية السياسية واالستقاللية االقتصادية، حيث مت تعريف اال

، وهي قدرة البنك املركزي على حتديد أهداف سياسته بدون تأثري Bade et Parkin (1982) عرفها 

إذا كان احملافظ وأيضا جملس إدارة البنك املركزي : احلكومة، ويقوم هذا اإلجراء على معايري أو عوامل خمتلفة مثل

طول مدة تعيينهم، مدى وجود ممثلي احلكومة يف جملس إدارة البنك املركزي، يتم تعيينهم من قبل احلكومة أو ال، 

موافقة احلكومة على قرارات السياسة النقدية، وعما إذا كان هدف احلفاظ على استقرار األسعار هو اهلدف 

 .األساسي احملدد بشكل واضح يف قوانني البنك

على أ�ا القدرة  (Grilli, Misciandro et Tabellini)ومت تعريف االستقاللية االقتصادية وفقا        

على استعمال أدوات السياسة النقدية بدون فرض القيود األكثر شيوعا على إدارة السياسة النقدية، وهي مدى 



 

 

  أثر استقاللية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية في محاربة التضخم

 .ليلى معمري. د.ط + .سمير يحياوي.أ  مع إشارة لحالة الجزائر

 

62 
 .2017 جوان – 02: العدد مجلة التنمیة واإلستشراف للبحوث والدراسات   

وهذا املؤشر لالستقاللية االقتصادية للبنك املركزي يقيس أساسا كيف هو . متويل البنك املركزي للعجز احلكومي

  ).11(ة للحكومة متويل عجزها من خالل احلصول على قروض مباشرة من البنك املركزيسهل بالنسب

لقياس درجة استقاللية البنك املركزي، فقد ركز على االستقاللية  Cukierman (1992)وبالنسبة ملؤشر  -

وذلك راجع    بنك املركزي،القانونية مشريا إىل أن االستقاللية القانونية تعترب من أهم مكونات االستقاللية الفعلية لل

لكون االستقاللية  القانونية  توحي مبا هي درجة االستقاللية اليت ينوي املشرعون القبول �ا يف البنك املركزي، كما 

أن كل احملاوالت القائمة بشأن التوصيف النظامي الستقاللية البنك املركزي تعتمد فقط على اجلوانب القانونية 

ة لتوفر املؤشر العام لالستقاللية القانونية للبنك املركزي لغرض املقارنة مع الدراسات لالستقالل، وهناك حاج

 .السابقة

عموما هناك اختالفات كبرية يف الرتكيز ودرجة التفصيل يف القوانني املختلفة للبنك املركزي، فالعديد من        

الوقت الذي يعترب فيه روح القانون ومدى تطبيقه األحكام ليس هلا تأثري مباشر على استقاللية البنك املركزي يف 

 .على أرض الواقع أكثر أمهية من نصوص القانون

مت تقسيم متغريات االستقاللية القانونية للبنك املركزي إىل أربعة  (Cukierman (1992))وفقا ملؤشر      

 :جمموعات

 ؛)عادة احملافظ( س التنفيذي للبنك املركزيمتغريات تتعلق بتعيني وإقالة ومدة والية الرئي: ا�موعة األوىل 

 متغريات تتعلق حبل النزاع بني أعضاء السلطة التنفيذية وبني البنك املركزي، ودرجة مشاركة البنك : ا�موعة الثانية

 املركزي يف صياغة السياسة النقدية والقضايا املالية؛

 نك املركزي كما هي واردة يف التشريع؛تضم هذه ا�موعة األهداف النهائية للب: ا�موعة الثالثة 

 تتعلق بالقيود القانونية املفروضة على قدرة القطاع العام على االقرتاض من البنك املركزي، حيث : ا�موعة الرابعة

تأخذ شكل خمتلف القيود على احلجم، آجال االستحقاق، أسعار الفائدة، وتضم القروض املباشرة وقروض 

 ركزية إىل القطاع العام؛التوريق من البنوك امل

  :و يتم ترميز العناصر السابقة كما يلي

  CEO ؛)احملافظ( الرئيس التنفيذي للبنك املركزي 

  Pf صياغة السياسة النقدية؛ 

 OBJ األهداف النهائية للبنك املركزي؛ 

 LL ؛) 12(حدود اإلقراض 

 :يليويتم إعطاء أوزان نسبية لكل عنصر من العناصر اليت يتم ترميزها كما 
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 Cukiermanاألوزان النسبية المستعملة في بناء مؤشر قياس االستقاللية القانونية ل : 01الجدول رقم

  االوزان النسبية  المتغيرات

Ceo 

pf 

obj  

lla  

lls  

ldec  

lwidth  

Lm  

0,20 

0,15 

0,15 

0,15 

0,10 

0,10 

0,05 

0,10  

  1 ا�موع

 Source: Cukierman A, central bank strategy credibility, and independence, theory and 

evidence, the Mit press, Cambridge,  1992,  p380. 

  :حيث

Lla :حدود اإلقراض غري التوريقي؛  

Lls: حدود اإلقراض التوريقي؛ 

Ldec :اجلهة اليت تقرر مراقبة آجال القرض؛ 

Lwidth :املقرتضون الذين ميكنهم االقرتاض من البنك املركزي؛ 

Lm :حدود اإلقراض؛  

  االستقاللية وفعالية السياسة النقدية في محاربة التضخم مع اشارة لحالة الجزائر: ثالثا

تؤدي استقاللية البنك املركزي إىل ضمان مصداقية السياسة النقدية وفعاليتها يف حتقيق االستقرار يف األسعار     

  .وحماربة التضخم

  :لسياسة النقديةاستقاللية البنك المركزي ومصداقية ا -1

إن استقاللية البنك املركزي تضمن مصداقية السياسة النقدية واملصداقية معناها ثقة اجلمهور يف تنفيذ      

األهداف اليت أعلن عنها ضمن اإلسرتاتيجية النقدية، ذلك أن صياغة سياسة نقدية من طرف مسؤولني ال 

كثر من غريهم والنظر إىل املدى البعيد لتحقيق األهداف ميارسون السياسة وملتزمني مبهامهم يكونون جديرين أ

كما أن السلطة النقدية . املسطرة، وكل تدخل من أية جهة كانت لصياغة السياسة النقدية يفقدها مصداقيتها

املستقلة تستطيع توفري ونشر املعلومات املتعلقة بإجراءات ومؤشرات السياسة النقدية اليت تبني مدى سعي البنك 
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كالتوسع يف املعروض النقدي مبعدل يتناسب مع منو الناتج احمللي   كزي لإلعالن عن حتقيق أهداف نقدية معينة،املر 

كما تكمن أمهية السياسة النقدية األكثر شفافية . اإلمجايل أو حتقيق معدل تضخم يلتزم البنك املركزي على حتقيقه

م ومساندة يف ترسيخ فكرة االعتماد على البنك املركزي من قبل املتعاملني االقتصاديني ، إضافة إىل حصول دع

الرأي العام لسياسة البنك املركزي يف أداء مهامه وبالتايل يصبح بإمكان الرأي العام احلكم على هذا األداء 

  ).13(بالنجاح أو الفشل يف رسم السياسة النقدية

دية ذهب العديد من املفكرين االقتصاديني إىل أن استقاللية البنك املركزي خري ضمان لفعالية السياسة النق     

 .ومصداقيتها السيما فيما يتعلق �دف احلفاظ على استقرار األسعار

  نتائج بعض الدراسات بشأن العالقة بين االستقاللية والتضخم - 2

هناك عدة دراسات اهتمت بالبحث يف هذه العالقة بني استقاللية البنك املركزي والتضخم، من بينها       

 :الدراسات التالية

  : Bade et Parkin 1985دراسة  1- 2

تعترب هذه الدراسة من أوىل الدراسات التطبيقية اليت حاولت دراسة العالقة بني استقاللية البنك املركزي وبني      

  :اخنفاض واستقرار معدل التضخم، وقد قامت هذه الدراسة بقياس استقاللية البنك املركزي وفقا ملا يلي

 .مدى تأثري احلكومة على مالية البنك املركزي -

 .تأثري احلكومة على سياسات البنك املركزي مدى -

وقد انتهت هذه الدراسة إىل أن درجة استقاللية البنك املركزي مل تكن عامال يف معدل التضخم يف فرتة ما بعد 

برينت وودز يف الوقت الذي أكدت فيه أن االستقالل يف حتديد السياسة النقدية يعترب حمددا هاما ملعدل التضخم، 

كانت معدالت ) أملانيا وسويسرا(بلدين الذين سجال أعلى درجة يف استقاللية حتديد السياسات بدليل أن ال

  ).14(التضخم فيهما أقل من مجيع الدول األخرى املمثلة يف العينة

  :Alesina et Sammers (1993  (دراسة 2- 2

مدت على حيث اعت) Bade et Parkin( استخدمت هذه الدراسة نفس شروط الدراسة السابقة       

االستقاللية السياسية للبنك املركزي مضيفة أربعة دول للدراسة السابقة، حيث تعتمد االستقاللية السياسية على 

العالقة املؤسسية بني البنك املركزي والسلطة التنفيذية، وإجراءات تعيني وإقالة حمافظ البنك املركزي، ودور 

ركزي، مدى تواتر االتصاالت بني السلطة التنفيذية والبنك املسؤولني احلكوميني يف جملس إدارة البنك امل

وكانت النتيجة وجود عالقة عكسية بني ). 1990-1960(، وكانت فرتة الدراسة ما بني ) 15(املركزي

معدالت التضخم واستقاللية البنوك املركزية بالنسبة هلذه العينة من الدول وقد حدد معامل االرتباط بني معدل 

 ).16)(-0.82(بـ  Alesina et Sammers استقاللية البنوك املركزية وفقا لدراسة  التضخم ودرجة
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 Grilli, Masciendaro et Tabellini (1991)دراسة  3- 2

اعتمدت هذه الدراسة على مؤشرين لدراسة استقاللية البنك املركزي، االستقاللية السياسية كما يف       

صادية اليت مت قياسها مبدى سلطة احلكومة يف حتديد الشروط اليت ميكن الدراستني السابقتني، واالستقاللية االقت

للحكومة أن تقرتض مبوجبها من البنك املركزي، ومدى سلطة احلكومة على األدوات النقدية املوجودة حتت 

الت تصرف البنك املركزي، وانتهت هذه الدراسة إىل وجود عالقة عكسية بني درجة استقاللية البنك املركزي ومعد

 ).17(التضخم 

  : Cukierman , A (1992 )  دراسة 4- 2

إىل  Cukierman Aاعتمدت هذه الدراسة على معيار االستقاللية القانونية للبنك املركزي، وتوصل       

وجود عالقة عكسية بني درجات استقاللية البنوك املركزية وبني معدالت التضخم ولكن درجة االرتباط ختتلف 

 Alesina etدول، فلما يتعلق األمر بالدول املتقدمة اليت أجريت عليها دراسة حسب اختالف نوع ال

Sammers  وأما  إذا اتسعت العينة لتشمل ثالثة وعشرون دولة من دول )-0.59(فمعامل االرتباط هو ،

، ويف األخري إذا نظرنا إىل  )- 0.18(، فان معامل االرتباط يقل ليصبح )OCED(منظمة التعاون والتنمية 

  ).18)(- 0.02(كامل العينة اليت تضم سبعة وستون دولة، معامل االرتباط يصبح تقريبا معدوما 

  استقاللية بنك الجزائر وأثرها على السياسة النقدية  -3

أهم مرحلة من سلسلة اإلصالحات املصرفية يف اجلزائر، حيث مت  مبوجبه  10-90يعترب قانون النقد والقرض    

ة للبنك املركزي مقارنة بالوضع السابق حيث كان البنك املركزي خيضع لسلطة اخلزينة منح استقاللية معترب 

العمومية،كما مت حتديد معامل السياسة النقدية اجلديدة بعدما كانت غري واضحة متاما يف السابق، هلذا يعترب قانون 

ات أخرى تتغري مبوجبها درجة النقد والقرض انطالقة مشجعة يف مسار اإلصالحات املصرفية، لتأيت بعده تشريع

  .االستقاللية القانونية لبنك اجلزائر

باستخدام املعايري األكثر شيوعا، واليت  10- 90أوال سنحاول تقييم استقاللية بنك اجلزائر يف ظل القانون    

  :تتمثل يف مخس حماور كما يلي

بشراء أدوات الدين احلكومية بشكل مباشر، مدى التزام البنك املركزي بتمويل العجز املوازين، ومدى التزامه  - 1

 .ومدى التزامه مبنح تسهيالت ائتمانية للحكومة وهيئا�ا

يوم متتالية أو غري  240ميكن لبنك اجلزائر أن مينح للخزينة مكشوفات باحلساب اجلاري ملدة أقصاها        

وبيع السندات العامة اليت تستحق يف أقل  متتالية خالل السنة الواحدة، كما ميكنه أن يتدخل يف سوق النقد لشراء

من ستة أشهر، ولكن ال جيوز يف أي حال من األحوال أن تتم هذه العمليات لصاحل اخلزينة أو لصاحل اجلماعات 

 ).19(املصدرة هلذه السندات
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دى مدى سلطة احلكومة يف تعيني وعزل حمافظي البنوك املركزية وأعضاء جمالس إدار�ا، مدة عهد�م، م -2

استقرارهم يف مناصبهم، مدى متثيل احلكومة يف هذه ا�الس، مدى املشاركة يف املناقشات وحق التصويت 

 .واالعرتاض على القرارات أو توقيفها لغاية عرضها على وزير املالية، وسلطة احلكومة بشأن ميزانية البنك املركزي

هورية ملدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بالنسبة يعني احملافظ ونوابه مبرسوم من رئيس اجلم              

للمحافظ ومخس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لنوابه، وتتم إقالة احملافظ و نوابه يف حالة العجز الصحي املثبت 

ص قانونا أو اخلطأ الفادح مبوجب مرسوم يصدره رئيس اجلمهورية، وتستشري احلكومة احملافظ يف مناقشة مسائل خت

النقد أو االئتمان،كما يقوم بنك اجلزائر بتمثيل احلكومة يف ا�الس واملشاركة يف املفاوضات، ويتم اإلبالغ عن 

مشاريع األنظمة املعدة لإلصدار إىل الوزير املكلف باملالية خالل يومني من موافقة ا�لس، وحيق للوزير أن يطلب 

وبالنسبة لسلطة احلكومة بشأن ميزانية البنك املركزي فقد نص . امتعديلها ويبلغ ذلك إىل احملافظ خالل ثالثة أي

القانون على أن الرأمسال األويل للبنك املركزي يتألف من ختصيص تكتتبه الدولة كلية حيدد مبلغه مبوجب 

  ). 20(القانون

ي يف ذلك مدى سلطة وحرية البنك املركزي يف وضع تنفيذ السياسة النقدية، ومدى حدود التدخل احلكوم - 3

 .                     ومن هو صاحب القرار النهائي يف حال وجود خالف بني البنك املركزي واحلكومة

تستشري احلكومة البنك املركزي يف كل قانون أو نص تنظيمي خاص باألمور املالية والنقدية، و هو ما يعين         

ومة وتقوم باستشارة البنك املركزي يف ذلك، هذا األخري له أن القرارات املتعلقة بالسياسة النقدية تتخذها احلك

 ).21(الكلمة األخرية يف القضايا املبينة يف القانون كأهداف البنك املركزي

املكانة اخلاصة هلدف احملافظة على استقرار األسعار وقيمة العملة كهدف للسياسة النقدية، وفيما إذا كان  -4

  .ملركزي أو اهلدف األول أو الرئيسي مع وجود أهداف أخرىاهلدف هو اهلدف الوحيد للبنك ا

 ): 22(سبق و أن أشرنا بأن القانون حدد جمموعة من األهداف للبنك املركزي و هي 

 النمو املنتظم لالقتصاد الوطين؛ 

 إمناء مجيع الطاقات اإلنتاجية الوطنية؛ 

 االستقرار الداخلي واخلارجي للنقود؛ 

قد منح البنك املركزي اجلزائري حرية واستقاللية أكثر  10- 90أن قانون النقد والقرض وعليه ميكن القول ب      

مقارنة بالوضع السابق، حيث كان خاضعا أكثر لتوجيهات احلكومة وحيث كانت اخلزينة العمومية تلجأ باستمرار 

رجع له صالحياته، وهذا ال للتمويل من البنك املركزي، لكن هذا القانون أعاد النظر يف مكانة البنك املركزي وأ

يعين عدم وجود بعض اجلوانب اليت تثبت ارتباط بنك اجلزائر باحلكومة أو باألحرى تدخل احلكومة يف الشؤون 

  . املالية والنقدية لصياغة السياسة النقدية
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 10-90، وجاء ليعدل ويتمم قانون النقد والقرض  01-01صدر األمر  2001فيفري  27ويف        

، وقد تضمن هذا القانون جمموعة من التعديالت فيما خيص وضعية بنك اجلزائر 1990أفريل  14يف  الصادر

ملدة عهدة احملافظ يف القانون،كما مل ينص أيضا على  وأهم تعديل ميس استقاللية بنك اجلزائر هو عدم اإلشارة

قانونية لبنك اجلزائر حبيث يؤدي ذلك أسباب إقالة احملافظ ونوابه، وهذا ما سوف يؤثر على درجة االستقاللية ال

  .10- 90إىل تراجع هذه الدرجة مقارنة بقانون النقد والقرض 

لتدعيم فعالية أدوات الرقابة واإلشراف اليت  2003أوت  26الصادر يف  11-03مث جاء األمر الرئاسي رقم    

- 90أهم األفكار الواردة يف قانون  11- 03يديرها بنك اجلزائر باعتباره ميثل السلطة النقدية، وقد  تضمن األمر 

املتعلق بالنقد والقرض مع وجود بعض التعديالت واألفكار اجلديدة ومن بني التعديالت اليت متس استقاللية  10

  :بنك اجلزائر والسياسة النقدية ما يلي

يت تقلص من درجة ، وهذا يعترب أيضا من اجلوانب ال13عدم اإلشارة إىل مدة عهدة احملافظ ونوابه يف املادة  - 1

 .استقاللية بنك اجلزائر

منه على أنه من بني  62حبيث نصت املادة  ،تضمن األمر أيضا حتديد اجلهة اليت تتوىل صياغة السياسة النقدية - 2

صالحيات جملس النقد والقرض، حتديد السياسة النقدية واإلشراف عليها ومتابعتها وتقييمها، وهذه النقطة تدعم 

حيث كان البنك املركزي يتدخل بنسبة ضئيلة يف صياغة السياسة  10- 90زائر مقارنة بقانون استقاللية بنك اجل

  .النقدية

على أنه تتمثل مهمة بنك اجلزائر يف ميادين النقد والقرض  35يف إطار حتديد أهداف بنك اجلزائر نصت املادة  - 3

السهر على االستقرار الداخلي واخلارجي والصرف يف توفري أفضل الشروط واحلفاظ عليها لنمو سريع لالقتصاد مع 

 :للنقد، حيث أنه مت الرتكيز على األهداف التالية

 استقرار األسعار. 

 النمو االقتصادي. 

 استقرار أسعار الصرف. 

، وجتدر اإلشارة 10- 90من قانون  55ويالحظ أنه مت إلغاء هدف التشغيل الكامل الذي تضمنته املادة         

فهذا يدعم  11- 03رض بشدة مع هدف استقرار األسعار، ومبا أنه غري وارد يف األمر بأن هذا اهلدف يتعا

  .استقاللية بنك اجلزائر

فعلى الرغم من وجود بعض اجلوانب  11- 03وما ميكن قوله بشأن استقاللية بنك اجلزائر يف ظل األمر        

جلوانب اليت تؤثر على هذه االستقاللية ، إال أن هناك بعض ا10-90اليت تدعم استقالليته مقارنة بالقانون 

  .وجتعلها ترتاجع لكن بنسبة قليلة
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  :خاتمة

لقد أدت التطورات االقتصادية واملالية منذ عقد السبعينات من القرن العشرين إىل زيادة التوجه حنو استقاللية      

ناداة �ذه االستقاللية هو عدم فعالية البنوك املركزية يف العديد من الدول املتقدمة والنامية، ومن أهم أسباب امل

ويف هذا . السياسة النقدية يف حماربة التضخم يف ظل خضوع البنك املركزي لقرارات وتوجيهات السلطة التنفيذية

اإلطار حاول بعض املفكرين االقتصاديني تقدمي مناذج لقياس استقاللية البنك املركزي باالعتماد على مؤشرات 

موا أيضا بدراسة العالقة بني درجات استقاللية البنوك املركزي ومعدالت التضخم أين توصلت معينة، كما أ�م قا

واستنادا لنتائج هذه . معظم الدراسات إىل وجود عالقة عكسية بني هذين املتغريين خصوصا يف الدول املتقدمة

انونية لبنوكها املركزية لضمان الدراسات جلأت معظم الدول إىل اختاذ اإلجراءات الالزمة لدعم االستقاللية الق

مصداقية السياسة النقدية وفعاليتها يف حماربة التضخم ومن بني هذه الدول اجلزائر حيث جلأت إىل إصدار بعض 

التشريعات اليت  تدعم �ا استقاللية بنكها املركزي من أمهها إصدار قانون النقد والقرض، والذي أعطيت مبوجبه 

و  2001وبعدها مت إصدار تعديالت هلذا القانون يف . جلزائر مقارنة مبا كان عليه سابقااستقاللية معتربة لبنك ا

  .تغريت مبوجبها درجة استقاللية بنك اجلزائر وفقا لتغري بعض معايري االستقاللية 2003يف 

  :وبناءا على ما سبق ميكن إعطاء بعض التوصيات كما يلي

ار أهداف وأدوات السياسة النقدية من أجل ضمان فعالية هذه جيب إعطاء حرية أكثر لبنك اجلزائر يف اختي -

 .األخرية يف حماربة التضخم بعد إعطائه األولوية ضمن أهداف السياسة النقدية

البد من التطبيق الفعلي لنصوص التشريعات يف الواقع لتحقيق نتائج اجيابية ألثر الستقاللية القانونية على    -

 .فعالية السياسة النقدية

ب تعارض أهداف السياسة النقدية الذي يعرقل فعاليتها، فعند حتديد هدف حماربة التضخم كهدف جتن -

 .أساسي للسياسة النقدية جيب أال يكون هناك هدف آخر معارض له كهدف التشغيل الكامل مثال

د ضرورة إعطاء أمهية كبرية هلدف حتقيق االستقرار يف األسعار وحماربة التضخم كهدف أساسي أو وحي -

للسياسة النقدية باعتبار أن هذه األخرية هلا فعالية أكثر يف حتقيق هذا اهلدف مقارنة بباقي األهداف ونظرا للعالقة 

  .اهلامة بني استقاللية البنك املركزي وحماربة التضخم
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 )2015-1986(قياس أثر اإلصالحات االقتصادية على البطالة في الجزائر 

  :إعداد

 .*هرون بوالفول. د

 .**محمد لموتي. د

  : ملخص

حاولنا من خالل هذا املقال إبراز دور الدولة اجلزائرية يف التحكم يف معدالت البطالة متبعة يف ذلك سياسة      

م اإلنفاق العمومي والناتج الداخلي اخلام وهو ما أثبتناه يف الدراسة اإلصالح اإلقتصادي ممثال يف معدل التضخ

اليت أقرت أن معدل البطالة يتأثر فعال وبصفة خاصة مبتغرية اإلنفاق ) 2015- 1986(القياسية للفرتة 

ة واملتغريات العموميوالناتج الداخلي اخلام وبالطريقة اليت تقرها النظرية االقتصادية أي العالقة العكسية بني البطال

 .وهذا من خالل تقديرنا هلذه العالقة بواسطةطريقة املربعات الصغرى العادية ،املذكورة

 .طريقة املربعات الصغرى العادية ،اإلصالحات االقتصادية ،اإلنفاق العمومي ،البطالة:الكلمات المفتاحية

 

Résumé: 

Le présent article tente à mettre en évidence le rôle du gouvernement  Algérien 
dans la maîtrise des taux de chômage durant la période allant de 1986 à 2015. 
Ceci se traduit par l’adoption des réformes économiques tenant compte le taux 
d’inflation, les dépenses publiques et le niveau du PIB. En utilisant la méthode 
des moindres carrées ordinaires (MCO), les résultats économétriques obtenus 
montrent que les dépenses publiques et le PIB sont les principales variables qui 
influencent négativement le taux de chômage en Algérie. 

Les mots clés: Chômage, Dépenses Publiques, Réformes Economiques, 
Moindres Carrées Ordinaires. 

 :مقدمة

إن تعدد التحاليل االقتصادية عند تناوهلا ملوضوع البطالة والتشغيل بتعدد املذاهب االقتصادية وفقا للفرتات اليت   

نبلور فكرة اإلشارة إىل عاصر�ا وتغري رؤيتها له بتغري املسببات الناجتة عن الظروف االقتصادية السائدة جيعلنا 

اإلصالحات االقتصادية املعتمدة اليت قامت �ا اجلزائر الستعادة التوازنات الكلية خاصة التحكم يف معدالت 

التضخم، رفع معدالت النمو االقتصادي وترشيد النفقات العامة، وهي اليت سنعتمد عليها كمتغريات مفسرة 

  .لظاهرة البطالة منذ بداية اإلصالحات
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كيف أثرت المتغيرات االقتصادية الكلية السالفة الذكر : وعليه فإن اإلشكال املطروح  يف هذه الدراسة هو   

 على ظاهرة البطالة في الجزائر في ظل اإلصالحات االقتصادية ؟

  :تتمثل يف حماولة إبراز ما يلي: أهداف البحث

ر املرتتبة عن ختفيض النفقات العمومية خالل الوقوف على أساليب اإلصالح اإلقتصادي ودورها يف إظهار األثا .1

 .فرتة اإلصالح يف مرحلة التسعينات وزياد�ا يف املرحلة املوالية خاصة على ظاهرة البطالة يف اجلزائر

 .تشخيص وضعية البطالة والتشغيل يف اجلزائر يف ظل اإلصالحات االقتصادية .2

 .عاجلتها ملشكلة البطالةمعرفة أي فكر اقتصادي يالئم ما انتهجته اجلزائر يف م .3

 .معرفة أي النماذج أفضل املستعملة لقياس أثر اإلصالح االقتصادي على البطالة يف اجلزائر .4

إن موضوع البطالة له من األمهية ما جيعلنا ال نغفل عن دراسته، حيث أن مرحلة الشباب هي أهم  :أهمية البحث

ا القوة واحليوية والنشاط ما جيعله أكثر إفادة له و�تمعه إن مرحلة يف حياة الفرد وا�تمع ألن الشخص ميتلك فيه

استغلت قدراته، فالبطالة متثل جزء غري مستغل من الطاقة االنتاجية للمجتمع إذا أهدرت قدرات األفراد، فتؤثر 

ن هذه الظاهرة على احلياة يف شىت جماال�ا، لذلك ينبغي استغالل هذه الطاقات واإلمكانيات املتاحة أحس

  . استغالل وبشكل أمثل بغية بلوغ مستويات الرقي والتقدم من خالل إجراء بعض اإلصالحات يف مواطن اخللل

  : لإلجابة على اإلشكالية أعاله سوف نقسم هذا البحث إىل احملاور التالية   :تقسيمات البحث

 بعض املفاهيم حول البطالة واإلصالح االقتصادي : احملوراألول

  .)2015 - 1986 (تطور البطالة يف اجلزائر يف ظل اإلصالحات االقتصادية :احملور الثاين

  .قياس أثر متغريات اإلصالح االقتصادي على البطالة: احملور الثالث

  .مفاهيم عامة حول البطالة واإلصالح االقتصادي: المحور األول

  : البطالة )1

هو كلمن هو : " على أن العاطل عن العمل جيمع االقتصاديون واخلرباء وحسب توصيات منظمة العمل الدولية

  1"السائد  ولكن دون جدوى  قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى األجر

  2"التوقف اجلربي جلزء من القوة العاملة يف جمتمع ما برغم القدرة والرغبة يف العمل واإلنتاج : " وأنه

وتتوفر فيه ) عام  60 – 16( العمل جيب أن يبلغ سن العملوحسب اإلحصائيات الرمسية فإن العاطل عن 

  : 3الشروط التالية

أي الذين ال يعملون مقابل أجر أو حلسا�م اخلاص حسبما حيدده التعريف الدويل للتشغيل، : بدون عمل - 

كن قد حيث أن اهلدف من هذا املعيار هو التمييز بني التشغيل والبطالة، فيعترب الشخص بدون عمل إذا مل ي

  .عمل على اإلطالق خالل الفرتة املرجعية للبحث ولو ساعة واحدة
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أي الذين  كانوا مستعدين للعمل بأجر أو العمل حلسا�م اخلاص خالل فرتة البحث، ويهدف : متاح للعمل - 

فرتة املسح أي بعد انتهاء ( هذا املعيار إىل استبعاد كل األفراد الذين يبحثون عن العمل ملباشرته يف فرتة الحقة 

أي الذين اختذوا خطوات حمددة للبحث عن عمل بأجر أو العمل حلسا�م اخلاص وذلك :يبحث عن عمل - ).

  .يف فرتة معينة

 41982وهو ما نصت عليه املقاييس الدولية  لعام  -ويف حالة إضفاء مرونة  يف تطبيق معيار البحث عن العمل

) متاح للعمل(ن األول والثاين مما يستلزم التأكد من املعيار الثاينفإن تعريف التعطل يقوم أساسا على املعياري - 

يسمحان بالتفرقة بني ) متاح للعمل والبحث عن العمل ( تأكدا تاما،لإلشارة أيضا فإن املعيارين  الثاين والثالث 

  .املتعطلني عن العمل وغري النشطني اقتصاديا من السكان

التقييم  وحتليل هذه الظاهرة،حيث يقيس نسبة  لة كمؤشر حقيقيمن جهة أخرى يتم استعمال معدل البطا 

  :5إمجايل القوى العاملة، وهو مؤشر نسيب حمصور بني الصفر واملائة ويعرب عنه رياضيا بالصيغة التالية إىل العاطلني

 
  :حيث

  .معدل البطالة: 

LF :ميثل جمموع األشخاص يف سن العمل يشتغلون(E) عن عملأو يبحثون  (U)  

U:عدد العاطلني عن العمل حسب تعريف املكتب الدويل للعمل.  

E  :عدد املشتغلني.  

 : مفهوم اإلصالح االقتصادي) 2

يعد مصطلح اإلصالح االقتصادي من املصطلحات اليت مل يتم االتفاق على معىن حمدد هلا بني االقتصاديني،      

ه الظروف االقتصادية يف الدول اليت تقوم بتنفيذ تغيريات اقتصادية معينة بل أن معناها غالبا ما كان يأخذ يف داللت

ملواجهة أزمات ومشاكل تعرتض مسار تقدمها االقتصادي بغض النظر عن طبيعة النظام االقتصادي السائد 

 .6فيها

تشكيل  أي إجراءات تتخذها احلكومة تساهم يف" إن املفهوم العام لسياسة اإلصالح االقتصادي يعين      

سلوك النشاط االقتصادي على أساس آليات السوق احلر، وميكن أن ترتاوح هذه اإلجراءات من حترير األسعار يف 

قطاع معني ولسلعة معينة إىل بيع وحدات القطاع العام إىل القطاع اخلاص أو ما يطلق عليه  مصطلح 

  7"اخلصخصة
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سياسات االقتصادية بشكل حيقق املواءمة بني موارد اإلنتاج عملية إعادة توجيه لل" كما يعرفه البعض على أنه      

احملدودة واحتياجات ا�تمع الالحمدودة مبا يضمن تصحيح التشوهات واالختالالت الداخلية واخلارجية  الكامنة 

 8."يف االقتصاد واستعادة التوازن االقتصادي العام 

  .متطلبات برامج اإلصالح االقتصادي) 3

لتثبيت االقتصادي والتعديل اهليكلي يتطلب أساسا حتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات ودعم آليات إن برنامج ا

اقتصاد السوق وإزالة عوائق حركية رؤوس األموال والسلع والعناصر اإلنتاجية يف السوق الدويل من خالل تقليص 

  .دور الدولة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية

 9ويعترب ذلك من أهم األهداف اليت تبناها صندوق النقد الدويل : نية العامة للدولةتخفيف عجز الميزا)3-1

سعيا منه إىل حتقيق وضع قابل لنمو ميزان املدفوعات ألن عجز ميزان املدفوعات يرجع أساسا إىل معدل التضخم 

العامة، وهو ما يؤدي إىل وجود املرتفع الذي يرجع بدوره إىل الزيادة الكبرية يف حجم اإلنفاق العام عن اإليرادات 

عجز كبري يف امليزانية العامة للدولة مت متويله بزيادة عرض النقود، وعليه يوصي صندوق النقد الدويل بالتخفيف من 

هذا العجز والقضاء عليه من خالل  احلد من االقرتاض العمومي من البنوك وذلك من أجل التقليل من عرض 

  10:النقود، ويكون ذلك عن طريق

 اإللغاء التدرجيي لكل أنواع الدعم. 

 رفع أسعار املنتجات واخلدمات حىت تصل إىل مستوى العاملية.  

 التقليل من الوظائف احلكومية. 

 العمل على جتميد الرواتب واألجور ملدة معينة ورفعها عند الضرورة مبعدالت ضئيلة جدا.  

 م االستثمارات اخلاصةاحلد من االستثمارات العمومية وتقليصها لفتح ا�ال أما.  

 التطهري الكلي لالقتصاد الوطين من املؤسسات العمومية احملققة للخسارة أو احملققة لعائدات ضئيلة.  

يقصد بالتوازن مليزان املدفوعات احلالة اليت تتكافأ يف ظلها : تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات)3-2

لع واخلدمات والتحويالت الرأمسالية طويلة األجل إىل اخلارج اإليرادات اليت تتحصل الدولة  وصادرا�ا من الس
وال شك أن اختالل ميزان املدفوعات يعكس االختالل بني الطلب الكلي والعرض الكلي، فإذا كان الطلب 11

الكلي أكرب من العرض الكلي فهذا يعين أن االستثمار يفوق االدخار احمللي، وبالتايل فإن الصادرات تكون على 

تؤثر على فجوة ) الفرق بني االدخار واالستثمار ( لب أقل من الواردات مما يدل على أن فجوة املوارد احمللية الغا

، ويتحقق التوازن يف امليزان املدفوعات إذا قامت الدولة مبا )الفرق بني الصادرات والواردات ( التجارة اخلارجية 

  :12يلي

من خالل جانيب العرض والطلب، فإذا كان التمويل إن سعر صرف العملة يظهر : إصالح سعر الصرف  ) أ

خارجي فإن االختالل يكون بدرجة كبرية ويؤدي إىل تصاعد االختالالت بني األسعار والتكاليف احمللية وابتعادها 
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عن السوق العاملية، وبالتايل إضعاف القدرة التنافسية، وعليه يتطلب إصالح سعر الصرف، ألنه يلعب دورا رئيسيا 

  .بيت العجز يف ميزان املدفوعات، وكذلك كإجراء يهدف إىل تقليص معدالت التضخميف تث

إن التغريات اهليكلية تؤدي إىل إزالة التشوهات احلاصلة يف العالقات النسبية : تحرير التجارة الخارجية   ) ب

مكن للسياسات االقتصادية لألسعار احمللية لغرض حتقيق أمثلية ختصيص املوارد املؤدية إىل الكفاءة اإلنتاجية، وإذا أ

حتقيق هذه األوضاع فهذا يؤدي إىل تساوي العالقة النسبية لألسعار يف السوق احمللية مع األسعار يف السوق 

العاملية الشيء الذي يوحي بأن املنتجات احمللية تتسم بالقدرة التنافسية يف األسواق اخلارجية، ومن خالل حترير 

ق إىل إزالة العوائق اإلدارية والتسعريية أمام الصادرات والواردات سواء كانت التجارة اخلارجية يسعى الصندو 

  .تدفقات سلعية أم خدماتية وذلك متاشيا مع أهداف املنظمة العاملية للتجارة

تتضمن برامج الصندوق حتديد أسعار فائدة حملية واقعية، إذ أن سعر الفائدة : إصالح هيكل أسعار الفائدة) ج

بعمق على تكييف مستوى اإلنفاق، التضخم والتوازن واملدفوعات اخلارجية، بل يؤثر أيضا بدرجة  ال يؤثر فقط 

يف األجل الطويل، وكذلك على مستوى ومنط ) مبا يف ذلك املدخرات( كبرية على مدى تراكم الثورة املالية

  .االستثمار

  :  13ن خاللويظهر ذلك م: دعم اقتصاد السوق وزيادة معدالت النمو االقتصادي) 3-3

ومن أساسيات هذا  ،إن أغلب الدول النامية تبنت منوذج االقتصاد اإلشرتاكي: تقليص دور القطاع العام) أ

النموذج إعطاء دور فعال للقطاع العام يف إدارة شؤون الدولة سواء كان ذلك من الناحية اإلنتاجية أو اخلدماتية 

يني، وعليه يوصي برنامج اإلصالح االقتصادي بضرورة عدم وهو ما يتعارض مع فلسفة الصندوق والبنك العامل

تدخل الدولة يف ا�االت االقتصادية وإعطاء الفرصة للقطاع اخلاص مكان القطاع العام خاصة يف مشروعات 

الصناعات التحويلية على أن ينحصر دور االستثمار العام فقط يف مشروعات البنية األساسية وذلك لعدم كفاءة 

وبالتايل كلما زاد حتويل املوارد من القطاع العام إىل القطاع اخلاص زاد ،اص من وجهة نظر الصندوقالقطاع اخل

  .حتويل املوارد من استخدامات أقل كفاءة إىل استخدامات أكثر كفاءة مما يؤدي إىل زيادة الناتج الوطين

قتصادي حيد من آليات اقتصاد إن تدخل الدولة يف النشاط اال:دعم تشجيع االستثمار األجنبي المباشر) ب

السوق وخيلق معوقات أمام تدفق رؤوس األموال وخاصة رأس املال األجنيب الذي يؤثر سلبيا على االستثمار 

احمللي، وبالتايل يوصي الصندوق بأنه على الدولة أن �يئ الظروف املالئمة الداعمة لنشاط االستثمار األجنيب 

  .املباشر

ات اهليكلية للدول النامية مرده لألداء االقتصادي السيئ للمؤسسات االقتصادية ألن التشوه: الخوصصة) ج

للقطاع العام، فقد كانت إيرادا�ا أقل من التزاما�ا املالية اجلارية وكان عائد رأس املال ضعيفا وقرارات االستثمار 

ل أعباء ثقيلة نتيجة حتمل خسائر والتسعري والتوظيف حتدد إداريا من جانب الدولة، وكانت ميزانية الدولة تتحم

مؤسسات القطاع العام بسبب الدعم املتواصل هلا، وجند أن نظرة برنامج اإلصالح االقتصادي  للخوصصة 
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تطورت من التخلص من االحتكار احلكومي يف املشروعات العامة إىل تأجري هذه املشروعات مث التخلص منها 

قد الدويل بتصفية هذه الوحدات أو بيعها للقطاع اخلاص أو العمل جزئيا  أو كليا، ومن هنا يوصي صندوق الن

على إدار�ا على أسس اقتصادية وجتارية، وتشري أدبيات الصندوق من وضع برنامج ذي آليات خاصة يبدأ مبسح  

  .يعكامل ملشروعات القطاع العام وإنشاء جهاز خاص يتوىل تنفيذ هذا الربنامج مع إتباع قواعد بسيطة وشفافة للب

  )2015 - 1986 (تطور البطالة في الجزائر في ظل اإلصالحات االقتصادية:المحور الثاني

 :سنقسم مراحل البطالة يف هذا املبحث إىل فرتتني

  ):2000-1986(مرحلة ظهور البطالة كظاهرة اجتماعية : الفترة األولى )1

يلة عشرية التسعينات، وهي املرحلة اليت بدأت معدالت البطالة يف االرتفاع أيضا ط 1986منذ أزمة النفط سنة   

عرف فيها االقتصاد اجلزائري اختالال كبريا يف التوازنات الداخلية واخلارجية كاخنفاض معدالت النمو االقتصادي 

 %2.2-و%1.2-على التوايل مث  1988و  1987عامي  %1-و  % 0.7-الذي أصبح بإشارات سالبة 

االستثمارات املولدة للشغل نتيجة تقلص اإليرادات املالية للجزائر  على التوايل وكبح 1993و  1991عامي 

املتأتية من اجلباية البرتولية، إضافة إىل ضغط املديونية اخلارجية على اخلصوص باألرقام املعلن عنها سابقا، هذا 

يف تقليص النفقات األمر أدى بالدولة إىل إتباع سياسة إنفاق تقشفية، وما زاد األمر صعوبة هو أن هذا التوجه 

العامة يدخل ضمن برامج اإلصالح االقتصادي بالتعاون مع املؤسسات املالية الدولية، كل هذه األوضاع جعلت 

ليصل إىل  1996عام  % 26.41مث  1990عام  %19.7إىل  1985عام  %9.7معدل البطالة يرتفع من 

وهي متغريات اإلصالح (ملؤشرات االقتصاديةيبني تطور أهم ا) I(واجلدول رقم  %28.89بـ  2000الذروة عام 

 .املؤثرة على معدل البطالة يف هذه الفرتة) االقتصادي

  )2000- 1986(تطور بعض املؤشرات االقتصادية املؤثرة على معدل البطالة خالل ):01(الجدول رقم  

  2000  1997  1995  1991  1987  السنوات

  28.89  26.41  28.1  21.2  21.4  )( %البطالة 

  0.3  5.7  29.8  25.9  7.5  )(%ضخم الت

  3.8  1.1 3.8 1.2- 0.7-  )(%معدل النمو االقتصادي 

  321.929  201.641  285.923  58.3  40.216  )ملیار دج(اإلنفاق العمومي 

  .الديوان الوطين لإلحصائيات:المصدر

تعط حلل مشكلة يف هذه الفرتة من اإلصالحات االقتصادية مل  من خالل هذا اجلدول نالحظ أن األولوية 

البطالة وإمنا للبحث عن االستقرار االقتصادي من خالل سياسات خفض الطلب الكلي عن طريق تقليص 

بـ  1995النفقات العامة وتدنية معدالت التضخم، وهو ما حصل فعال حيث بعد أن بلغ أقصى معدل له عام 

متكنت  - جات ما عدا احلليب واخلبزوهذا نتيجة حترير األسعار ورفع دعم الدولة على كل املنت -  29.8%

، كما حتسنت نوعا ما معدالت النمو االقتصادي بعدما كانت 2000عام  %0.3اجلزائر من خفضه إىل 

بإشارات سالبة، ومن األسباب اليت جعلت البطالة ترتفع �ذه املستويات القياسية غلق العديد من املؤسسات 
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خلري دليل على ) 2(، واجلدول رقم .لتقليصات لعدد العمال املتولدة عنهاالعمومية واخلاصة، وبالتايل التسرحيات وا

  .ذلك

  )1998 – 1994(تطور عدد املستخدمني املقلصني حسب القطاع وشكل املؤسسة ):02(الجدول رقم

  نـــوع المؤسسـة         
  القطــــاع

 المؤسسات العمومیة
  االقتصادیة

 المؤسسات العمومیة
  المحلیة

المؤسسات 
  خاصةال

  المجموع

  3506  320  1502  1684  الزراعة

  121897  162  52009  69726  البناء و األشغال العمومیة

  31517  271  6622  24624  الصناعة

  41753  100  21221  20432  الخدمات 

  198673  853  81354  116466  المجموع

  .398، ص 2006اجلزائر يف ظل منوذج جديد،مداخلة يف الندوة العربية، جامعة البليدة، املبارك حممد وداود فتيحة، إشكالية التشغيل يف : المصدر

  )1998 - 1994( تطور عدد املستخدمني املقلصني حسب القطاع وشكل املؤسسة ):01(الشكل رقم 

 .)2(إعداد الباحث انطالقا من اجلدول رقم  :المصدر

تتحت بآفاق مظلمة على سوق الشغل حوايل اف 1998بأن سنة ) 1(نالحظ حسب الشكل رقم    

من مناصب الشغل امللغاة كانت يف فرع األشغال العمومية والبناء  منصب شغل مت إلغاؤه ما يقارب  198673

 .من املناصب امللغاة كانت يف املؤسسات العمومية سواء اقتصادية أو حملية %98وأكثر من 

  :البطالة في ظل الوفرة المالية) 2015 - 2001(الفترة الثانية )2

واليت تعد جزءا من السياسة  ،إن العالقة اليت تربط السياسة االقتصادية مبفهوم البطالة هي السياسة التشغيلية   

الكلية للدولة، وتتمثل سياسة التشغيل يف جمموعة اإلجراءات املوضوعة حيز التنفيذ من قبل اإلدارة العمومية 

 .15للعاطلني عن العمل وخفض نسبة البطالة�دف خلق مناصب شغل 
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 2000استعادت الدولة دورها االقتصادي والذي جتلى يف تسارع معدالت منو اإلنفاق االستثماري، وحبلول سنة 

تأكد االجتاه اجليد لسوق النفط العاملي مما حفز الدولة على صياغة برامج استثمارية طويلة املدى متثلت يف برامج 

وبالتايل سنحاول تقييم هذه التجربة  ،)2014 – 2001(صادي ودعم وتوطيد النمو خالل الفرتة اإلنعاش االقت

والتأكد من مدى تطابقها مع النظرية الكينزية القائمة على توسيع الطلب بغرض زيادة اإلنتاج وباعتبار اإلنفاق 

دة الطلب اإلمجايل، ومن مث حتقق العمومي جزء من الطلب اإلمجايل فإن زيادة اإلنفاق العمومي سيؤدي إىل زيا

الغاية األوىل هلذه املقاربة، وهو تقليص نسب البطالة وزيادة مستويات التشغيل وملسايرة هذه املقاربة باجلزائر نقوم 

 ).3(بتحليل معدالت البطالة واإلنفاق العمومي احملققة يف هذه الفرتة واليت هي موضحة يف اجلدول رقم 

  )2015- 2001 (ر معدل البطالة واإلنفاق العمومي يف اجلزائر خاللتطو  ):30(الجدول رقم 

 )%(معدل البطالة   الفئة النشیطة  )ملیار دینار(اإلنفاق العمومي   السنوات

2001  357.395  8568221  23.70  

2003  516.504  8762326  23.70  

2004  638.036  9469646  17.70  

2005  806.905  9492508  15.30  

2006  1015.144  10109645  12.30  

2007  1434.638  9968906  13.30  

2008  1973.278  10315000  11.80  

2009  1946.311  10544000  10.2  

2010  1807.862  10812000  10.0  

2011  1934.500  10661000  10.0  

2012  2820.4  11425000  11.0  

2013  2544.2  11964000  9.8  

2014  2914.7  11716000  10.2  

2015  4079.7  11932000  11.2  

  .الديوان الوطين لإلحصاء :المصدر

  )2015- 1990(تطور اإلنفاق العمومي يف اجلزائر خالل  ):02(الشكل رقم 
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  .إعداد الباحثان انطالقا من معطيات الديوان الوطين لإلحصاء :المصدر

ل هذه الفرتة، حيث يظهر بشكل تبني معطيات هذا الشكل التوسع الكبري يف اإلنفاق العمومي خال       

واضح أن الدولة تطبق املقاربة الكينزية عن طريق الطلب املتنامي لتحقيق أهدافها التنموية من خالل سياسة 

مليار  2820.4إىل  2001مليار دج عام  357.595اإلنفاق احلكومي، فقد ارتفعت النفقات العمومية من 
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، ومن جهة أخرى نسجل 2015عام  4079.7مث  2013دج عام  مليار 2544.2مث إىل  2012دج عام 

مث ارتفعت  2013عام  %9.8إىل  2001عام  %27.30اخنفاض معدالت البطالة خالل نفس الفرتة من 

يف  ، ويعود ذلك لتحسن الوضعية االقتصادية الوطنية نتيجة االرتفاع  امللحوظ2015عام % 11.2نوعا ما إىل 

 %23.7أكرب اخنفاض يف معدالت البطالة بست نقاط من  2004فقد شهدت سنة أسعار النفط، ولإلشارة 

وذلك راجع إىل بداية تطبيق عقود ما قبل التشغيل خالل هذه السنة،  2004عام %17.7إىل  2003عام 

 .ففي احلالة العادية ال ميكن حتقيق ذلك حىت يف االقتصاديات األكثر تصنيعا يف العامل

-2001(ل أن اعتماد اجلزائر على املقاربة الكينزية لتفعيل سوق التشغيل يف هذه الفرتة وبالتايل ميكننا القو 

قد حقق جناحا نسبيا، وذلك من خالل الرتاجع احملسوس يف معدالت البطالة وهو ما جيعل اجلزائر قريبة ) 2015

  .   دليل ذلك) 3(من املعدالت املسجلة يف دول اجلوار والشكل رقم 

  )2015-1990(تطور معدالت البطالة يف اجلزائر خالل  ):3(الشكل رقم 
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  .إعداد الباحثان انطالقا من معطيات الديوان الوطين لإلحصاء :المصدر

ومنه هذا التحليل أثبت العالقة العكسية بني اإلنفاق احلكومي ومعدل البطالة، وهكذا ميكن القول أنه بإمكان   

التوسعية كأداة حملاربة البطالة، غري أن اإلشكال يبقى مطروحا يف نوعية املوارد الستمرار يف سياسة اإلنفاق اجلزائر ا

واليت جيب أن تتخلص من هذه التبعية  ،املالية للخزينة العمومية، واملعتمدة أساسا على عائدات اجلباية البرتولية

 .جع أسعار النفط يف السوق العامليةلضمان إمكانيات التمويل احلكومية للمشاريع عند ترا

  .قياس أثر متغيرات اإلصالح االقتصادي على البطالة: المحور الثالث

يف اجلزائر للفرتة (LCHOM)سنقوم بدراسة أثر متغريات اإلصالح االقتصادي على معدالت البطالة    

ا، كمعدل التضخم واخرتنا البعض منهاواليت نراها تؤثر على معدالت البطالة مبدئي 2015- 1986

(LINF) واإلنفاق العمومي(LDEP)  والنمو االقتصادي ممثال بالناتج الداخلي اخلام(LPIB) هذا ما ،

  .سنحاول إبرازه يف هذه الدراسة القياسية وذلك من خالل تقديرنا هذا النموذج بطريقة املربعات الصغرى

  (LINF)تغري تابع ومعدالت التضخم كم  (LCHOM)بتقدير النموذج الذي حيتوي على معدالت البطالة  -

  : التالية 15كمتغري مستقل حتصلنا على املعادلة رقم 
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)0.88)   (19.28(  

DW = 0.12          R2 = 0.0269     Ṝ2 = -0.0078Fcal = 0.77 

يظهر ذلك من ) (LINF)عدم معنوية معلمة (هذا النموذج مرفوض ألنه غري معنوي سواء من الناحية اجلزئية 

ومن ) 2(وهي أقل من قيمتها ا�دولة املساوية لـ ) 0.88(ستيودنت احملسوبة هلذه املعلمة املساوية لــ tخالل قيمة 

وهي أقل من ) 0.77(وذلك من خالل إحصائية فيشر احملسوبة املساوية لـ ) عدم معنوية النموذج(الناحية الكلية 

  .قيم معاملي التحديد املتدنيةوأيضا ) 5(تلك ا�دولة املساوية لـ 

كمتغرية تابعة أدى   (LCHOM)متغرية مستقلة ومعدل البطالة  (LDEP)تقدير النموذج الذي حيتوي على  -

  : التالية 16بنا لكتابة املعادلة رقم 

  

)5.16 -)   (17.98( 

DW = 0.43        Ṝ2 = 0.4689         R2 = 0.4872Fcal = 26.6 

ويظهر  (LDEP)هذا النموذج مقبول إحصائيا سواء من الناحية اجلزئية أي معنوية معلمة اإلنفاق العمومي 

بالقيمة املطلقة من قيمتها ا�دولة  وهي أكرب (5.16-)ستيودنت هلذه املعلمة املساوية لـ tذلك من خالل قيمة

على ) 26.6(أي كرب إحصائية فيشر احملسوبة املساوية لـ ) معنوية النموذج(ومن الناحية الكلية ) 2(املساوية لـ 

تدل على أن اإلنفاق  = R2) (0.4227،من جهة أخرى قيمة معامل التحديد)5(قيمته ا�دولة املساوية لـ 

هي نسبة تفسري ) %57.73(وهي نسبة متوسطة والباقي أي ) %42.27(الة بـ العمومي يفسر معدل البط

باقي املتغريات املستقلة األخرى اليت تؤثر يف معدالت البطالة ومل تدرج يف النموذج هذا، كما أن زيادة اإلنفاق 

معدالت أي هناك عالقة عكسية بني (وحدة ) 0.18(العمومي بوحدة واحدة يؤدي إىل إنقاص معدل البطالة 

  .وهو ما تقره النظرية االقتصادية) البطالة واإلنفاق العمومي

 17أوصلنا إىل املعادلة رقم (LPIB)بداللة النمو االقتصادي  (LCHOM)تقدير معدالت البطالة  -

  : التالية

 
(11.53)   (-3.89) 

DW = 0.15         R2 = 0.3511     Ṝ2 = 0.328Fcal = 15.15 

نالحظ أن ارتفاع معدل النمو االقتصادي بوحدة واحدة يؤدي إىل اخنفاض معدل البطالة  بـ  عادلة حسب امل

وهي عالقة عكسية منطقية حسب النظرية االقتصادية، هذا النموذج مقبول كليا من خالل قيمة ) وحدة 0.18(
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جزئيا أيضا أي معنوية معلمة النمو  ومقبول) 5(وهي أكرب من قيمته ا�دولة ) 15.15(إحصائية فيشر 

وبالقيمة املطلقة على قيمتها ا�دولة ) - 3.89(ستيودنت هلذه املعلمة واملساوية tاالقتصادي من خالل كرب 

والباقي هي نسبة ) %35.11(، كما نالحظ أن النمو االقتصادي يفسر معدل البطالة بنسبة )2(املساوية لـ 

  .اليت مل تدرج يف هذا النموذجتفسري باقي العوامل املستقلة 

  : التالية 18أدى بنا للحصول على املعادلة  إىل املعادلة  (LINF)إن إضافة متغرية معدل التضخم  -

 
(14.11)     (-5.12)      (-1.03)              

R2 = 0.5066Ṝ2 = 0.4701        DW = 0.29Fcal = 13.86 

) 13.86(ذج مقبول كليا من الناحية اإلحصائية، وذلك بالنظر لقيمة إحصائية فيشر املساوية لـ إن هذا النمو 

أما من الناحية اجلزئية فنالحظ عدم معنوية معلمة معدل التضخم  ) 5(وهي أكرب من قيمته ا�دولة املساوية لـ 

) 2(ستيودنت ا�دولة املساوية لـ tة وهي أقل بالقيمة املطلقة من قيم) - 1.03(ستيودنت هلا تساوي tألن قيمة 

هي ) - 5.12(ستيودنت هلا مساوية لـ tعكس معلمة اإلنفاق العمومي اليت هلا معنوية إحصائية، حيث أن قيمة 

،هذا النموذج يقر بأن زيادة معلمة اإلنفاق العمومي بوحدة واحدة يؤدي )2(أكرب من قيمتها ا�دولة املساوية لـ 

وهذا يوافق النظرية االقتصادية، كما أن إضافة متغرية معدل التضخم أثر ) وحدة 0.2(طالة بـ إىل نقصان معدل الب

سوى ) Ṝ2(بنسبة ضئيلة جدا على النموذج، وبعبارة أخرى مل يرفع من قيمة معامل التحديد املصحح 

االعتماد على معناه أن معدل التضخم ليس له أمهية يف هذا النموذج، ومنه ميكن االستغناء عنه و  0.0012

  .النموذج الذي معادلته رقم 

  : التالية 19أوصلنا إىل كتابة املعادلة رقم إن إضافة متغرية النمو االقتصادي إىل معادلة رقم  -

 
(5.28)   (3.19)     (-4.48(  

R2 =0.6275Ṝ2 = 0.5999  DW = 0.74Fcal = 22.74 

دلة يظهر لنا أن هذا النموذج مقبول ملعنويته بسبب كرب قيمة معامل فيشر احملسوب على قيمته من هذه املعا

ستيودنت لكل tومعنوية معلميت كل من النمو االقتصادي واإلنفاق العمومي لكرب قيمة    (22.74> 5)ا�دولة

ا أن زيادة النمو االقتصادي ،كم)2(على التوايل على قيمتها ا�دولة املساوية لـ ) - 4.48(و) 3.19(منهما 

وهذا مناقض للنظرية االقتصادية، وزيادة اإلنفاق ) وحدة 0.49(بوحدة واحدة يؤدي إىل زيادة معدل البطالة بـ 

. وهذا ما تقره النظرية االقتصادية) وحدة 0.61(العمومي بوحدة  واحدة يؤدي إىل نقصان معدل البطالة بـ 
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داللة على النمو االقتصادي ) %59.99(إىل ) %46.89(حديد املصحح من إضافة إىل ارتفاع قيمة معامل الت

  .متغري مهم ينبغي االحتفاظ به يف هذا النموذج

  :  التالية 20تقدير معدل البطالة بداللة النمو االقتصادي ومعدل التضخم أدى للحصول على املعادلة رقم  -

 
(9.3)    (-1.02)     (-3.88) 

R2 = 0.3751Ṝ2 = 0.3288DW = 0.19        Fcal= 8.1 

وعدم ) 5(أكرب من قيمته ا�دولة ) 8.1(من هذا النموذج نالحظ أنه مقبول كليا ألن قيمة فيشر احملسوب 

 tوهي أقل من قيمة ) -1.02(ستيودنت هلا تساوي  tمعنوية معلمة معدل التضخم ألن قيمة إحصائية

، كما أن ارتفاع النمو االقتصادي بوحدة واحدة يؤدي إىل اخنفاض معدل البطالة )2(ستيودنت ا�دولة املساوية لـ 

) - 3.88(ستيودنت هلا مساوية لـ tوأن معلمة النمو االقتصادي هلا معنوية إحصائية ألن قيمة ) وحدة 0.21(بـ 

املصحح ارتفعت بنسبة ، إن قيمة معامل التحديد )2(وهي أكرب بالقيمة املطلقة من قيمتها ا�دولة املساوية لـ 

إىل  )  %32.8(من ) 3(ضئيلة جدا يف هذا النموذج عما كانت عليه يف النموذج ذو املعادلة رقم 

مما يعين أن إضافة متغرية معدل التضخم ليس هلا أمهية يف هذا النموذج، األمر الذي جيعل ) 32.88%(

  .االستغناء عن معدل التضخم يف هذا النموذج أمرا منطقيا

أدى بنا إىل احلصول على املعادلة  (LINF)بإضافة معدل التضخم  ة تقدير النموذج ذو املعادلة رقم إعاد -

  :21التالية 7رقم 

  
(3.69)      (0.32)         (2.93)           (-4.22)        

R2 = 0.629Ṝ2 = 0.5862DW = 0.77Fcal = 14.69 

صائيا من الناحية اجلزئية ملعنوية معلميت كل من النمو االقتصادي واإلنفاق العمومي بالنظر هذا النموذج مقبول إح

ستيودنت  tعلى الرتتيب، ومها قيمتان أكرب من قيمة ) - 4.22(و)  2.93(ستيودنت لكل منهما  tلقيم 

وعن قيمتها ) 0.32(ستيودنت  هلا  tوعدم معنوية معلمة معدل التضخم لصغر قيمة ) 2(ا�دولة املساوية لـ 

ا�دولة، معنوية كل من معلميت النمو االقتصادي واإلنفاق العمومي معناه أن زيادة كل منهما بوحدة واحدة 

وهذا مناقض للنظرية االقتصادية ونقصان معدل البطالة بـ ) وحدة 0.51(يؤدي إىل زيادة معدل البطالة بـ 

، من الناحية الكلية النموذج مقبول بالنظر إىل قيمة فيشر وهذا ما تقره النظرية االقتصادية) وحدة 0.63(

، كما أن إضافة معدل التضخم أدى )5(وهي أكرب من قيمته ا�دولة املساوية لـ ) 14.69(احملسوب املساوية لـ 
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هذا ما يؤكد عدم أمهية هذا املتغري ) %58.62(إىل ) %59.99(إىل اخنفاض قيمة معامل التحديد املعدل من 

  .اف ألي منوذج من هذه النماذج املذكورة سابقا، وبالتايل ميكن االستغناء عنهاملض

  :خـــاتمة

إذا كان اهلدف من برامج اإلصالح االقتصادي استعادة التوازنات االقتصادية الكلية املفقودة فإن هلا أثارا      

من كل اجلوانب نظرا خلطورته، أخرى على اجلانب االجتماعي خاصة ظاهرة البطالة، الذي يعترب مشكال يدرس 

وحنن يف هذا البحث تطرقنا إىل دراسة أثر هذه اإلصالحات االقتصادية اليت تبنتها اجلزائر على البطالة خالل 

 :الفرتة املذكورة آنفا من جانب القياس االقتصادي ومن خالل هذا البحث توصلنا إىل النتائج التالية

عملية إعادة توجيه للسياسات االقتصادية بشكل حيقق املواءمة بني موارد اإلصالح االقتصادي كما عرفناه هو .1

اإلنتاج احملدودة واحتياجات ا�تمع الالحمدودة مبا يضمن تصحيح التشوهات واالختالالت الداخلية واخلارجية 

لذي سيؤدي إىل يظهر من خالل ختفيض النفقات العامة ا،الكامنة يف االقتصاد واستعادة التوازن االقتصادي العام

التخلص من عدد من العمال يف القطاع العمومي خاصة يف الوظيف العمومي، وذلك مبختلف األشكال،  

إخل،كما سيجمد توظيف اخلرجني اجلدد من اجلامعات واملراكز ...كاإلحالة على التقاعد املسبق، وتسريح العمال

اع البناء واهلياكل التحتية اإلقتصادية واإلجتماعية التعليمية، أكثر من ذلك فإن تراجع إستثمارات الدولة يف قط

سيؤدي إىل تسريح أعداد كبرية من العمال، وتقلص يف فرص التشغيل يف أهم القطاعات املولدة للشغل، إن 

إجراءات حترير األسعار وإلغاء الدعم على بعض املواد وجتميد األجور ورفع الضرائب ستؤدي كلها إىل تدهور 

ة لغالبية السكان وإىل تدهور الطلب اإلمجايل، األمر الذي ينعكس سلبا على اإلنتاج ويتسبب يف القدرة الشرائي

غلق الوحدات اإلنتاجية وتراجع اإلستثمارات اجلديدة، وهذا بدوره يؤدي إىل تسريح أعداد متزايدة من العمال 

  .وتقلص التشغيل

ثانية من الدراسة يظهر بشكل واضح أن الدولة تطبق التوسع الكبري يف اإلنفاق العمومي خاصة يف الفرتة ال. 2

املقاربة الكينزية وهو إجابتنا على الفرضية األوىل من هذه الدراسة، وهذا ما بيناه يف الدراسة القياسيةاليت أكدت 

يف أن منوذج طريقة املربعات الصغرى العادية أحسن منوذج لدراسة تأثري متغريات اإلصالح االقتصادي على البطالة 

  .اجلزائر نظرا للمؤشرات احملصل اجليدة احملصل عليها

ما توصلنا إليه يف تقدير معدل البطالة بداللة املتغريات، اإلنفاق العمومي والنمو االقتصادي ومعدل التضخم . 3

أن هذا األخري غري مهم بالنسبة لتفسري معدل البطالة سواء وجد كمفسر لوحده أو مع اإلنفاق العمومي أو مع 

  .اإلنفاق العمومي والنمو االقتصادي معا، وهذا لعدم معنوية معلمته يف النماذج الثالثة

أي أنه (أيضا النمو االقتصادي رغم املعنوية اإلحصائية اليت متتعت �ا معلمته يف كل النماذج اليت وجد �ا . 4

 و النموذجني ذوي املعادلتني رقم إال أن إشارة معلمته املوجبة يف ) متغري هام بالنسبة لتفسري معدل البطالة
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أدى إىل تناقض التفسري االحصائي مع التفسري االقتصادي الذي يقر بعكسية العالقة ما بني النمو االقتصادي 

  .ومعدالت البطالة

وهذا ألن معلمته  (LDEP)املتغري الذي ميلك أمهية قصوى يف النماذج السابقة هو متغري اإلنفاق العمومي . 5

امتازت باملعنوية اإلحصائية يف كل النماذج اليت احتوت على هذا املتغري وأن إشارة هذه املعلمة اتسمت أيضا 

الدالة على عكسية العالقة بني اإلنفاق العمومي ومعدل البطالة، وهذا ما جيعل ) أي إشارة سالبة(بالسلبية 

تصادي ويؤكد اتباع اجلزائر لتخفيض معدل البطالة للفكر الكينزي عن التفسري اإلحصائي يتوافق مع التفسري االق

  ).زيادة الطلب الكلي(طريق زيادة اإلنفاق العمومي

  :بناء على هذه النتائج سنقدم هذه االقرتاحات املتمثلة فيما يلي

ذي جيعل هذه املشاريع وذلك بتطبيق نظام احلوكمة بالشكل ال الصرامة يف متابعة املشاريع االستثمارية املمنوحة. 1

تساهم يف التنمية االقتصادية ويف توليد مناصب شغل جديدة، كما أن تشديد الرقابة جيعل املقبلني على القروض 

  .االستثمارية يستخدمو�ا يف االجتاه الصحيح مما يساهم يف إنعاش االقتصاد

الساحلي واملساحة الصحراوية الكبرية �ا   االهتمام بالقطاع السياحي الذي بقي مهمال بالنظر لتموقع اجلزائر. 2

كلها مؤهالت تتيح للجزائر فرصة االستثمار يف هذا القطاع وذلك بتوجيه نفقا�ا إليه مبا أ�ا تنتهج السياسة 

الكينزية، فا�ال اخلدمايت فيما بعد سيساهم ال حمال يف امتصاص العديد من العاطلني عن العمل إضافة إىل 

ن العملة الصعبة اليت من شأ�ا أن تضاعف من إيرادات الدولة واستثمارها يف مشاريع أخرى مداخيل السياح م

  .مولدة للشغل

ترشيد النفقات العمومية أيضا يف إطار التكوين يف ا�االت اليت تعتمد على مؤهالت عالية وهذا لتغطية . 3
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  حالة الجزائر -تعزيزها في ظل انتشار األزمات المالية و  سبل تطويرهاو  الرقابة المصرفية

  :إعداد

  .طرشي محمد/ د

  . بوفليح نبيل/ د

  

 : ملخص     

التحرير و  جتاه املتزايد حنو تطبيق العوملة املاليةإلهذا يف ظل  او  أمهية الرقابة املصرفية يهدف هذا البحث اىل إبراز   

ستقرار املايل تقف إلحرية حترك رؤوس األموال، هذا ما  جعل قضية او  ما يرتبط �ما من تكامل لألسواقو  املايل

  على رأس قائمة اهتمامات الدول،

  هذا البراز خمتلف العناصر اليت مشلها البحث ، و  التحليلو  اعتمدنا على املنهج االستنباطي بأداتيه الوصفو    

اىل أن الرقابة املصرفية أصبحت حتتل أمهية كبرية فالتجارب املتعلقة بتطبيق سياسة  و قد توصلنا من خالل دراستنا

املصريف تؤكد ضرورة اقرتان هذه السياسة برقابة فعالة على اجلهاز املصريف جتنبا ألية ممارسات غري و  التحرير املايل

تشعبها كان ينقصها و  تزايد املخاطرسليمة، ذلك أن الدول اليت تعرضت للنتائج السلبية للتحرير املايل يف ظل 

  .اإلشراف املصريف الفعال

  .التحرير املايل، البنوك التجارية، الرقابة املصرفية، بازل، إدارة املخاطر، االشراف املصريف: الكلمات المفتاحية

Abstract : This paper aims at highlighting the importance of banking 
supervision in light of the increasing trend towards the application of financial 
globalization and financial liberalization. 

The paper examines the relationship between the  recommendations of Basel 
Committee on banking Supervision and banking-sector development, efficiency, 
and fragility, Moreover, we investigate the effects of Basel Capital Accord on 
financial stability. 

In our study, we found that banking supervision has become very important. 
Experiences related to the implementation of the policy of financial and banking 
liberalization confirm that this policy should be accompanied by effective 
supervision of the banking system in order to avoid any improper practices. 

 Keywords:; Basel Accord ; financial liberalization ; ; risk management ; 
economic crises ; prudential supervision 

                                                           
  ،أستاذ محاضر أ ، كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة و ع التسییر، جامعة الشلف، الجزائرtorchi.mohamed@gmail.com  
 ،أستاذ محاضر أ ، كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة و ع التسییر، جامعة الشلف، الجزائر bouflihnabil@gmail.com  



 

 

 .بوفليح نبيل. د+ محمد طرشي  .د  .حالة الجزائر -و سبل تطويرها و تعزيزها في ظل انتشار األزمات المالية الرقابة المصرفية 

 

89 
 .2017 جوان – 02: العدد مجلة التنمیة واإلستشراف للبحوث والدراسات   

     :مقدمة

مت تطبيق هذا و  املالية ،و  )اخلدميةو  السلعية(اعتمدت إسرتاتيجية العوملة التحرير الواسع لألنشطة التجارية       

 منظمة التجارة العاملية: مسئولة عن تنظيم هذه األنشطة مثلو  مؤسسات عاملية فاعلةو  التحرير من خالل هيئات

رتاتيجية قوى رأس املال حرية كبرية يف ممارسة أنشطتها دون قيود قد منحت هذه اإلسو  صندوق النقد الدويل،و 

املدرسة و  رواد الليربالية اجلديدة خاصة النظرية النقديةو  يعتقد مفكروا النظام الرأمسايلو  عدا حتقيق مصاحلها املادية ،

يف السوق حيقق اعلى  املالية حبرية العملو  التجاريةو  بان متتع األنشطة االقتصادية) مدرسة شيكاغو(النقدية 

املصريف حيث منحت و  مبوجب هذا التوجه مت األخذ مببادئ سياسة التحرير املايلو  مستويات األداء االقتصادي

  .املؤسسات املالية حرية اكرب يف نشاطها املعومل و  البنوك

قيق الرفاهية يف املايل من حتو  هل متكنت فعال نظريات التحرير االقتصادي: لكن السؤال الذي يطرح نفسهو     

  النامية؟و  املالية عرب دول العامل املتقدمةو  ا�تمعات الرأمسالية، أم أ�ا سامهت يف انتشار األزمات االقتصادية

تصاعد معدل و  على الرغم من مزايا التحرير املايل إال انه أصبح مصدرا الحتدام حدة املنافسة يف القطاع املايل     

  .قد يتعرض هلا اجلهاز املصريف اطر التحرير املايل يكمن يف األزمات القوية اليت إن احد اكرب خمو  املخاطر،

عادة النظر يف خمتلف إىل إمصرفية أدت و  قامت السلطات العمومية باعتماد إصالحات ماليةيف اجلزائر و    

على نفسه يف ًا اجلزائري منغلقـاملصريف،  فبعدما كان النظام املصريف و  املبادئ اليت يقوم عليها النظام املايلو  األسس

عالن الصريح على حترير خمتلف مكوناته من إلظل سياسة الكبح املايل اليت كانت معتمدة قبل التسعينات، مت ا

ستيفاء متطلبات االندماج إلقصد مواكبة التطورات يف الصناعة املصرفية العاملية ودارية أو حكومية إأي تدخالت 

تعزيز التنظيم اإلحرتازي داخل البيئة املصرفية لدعم ثقة  هلذه التحوالت فقد مت  نظراً و  يف االقتصاد العاملي،

  .املصرفيةو  تقليل خطر األزمات املاليةو  يف املنظومة املصرفية لالقتصاد الوطين) احملليني واألجانب(املدخرين 

  :وتبعا ملا سبق ميكن ان نطرح التساؤل الرئيسي التايل

تالفي و  للمعايير الدولية إلنجاح سياسة التحرير المصرفيًا بة المصرفية وفقـكيف يمكن تفعيل دور الرقا

  المصرفية؟و  حدوث األزمات المالية

 :التساؤالت الفرعية

 لضمان السالمة املالية؟ًا املعايري الرقابية املتعارف عليها دوليـو  هي املؤشرات ما*

  ة املخاطر صادرة عن جلنة بازل؟دار إما مدى التزام املنظومة املصرفية اجلزائرية مببادئ *

  :فرضيات البحث

  .من عناصر البيئة االقتصادية السليمةًا أساسيـًا لتزام مبمارسة رقابة مصرفية فعالة على البنوك يعترب عنصرإلن اإ- 
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ميثل ) ةالثالثو  بازل الثانية(ن االلتزام باملقررات اجلديدة للجنة بازل إبالنظر اىل خصوصية النظام املصريف اجلزائري فـ

ضافية خاصة بالنسبة للبنوك العمومية اليت ال تزال تشهد إتكبد البنوك نفقات و  ًاأل�ا اكثر تعقيدًا كبريًا حتديـ

  .يف جماالت التسيري البنكي املختلفةًا تأخر

  : تستمد هذه الدراسة أمهيتها مما يلي:أهمية البحث

هي بالغة األمهية و  من عناصر سالمة اجلهاز املصريفًا أساسيـًا أمهية الرقابة املصرفية الفعالة اليت أصبحت عنصر- 

  سليمو  لتحقيق االستقرار املايل، فمهمة الرقابة تتلخص يف التأكد من أن البنوك تعمل بشكل صحيح

 :يهدف هذا البحث إىل:هدف البحث

مة مراكزها التأكيد على أمهية الرقابة على العمل املصريف يف ضبط أداء البنوك على النحو الذي يضمن سال* 

 .املالية وحيول دون تعرضها لال�يار

  :محاور البحث

   اإلطار العام للرقابة املصرفية: المحور االول 

  اثرها على االستقرار املايل العامليو  احلديثة ملقررات جلنة بازلو  التوجهات القدمية:المحور الثاني

  ة التطور يف الصناعة املصرفيةالتحديات اليت تواجه اتفاقيات بازل يف مساير :المحور الثالث

 مدى توافقها مع التوجهات الدوليةو  واقع الرقابة املصرفية يف اجلزائر :المحور الرابع

  

  التوجهات الحديثة في ميدان  الرقابة المصرفية:المحور األول

  :لقد أعطيت لوظيفة الرقابة العديد من التعريفات نذكر منها ما يلي :مفهوم الرقابة المصرفية-1

النتائج و  من مث حتديد الفجوة بني النتائج املستهدفةو  الرقابة هي عملية مالحظة نتائج األعمال اليت سبق ختطيطها"

  .1"اختاذ اإلجراءات التصحيحية لسد هذه الفجوةو  الفعلية

 يلاليت �دف إىل ضمان السري احلسن للقطاع املاو  هي جمموع اإلجراءات املتخذة من طرف السلطات العمومية"

من هذه اإلجراءات تعترب من حيث املبدأ مماثلة لتلك املوجودة يف الصناعات األخرى ًا املصريف، حيث أن جزءو 

الشروط (اليت �دف إىل محاية املستهلك و  االلتزامات اليت تفرضها السلطات العمومية على املؤسسات:مثل

  .2"املردوديةو  تعين املوازنة بني املخاطرة ، غري أن الرقابة يف القطاع املصريف)اخل...الصحية، او البيئية

  :3و تتمثل نظم الرقابة على أعمال البنوك يف شكلني مها
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إجراءات الرقابة املعتمدة من و  تشمل كافة نظمو و متثل رقابة داخلية مستقلة:نظم الرقابة الداخلية أو الذاتية-أ

الرقابة :5و تشمل الرقابة الداخلية ثالثة أعمدة.4املوجودات و  قبل اإلدارة لغرض تسيري العمل حلماية األموال

  .الضبط الداخلي. الرقابة اإلدارية. احملاسبية

هي رقابة متمثلة يف جهاز الرقابة على البنوك التابعة للبنك و  ):الرقابة االحترازية(نظم الرقابة الخارجية -ب

  .املركزي أو السلطة النقدية للبالد املخول هلا احلق الرقايب

ذلك لألسباب و  ختضع البنوك لرقابة كبرية خبالف غريها من أي نشاط اقتصادي ، :ية الرقابة المصرفيةأهم -2

  :6التالية

  .الفعاليات االقتصادية االخرىو  حتتل البنوك مركزًا مهما يف نظام الدفع الذي يستخدمه كل االفراد- 

  .تقبل البنوك الودائع اليت تشكل جزءا من ثروة ا�تمع- 

  .بنوك دورًا مهما يف التوزيع االمثل للموارد املاليةتلعب ال- 

  :ميكن تقسيم الرقابة اليت يقوم �ا البنك املركزي إىل:  أساليب الرقابة المصرفيةو  أنواع-3

اليت �دف اىل تقليص حجم املخاطر و  هي جمموع التعليمات الصادرة عن هيئات االشراف و  :الرقابة الوقائية-أ

  .لنظام املصريفاليت �دد استقرار ا

 هي كل االجراءات اليت تقوم �ا  هيئات االشراف للحد من انتشار اخلطر النظاميو  :الرقابة الحمائية-ب 

  .*بالتايل تفادي وقوع ازمات نظامية و 

تطلب  هي الرقابة اليت متكن هيئات االشراف من التأكد من كفاءة البنوك التجارية حيثو :رقابة األداء-ج

 أو الداخلية كالتعليمات املصريف بعملها اليت تتعلق املعلومات ببعض تزويدها البنوك من فة بالرقابةاهليئات املكل

  . 7الداخلي التدقيق تقارير

  :أهداف الرقابة المصرفية-4

لقد أصبح االستقرار املايل من السلع العامة اليت تسعى السلطات العمومية لضما�ا  :تحقيق االستقرار المالي-أ

  . اخل...العدالة و  ثل االمنمتاما م

  .إن املهمة الرئيسية للرقابة املصرفية هي تقليل اخلسارة اليت ميكن للمودعني أن يتعرضوا هلا:حماية المودعين -ب

حيث يلعب القطاع املايل الكفئ دورًا كبريًا يف حتقيق كفاءة توزيع  :ضمان كفاءة عمل الجهاز المصرفي- ج

يدعم االستقرار و  الستثمار املنتجة بالشكل الذي حيقق معدالت منو مرتفعةاملدخرات احمللية على فرص ا

  .8يعزز قدرة االقتصاد الوطين على التصدي لألزمات اخلارجيةو  االقتصادي
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  :تستند الرقابة الفعالة اىل جمموعة من الشروط أمهها:شروط فعالية الرقابة المصرفية-5

نقسمت دول العامل فيما يتعلق بتحديد اجلهات املنوط �ا عملية الرقابة عموما ا: حتديد  اهليئة املكلفة بالرقابة- 

  :9إىل ثالث جمموعات رئيسية

 هو ما يسمى بنموذج البنك و  الرقابة املصرفيةو  باإلشراف) مستقال(و فيها يقوم البنك املركزي :ا�موعة األوىل

  .ايطالياو  هو املطبق يف العديد من الدول مثل اسرتاليا ،اليونانو  املركزي،

 و هي تتمثل يف جمموعة الدول اليت تقوم فيها هيئات رقابية متخصصة باإلشراف على البنوك :ا�موعة الثانية

 .بالتعاون مع البنك املركزي ووزارة املالية

 هيئات متخصصة باإلشراف على البنوكو  و هي تتضمن جمموعة الدول اليت تقوم فيها وزارة املالية:ا�موعة الثالثة 

يطلق على هذا النموذج بالنموذج البديل للرقابة و  تطبق هذا النظام كل من  سويسرا، السويد، اليابان، كندا،و 

  .املصرفية

لقد أشارت املبادئ املتعلقة باملمارسة السليمة لعمليات الرقابة املصرفية يف : استقاللية الهيئة المكلفة بالرقابة-

االستقاللية، احملاسبة، توفري املوارد (اهليئة املكلفة بالرقابة يف املبدأ األول ، صراحة إىل ضرورة استقاللية 2006سنة 

  ).احلماية القانونية للسلطات الرقابيةو  الالزمة

إن اهلدف األساسي للرقابة املصرفية هو إجياد جهاز مصريف :  شروط متعلقة بالبيئة الداخلية لهيئات الرقابة-

تكلفتها و  ستجيب حلاجة اجلمهور إىل خدمات مالية تكون جود�ا مرتفعةقادر على املنافسة، حبيث يو  فعال

 .10معقولة

  

  اثرها على االستقرار المالي العالمو  الحديثة لمقررات لجنة بازلو  التوجهات القديمة:المحور الثاني

  بح يف اقرت اللجنة رفع نسبة كفاية رأس املال  تدرجييا لتص :اتفاقية بازل األولى لكفاية رأس المال-1

  .1992من جمموع االصول اخلطرة للبنوك خالل ثالث سنوات اي مع �اية  %8حدود 

  إمجايل رأس املال                                                                                     

   8%                  =                              معدل كفاية رأس املال ملقابلة خماطر االئتمان

  األصول املرجحة بأوزان املخاطرة                                                          

  :11ميكن اهم السمات اليت تضمنتها اتفاقية بازل االوىل فيما يلي :السمات األساسية التفاقية بازل االولى•

  .ناجتة عن انشطته املختلفةربط احتياجات رأس املال لدى البنك باالخطار ال- 

  .رأس املال التكميلي و  تقسيم رأس املال اىل فئتني مها رأس املال االساسي،- 
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 السعوديةو  التنميةو  تضم دول منظمة التعاون االقتصاديو  تصنيف الدول اىل جمموعتني احدمها متدنية املخاطر- 

  .تضم بقية دول العاملو  الثانية عالية املخاطرو  سويسرا،و 

 لألصول املصرفية االئتمانية املخاطر تركز على 1988را ألمهية املخاطر االئتمانية يف البنوك جاءت اتفاقية نظ - 

للمخاطر  فئات مخسة يف أصول البنوك إمجايل وضع مت املطلوب، وقد املال رأس بتقنني خارجها أو امليزانية داخل

  %).100،%50،%20صفر،(

  ) 2004(قد جاءت اتفاقية بازل الثانية :إدارة المخاطر المصرفيةدورها في و  اتفاقية بازل الثانية-2

ثغرات يف و  املمارسة ظهرت عدة عناصر قصورو  من خالل التقييميف االتفاقية االوىل ف برزتلتغطية النقائص اليت 

ال و  طر،غري عميق لنتائج قياس املخاو  تغطي هيكال سطحيا غري مرن 1هيكل االتفاقية األوىل، من أمهها أن بازل 

قدرات و  يتماشى مع درجات املخاطر يف كل بنك على حدى كما ال يأخذ بعني االعتبار االختالف يف أحجام

  . 12البنوك املختلفة أو الفروقات يف املخاطر اليت تواجه كل بنك إذ يتم استخدام وزنا ترجيحيا واحدا

 مواطن الضعف اليت كشفت عنها األزمةأعلنت جلنة بازل عن إسرتاتيجية شاملة ملعاجلة  :IIIإطار بازل -3

،و  IIIقد مسيت هذه االصالحات مبقررات بازل و  إدارة املخاطر يف البنوك الدوليةو  اإلشرافو  اخلاصة بالتنظيمو 

  :اليت ركزت على النقاط التالية

  االصول السائلة، من اجل متكني البنوك من امتصاص اخلسائر و  كمية األموال الذاتيةو  حتسني نوعية- 

 .13احملتملة خالل فرتات األزمات

 حسابات خارج امليزانيةو  خاصة بالنسبة لألوراق املالية لغرض التداولو  تعزيز تغطية رأس املال للمخاطر- 

 .املشتقات املاليةو  عمليات التوريقو 

 .تنسيق ممارسات املتابعة الرقابية على املستوى العامليو  تعزيز املعايري اخلاصة بالرقابة املصرفية- 

 .تعزيز األطر الرقابية اخلاصة مبخاطر السيولة - 

 .اإلفصاحو  تعزيز الشفافيةو  الرتكيز على تطبيق معايري احلوكمة يف البنوك،- 

قررت جلنة بازل اعتماد مفهوم جديد لألموال  2010يف جويلية :متانة قاعدة رأس المالو  تحسين جودة-اوال

امتصاص الصدمات خالل فرتات و  بنوك على امتصاص اخلسائريقوي قدرة الو  اخلاصة، حبيث حيسن من نوعيتها

  . الشدة 

  :IIIمكونات رأس المال حسب متطلبات بازل -أ

ركز املفهوم اجلديد على مكونات رأس املال األساسي حيث جند أنه  ):T1(رأس المال االساسي - 1-أ

من   %4.5قررات اجلديدة إىل قد ارتفعت يف املو  ، %2كانت األسهم العادية متثل فقط   IIبالنسبة لبازل 
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النسبة ( %4، كما ارتفعت نسبة رأس املال األساسي من 2013ذلك ابتداء من سنة و  االصول املرجحة

 .من االصول املرجحة %6إىل ) II و بازلI املعتمدة يف مقررات بازل

دنيا ملتطلبات رأس ضافة عناصر رأس املال التكميلي تنتقل النسبة الإمع  ):T2(رأس المال التكميلي - 2-أ

  .2019بتداء من جانفي إكنسبة من األصول املرجحة باملخاطر ، % 10.5إىل  %8املال من 

اهلدف من ذلك هو أن تتحوط البنوك للمحافظة على رأس  :هامش حماية للمحافظة على رأس المال-ب

تبلغ نسبة هذا اهلامش و  املال يف غري أوقات األزمات حبيث يستفاد من ذلك يف مواجهة اخلسائر احملتملة،

ن ذلك لن يؤدي اىل فرض عقوبات على إذا تآكلت هذه النسبة نتيجة لتسجيل البنك خلسائر فـإأما  ،2,5%

ذلك و  يستطيع البنك مواصلة نشاطه بشكل عادي غري أنه على البنك أن يقوم بتقليص األرباح املوزعةو  البنك

 :حسب اجلدول التايل

  المتعلقة بالمحافظة على رأس المالالمعايير : 01الجدول رقم 

  النسبة الدنيا لهامش المحافظة على االموال الخاصة كنسبة من االرباح  نسبة االسهم العادية

  %100  %5,125اىل % 4,5

  %80  %5,75اىل % 5,125اكرب من 

  %60  %6,375اىل % 5,75اكرب من 

  %40  %7,0اىل % 6,375اكرب من 

  %0  %7,0اكرب من 

Comité de Bale sur le Contrôle Bancaire, Bale III :dispositif  réglementaire mondial visant à 

renforcer la résilience des établissements et systèmes bancaires . 

فان على البنك ان يوزع فقط % 5,75و %5,125ذا كان لدى البنك نسبة األسهم العادية بني إفمثال     

  .ه خالل السنةمن ارباح% 20

أ�ا متيل إىل  III إن من االنتقادات الشديدة اليت وجهت ملقررات بازل:هامش الحماية من التقلبات الدورية-ج

 %0من أجل ذلك قامت جلنة بازل بإضافة نسبة احتياطية جديدة ترتاوح بني و  تقوية تقلبات الدورة االقتصادية،

من عناصر رأس املال األساسي ملواجهة خطر تقلبات الدورة  مكونةو  ،14من األصول املرجحة باملخاطر% 2.5و

  .   االقتصادية
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  IIIبازل و  IIمقارنة بين بازل : 02الجدول رقم 

  

  )كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر( متطلبات رأس المال

هامش حماية من 

  التقلبات الدورية

رأس المال   )T1(رأس المال األساسي  األسهم العادية  

  لياإلجما

  راس المال االساسي

النسبة 

  الدنيا

 النسبة اإلضافية

Volant de 

conservati

on 

النسبة 

  املطلوبة

النسبة 

  الدنيا

النسبة   النسبة املطلوبة

  الدنيا

النسبة 

  املطلوبة

  النسبة

      II 2%      4%    8%بازل

III 4.5%  2.5  7%  6%  8.5%  8%  10.5بازل

%  

  %2,5اىل % 0من 

Jaime Caruana ; Bâle III : vers un système financier plus sûr ; 3eme Conférence bancaire 

internationale Santander Madrid, le 15 septembre 2010, p 08 . à partir du site d’internet : 

www.bis.org/speeches/sp100921_fr.pdf, consulter le :08-01-2011. 

  .إدراج نسبة للسيولة من أجل متكني البنوك من مواجهة صعوبات السيولة العابرة :السيولة-ثانيا

يف  :دخال نسبة الرافعة المالية كوسيلة مكملة لمتطلبات كفاية رأس المال على اساس المخاطرإ-ثالثا

بغرض  15ان املخاطرال ترتكز على أوز و  شفافةو  قررت اللجنة  وضع نسبة رافعة مالية بسيطة 2010جويلية 

  .من راس املال األساسي %3حتواء الزيادة التدرجيية للرافعة املالية يف القطاع ،وحددت هذه النسبة بــــ إ

جرى التشديد على أن تصبح اختبارات  :تركيز لجنة بازل على ممارسة اختبارات الضغط في المصارف-رابعا

  .من قبل البنوكالضغط من أدوات إدارة املخاطر املهمة املستخدمة 

لدور هذه الوكاالت يف تعميق األزمة املالية ًا نظر: عادة النظر في دور وكاالت التقييم االئتمانيإ-خامسا

  :العاملية فقد قامت جلنة بازل من خالل التعديالت اجلديدة بسن جمموعة من التوصيات أمهها

  .ضمان استقاللية وكاالت التقييم - 

  .تجات املهيكلةعادة النظر يف تقييم املنإ- 

اليت تشري اىل ضرورة امتالك البنوك و  ستعماالت وكاالت التنقيط على املدى الطويل، ،إو التقليل من أمهية- 

االطراف املقابلة سواء كان لديها تقييم من و  مناهج متكنها من تقدير خطر القرض املتعلق مبختلف املقرتضني

  . طرف الوكاالت اخلاصة أو ال
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  التحديات التي واجهت اتفاقيات بازل في مسايرة التطور في الصناعة المصرفية:ثالثالمحور ال

  :ميكن إمجال األسباب اليت أدت إىل إصدار اتفاقية بازل الثانية فيما يلي :Iاسباب قصور بازل-1

أو أ�ا ال  )OCDE(التنميةو  إن التفرقة بني الدول على أساس كو�ا من دول منظمة التعاون االقتصادي - 

  .مل يكن مبين على اساس اقتصادي ) Non OCDE(نتمي إىل هذه ا�موعة ت

على اساس تقدير املخاطر على اسس على أساس تنظيمي دون النظر إىل طبيعة   Iصممت مقررات بازل- 

  . املخاطر كما تظهرها أوضاع السوق

  و أصبح من الضروري أن تواكب معايري كفاية رأس املال التطورات اليت تتم يف تكنولوجيا االتصاالت - 

 كذلك تقدم الفن املصريفو  تصاالتإليف التقدم يف فنون اإلدارة املالية بالبنوك حيث أدى التقدم التكنولوجي يف ا

  .الرقابية التشريعات جتاوزتًا ـحتليل املخاطر إىل إتباع  العديد من البنوك أساليب أكثر تقدمو 

أصبحت غري مناسبة على  Iوجدت اجلهات املشرفة على القطاع املصريف يف الدول الصناعية أن معايري بازل- 

  .16األقل بالنسبة للبنوك الكبرية بعد تغري مفهوم رأس املال استجابة البتكار أدوات مالية جديدة

 واألنشطة امليزانية خارج تشجيعها األنشطة ، خاصة17الامل رأس مراجحة فرص كذلك تفاقيةإلا شجعت وقد- 

  .املال أسواق يف بالتعامل املرتبطة التجارية

  :قد وجهت الكثري من االنتقادات لالتفاقية بازل الثانية أمههاو   :II أسباب قصور مقررات بازل-

  ، 18للتنبؤ بإخفاقات السوقألنه يعتمد على أسعار السوق ًا سيئـًا اقتصاديـًا يعترب إطار بازل الثاين إطار- 

  .تعكس توقعا�ا يف حالة الرواجو  فالبنوك تفرط يف تقدير املخاطر يف االنكماش االقتصادي،

كان هذا أحد أسباب ا�يار الكثري من البنوك فقد أسهمت و  إن رأس املال املطلوب يف اإلطار اجلديد ليس كافًيا- 

لبنوك مقارنة مع احتياجا�ا الفعلية يف التعرض للمخاطر حيث مقررات بازل الثانية يف خفض رمسلة الكثري من ا

كان حجة اللجنة يف احلفاظ على نفس مستوى رأس املال من دون و  واجهت مشاكل خطرية خالل هذه األزمة،

عد أنه إذا كانت القواو  تغيري هو أن هذا اإلجراء هو لتعزيز االنتقال التدرجيي من النظام القدمي إىل اإلطار اجلديد،

اجلديدة لبازل الثانية قد تطلبت قاعدة رأمسالية أقوى فمخاطر عدم منح االئتمان يكون له أثار سلبية أكرب على 

  .19القطاع احلقيقي

أن االعتماد على عمليات التقييم اثبت حساسية اجتاه تقلبات الدورة االقتصادية، حيث  IIإن إطار بازل - 

فاقم خماطر دورة النشاط االقتصادي حبيث سيعمل القائمون بعملية الداخلي ملخاطر االئتمان قد يؤدي إىل ت

ًا متشددًا التقييم بالبنوك على منح االئتمان بشروط ميسرة يف حالة وجود انتعاش اقتصادي بينما سيأخذون موقفـ

  .20يف حاالت الركود االقتصادي
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ن مراكز رأس املال يف البنوك ميكن أن للسيولة، رغم أن جلنة بازل تعرتف بأًا ال تعد معيار IIإن مقررات بازل - 

تطالب اللجة البنوك بأن تقيم كفاية رأمساهلا يف و  تؤثر يف قدر�ا على احلصول على السيولة خاصة إبان األزمة،

  .21سيولة األسواق اليت تعمل �او  سياق مالمح السيولة لديها

 بل البنوك يف احتساب مقاييس خماطرهاعلى استخدام تقنيات النماذج الكمية الداخلية من ق IIتشجع بازل - 

هذا بسبب عدم و  ، األمر الذي أثبت فشله22بالتايل حساب راس املال الرقايبو  استثمارا�ا يف املشتقات املاليةو 

  .قدرة البنوك املركزية على التحقق من هذه النماذج

  الدولية مدى توافقها مع التوجهاتو  واقع الرقابة المصرفية في الجزائر:المحور الرابع

يسعى بنك اجلزائر منذ بداية التسعينيات إىل تعزيز األطر التنظيمية والقانونية املتعلقة بالرقابة على البنوك    

املعايري الدولية، من خالل خلق جهاز رقايب مع و  واإلشراف اإلحرتازي، ابتغاء توفري بيئة مصرفية يف اجلزائر تتماشى

  .فرض قواعد صارمة للحد من املخاطر

  :المتوافقة مع متطلبات بازل األولىو  حترازية المعتمدة في الجزائرإلالقواعد ا - 1

نه جيب أن يتوفر إفـ 11- 03القرض و  من قانون النقد 88تطبيقا ألحكام املادة  :الحد األدنى لرأس المال-أ

مر اليت يصدرها األواو  ذلك عن طريق التعليماتو  القرض،و  لدى البنك رأمسال أدىن حمدد من طرف جملس النقد

املتعلق باحلد (عن بنك اجلزائر  2008ديسمرب  23الصادر بتاريخ  04-08قد حدد النظام رقم و  هذا األخري،

  :،احلد األدىن لرأس املال كما يلي)املؤسسات املالية املقيمة يف اجلزائرو  األدىن لرأس املال البنوك

  .القرضو  من قانون النقد 70رفة يف املادة عشرة ماليري دينار جزائري بالنسبة للبنوك كما هي مع- 

  .القرضو  من قانون النقد 71نصف املليار بالنسبة للمؤسسات املالية املعرفة يف املادة و  ثالثة ماليري- 

 فيما للرقابة املصرفية بازل جلنة مقررات مع ًاتوافقـ:معدل كفاية رأس المال في النظام المصرفي الجزائري-

 )كوك بنسبة عليه أطلق ما( 1988بازل سنة  اللجنة أصدرته الذي بالبنوك املال رأس كفاية معيار تطبيق خيص

عن بنك اجلزائر املعدالت املتعلقة بالقواعد  1994نوفمرب  29الصادرة يف  94- 74حددت التعليمة رقم 

نوك اليت تنشط أمهها تلك اخلاصة بتحقيق معدل كفاية رأس املال، حيث فرضت هذه التعليمة على البو  االحرتازية

  %.8هو و  يف السوق املصرفية اجلزائرية االلتزام بنسبة مالءة باملعدل املتعارف عليه

تسمح هذه النسبة مبعرفة مستوى التعهدات مع مستفيد واحد أو جمموعة من  :نسبة تقسيم المخاطر -

و مع نفس ا�موعة من هذا لتجنب أي تركيز لألخطار مع نفس الزبون أو  اليت تتجاوز حد أقصىو  املستفيدين

  .الزبائن

 يف اجلزائر املصرفية الودائع ضمان لنظام والقانوين التنظيمي اجلهاز وضع مت قدو  : التأمين على الودائع   -

 حيث مت منه، 118 املادة يف والقرض بالنقد املتعلق 2003 أوت 26 يف املؤرخ 11-03 األمر أكده والذي
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 وتعدًا مؤسسـ ًاعضو بصفته اجلزائر بنك قبل من  2003ماي  شهر يف ةاملصرفي الودائع ضمان شركة تأسيس

  .الوحيد فيها البنوك املساهم

  :بازل الثالثةو  مدى توافق النظام االحترازي في الجزائر مع متطلبات بازل الثانية -2

الثانية ، حيث مت  حيث مت اعتماد نظام احرتازي جديد تتوافق معامله مع معايري اتفاقية بازل 2015بداية سنة     

جودة األصول أو من حيث توسيع رقعة و  إدراج إصالحات جوهرية سواء فيما يتعلق مبستوى متطلبات رأس املال

  .     خماطر السوقو  اليت أصبحت تشمل خماطر التشغيلو  املخاطر املرتبطة بالعمل املصريف

خاصة معدل كفاية و  بتطبيق اتفاقية بازل األوىلالتزمت املنظومة املصرفية يف اجلزائر : معدل كفاية رأس المال-أ

  .مل يتم إدخال أي تعديالت  رغم إصدار توصيات جديدة للجنة بازل سواء الثانية أو الثالثةو  رأس املال

  :هذا من خاللو  و بعد اعتماد النظام االحرتازي اجلديد مت تعديل معدل كفاية رأس املال

عد أن كان هذا املعامل يضم فقط خطر القرض، حيث أصبح بسط خماطر السوق بو  ضم املخاطر التشغيلية- 

 مقام املعامل يشمل جمموع التعرضات املرجحة ملخاطر القرضو  املعامل يتكون من األموال اخلاصة القانونية

 املخاطرو  تطبيقًا ملقررات بازل الثانية يتم حساب خماطر السوقو  خماطر السوق،و  )التشغيلية(املخاطر العملياتية و 

  .12,5التشغيلية بضرب مبلغ املخاطر املرجحة يف 

  :3هذا حسب توصيات مقررات بازلو  تم تحديد نوعين من معدالت المالءة-

 9,5حيث حددت نسبة هذا املعامل بـ : نسبة األموال الخاصة القانونية الى مجموع المخاطر المرجحة %

 .23كحد أدىن

  لقطاع المصرفي الجزائريتطور معدل كفاية رأس المال في ا:03الجدول رقم 

  )2015-2005(خالل الفترة 

  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2013  2014  2015  

معدل كفایة رأس 
  (%)المال 

12  15.15  12.94  16.54  22.11 23.31 23 21  16  18,7  

  .من إعداد الباحثني باالعتماد على تقارير بنك اجلزائر: املصدر

قد أصبح و  معدل كفاية رأس املال بالنسبة �موع البنوك اجلزائرية يف مستوى جيدنالحظ من خالل اجلدول أن 

هذا املعدل ذو داللة على مدى صالبة اجلهاز املصريف اجلزائري خاصة بعد االصالحات اليت متت على مكونات 

 خاطر ،لو بشكل نسيب قدرة البنوك على التحوط ضد خمتلف املو  معدل كفاية رأس املال الذي أصبح يعكس

بلغت حصة البنوك العمومية من الودائع ا�معة  2015هذا يف ظل سيطرة البنوك العمومية فمثال يف سنة و 
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فقط للبنوك اخلاصة أما فيما يتعلق بالقروض فقد بلغت حصة البنوك العمومية % 11,7مقابل % 88,3

 .للبنوك اخلاصة% 12,5مقابل % 87,5

  24كحد ادىن% 7حيث جيب أن تبلغ هذه النسبة : المخاطر المرجحةنسبة األموال القاعدية الى مجموع. 

  تطور نسبة األموال القاعدية الى مجموع المخاطر المرجحة خالل الفترة:   04الجدول رقم    

)2013-2015(.  

  2013  2014  2015  

  15,9  13  15  (%)نسبة األموال القاعدیة إلى مجموع المخاطر 

  .االعتماد على تقارير بنك اجلزائرمن إعداد الباحثني ب: املصدر

  نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة األموال القاعدية إىل جمموع املخاطر أعلى من املستوى املطلوب 

 .سواء بالنسبة ملا مت اعتماده من طرف بنك اجلزائر أو حىت بالنسبة لتوصيات جلنة بازل

تدعيمًا الستقرار النظام املصريف يف اجلزائر فقد و  ازلتطبيقاً للمقررات اجلديدة للجنة ب:تشكيل وسادة األمان-ب

من املخاطر اليت تواجه البنك % 2,5مت إقرار  وسادة األمان تتكون من االموال القاعدية تغطي ما نسبته 

 .التجاري

ات بازل هذا وفقًا ملقرر و  كما مت التحديد الدقيق ملكونات األموال اخلاصة القانونية سواء القاعدية أو التكميلية-

  .الثانية

ألول مرة إلزام البنوك باستعمال التنقيط املمنوح من طرف هيئات و  فقد مت :بالنسبة لترجيح خطر القرض-ج

 هذا حسب اهليئة املستفيدة من القرض ، فمثال بالنسبة للمستحقات على البنوكو  خارجية لتقييم القرض

  :املؤسسات املالية جند هناك متييز بني نوعنيو 

املؤسسات املالية املقيمة باخلارج حيث مت ترجيح املستحقات باالعتماد على التنقيط و  البنوك: الول النوع ا

  ).مثال مؤسسة ستاندار أند بورز(اخلارجي 

نظراً أل�ا مؤسسات غري مقيمة فقد مت ترجيح املستحقات : املؤسسات املالية املقيمة باجلزائرو  البنوك: النوع الثاني

  .هذا خيالف توصيات جلنة بازلو  ،%20عليها بنسبة 

  .املتوسطة فقد مت اعتماد مقررات جلنة بازل الثانيةو  أما فيما يتعلق باملؤسسات الكبرية   

من متوسط النواتج البنكية السنوية للسنوات املالية % 15فقد مت حتديد نسبة : بالنسبة للخطر التشغيلي-د

  .الثالث األخرية لتغطية هذا اخلطر

  :خلطر السوق فقد مت التمييز بنيبالنسبة -
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  :و يقدر هذا اخلطر من خالل عنصرين :خطر الوضعية على حمفظة التداول- 

 يقدر على أساس آجال االستحقاقو  املرتبط بالتطور الشامل لألسواق،: اخلطر العام. 

 يقدر بصفة جزافية من خالل تنقيط املصدرو  املرتبط بالوضعية اخلاصة للمصدر: اخلطر اخلاص. 

جمموع صايف و  من الرصيد بني جمموع صايف الوضعيات القصرية% 10حيث حددت نسبة  :خطر الصرف-ه

  .الوضعيات الطويلة بالعملة الصعبة

مسامهات البنوك يف و  توضيح قواعد إدارة املخاطر من خالل تأطري حدود تركيز خماطر القرضو  كما مت حتديد- 

حتديد قواعد التسجيل و  تكوين خمصصات املؤوناتو  ستحقاتحني أدرجت قواعد جديدة تنطبق على تصنيف امل

  .25احملاسيب هلا

حسب التقارير السنوية لبنك اجلزائر فقد باشر هذا : اعتماد اختبارات الضغط كآلية لتفادي خطر األزمات- و

ل ميثو  ديناميكي الختبارات القدرة على حتمل الضغط،و  أعمال تطوير منوذج متكامل 2015األخري خالل سنة 

قياس و  هذا النموذج تطبيق آيل يستند اىل نظام إسقاط مايل مع سيناريوهات صدمات شديدة ، يعمل على حتديد

ذلك على مستوى كل مؤسسة و  قدر�ا على مقاومة الصدمات املفرتضةو  املؤسسات املاليةو  نقاط ضعف البنوك

  .26على مسىت اجلهاز املصريف ككلو  على حدى

التشريعات اليت حتد من خطر انتشار و  املصريف تعتمد على سن القواننيو  املايل إن سالمة القطاع :الخاتمة

املؤسسات املالية األخرى لقواعد العمل املصريف السليم، و  اليت تقع نتيجة لعدم احرتام البنوكو  األزمات النظامية

اليت أدت إىل التزايد امللموس و  فية،العوملة املصر و  خاصة بعد اجتاه الدول املتزايد حنو تطبيق إجراءات التحرير املايل

  .املصريفو  حجم املخاطر اليت تواجه القطاع املايلو  يف أنواع

املصرفية نبهت إىل أن حدوث أي مشكلة يف أي نظام مايل أو مصريف يف العامل و  إن انتشار األزمات املاليةو      

جلنة بازل للرقابة املصرفية بشكل خاص و  الدوليةأصبحت  املؤسسات املالية و  متتد أثارها لتشمل األسواق العاملية،

أوراقها اإلرشادية تلعب دورا مهما من اجل حتقيق االستقرار املايل و  )3، بازل2، بازل1بازل(من خالل مقررا�ا 

قد أصبحت خمتلف السلطات الرقابية يف خمتلف الدول تسعى جاهدة إىل تطبيق توجيهات و  على املستوى العاملي،

  .كفاية راس املال يف البنوك التجاريةو  املتعلقة بإدارة املخاطرجلنة بازل 

عدم مواكبة مقررات جلنة بازل للتطورات اليت و  قد اثبت تكرار حدوث األزمات قصور اإلجراءات الرقابيةو     

ي حتدث على مستوى الصناعة املصرفية فاملالحظ أن جلنة بازل ال حتدث اية تعديالت إال بعد فوات األوان فف

 قامت اللجنة بإجراء التعديل األول بإدخال خماطر السوق ضمن متطلبات حساب رأس املال 1997سنة 

لكن و  قامت بإجراء تعديالت على االتفاقية الثانيةو  هذا بعد أزمة دول جنوب شرق آسيا،و  2إصدار إطار بازل و 

  .بعد أزمة الرهن العقاري اليت كشفت عن مواطن الضعف فيها
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  :نتائج البحث

نوعية متالحقة على صعيد و  نه مع املتغريات العاملية املعاصرة اليت شهد�ا الصناعة املصرفية من تطورات كميةإ- 

املعلومات، و  لكرتونية للبياناتإلمعقدة يف جمال املعاجلة او  اخلدمات مصحوبة باستخدام تقنيات عاليةو  املنتجات

ملخاطر االئتمانية التقليدية بل امتدت لتشمل العديد من ظهرت العديد من املخاطر اليت أصبحت ال تقتصر على ا

  .اليت تكبد البنوك خسائر كبرية إذا مل يتم التحكم فيها بشكل جيدو  املخاطر سواء السوقية أو التشغيلية

حصول و  حمكمة لإلطار القانوين املتعلق باإلشرافو  شرايف جيد يتطلب صياغة جيدةإو ن أي نظام رقايبإ - 

ىل إمراجعتها باإلضافة و  التكنولوجيا املالئمة اليت متكنهم من احلصول على املعلوماتو  املوارد الكافية املشرفني على

  .منحهم سلطة تنفيذ القرارات املتعلقة بعمليات الرقابة

صدار إىل إمل يتم تطبيقها بشكل كامل على الرغم من سعي بنك اجلزائر  IIIبازل و  IIن تطبيق مقررات بازلإ- 

ن التعليمات اليت تساعد على زيادة صالبة القطاع املصريف اجلزائري، فتطبيق هذه التوصيات ال يزال ميثل العديد م

و الدعامة الثالثة املتعلقة أبالنسبة للسلطات الرقابية يف اجلزائر خاصة بالنسبة لكيفية قياس املخاطر التشغيلية ًا حتديـ
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  .تفعيل برامج التعليم العالي لتحقيق تنمية مستدامة في الجزائر

  :إعداد

  *مداحي محمد/ د

  **وادي عزالدين/أ

  .***شرماط طاهر/أ

  

  :الملخص

من خالل هذه الورقة البحثية حاولنا معاجلة موضوع تفعيل برامج التعليم العايل لتحقيق تنمية مستدامة يف 

ملختلفة للتنمية املستدامة باإلضافة إىل واقعها يف اجلزائر، حيث شهدت هذه اجلزائر، حيث ركزنا على املفاهيم ا

األخري جمموعة متنوعة من الربامج التنموية منذ االستقالل إىل يومنا هذا لعلى أبرزها برنامج االنعاش االقتصادي 

ب العليا، حيث خصص والربنامج التكميلي لدعم النمو ضف إىل ذلك الربنامج التكميلي لتنمية اجلنوب واهلضا

الدولة مبالغ معتربة لدعم التنمية وذلك يف شقها االقتصادي واالجتماعي والبيئي، كما احتوت الدراسة على أهم 

وظائف التعليم العايل املختلفة وواقع برامج التعليم العايل يف اجلزائر، حيث عرف قطاع التعليم العايل إصالحات 

كما عاجلت هذه الورقة البحثية . د. م. من النظام الكالسيكي إىل نظام لجذرية مست نظام التكوين والتحول 

عالقة برامج التعليم العايل بالتنمية املستدامة يف اجلزائر حيث ركزت على فعالية وإسهامات برامج التعليم العايل من 

  .أجل حتقيق تنمية مستدامة شاملة وتناوهلا يف جانبها االقتصادي واالجتماعي

  .د، اجلزائر. م. التنمية املستدامة، برامج التعليم العايل، الربامج التنموية، نظام ل:المفتاحيةالكلمات 

Résumé : 

Grâce à ce document, nous avons tenté d'aborder la question de l'activation des 
programmes d'enseignement supérieur dans la réalisation du développement durable 
en Algérie, où nous nous sommes concentrés sur les différents concepts de 
développement durable, ainsi que leur réalité en Algérie, comme l'étude contient les 
différents plus importantes fonctions de l'enseignement supérieur et leur réalité en 
Algérie, où il a été le secteur de l'enseignement supérieur des réformes radicales ont 
touché la configuration du système et la transition du système classique au système 
LMD. 

Ce document a également abordé la relation des programmes d'enseignement supérieur 
et le développement durable en Algérie, où elle se concentre sur l'efficacité et les 

                                                           
*

  .meddahi26@gmail.comلجزائر،  ا البویرة،أكلي محند أولحاج جامعة أستاذ محاضر، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 
**

  .azeddine.ouadi@gmail.comطالب دكتوراه، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة یحي فارس المدیة، الجزائر، 
***

  .tahar052466@gmail.com، جامعة یحي فارس المدیة، الجزائر، طالب دكتوراه، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر



 

 

  .الجزائر تحقيق تنمية مستدامة فيلبرامج التعليم العالي تفعيل 
  .وادي عزالدين. أ  + مداحي محمد .د

  .شرماط طاهر. أ 

104 
 .2017 جوان – 02: العدد مجلة التنمیة واإلستشراف للبحوث والدراسات   

contributions aux programmes d'enseignement supérieur en vue de parvenir à un 
développement durable et a abordé divers aspects. 

Mots clés :Le développement durable, les programmes d'enseignement supérieur, les 

programmes de développement, système de LMD, Algérie. 

  :مقدمة

تعترب اجلزائر من بني أكثر الدول اليت تعىن بالتنمية املستدامة وذلك من خالل وضع جمموعة من التدابري     

الالزمة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة على مجيع األصعدة وامليادين، حيث جند من بني هذه ا�االت اليت لقيت 

مؤسسة جامعية يف قطاع  54عايل فقد مت استحداث ما يقارب اهتماما متزايدا من طرف احلكومة قطاع التعليم ال

التعليم العايل ما بني جامعة ومركز جامعي ومدرسة عليا وهذا من أجل استعاب أكرب عدد من الطلبة وضمان 

د الذين يضمن تكوين ذو . م. تكوين ذو جودة عالية ضف إىل ذلك اتباع نظام جديد يف التكوين وهو نظام ل

يعترب هذا االهتمام بالتكوين العايل نافذة حنو حتقيق تنمية مستدامة وشاملة يف مجيع القطاعات  جودة عاملية،

االقتصادية منها واالجتماعية وذلك من خالل وضع برامج تعليم تسمح مبسايرة مجيع التخصصات املطلوبة لتلبية 

  . قها االقتصادي واالجتماعي والبيئيحاجيات ا�تمع وتسمح بتحقيق تنمية مستدامة تكون متعددة األبعاد يف ش

  ما مدى جناعة برامج التعليم العايل يف حتقيق تنمية مستدامة يف اجلزائر؟: إشكالية البحث. 1

  :فرضيات البحث. 2

  .سعت اجلزائر من خالل تسطري جمموعة من الربامج لتحقيق تنمية مستدامة-

  .تعليم العايلعرفت اجلزائر اصالحات جوهرية مست منظومة وبرامج ال -

  .يوجد أثر كبري لربامج التعليم العايل يف حتقيق تنمية مستدامة ذات أبعاد متعددة يف اجلزائر -

تكمن أمهية هذه الورقة البحثية يف كو�ا تسمح بتشخيص واقع قطاع التعليم العايل،  :أهداف البحث. 3

اعة وفعالية برامج التعليم العايل من أجل حتقيق باإلضافة إىل واقع التنمية املستدامة يف اجلزائر ضف إىل ذلك جن

  .تنمية شاملة ومستدامة

اعتمدت هذه الدراسة على األسلوب الوصفي يف اجلانب النظري، وهو يقوم بتوضيح  :منهجية البحث. 4

ل املفاهيم اخلاصة مبتغريات الدراسة، أما اجلانب التطبيقي فتم االعتماد على األسلوب التحليلي وذلك من أج

حتليل واقع قطاع التعليم العايل والتنمية يف اجلزائر وحماولة إظهار فعالية وجناعة برامج التعليم العايل يف حتقيق تنمية 

  .مستدامة
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  .اإلطار النظري للتنمية المستدامة، وواقعها في الجزائر: المحور األول

مفهوم التنمية جمموعة من التحوالت والتطورات مع التطور الذي يشهده العامل يف الفكر االقتصادي فقد شهدت      

فمع بداية السبعينيات اخذ مفهوم التنمية بعد أكرب من البعد االقتصادي واالجتماعي ومت إحلاق مصطلحات جديدة من 

  . 1أمهها التنمية املستدامة

الفكر االقتصادي التنموي إذ ال  يعترب مفهوم التنمية املستدامة مفهوما جديدا ومبتكرا يف :مفهوم التنمية المستدامة. 1

يوجد مفهوم متفق عليه عامليا، حيث ميكن اعتبار التنمية املستدامة تغريا اجتماعيا موجها وفق سياسة ايدولوجية معينة، 

وهي عبارة عن عملية ختطيطية على املدى الطويل، شاملة ومتكاملة يف أبعادها االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية 

، وجيب التمييز هنا بني مفهوم 3، �دف إىل حتقيق التحسن املتواصل يف رفاهية كل السكان وكل األفراد2التكنولوجيةو 

النمو االقتصادي والتنمية حيث يشري النمو االقتصادي إىل الزيادة يف نصيب الفرد من الدخل احلقيقي، بينما تعترب التنمية 

  .ظاهرة مركبة تتضمن النمو كأحد عناصرها

تعترب التنمية املستدامة عملية شاملة ومتكاملة ومتناسقة بني مجيع القطاعات وال جيب أن  :أبعاد التنمية المستدامة. 2

تقتصر على قطاع معني على حساب اآلخر وأيضا جيب عدم اعتمادها على حمور واحد، من هنا تربز األبعاد التنموية 

داخلة تتسم بالتنظيم والتنسيق بينها وهي البعد االقتصادي والبعد االجتماعي للتنمية املستدامة اليت تظم ثالثة أبعاد مت

  .والبعد البيئي

يقصد باالستدامة هنا االستمرارية والقدرة على إنتاج السلع واخلدمات بشكل مستمر وأن : البعد االقتصادي. 1- 2

جمموعة من األبعاد واليت جيب توفرها من حيافظ على مستوى معني من التوازن االقتصادي، ويف شقها االقتصادي تأخذ 

  :4أجل حتقيق تنمية مستدامة نذكر منها

 النمو االقتصادي املستدمي؛ 

 كفاءة رأس املال؛ 

 إشباع احلاجات األساسية؛ 

 العدالة االقتصادية.  

الفرد جاءت البعد االجتماعي للتنمية املستدامة لريكز على جوانب اجتماعية هامة ختص : البعد االجتماعي. 2- 2

وا�تمع عامة من أمهها املساواة بني مجيع أفراد ا�تمع وحتقيق عدالة اجتماعية وحماربة الفقر واألمية واالهتمام بالتعليم 

لكل شرائح ا�تمع، وقد احتوت التنمية املستدامة يف بعدها االجتماعي على االهتمام جبوانب اجتماعية عديدة نذكر من 

  :5أمهها

 وزيع؛املساواة يف الت 

 احلراك االجتماعي؛ 

 املشاركة الشعبية؛ 

 التنويع الثقايف؛ 

 استدامة املؤسسات.  



 

 

  .الجزائر تحقيق تنمية مستدامة فيلبرامج التعليم العالي تفعيل 
  .وادي عزالدين. أ  + مداحي محمد .د

  .شرماط طاهر. أ 

106 
 .2017 جوان – 02: العدد مجلة التنمیة واإلستشراف للبحوث والدراسات   

لتحقيق التنمية املستدامة وجب على الدول عدم إغفال اجلانب البيئي، حيث يأخذ هذا البعد حيزا : البعد البيئي. 3- 2

ية حبيث أنه لكل نظام بيئة وحدود معينة مهما من متطلبات حتقيق التنمية املستدامة وذلك من خالل مراعاة احلدود البيئ

، وعلى هذا األساس جيب احملافظة على قاعدة ثابتة من املوارد الطبيعية وجتنب 6ال ميكن جتاوزها باالستهالك واالستنزاف

لبيئية ، وتتحقق التنمية املستدامة وفق جمموعة من األبعاد ا7للطاقات واملوارد املتجددة وغري املتجددة االستنزاف املفرط

  :8أمهها

 النظم االيكولوجية؛ 

 الطاقة؛ 

 التنوع البيولوجي؛ 

 اإلنتاجية البيولوجية؛ 

 القدرة على التكيف. 

تعترب األبعاد الثالثة السالفة الذكر مرتابطة ومتداخلة فيما بينها وميكن اعتبارها منظومات فرعية ملنظومة التنمية     

امة تقوم وفق ثالثة عناصر أساسية هي النمو االقتصادي والعدالة االجتماعية ، وهناك من يرى أن التنمية املستد9املستدامة

  .ومحاية البيئة

إن التفكري يف حتقيق تنمية مستدامة أدى إىل حتمية تطوير أساليب ومؤشرات يتم  :مؤشرات التنمية المستدامة. 3

ات الدولية وعلى رأسها هيئة األمم املتحدة االعتماد عليها لقياس التنمية املستدامة، هذا ما أدى مبجموعة من املنظم

للضغط من أجل استحداث مؤشرات مبوجبها يتم قياس التنمية املستدامة من بينها برنامج األمم املتحدة للجنة التنمية 

واجلدول التايل يربز أهم  10مؤشرا مصنفا إىل أربعة أصناف 130املستدامة املنبثق عن قمة األرض الذي يضمن حوايل 

  :11رات التنمية املستدامة وفق التصنيفات األربعةمؤش

  .مؤشرات التنمية املستدامة ):01(الجدول رقم 

  المؤشرات المؤسسية  المؤشرات البيئية  المؤشرات االجتماعية  المؤشرات االقتصادية

نصيب الفرد من النتاج 

  .احمللي
  .املساوات االجتماعية

التغريات يف الغالف الغازي 

  .لألرض
  .املؤسسايتاإلطار 

  .امليزان التجاري

  
  .استخدام األراضي  .معدل النمو السكاين

قدرة مؤسسات الدولة على 

  .حتقيق تنمية مستدامة

  .نسبة املديونية اخلارجية

  

نسبة األمية وعدد 

 السكان حتت خط

  .الفقر

    .املسطحات املائية ومحايتها

معدل استهالك الفرد 

  .للطاقة

نسبة االنفاق على 

  .العايل التعليم
    .مصادر املياه العذبة

  .كمية النفايات وتدويرها

  

العمر املتوقع عند 

  .الوالدة
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مر االقتصاد اجلزائري بالعديد من املراحل وشهد جمموعة من األزمات :واقع التنمية المستدامة في الجزائر. 4

جمموعة من التدابري واإلصالحات  املالية واالقتصادية منذ االستقالل إىل يومنا هذا، وقد ختللت هذه الفرتة

بعد . االقتصادية من أجل حتقيق تنمية مستدامة واليت كانت كلها يف إطار سياسة التنمية املستدامة اجلزائرية

االستقالل مباشرة شرعت اجلزائر يف هيكلة مؤسسا�ا إلعادة بناء الدولة اجلزائرية ورسم سياسة تنموية جديدة 

ج االشرتاكي القائم على مشاركة الشعب يف العمل اإلمنائي واعتماد جمموعة من وذلك من خالل إتباع النه

  :12املخططات التنموية لعلى من أبرزها

  ؛)1969-1967(املخطط الثالثي للتنمية 

  ؛)1973- 1970(املخطط الرباعي األول 

  ؛)1977- 1974(املخطط الرباعي الثاين 

  ؛)1984-1980(املخطط اخلماسي األول 

 1989-1985(ماسي الثاين املخطط اخل.( 

حيث اتسمت املخططات التنموية األوىل بتحقيق جناح معترب لكنها متيزت بالتبعية للسلطة املركزية يف اختاذ    

وا�يار أسعار النفط يف السوق  1980القرارات، ومع األزمات االقتصادية العاملية اليت مست قطاع احملروقات سنة 

جلزائر بداية تدهور السياسات التنموية نظرا العتماد االقتصاد اجلزائري على قطاع شهدت ا 1986العاملية سنة 

احملروقات لتمويل براجمها التنموية، مما تطلب األمر جتسيد جمموعة من التدابري واالصالحات االقتصادية وهذا 

عمومية واالجتاه حنو عن طريق إعادة هيكلة املؤسسات ال 1993بدعم من صندوق النقد الدويل امتدت إىل سنة 

خوصصتها مما مهد الطريق حنو التخلي عن النهج االشرتاكي ومركزية اختاذ القرارات،  ويف العشرية األخرية شهدت 

نوضحها يف  2001اجلزائر جمموعة من الربامج التنموية اهلادفة لتحقيق تنمية مستدامة وذلك ابتداء من سنة 

  :13اجلدول التايل
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  ).2015-2000(أهم الربامج التنموية يف اجلزائر خالل الفرتة  ):02( الجدول رقم

  البعد االجتماعي  البعد االقتصادي  الفرتة  املخطط

برنامج دعم االنعاش 

  االقتصادي
2001-2004  

تشجيع ودعم األنشطة   -

  .كثيفة العمالة

  .تطوير املشاريع الصغرية -

  .تنمية القطاع الزراعي -

  .ئيةتعزيز القدرة الشرا -

  .تعزيز وتطوير املرافق التعليمة -

  .حتسني اإلطار املعيشي للسكان -

  .تنمية املوارد البشرية -

الربنامج التكميلي لدعم 

  النمو االقتصادي
2005-2009  

  .دعم التنمية االقتصادية -

 .تطوير املنشآت األساسية -

تطوير تكنولوجية االعالم  -

  .واالتصال

  

  .انحتسني ظروف معيشة السك -

  .تطوير اخلدمات العمومية وحتديثها -

الربامج التكميلية لتنمية 

  اجلنوب واهلضاب العليا
2006-2009  

  .دعم التنمية االقتصادية -

  .تنمية القطاع الصناعي  -

دعم وتطوير املشاريع  -

  .الفالحية

  .حتسني ظروف معيشة السكان -

  .تطوير ودعم قطاع العدالة -

  .حملليةدعم خمططات التنمية ا -

  

  2014-2010  املخطط اخلماسي

استكمال املشاريع الكربى  -

  .اجلاري إجنازها

دعم مشاريع التنمية  -

  .الفالحية والريفية

  .دعم التنمية الصناعية -

دعم إنشاء املؤسسات  -

  .الصغرية واملتوسطة

  

  .حتسني التنمية البشرية -

  .حتسني اخلدمات العمومية -

صب شغل متويل آليات إنشاء منا -

  .وإدماج خرجي اجلامعات

دعم البحث العلمي وتعميم  -

استخدام االعالم اآليل داخل 

  .املؤسسات التعليمية

جراء العائدات النفطية من اطالق جمموعة من  2000مسحت الوضعية املالية للجزائر وذلك ابتداء من سنة 

األصعدة، وقد مت إطالق هذه االستثمارات على االستثمارات العمومية اهلادفة لتحقيق تنمية مستدامة على مجيع 

كل برنامج حيتوي على جمموعة من احملاور تأخذ جمموعة من األبعاد التنموية اهلادفة لتحقيق   13شكل برامج تنموية

  .تنمية مستدامة وشاملة

  .برامج التعليم العالي، وواقعها في الجزائر: المحور الثاني

را حموري يف رقي وازدهار ا�تمعات، إذ جند جل الدول املتقدمة تويل أمهية تلعب اجلامعة يف عصرنا احلاضر دو 

  .بالغة لقطاع التعليم العايل وما له من أمهية بالغة على مجيع األصعدة االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية
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على الرغم من تعدد وظائف التعليم العايل وأهدافه البالغة يف حياة الفرد وا�تمع  :وظائف التعليم العالي. 1

  :15والدولة ككل إىل أن مضمون هذه األهداف يرتكز يف ثالثة وظائف رئيسية للتعليم العايل هي

 تعليم العايل، يعترب إعداد وتكوين القوى البشرية من أهم الوظائف اليت يتميز �ا قطاع ال :إعداد القوى البشرية

فهو يضمن تكوين ذو جودة عالية مما يتيح شغل مناصب ووظائف علمية وتقنية ومنهية وحىت إدارية مهمة، إذ 

يلعب التعليم العايل دورا هاما يف صقل املهارات الفنية يف خمتلف التخصصات لشغل عدة وظائف يف سوق العمل 

 .مما يتيح لبدء وحتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية

 يعترب البحث العلمي امليزة الرئيسية لقطاع التعليم العايل عن باقي القطاعات، فهو يتيح إمكانية : البحث العلمي

البحث والتطوير يف شىت ا�االت العلمية والتعمق العلمي واإلسهام يف تقدم املعرفة وتطور ورقى ا�تمع وخدمة 

 .قتصادية والعلمية لتطوير احلياةا�تمع، وإجياد احللول للمشكالت االجتماعية واال

 يعترب التنشيط الفكري والثقايف أهم رسالة للتعليم العايل وهو مبثابة احلجر األساس  :التنشيط الثقافي والفكري

للتنمية املستدامة، فالتعليم العايل يعترب املركز األساسي لنشر املعرفة وتنمية املهارات الفكرية والعلمية واملهنية على 

 .اء، كما ا�ا تسعى للحفاظ على اهلوية والثقافة الوطنية والتارخيية للمجتمعحد سو 

  .واقع برامج التعليم العالي في الجزائر. 2

شهدت اجلزائر خالل السنوات القليلة املاضية حتوالت يف جمال :نظام التكوين في الجامعات الجزائرية. 2-1

يف هيكلته على ثالث مراحل تكوينية، تتوج كل ام جديد يعتمدالتكوين على مستوىقطاع التعليم العايل وتبين نظ

  : 16واحدة منها بشهادة جامعية

 د. م. مسار التكوين وفق نظام ل ):02(الجدول رقم 

  مدة التكوين  الشهادة  الطور

  سنوات تكوين 3+ بكالوريا   شهادة ليسانس  الطور األول

  كوينسنوات ت 5+ بكالوريا   شهادة املاسرت  الطور الثاين

  سنوات تكوين 8+ بكالوربا   شهادة الدكتوراه  الطور الثالث

  .https://www.mesrs.dz/la-reforme: المصدر

سعت اجلزائر من خالل هذا التحول يف إطالق جمموعة من اإلصالحات على قطاع التعليم العايل إىل تطوير     

د من أجل حتسني خمرجات اجلامعة مبا يتماشى . م. امعة اجلزائرية، وذلك من خالل تنيب نظام لوحتسني اجل

وسوق العمل على املستوى الوطين، من خالل ضمان تكوين وفق ثالثة أطوار يتوج كل طور بشهادة ينقسم كل 

امللقنة خلرجي طور إىل جمموعة السداسيات يتخلل كل سداسي استهداف جمموعة من املهارات واملعارف 

  .اجلامعات مبا يتماشى مع متطلبات احلياة املهنية
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تعترب مناهج التعليم العايل جمموعة املعارف واملهارات املكتسبة اليت :مناهج التعليم العالي في الجزائر. 2-2

حمددة، حيث تقدمها اجلامعة لتحقيق خمرجات التعلم املستهدفة من برنامج تعليمي أو مقياس دراسي يف فرتة زمنية 

د تنظيم املسارات الدراسية وفق وحدات تعليمية جتمع يف سداسيات . م. تعرف كل مرحلة من مراحل نظام ل

  :17حيث تتميز هذه الوحدات التعليمية مبجموعة من اخلصائص نبينها كما يلي

 تكون الوحدة التعليمية قابلة لالحتفاظ والتحويل؛ 

 نية وذلك من خالل آلية االحتفاظ والتحويل؛فتح معابر بني خمتلف املسارات التكوي 

 يكون االنتقال سداسيا؛ 

  دف مسارات التكوين يف الطور األول والثاين أساسًا إىل اكتساب املهارات واملعارف الالزمة لتأهيل ملزاولة مهنة�

 ما؛

 المح التكوين يفرز هذا النظام خمططا عاما يسمح بتوجيه تدرجيي ومضبوط من خالل تنظيم حمكم للتعليم وم

  .ويتوج هذا التكوين بشهادة دكتوراه بعد حتضري رسالة حبث

د إىل خلق نوع من .م . من خالل ما سبق ذكره ميكن القول أن اجلزائر سعت من خالل اتباع نظام ل    

الديناميكية داخل اجلامعة وفق ما يتماشى مع سوق العمل، وذلك من أجل تقريب خرجي اجلامعة من املؤسسات 

القتصادية بغية تسهيل عملية االندماج املهين، إذ تستهدف برامج التكوين على مستوى اجلامعة اجلزائرية جمموعة ا

من املهارات واملعارف الضرورية ملزاولة مهنة ما وفق ما يتماشى وطبيعة سوق العمل، حيث جند أن كل سداسي 

تهدف جمموعة املقاييس اليت تتماشى وطبيعة ينقسم إىل جمموعة من الوحدات التعلمية، بدورها كل وحدة تس

  :التخصص وأيضا املهارات واملعارف املهنية الالزمة، والشكل التايل يوضح تقسيم الوحدات التعلمية

  د. م. الوحدات التعلمية وفق نظام ل): 01(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

  http://www.univ-khenchela.dz: المصدر
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  .عليم العالي بالتنمية المستدامة في الجزائرعالقة برامج الت: المحور الثالث

تلعب برامج التعليم العايل  :البعد االقتصادي لبرامج التعليم العالي من أجل تحقيق تنمية مستدامة. 3-1

دورا جوهريا يف حتقيق تنمية مستدامة يف شقها االقتصادي، حيث أصبحت برامج التعليم العايل يف اجلزائر أمام 

، يكمن يف إجياد التوليفة املناسبة للتنسيق بني مؤسسات التعليم العايل وخمتلف املؤسسات حتد اقتصادي كبري

االقتصادية العامة منها واخلاصة، وذلك من أجل تبادل الرأي واألفكار وحتديث برامج التعليم العايل وما يتماشى 

حيدد االحتياجات من القوة البشرية  مع سوق العمل احمللية، هذه التوليفة اهلامة تسمح بوضع ختطيط علمي دقيق

الواجب توفرها يف سوق الشغل من خالل املعرفة املسبقة للمعروض منه مع حتديد املهارات واملعارف الواجب 

توفرها لكل ختصص على حدا، لذلك ينبغي تواجد ترابط بني مؤسسات التعليم العايل واملؤسسات االقتصادية، 

ت الفنية، هذا ما جيعل من الرتابط بني برامج التعليم العايل وحاجيات املؤسسات من خالل تبادل االفكار واخلربا

االقتصادية أمر ضروري ومهم، وذلك عن طريق حتليل احملتوي العلمي لكل وظيفة وربطها مبستوى معني من اخلربة 

امج التعليم العايل من اجل والشكل التايل يربز البعد االقتصادي لرب .  18واملعارف املكتسبة داخل املؤسسة التعلمية

  :حتقيق تنمية مستدامة

  .العالقة بني برامج التعليم العايل والبعد االقتصادي للتنمية املستدامة ):02(الشكل رقم 

 

  .مت إعداده باالعتماد على عدة مراجع: المصدر

طوير ا�تمع من بني يعترب ت: البعد االجتماعي لبرامج التعليم العالي من أجل تحقيق تنمية مستدامة. 3-2

أهم األهداف املرجوة من التنمية املستدامة، ولتطوير ا�تمع وجب توفر قوة بشرية تعمل من أجل تطوير هذا 

ا�تمع، من هنا يربز دور برامج التعليم العايل يف تطوير القوة البشرية الالزمة لتطوير ا�تمع والرقي به، وذلك من 

ة وفق ضوابط ا�تمع، حيث يعترب كل رواد اجلامعة اجلزائرية من فئة الشباب وهذا خالل إعداد وتدريب هذه القو 

ما يستوجب إعداد برامج تعلمية هادفة إىل تعزيز اهلوية الوطنية وحب العمل واتباع أمناط سلوكية إجيابية والثقة 

قفة وفق ضوابط حتكم ا�تمع ، من هنا تبدأ عملية تطوير ا�تمع وذلك من خالل تدريب هذه الفئة املث19بالنفس
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اإلسالمي عامة واجلزائري خاصة، والشكل التايل يربز البعد االجتماعي لربامج التعليم العايل من أجل حتقيق تنمية 

  :مستدامة

 .العالقة بني برامج التعليم العايل والبعد االجتماعي لتنمية املستدامة ):03(الشكل رقم 

 

  .لى عدة مراجعمت إعداده باالعتماد ع:المصدر

  :الخاتمة

بينت هذه الورقة البحثية سعي اجلزائر لتحقيق تنمية مستدامة شاملة على مستوى مجيع القطاعات       

االقتصادية واالجتماعية، وذلك من خالل اطالق جمموعة من الربامج التنموية اهلادفة إىل حتقيق تنمية مستدامة  

مؤسسات التعليم العايل بنصيب معترب من هذه الربامج وهذا للقناعة  منذ االستقالل إىل يومنا هذا، وقد حظيت

املؤكدة لضرورة تطوير قطاع التعليم العايل من أجل حتقيق تنمية مستدامة، وهذا من خالل العالقة املرتابطة بني 

اخلزان الذي يتزود  قطاع التعليم العايل وباقي القطاعات االقتصادية واالجتماعية، إذ تعترب مؤسسات التعليم العايل

به باقي القطاع من القوة البشرية املؤهلة، من هنا يربز دور برامج التعليم العايل امللقنة هلذه القوة البشرية وفق 

من خالل ما سبق ذكره ميكن القول أن كل فرضيات . ضوابط ا�تمع ووفق خصوصية كل قطاع وكل وظيفة

  :جه كالتايلالبحث حمققة وميكن إمجاال تلخيص أهم نتائ

 وجود عالقة ترابطية جتمع بني برامج التعليم العايل والتنمية املستدامة وهذا يف جانبها االقتصادي واالجتماعي؛ -

تعترب التنمية املستدامة من أهم الوسائل اليت تلجأ إليها الدول لتحقيق قفزة نوعية يف شىت ا�االت االجتماعية  -

 وتطوير ا�تمع؛

يم العايل عن توليفة ضرورية بالنسبة إىل التنمية املستدامة وذلك من خالل الرتابط بني مؤسسات تعرب برامج التعل  -

التعليم العايل واملؤسسات االقتصادية من خالل حتليل احملتوي العلمي لكل وظيفة وربطها مبستوى معني من اخلربة 

 واملعارف املكتسبة داخل املؤسسة التعلمية؛
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ملستدامة ومن أجل حتقيق هذه قفزة نوعية وجب توفر قوة بشرية مؤهلة وفق الضوابط اليت من أجل حتقيق التنمية ا -

حتكم ا�تمع، وذلك من خالل حتديث برامج التعليم العايل مبا يسمح بتحقيق تلك التنمية املستدامة يف جانبها 

 .االجتماعي

  :كما ميكن تقدمي بعض التوصيات

 ت االقتصادية واجلامعة ومراكز البحث التطبيقي؛ضرورة التنسيق والتعاون بني املؤسسا -

 استحداث برامج �دف ملتابعة خرجيي اجلامعات ومستوى اندماجهم يف سوق العمل؛ -

 العمل على خلق ديناميكية داخل اجلامعات تتماشى وفق ضوابط ا�تمع؛  -

 تشجيع عملية البحث العلمي يف شىت ا�االت من أجل حتقيق تنمية مستدامة؛ -

 اإلدماج املهين؛انتهاج أسلوب التدريب الدوري لطلبة اجلامعات على كيفية  ضرورة -

  :اإلحاالت والمراجع
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Abstract: 
The dynamic links between exchange rate fluctuations and stock market return 
volatility is empirically investigated in this paper, by adopting a Generalized 
Autoregressive Conditional Heteroscedasticity model (GARCH model).The data 
consist of daily closing stock market indexes denominated in local currency and 
exchange rates for three developed countries, namely United Kingdom (UK), 
Japan and Canada. To study this relationship during bad and good times we 
choose data from January 2001 to September 2016 (3443 observations). Stock 
market returns sensitivities are found to be stronger for exchange rates, implying 
that exchange rate change plays an important role in determining the dynamics 
of the stock market returns during this period. 
Keywords: Stock market returns volatility, Exchange rate fluctuations, GARCH 
model. 

  : الملخص

هدفت الدراسة إىل قياس العالقة بني تغريات أسعار الصرف وتطايرية عوائد أسواق األسهم يف ثالثة دول متقدمة 

املناسب يف حالة سلسلة البيانات املالية اليت  GARCH، باستخدام منوذج )اململكة املتحدة، اليابان، وكندا(

اعتمدت الدراسة على بيانات يومية . دير بالطرق العاديةتعاين من مشكلة االرتباط التسلسلي يف بواقي التق

إىل غاية سبتمرب  2001ألسعار االغالق ملؤشرات أسعار األسهم وأسعار الصرف للفرتة املمتدة من جانفي 

أشارت نتائج القياس إىل معنوية حساسية أسعار والعوائد يف أسواق األسهم ). مشاهدة 3443حوايل ( 2016

صرف، وبالتايل أمهية الدور الذي لعبته يف حتديد ديناميكية عوائد اسواق األسهم خالل فرتة لتغريات أسعار ال

  .الدراسة

 GARCH تطايرية عوائد سوق األسهم، تغريات أسعار الصرف، منوذج:الكلمات المفتاحية

 

I- Introduction :  

The dramatic increases in the world trade and capital movements have 
made the currency value as one of the main determinants of business 
profitability and equity prices )1( . Exchange rate movements rapidly affect prices 
(via import prices) and subsequently demand (by boosting imports and slowing 
down exports, or vice versa). Monetary policy affects exchange rates via the 
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yield curve and from there via interest rate parity relations. To be more precise, 
it is the yield curve of both the home and the foreign country, and thus the 
monetary policies of both the home and the foreign country, which affect the 
exchange rate between two currencies )2( . 

Exchange rates can have a great impact on investor returns. They can 
convert mediocre returns or even losses into very attractive returns – and vice 
versa. Only one thing determines whether the currency effect is going to be 
positive or negative: the behavior of the United States Dollar (USD) relative to 
the currency in which the security is denominated. In essence, a stronger has a 
negative impact on total returns to local investors, and a weaker local currency 
has a positive impact )3( . 

When it comes to companies located overseas, particularly in emerging 
markets, the dividends can vary widely from year to year. Currency fluctuation 
can play a big part. In local currency, a company may pay a consistent dividend. 
But if that currency moves 10% per year against the USD, an investor in 
American Depositary Receipt (ADR) may get $2 per share in dividends one year 
and $1.8 the next year; all while the company actually shelled the same amount 
in its local currency )4( . 

Foreign investors in the local stock market facing, two types of risk, the 
first type of risk is the same risk as that faced by local investors, which relates to 
the fluctuations in the stock and bond prices. The second type is the Currency 
Risk facing foreign investors only, in order to convert financial funds in local 
currency to foreign currency. Of course, the greater the amount of fluctuation in 
the currency exchange rate, the greater the impact on total returns. The challenge 
facing global investors is to find not only the best performing foreign share(s) 
but also the best performing currencies )5( .  

According to macroeconomic theory, exchange rates and stock prices are 
positively related (if the exchange rate is expressed in units of the domestic 
currency per unit of foreign currency). The traditional approach concludes that 
exchange rates should lead stock prices. The transmission channel would be 
exchange rate fluctuations, which affect firm’s values through changes in 
competitiveness and changes in the value of firm’s assets and liabilities, 
denominated in foreign currency, ultimately affecting firm’s profits and 
therefore the value of equity(6). For instance, if the exchange rate appreciates, 
exporters will lose their competitiveness in international markets. Their profits 
will shrink, and the stock prices will drop. On the contrary, if the exchange rate 
depreciates, importers will lose their competitiveness in domestic markets 
(consumers may not afford to purchase ‘‘higher-price’’ imported products), their 
sales and profits will be reduced, and the stock prices will drop as a result )7( . 
That is, currency appreciation has both a negative and a positive effect on the 
domestic stock market for an export-dominant and an import-dominated 
country, respectively  )8( . A fall in the exchange value of a nation's currency 
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stimulates exports and increases the income of export and import-competing 
industries, thus boosting the average level of stock prices )9( . 

This study examines volatility between foreign exchange markets (Forex 
or FX) and equity markets in selected developed countries by employing a 
GARCH model. More precisely, the main research question is: “Is there any 
ARCH (Autoregressive conditional heteroskedasticity) or GARCH effects in 
volatility on developed stock markets?”.  

This paper is structured as follows. Section 2 presents a brief review of 
previous empirical studies. Section 3 presents a preliminary analysis of the data. 
Section 4 details the econometric methodology used. The empirical results are 
reported in Section 5. Section 6 summarizes the main conclusions. 

II- Literature review : 

The existence of a relationship between stock prices and exchange rate 
has received considerable attention. The empirical literature provides conflicting 
findings regarding the dynamic linkage between FX and stock markets. 
Aggarwal (1981) examined the influence of exchange rate on U.S. stock prices 
for the period 1974 to1978. It was found that stock prices and exchange rates are 
positively correlated, i.e. a decrease in the value of the USD was correlated with 
a decline in stock prices and vice versa )10( . Solnik (1987) analyzed influence of 
several economic variables including exchange rates on stock prices in nine 
industrialized countries. Changes in exchange rates proved to be a non-
significant factor in explaining the development of stock prices )11( . Soenen and 
Hennigan (1988) reported strong negative interaction using monthly data of the 
US dollar effective exchange rate and US stock market index during 1980–86 )12( . 

Ma and Kao (1990) find that a currency appreciation negatively affects 
the domestic stock market for an export-dominant country and positively affects 
the domestic stock market for an import-dominant country )13( . Ajayi and 
Mougoue (1996) employ an error correction model (ECM) of the two variables 
to simultaneously estimate the short-run and long-run dynamics between stock 
indices and exchange rates for a sample of eight advanced economies. The ECM 
results reveal significant short-run and long-run feedback relations between the 
two financial markets. Specifically, the results show that an increase in 
aggregate domestic stock price has a negative short-run effect on domestic 
currency value. In the long run, however, increases in stock prices have a 
positive effect on domestic currency value. On the other hand, currency 
depreciation has a negative short-run and long-run effect on the stock market )14( . 
Abdalla and Murinde (1997) investigated the interaction between the real 
effective exchange rates and stock prices in the emerging financial markets 
using monthly observations on the International Financial Corporation IFC stock 
price index and the real effective exchange rate over 1985:01–1994:07. They 
found unidirectional causalities from exchange rates to stock prices in all sample 
countries except in the Philippines )15( . 
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Wu (2000) found that when the Singapore currency appreciated against 
the US dollar and Malaysian ringgit, and depreciated against the Japanese yen 
and Indonesian rupiah, this led to a long-run increase in stock prices for most 
selected periods of the 1990s; however, the effect associated with the USD 
exchange rate has a sign reversal between the 1997–98 crisis period and the 
1999–2000 recovery period. The influence of exchange rates on stock prices 
increases in a chronological order in the 1990s )16( . Nieh and Lee (2001) studied 
group of seven industrialized countries (G7) for relationship between exchange 
rate and stock market using data from 1993 to 1999. Their study indicated that 
there is no long run relationship that exists between the two variables, while the 
short run significant relationship exists between few G7 countries with united 
states of America (USA) having no relationship between their exchange rate and 
stock market )17( . Kim (2003) investigate the existence of long-run equilibrium 
relationships among the aggregate stock price, industrial production, real 
exchange rate, interest rate, and inflation in the USA. Applying Johansen’s 
cointegration analysis to monthly data, it find that the standard and poor's 500 
(S&P 500) stock price is positively related to the industrial production but 
negatively to the real exchange rate )18( . 

 Murinde and Poshakwale (2004) investigate price interactions between 
foreign exchange market and the stock market for European emerging financial 
markets, before and after the adoption of the Euro. They found that for the pre-
euro period, stock prices unidirectionally Granger-caused exchange rates to shift 
only in Hungary, while bidirectional causality relations existed in Poland and the 
Czech Republic. After the adoption of the euro, exchange rates unidirectionally 
Granger-caused stock prices to shift in all these countries )19( . Pan, Fok, and Liu 
(2007) examined dynamic linkages between exchange rates and stock prices for 
seven East Asian countries, for the period January 1988 to October 1998. The 
empirical results show a significant causal relation from exchange rates to stock 
prices for Hong Kong, Japan, Malaysia, and Thailand before the 1997 Asian 
financial crisis, and for all countries except Malaysia during the Asian crisis. 
their findings also indicate that the linkages vary across economies with respect 
to exchange rate regimes, the trade size, the degree of capital control, and the 
size of equity market )20( . Pilinkus and Boguslauskas (2009) used the impulse 
response function to test the existence of the short-run relationship between 
macroeconomic variables and stock market prices. Their study indicated that 
exchange rate negatively influence stock market prices )21( . 

Tian and Ma (2010) employs the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) 
cointegration approach in order to examine the impact of financial liberalization 
on the relationships between the exchange rate and share market performance in 
China. They discovered that cointegration has existed between the Shanghai A 
Share Index and the exchange rate of the renminbi against the US dollar and 
Hong Kong dollar since 2005, when the Chinese exchange rate regime became a 
flexible, managed, floating system. They found that the exchange rate 
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influenced stock price, with a positive correlation )22( . Walid et al (2011) employ 
a Markov-Switching exponential generalized autoregressive conditional 
heteroscedastic (EGARCH) model to investigate the dynamic linkage between 
stock price volatility and exchange rate changes for four emerging countries 
over the period 1994–2009. They provide strong evidence that the relationship 
between stock and foreign exchange markets is regime dependent and stock 
price volatility responds asymmetrically to events in the foreign exchange 
market. Their results demonstrate that foreign exchange rate changes have a 
significant impact on the probability of transition across regimes )23( . Katechos 
(2011) suggest that exchange rates and global stock market returns are strongly 
linked. The value of currencies with higher interest rates is positively related 
with global equity returns, whereas the value of currencies with lower interest 
rates is negatively related with global equity returns )24( . jamil and Ullah (2013) 
use the cointegration technique to analyze the impact of USD to Roupie 
pakistanaise (PKR) exchange rate on the stock market return. The results show 
that a relationship between the two variables exists in the short run in 
Pakistan )25( . Caporale, Hunter, and Ali (2013) examined the nature of the 
linkages between stock market prices and exchange rates in six advanced 
economies, using data on the banking crisis between 2007 and 2010. Bivariate 
GARCH-BEKK models ((the acronym BEKK stands for Baba, Engle, Kraft, 
and Kroner) are estimated producing evidence of unidirectional spillovers from 
stock returns to exchange rate changes in the USA and the UK, in the opposite 
direction in Canada, and of bidirectional spillovers in the euro area and 
Switzerland. Furthermore, causality-in-variance from stock returns to exchange 
rates changes is found in Japan and in the opposite direction in the euro area and 
Switzerland, whilst there is evidence of bidirectional feedback in the US and 
Canada )26( . R. Najaf and K. Najaf (2016) studied dynamic relationship between 
stock markets movement and volatility of stock market. They found a negative 
correlation. Granger causality test was used which has proved that there is 
unidirectional causality between stock returns and exchange rate )27( . Julio, 
Abdulnasser, and Edgardo (2016) investigate the informational efficiency of the 
Colombian stock market with regard to the information contained in the 
exchange rates as well as the yield to maturity. The results show that neither the 
exchange rates nor the yield to maturity is causing the stock price index. This is 
interpreted as empirical support for the efficient market hypothesis in that the 
Colombian stock market is with regard to these two main variables )28( . 

To summarize, even though the theoretical explanation may seem obvious 
at times, empirical results have always been mixed and existing literature is 
inconclusive on this issue. This paper attempts to investigate again this 
relationship between the two variables by employing a GARCH model. 

III- Data description and preliminary analysis : 

The data consists of daily closing stock market indexes denominated in 
local currency and exchange rates for three developed countries, namely UK, 
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Japan and Canada. To study the relationship between exchange rate movements 
and stock market volatility during bad and good times, we choose data from 
January 2001 to September 2016 (3443 observations). There have been frequent 
currency and financial crises during this period. The stock index series are from 
the Google Finance database. Exchange rates are extracted from the IMF 
Exchange Rate Archives and are expressed in USD per local currency (direct 
quotation system). The stock market asset returns ( ) and the rate of changes in 

exchange rate ( ) are computed as follows: 
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where ( ) is the stock price index for the stock market (i) at time (t). ( ) is 

the stock market return. ( ) is the exchange rates of currency (i) at time (t) 

and ( is the rate of fluctuation in the exchange rate (nominal appreciation or 

depreciation). 
Table 1 (Panels A and B) reports descriptive statistics for the stock index 

and FX rate changes time series. From these summary statistics, several traits 
can be identified. Firstly, Canada has the highest mean among the three 
developed stock markets, followed by Japan, and UK. Additionally, it can be 
seen that the selected developed stock markets are characterized by higher levels 
of volatility given that the standard deviations are significantly higher than the 
mean. Skewness normality tests indicate that return distributions are negatively 
and significantly skewed for all series except for UK. In addition, high excess 
kurtosis values suggest that all the stock return distributions are highly 
leptokurtic relative to the normal distribution. This result is confirmed by the 
Jarque–Berra test statistics, which reject the hypothesis of normality of the stock 
index returns at the 1% significance level. From the statistics reported in Panel 
B, we can see that, Canadian dollar and British Pound exhibit a negative mean 
return or a nominal appreciation against the USD; the others exhibit a positive 
mean return or a nominal depreciation against the USD. UK suffer from the 
highest currency depreciation while Japan appears to suffer the most volatile 
currency fluctuations during the sample period. Finally, Jarque–Berra tests 
indicate that we can reject the null hypothesis of normality of the FX rate 
changes for all countries. 

Table 2 reports conventional unit root and stationarity test results for the 
stock index and FX market time series. Three alternative tests are employed 
namely the Augmented Dicky and Fuller (1979) (ADF), the Phillips and Perron 
(1988) (PP) and Kwiatkowski et al. (1992) (KPSS) tests. From the results of the 
ADF and PP tests, at the 1% significance level, both stock indexes and FX rates 
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are non-stationary but their first order differences are stationary (i.e. stock index 
returns and FX rate changes). Thus both sets of series are I(1). Finally, the KPSS 
test for the null hypothesis of level or trend stationary against the alternative of 
nonstationary is also applied to provide robust results. Using this test we reject 
the null hypothesis of stationarity in the levels of all series. However, when the 
first differences of each stock price index and FX rates series is taken, the KPSS 
test again indicates that these series are I(1). 

IV-Empirical framework and methodology : 

Most empirical studies employ Ordinary Least Squares (OLS) method to 
estimate the effect FX rate changes on the stock exchange returns. Thus, 
following model is estimated with OLS:  

ttt er   10 …………………………………….……(3) 

where  is the return of the stock exchange returns at time t; and, ( is the rate 

of the exchange rate changes (nominal appreciation or depreciation). is the 

intercept term, and  is an error term. The suitability of the OLS estimation is 

tested with the ARCH test.  
The GARCH process, first introduced by Bollerslev (1986)(29), is 

estimated next. The process is specified as follows: 

ttt eyyr  10 …………………………………………(4) 
2

1
2

110
2

  ttt  ……….…………………………(5) 

where other parameters are defined as before, the variance equation includes the 
long-term average volatility , news about volatility from the previous period 

which is defined as an ARCH term and the previous period's forecast variance 
which is defined as the GARCH term. The GARCH specification requires that 
in the conditional variance equation, parameters ,  and  should be positive 

for a non-negativity condition and the sum of  and  should be less than one 

to secure the covariance stationarity of the conditional variance. Moreover, the 
sum of the coefficients  and  must be less than or equal to unity for stability 

to hold. 
The following  model is used next, to analyze whether FX 

rate return volatility have any impact on the stock exchange returns.  is used 

to measure the FX rate return volatility. 

tt yr  0 …………………………………….……………(6) 
22

1
2

110
2

tttt e   ……….………………..……(7) 

V-Empirical results: 
V-1. OLS estimation: 

Table 3 reports the results of the OLS estimation. The variables of 
exchange rate change are positive for all series except for Canada, and they are 
statistically significant for all stock markets returns volatility. Moreover, the 
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results show that the exchange rate change explains a greater proportion of stock 
markets returns volatility in Japan, compared to Canada and UK.  

The suitability of the regression estimates is examined with the ARCH 
test. If the squared residuals in Eq. (3) contain autocorrelation or 
heteroscedasticity, it is likely that the null hypothesis will be rejected. The last 
column of Table 3 reports the results of the ARCH test. Unsurprisingly, a 
residual serial correlation is present for all the markets level analysis. The 
presence of residual autocorrelation is a very serious failure of the OLS classical 
assumption because its presence implies that the OLS coefficients are not 
efficiently estimated and statistical inferences based on standard t and F-tests 
would not be reliable. Therefore, GARCH type models would appear to be more 
appropriate for estimating such data. 

V-2. Estimation of return with GARCH (1, 1) model: 

The estimated GARCH (1,1) parameters of the conditional return model 
are shown in Table 4. The coefficient , which measures the effect of exchange 

rate change on the stock markets returns, is positive and statistically significant 
in UK and Japan. But for the case of Canada the effect of exchange rate change 
on the stock markets returns, is negative and statistically significant, which 
means that the results indicate that the conditional return has a negative and 
significant relation with exchange rate risk exposure in one case. 

The impact of exchange rate change on the conditional mean equation is 
found to be larger in magnitude and strongly significant in all cases. The 
exchange rate change is found to explain a greater proportion of conditional 
stock markets returns. The negative relationship with the exchange rate can be 
explained by the depreciation of the local currency may lead to damage in the 
equity market may result in a decline in the stock market return. 

In a conditional variance equation, the intercept term( ) is positive and 

statistically significant in all cases, indicating that there is a significant time-
invariant component in the return generating process. Both the ARCH parameter 

 and the GARCH parameter  satisfy the non-negativity condition. The 

GARCH parameter is significantly greater than the ARCH parameter, which 
implies that the volatility of each stock market return is more sensitive to its own 
lagged values than it is to new surprises. To put it in another way, the effects of 
a previous period's forecast variance are more persistent. The sum of α1 and β 
parameters are close to unity for 3 out of 3 cases, stating that shocks to the stock 
index returns have highly persistent effects and the response of volatility decays 
at a slower rate. In particular, stock markets returns sensitivities are found to be 
stronger for exchange rates, implying that exchange rate change plays an 
important role in determining the dynamics of the conditional return of stock 
markets returns. 
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V-3. Estimation of volatility with GARCH (1,1) model: 

Table 5 presents the results of the stock market index return volatility 
model with the inclusion of variables reflecting exchange rate volatility. The 
small and statistically significant ARCH parameter  provides a weak support 

for the presence of the last period's shock on the stock market index return 
volatility, whereas the larger and statistically significant GARCH parameter  

indicates strong evidence of previous surprises. The sum of ARCH and GARCH 
parameters as a measure of volatility persistence are the same with the inclusion 
of exchange rate volatility.  

The empirical findings show that the estimated coefficient , which 

measures the effect of the exchange rate volatility on the stock market return 
volatility, is found to be negatively significant in 1 out of the 3 cases. Finding 
significant exchange rate coefficients necessarily implies that the fluctuations in 
exchange rates lead to a decrease in the stock market return volatility. 

V-4. Autocorrelation, Partial Autocorrelation, and Heteroskedasticity tests: 

Autocorrelation and partial autocorrelation tests are useful in terms of 
examining time series behavior. To verify whether there is correlation or not we 
employ Ljung-Box-Pierce Q-test under the null hypothesis of no serial 
correlation (Box et al. 1994). The test results are presented in Table 6. The test is 
performed using lags from 1 to 10 with 5% level of significance. The results 
shows that all coefficients of AC and PAC are significant for all cases at 5 
percent significance level. This could indicate the suitability of the GARCH 
model for all cases. 

To test for homoscedasticity (i.e. a constant variance in the time series) 
we shall utilize the systematic framework for volatility modeling provided by 
the above mentioned ARCH model of Engle (1982) under the null hypothesis 
suggest that the time series is homoscedastic (as opposed to heteroscedastic). 
The results in the table 7 show clear evidence that residuals are homoscedastic. 
The critical values of Engle’s ARCH and Ljung-Box-Pierce Q-test results are 
the same. Both test statistics are Chi-Square distributed. All the pre mentioned 
statistical analysis gives more support to the suitability of applying GARCH 
model. 

VI-Conclusion: 

This paper has investigated the impact of FX movements on stock market 
volatility, using daily data for three developed countries (UK, Japan and 
Canada). Our methodology is based on a GARCH (1.1) model that allows to 
estimate the relationship between exchange rate movements and stock market 
volatility during bad and good times, by using data from January 2001 to 
September 2016 (3443 observations). 
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The results of this study provide evidence of strong linkage between the 
fluctuations of the stock markets and the changes in exchange rates. The results 
of the OLS estimation indicate that the variables of exchange rate change are 
positive for all series except for Canada, and they are statistically significant for 
all stock markets returns volatility. Moreover, the results show that the exchange 
rate change explains a greater proportion of stock markets returns volatility in 
Japan, compared to Canada and UK.  

The ARCH testindicate the presence of serial correlation for all the 
markets level analysis. The presence of residual autocorrelation is a very serious 
failure of the OLS classical assumption because its presence implies that the 
OLS coefficients are not efficiently estimated and statistical inferences based on 
standard t and F-tests would not be reliable. Therefore, GARCH type models 
would appear to be more appropriate for estimating such data. 

The results of  GARCH (1,1) estimation indicate that the conditional 
return has a negative and significant relation with exchange rate risk exposure in 
Canada, and positive for UK and Japan. The impact of exchange rate change on 
the conditional mean equation is found to be larger in magnitude and strongly 
significant in all cases. The exchange rate change is found to explain a greater 
proportion of conditional stock markets returns. The negative relationship with 
the exchange rate can be explained by the depreciation of the local currency may 
lead to damage in the equity market may result in a decline in the stock market 
return. 

In a conditional variance equation, the intercept term( ) is positive and 

statistically significant in all cases, indicating that there is a significant time-
invariant component in the return generating process. Both the ARCH parameter 

 and the GARCH parameter  satisfy the non-negativity condition. The 

GARCH parameter is significantly greater than the ARCH parameter, which 
implies that the volatility of each stock market return is more sensitive to its own 
lagged values than it is to new surprises. To put it in another way, the effects of 
a previous period's forecast variance are more persistent. The sum of α1 and β 
parameters are close to unity for 3 out of 3 cases, stating that shocks to the stock 
index returns have highly persistent effects and the response of volatility decays 
at a slower rate. In particular, stock markets returns sensitivities are found to be 
stronger for exchange rates, implying that exchange rate change plays an 
important role in determining the dynamics of the conditional return of stock 
markets returns. 

The results of the stock market index return volatility model with the inclusion 
of variables reflecting exchange rate volatility, indicate that the small and 
statistically significant ARCH parameter  provides a weak support for the 

presence of the last period's shock on the stock market index return volatility, 
whereas the larger and statistically significant GARCH parameter  indicates 

strong evidence of previous surprises. The sum of ARCH and GARCH 
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parameters as a measure of volatility persistence are the same with the inclusion 
of exchange rate volatility. The empirical findings show that the estimated 
coefficient , which measures the effect of the exchange rate volatility on the 

stock market return volatility, is found to be negatively significant in 1 out of the 
3 cases. Finding significant exchange rate coefficients necessarily implies that 
the fluctuations in exchange rates lead to a decrease in the stock market return 
volatility. 

 Les Ouvrages : 

                                                           
(1)- Ki-ho Kim. (2003) “Dollar Exchange Rate and Stock Price: Evidence from Multivariate Cointegration and 
Error Correction model”, Review of Financial Economics, Vol. 12, pp. 301-313. 
(2)- Philipp M. Hildebrand, (2006) “Monetary Policy and Financial Markets”, Financial Markets and Portfolio 
Management, Vol. 20 N°1, pp. 7-18. 
(3)- Scott B. Smart, Lawrence J. Gitman, & Michael D. Joehnk, (2011) “Fundamentals of Investing”, 3rd Ed., 
Pearson, Australia, p. 197. 
(4)- Marc Lichtenfeld, (2015) “Get Rich with Dividends: A Proven System for Earning Double-Digit Returns”, 
2nd Ed, Wiley, USA. 
(5)- Scott B. Smart et al, Op.cit, p. 197. 
(6)- Benjamin M Tabak, (2006) “The dynamic relationship between stock prices and exchange rates: evidence for 
Brazil”, Working paper series N° 124, Banco Central Do Brasil. 
(7)- Hwey Y. Yau & Chien C. Nieh, (2006) “Interrelationships Among Stock Prices of Taiwan and Japan and 
NTD/Yen Exchange Rate”, Journal of Asian Economics, Vol. 17 No. 3, p. 535-552. 
(8)- Gaurav Agrawal, Aniruddh K. Srivastav, & Ankita Srivastava, (2010) “A Study of Exchange Rates 
Movement and Stock Market Volatility”, International Journal of Business and Management, Vol. 5, No. 12, pp. 
62-63. 
(9)- Ying Wu, (2000) “Stock Prices and Exchange Rates in a VEC Model: The Case of Singapore in the 1990s”, 
Journal of Economics and Finance, Vol. 24 No. 3, pp. 260-261. 
(10)- Raj Aggarwal, (1981) “Exchange rates and stock prices: A study of the US capital markets under floating 
exchange rates”, Akron Business and Economic Review, Vol. 12, pp. 7-12. 
(11)- Bruno H. Solnik, (1987) “Using Financial Prices to Test Exchange Rate Models: A Note”, The Journal of 
Finance, Vol. 42 No. 1, pp. 141–149. 
(12)- Soenen, Luc A., & Elizabeth S. Hennigar, (1988) “An Analysis of Exchange Rates and Stock Prices – the 
US Experience between 1980 and 1986”, Akron Business and Economic Review, Vol. 19, pp. 7-16. 
(13)- Christopher K. Ma, & G. Wenchi Kao, (1990) “On Exchange Rate Changes and Stock Price Reactions”, 
Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 17 No. 3, pp. 441–449. 
(14)- Richard A. Ajayi, & Mbodja Mougouė, (1996) “On the Dynamic Relation Between Stock Prices and 
Exchange Rates”, Journal of Financial Research, vol. 19 No. 2, pp. 193-207. 
(15)- Issam Abdalla, & Victor Murinde, (1997) “Exchange rate and stock price interactions in emerging financial 
markets: evidence on India, Korea, Pakistan and the Philippines”, Applied Financial Economics, vol. 7 No. 1, 
pp. 25-35.  
(16)- Ying Wu, (2000) “Stock Prices and Exchange Rates in a VEC Model : The Case of Singapore in the 1990s”, 
Journal of Economics and Finance, Vol. 24 No. 3, pp. 260-274. 
(17)- Chien Ch. Nieh, & Cheng F. Lee, (2001) “Dynamic relationship between stock prices and exchangerates for 
G-7 countries”, The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 41, pp. 477-490. 
(18)- Kim, K. Ho, (2003) “Dollar exchange rate and stock price: evidence from multivariate co-integration and 
error correction model”, Review of Financial Economics, Vol. 12 No. 3, pp. 301-313. 
(19)- Victor Murinde, & Sunil S. Poshakwale, (2004) “Exchange Rate and Stock Price Interactions in European 
Emerging Financial Markets Before and After the Euro”, SSRN Electronic Journal, pp. 1-20. 
(20)- Ming S. Pan, Robert C. W. Fok, & Y. Angela Liu, (2007) “Dynamic linkages between exchange rates and 
stock prices: Evidence from East Asian markets”, International Review of Economics & Finance, vol. 16 No. 4, 
pp. 503-520. 
(21)- Donatas Pilinkus, & Vytautas Boguslauskas, (2009) “The Short-Run Relationship between Stock Market 
Prices and Macroeconomic Variables in Lithuania: An Application of the Impulse Response Function”, 
Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, Vol. 66, pp. 1-9. 
(22)- Gary G. Tian, & Shiguang Ma, (2010) “The relationship between stock returns and the foreign exchange 
rate: The ARDL approach”. Journal of the Asia Pacific Economy, Vol. 15 No. 4, pp. 490-508. 



 

 

Effect of exchange rate movements on stock market returns volatility: 
Evidence from developed countries during period 2001-2016. 

 

12 

La Revue du  développements et des Prospectives Pour Recherches et études N° : 02 – Juin 2017 

Dr. Abdelkadir Besseba 
 

                                                                                                                                                                                     
(23)-  Chkili Walid, Aloui Chaker, Omar Masood, & John Fry, (2011) “Stock market volatility and exchange rates 
in emerging countries: A Markov-state switching approach”, Emerging Markets Review, Vol. 12, pp. 272–292. 
(24)- Georgios Katechos, (2011) “On the relationship between exchange rates and equity returns: A new 
approach”, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, Vol. 21, pp. 550–559 
(25)- Maheen1 jamil, & Naeem Ullah, (2013) “Impact of Foreign Exchange rate on stock prices”, Journal of 
Business and Management, Vol. 7 No. 3, pp. 45-51. 
(26)- Guglielmo M. Caporale, John Hunter, & Faek M. Ali, (2014) “On the linkages between stock prices and 
exchange rates: Evidence from the banking crisis of 2007–2010”, International Review of Financial Analysis, 
Vol. 33, pp. 87-103 
(27)- Rabia Najaf, & Khakan Najaf, (2016) “A Study of Exchange Rates Movement and Stock Market Volatility”, 
Asian Journal of Management, Engineering & Computer Sciences, Vol. 1 No. 1, pp. 32-38. 
(28)- Julio S. Sabogal, Abdulnasser Hatemi-J, & Edgardo C. Fallon, (2016) “A test of the efficient market 
hypothesis with regard to the exchange rates and the yield to maturity in Colombia”, Wseas Transactions on 
Business and Economics, Vol. 13, pp. 321-329. 
(29)- Bollerslev. Tim, (1986) “Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity”, Journal of 
Econometrics, Vol. 31, pp. 307-327. 



 

 

Impact des Technologies d’Information et de Communication sur la 
performance des entreprises -cas des entreprises de la wilaya de Bejaia- 
 

13 

La Revue du  développements et des Prospectives Pour Recherches et études N° : 02 – Juin 2017 

Dr. Amirouche Shanez. 
Dr : Chabi Tayeb 

 

Impact des Technologies d’Information et de Communication sur la 
performance des entreprises -cas des entreprises de la wilaya de Bejaia - 

Élaboré Par : 
Dr. Amirouche Shanez. 
Dr : Chabi Tayeb**. 

 

   :ملخص

ا يف جمال اإلدارة فهي عامل يف تطور العالقات املعلومات واالتصاالت تشهد حاليا تطورا سريع تتكنولوجيا

الرئيسية على إسرتاتيجية، واحملتوى , االجتماعية، واحلرف ورافعة األداء للشركات، أل�ا ترافق سلسلة من التغيريات

اجلزائر، مثل بلدان أخرى، أطلقت السياسات اليت تعزز نشر هذه التكنولوجيات   .وتنظيم العمل، وأشكال اإلدارة

واهلدف من هذه الدراسة هو الكشف عن عالقة بني استخدام تكنولوجيا املعلومات , عتمادها من قبل الشركاتوا

لتنفيذ عملنا، قمنا بإجراء دراسة ميدانية وحتليلية لآلثار املرتتبة على . واالتصاالت وأبعاد األداء يف املنظمات

  .بإجراء دراسة للشركات يف والية جباية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املؤسسات هلذا، قمنا

  .اإلنتاجية,األداء املايل,تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والتغيري التنظيمي، أداء األعمال   ˸كلمات مفاتيح

Résumé :  

Les Technologies de l’Information et de la Communication « TIC » 
connaissent aujourd’hui un essor fulgurant et accéléré  dans le domaine de 
gestion.  Elles  constituent un facteur d’évolution des rapports sociaux, des 
métiers et un levier de performance pour les entreprises, car elles accompagnent 
une série de transformations majeures concernant la stratégie, le contenu et 
l’organisation du travail, les formes de management.  

L’Algérie, à l’instar des autres pays, a lancé des politiques favorisant la 
diffusion de ces technologies et leur adoption par les entreprises. L’objectif de 
cette  présente étude  est de détecter  le lien entre l’utilisation des TIC et les 
dimensions de la  performance dans les organisations. Afin de mener à bien 
notre travail, nous avons eu recours à une étude empirique analysant les effets 
des TIC au sein des entreprises. Pour ceci, nous avons mené une enquête auprès 
des  entreprises de la wilaya de Bejaia. 

Mots clé : Technologies d’Information et de Communication (TIC), 
changement organisationnel, performance commerciales, performance 
financière, productivité.  
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Introduction :  

En ce début de siècle, l’économie mondiale a connu un bouleversement 
sans précédent. Apparue dès le début des années soixante aux Etats Unis 
d’Amérique, qui sont passés d’une économie basée sur le capital et le travail à 
une « nouvelle économie », au sens large cette dernière « renvoie à la 
convergence de plusieurs mutations telles la révolution informatique, la 
globalisation financière, la flexibilité et la prise de pouvoir par les actionnaires. 
Elle incarne à la fois un nouveau capitalisme et une révolution technologique» ( 
Sauviat, 2002,p5). Cette nouvelle économie est bâtie autour d’un socle : celui de 
l’information.  

Face au nouveau contexte, les enjeux économiques liés à la maîtrise de 
l’information pertinente ont poussé les entreprises à adopter massivement des 
systèmes d’information basés sur ces nouvelles technologies. Ces dernières de 
part leurs caractéristiques intrinsèques à même de bouleverser la dimension 
espace / temps et grâce à leurs capacités de stockage, de traitement et de 
diffusion de l’information de plus en plus croissantes, sont souvent source 
d’avantage compétitif et performance.   

 En Algérie à l’instar des autres pays, l’utilisation des TIC se développe 
très vite, du fait de l’entrée du pays dans le processus de mondialisation et  
l’évolution continue et rapide des technologies de l’informatique, de 
l’électronique et de télécommunication. L’enjeu des entreprises algériennes face 
à cette révolution des TIC, consiste donc, à suivre leur évolution et acquérir de 
nouvelles compétences afin d’assurer l’amélioration de ses services et produits 
en visant une meilleure performance et une meilleur maitrise de l’information.   

L’objectif de ce travail est donc de faire un constat des lieux de la place 
des TIC au sein des entreprises algérienne et de voir leur apport pour la 
performance des entreprises. Il s’agit donc de répondre à la problématique 
suivante :  

Quelle est la place des technologies d’information et de 
communication au  sein de l’entreprise algérienne et quel est l’apport réel 
des TIC pour la performance de cette dernière ? 

Cette problématique découle une série de questions scindées en deux 
volets : 

Le premier volet : 

- Comment les entreprises algériennes conçoivent-elles l’intégration des TIC 
comme  élément de gestion? 

- La présence - à elle seule- d’équipements informatiques dans une entreprise, 
peut-elle être considérée comme une utilisation des  TIC ? 
Le deuxième volet : 
- Y a-t-il une corrélation entre les TIC et la performance, et dans quelle mesure 
ces technologies peuvent-elles contribuer à l’essor de l’entreprise ? 
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Pour répondre à notre objectif, nous nous sommes appuyés sur les 
hypothèses suivantes : 

- H1 : L’entreprise Algérienne a bien assimilé les TIC et les intègre dans son 
système managérial ; 

- H2 : Les TIC contribuent à la performance des entreprises ; 
- H3 : Les TIC et le capital humain sont complémentaires pour l’amélioration de la 

performance ; 
- H4 : Les TIC et l’alignement stratégie-structure donnent une meilleure 

performance. 

Pour apporter des éléments de réponse à notre problématique, nous avons 
opté d’une part,  pour une méthodologie de recherche théorique pour retracer les 
concepts fondements sur les TIC dans les entreprises, la performance, ainsi que 
la présentation de secteur télécommunication en Algérie, et d’autre  pour une 
approche empirique car nous présenterons les résultats d’une enquête de terrain  
menée au niveau des entreprises de Bejaia.  

I- Les TIC dans les entreprises 

 Le concept des TIC est assez flou qui ne s’est pas doté d’une définition 
assez claire au niveau international. Les travaux réalisés, en se sens, recourent à 
la définition de l’OCDE :               

« Le secteur des TIC comprend les secteurs manufacturiers et des services qui 
facilitent la transmission, le stockage et le traitement de l’information par des 
moyens électroniques » (Coutinet, P5).   

Dans le cadre applicatif et fonctionnel ces technologies se porte sur des familles 
d’application qui sont au nombre de quatre : 

 La communication : famille d’applications à vocation de communication. On y 
trouve : Internet, Intranet et Extranet. 

 La gestion des données : famille d’applications dans laquelle se présentent le 
CRM, le GED et l’EDI. 

 L’intégration matérielle : dans cette famille on trouve le Groupware, l’EAI et 
l’ERP. 

 La modélisation des tâches ou de savoir-faire : famille d’application dans 
laquelle se situe le workflow.  
 
I-1- Les TIC et les changements organisationnels:  
 Le développement croissant des TIC et d’internet a contraint les 
entreprises à passer du management, qui a été défini par  Tabatoni, comme 
« L’ensemble des processus qui finalisent, organisent et animent les actions 
collectives de personnes et de groupes dans le cadre d’une organisation» 
(Okamba, 2005, p33) au e-management, défini par Kalika (2000, p68), comme 
« L’intégration dans l’ensemble des processus du management : c’est-à-dire 
finalisation, organisation, animation et contrôle) des impacts et opportunités des 
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nouvelles technologies ». Selon ce dernier, le e-management recouvre le e-
business et les implications organisationnelles de ces stratégies en termes de 
structure, de gestion des ressources humaines, de système d’information et plus 
généralement le fonctionnement de l’entreprise.  
Donc, Un changement organisationnel commence souvent par un changement 
stratégique, soit une modification de la stratégie, de la mission et de la vision de 
l’organisation. Le changement stratégique peut ensuite entraîner d’autres 
changements organisationnels tels que la structure et  les méthodes d’organiser 
le travail. 
 Les TIC et la stratégie : La perception du caractère stratégique des TIC se 
reflète dans un recours fréquent aux outils de veille liés à l’Internet (exemple : 
exploitation d’informations disponibles sur les sites des concurrents et des 
partenaires) et leur rôle dans la mise en œuvre des stratégies de compétitions. À 
l’heure actuelle, un questionnement sur la place du temps dans les décisions 
s’impose. Quelle place a désormais le temps dans la réflexion stratégique des 
entreprises ? déclare Michel KALIKA (Kalika, 2000). Dans la tradition, les 
choix stratégiques résultent d’un processus décisionnel réfléchis s’inscrivant 
dans une longue durée. Mais il se trouve que les modèles d’analyse stratégiques 
ont subi des bouleversements. Prenons l’exemple de l’analyse concurrentielle  
de Porter, que les e-technologies bouleversent. Avec une multiplication des 
nouveaux entrants et des produits de substitution, pouvoir accru des 
consommateurs et disparition plus aisée des barrières à l’entrée. Non seulement 
les règles du jeu changent mais parallèlement, les frontières entre les différents 
domaines d’activité stratégiques(DAS) qui est la base de l’analyse stratégique 
volent en fractions; c’est ainsi que l’on peut s’interroger sur la pertinence 
aujourd’hui d’une frontière entre "la télévision, le cinéma, les 
télécommunications et l’informatique" (Sauviat, 2002). L’approche 
traditionnelle, en termes de DAS homogènes entre lesquels les synergies sont 
inexistantes, démontre son inadéquation avec le caractère transversal et 
dynamique induits par les TIC. Et si les contours des DAS deviennent flous, le 
diagnostic stratégique en devient plus délicat. 
  Dans les choix stratégiques également des changements se montrent de part 
la non clarté des frontières entre les différentes alternatives.  
 TIC et structure : Les TIC ont une influence sur les niveaux hiérarchiques 
des entreprises qui ont opté pour l’introduction des TIC dans leur mode de 
gestion.  En fait, quelques soient les formes structurelles adoptées 
(fonctionnelles, divisionnelles, par projet…), on observe toujours un phénomène 
de hiérarchisation dans les organisations. Cette hiérarchie traduit des relations de 
pouvoir (du supérieur sur le subordonné) et correspond à une division de travail 
de conduite de l’entreprise. «  L’effet direct des TIC sur la morphologie de 
l’organisation s’explique par le besoin de communication entre niveaux 
hiérarchiques  qui est un déterminant de l’étendue de contrôle possible » (Reix, 
1990, p102).   
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 Donc, avec l’utilisation des TIC, le rôle de certains cadres  dégradent et on 
assiste à des structures quasi plates. D’autres formes d’organisations se forment, 
telle que l’organisation transversale qui est l’opposée de la verticale et qui 
repose sur le principe de gestion par processus.  Ou encore, l’entreprise réseau, 
qui  d’après Frédéric Fréry (Bendiabdellah, 2004 ), est le résultat d’une part, de 
la réduction de l’espace-monde (ou village planétaire) conséquence de 
l’introduction des TIC, d’autre part, d’une tendance à l’externalisation des 
activités en dehors des frontières habituelles des entreprises.  Dans cette 
nouvelle forme organisationnelle, le rôle des TIC est déterminant car de ces 
dernières que dépend la cohérence d’un réseau et la bonne coordination entre ses 
différents pôles.  

 Un autre type d’entreprise émerge avec les TIC : l’entreprise virtuelle. 
Appelée également, l’entreprise qui ne dort jamais, Kiosur (1997) la définit 
comme une « entité composée de membres géographiquement  dispersés, qui 
partagent le même travail et communiquent exclusivement par le biais de 
l'électronique, les rencontres physiques quasiment, voire totalement 
supprimée »(Gunia, 2002, p35). En effet, par l'utilisation intégrée d'ordinateurs 
et de technologies de communication, les entreprises seront de moins en moins 
définies par des murs concrets ou par un espace physique, mais par des réseaux 
de collaboration reliant des centaines, des milliers et même des dizaines de 
milliers de personnes ensemble. 

 TIC et organisation de travail : Avec l’introduction des TIC au sein des 
organisations, c'est une complète refonte des méthodes de travail qui s'est 
organisée, les nouveaux outils ne s'ajoutant que rarement à ceux existant mais 
les remplaçants la plupart du temps. Le Télétravail est l’une des nouvelles 
méthodes.  le travail s’effectue à distance en dehors de tout contrôle direct ou 
indirect.  Il s’accompagne d’après les études réalisées sur les premières 
expériences de télétravail par des gains importants pour l’entreprise et une 
grande flexibilité de travail. Parmi les expériences importantes de télétravail, 
nous citons celle que l’entreprise Hewlett Packard (France) a mis en œuvre en 
1998 en généralisant la pratique du télétravail à tous ses commerciaux et 
techniciens de maintenance de l’après-vente.(Matmati, 2003).  
Les centres d’appels également ont fait leur apparition avec l’évolution des TIC. 
Ce sont des structures spécialisées qui se sont développés dans le domaine 
commercial, pour apporter  des services aux clients dans le cadre de la gestion 
de la relation client (CRM), dans l’assistance technique à l’après-vente. Ils 
existent également en interne dans les grandes entreprises dans le domaine de la 
gestion des RH (ressources humaines)  mais également pour apporter une 
assistance de haut niveau à des équipes techniques en intervention chez les 
clients. 
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I-2- La performance des entreprises 

Dans le domaine de la gestion, la performance a toujours été une notion 
ambiguë, rarement définie explicitement. 

Afin d’expliquer ce concept de performance, nous retiendrons la 
définition de Bourguignon en 1995, «  le terme de performance est largement 
utilisé sans que sa définition fasse l’unanimité, ce qui explique la polysémie de 
ce mot, pour lui, il renvoi le terme de performance à l’accomplissement qui 
évoque par la suite l’exploit et le sucée ».(Gunzente, 2000, p146). Selon le 
même auteur précédent, la performance  se définit « comme la réalisation des 
objectifs organisationnels, quelles que soient la nature et la variété de ces 
objectifs. Cette réalisation peut se comprendre au sens strict (résultat, 
aboutissement) ou au sens large du processus qui mène au résultat (action) »(1). 
Marcel Lepetit, définit la performance « comme une visée (ou un but) 
multidimensionnelle, économique, sociale et sociétale, financière et 
environnementale, qui concerne aussi bien les entreprises que les sociétés 
humaines, autant les salariés que les citoyen»(2). 

Donc on peut déduire  de ces  définitions que la notion de la performance 
apparait comme polysémique dans ces acceptions, car elle renvoie 
indifféremment à plusieurs traductions: économique (compétitivité), financière 
(rentabilité), juridique (solvabilité), organisationnelles (efficacité et efficience) 
ou encor sociale…etc.  

 La mesure de la performance : les entreprises doivent mesurer leurs progrès à 
partir d’une performance plus globale incluant, en dehors de la dimension 
économique, des dimensions sociale et environnementale. Pour ceci, elles font 
appel à des indicateurs spécifiques.  Il existe plusieurs indicateurs de 
performance. On trouvera les indicateurs financiers qui sont un ensemble de 
ratios utilisés pour connaître la santé financière de l'entreprise. Ils concernent la 
solvabilité ou encore la croissance de l'activité. Des indicateurs de marché qui 
permettent à l'analyste de déterminer les performances de ses actions 
commerciales et marketing par rapport à son secteur d'activité, et ainsi de 
déterminer sa part de marché sur le secteur ou le segment visé. On trouvera 
notamment des indicateurs du type : Part des ventes des clients fidèles, part des 
ventes des clients nouveaux, étude de la concurrence, satisfaction clientèle, 
rentabilité des campagnes de fidélisation…etc. Et les indicateurs 
organisationnels qui sont un  ensemble de ratios utilisés pour l’étude de la 
qualité des processus internes et de l’évaluation des ressources humaines. On 
peut notamment citer l’étude de la production, le service après-vente (SAV), la 
recherche et développement, la gouvernance et les compétences des salariés.  
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II- Le secteur de télécommunication en Algérie :  
II-1- Historique et politiques de développement de secteur de 
télécommunications : 
  L’internet a fait son entrée en Algérie en 1991 par le biais de 
l’association algérienne des utilisateurs d’UNEX et la collaboration de 
l’association des scientifiques algériens (ASA) à travers une connexion avec 
l’Italie. En 1993, le centre de recherche de l’information scientifique (CERIST)-
qui est une structure universitaire publique- devient l’unique fournisseur d’accès 
à l’internet. En 1998, l’Etat décide de l’ouverture du domaine au privé. 
 Actuellement, nombreuses entreprises sont agréées, les autorisations 
d’agréments sont délivrées par l’Autorité de Régulation de la Poste et des 
Télécommunications (ARPT) créée suite à l’adoption de la loi n° 2000-03 du 05 
août 2000(3). Cette loi est considérée comme une modeste réforme de 
libéralisation du secteur.  Suite à cette dernière, deux opérateurs ont été crées, 
« Algérie Télécom » qui couvre les activités de télécommunication et « Algérie 
poste » qui couvre les activités de la poste.  

 Cette réforme a certes fait évoluer l’adoption des TIC,  mais celle-ci 
reste tout de même faible. Une deuxième tentative de formulation des politiques 
publiques afin de développer ce secteur : 

- Le programme de soutien à la relance économique : c’est un programme 
qui s’étale sur une période allant de 2001 à 2004. La principale action de ce 
programme fut la création d’un  Cyber Parc au niveau de Sidi-Abdellah où sont 
rassemblés les centres et laboratoires de recherche des principales entreprises 
publiques et privées, nationales et étrangères. 
- Le programme de Stratégie e-Algérie 2013 : Ce plan, vise à renforcer les 
performances de l’économie nationale (société, entreprises et l’administration 
publique). Il est  articulé autour de treize axes principaux (Axe de renforcement 
de l’infrastructure de télécommunication à haut et très haut débit, axe de 
développement des compétences humaines, axe de renforcement de la recherche 
développement et de l’innovation, axe de mise à niveau du cadre juridique 
national, …etc)(4), pour chacun des axes un état des lieux a été élaboré suivi 
d’une définition d’objectifs majeurs et spécifiques à atteindre au cours des cinq 
prochaines années ainsi qu’une liste d’actions pour leur mise en œuvre.  
- Le programme de modernisation des PME/PMI(5) : Ce programme lancé en 
2009, par les autorités algériennes, en collaboration avec l’Union Européenne, 
est sous l’autorité du Ministère de l’Industrie de la PME et de la promotion de 
l’Investissement. L’objectif de ce programme est de mettre en place des moyens 
d’appui aux PME/PMI ainsi qu’aux activités de recherche et développement 
connexes pour le renforcement de la maitrise des TIC. Ce programme vise aussi 
le financement des activités de mise à niveau des PME/PMI par l’assistance 
technique, en conseil et en formation et études et d’assistance pour 
l’amélioration de la qualité et le développement institutionnel. 
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II-2- Les entreprises algériennes et les TIC :  

 Les entreprises Algérienne sont à la traine par rapport au niveau de 
développement des TIC selon une enquête menée par le ministère de l’industrie, 
de la PME et de la promotion de l’investissement. Le constat(6) de cette enquête 
montre que le niveau d’appropriation des TIC par les entreprises algériennes, 
tous secteurs confondus, est assez faible. 20%  seulement des entreprises 
disposant d’un outil informatique efficient, 15% possèdent un site internet 
propre à elles, et 50% sont dépourvus d’un système comptable adéquat.  

 Une autre étude du Centre de Recherche en Economie Appliquée pour le 
Développement (CREAD) indique que l’usage des TIC dans les PME 
algériennes se limite à l’acquisition de l’outil informatique et dont l’utilisation 
est jugée restreinte.  

 La création d’entreprise dans un tel secteur prometteur de nouvelles 
opportunités,  susceptible de créer des emplois qualifiés et de générer des 
produits et services ayant un marché international, est sans doute d’une grande 
importance.  Il est donc impératif pour notre pays de faciliter l’émergence de 
telles entreprises.  

III- Présentation de l’enquête :  

 L’enquête s’est déroulé au niveau de la wilaya de Béjaia qui présente un 
tissu économique important (15609entreprises). Durant notre enquête, nous 
avons administré un questionnaire aux responsables d’entreprises sélectionnées. 
La sélection  s’est effectuée en se basant sur le facteur effectif comme une 
référence  d’homogénéité de notre échantillon, car nous avons considéré que  le 
recours à l’utilisation des TIC pour une meilleure  circulation de l’information et 
un niveau supérieur de  coordination varient proportionnellement avec  l’effectif 
de l’entreprise. Le graphe n°01 montre la répartition des entreprises de la wilaya 
de Bejaia selon la taille.  
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       Au cours de notre enquête, nous avons pu  s’adresser à 47 entreprises et au 
terme de notre  enquête, nous avons recueillis 39  (soit un taux de réponse de 
82,97%) parmi lesquels nous avons sélectionné 34 pour notre étude et nous 
avons rejeté 5 à cause de la taille très réduite des entreprises répondantes. En 
effet, nous avons sélectionné les entreprises avec un effectif qui s’articule entre 
50 et plus de 500 employés et le graphe n° 02 le montre :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV- Résultats :  
Pour l’analyse de nos résultats nous avons eu recours au logiciel SPSS 

(Statistical Package For Social Science) pour trier les 34 questionnaires remplis 
par les répondants. Et dans le but d’approfondir notre analyse nous avons utilisé 
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Graphique n0 01: Répartition des entreprises de la Wilaya 
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le test de dépendance de Khi-deux de pearson (Le test de Khi-deux est un test 
statistique permettant de tester l'indépendance entre deux variables aléatoires).  

 
IV-1-  Connaissance et utilisation des TIC :  

  Les résultats obtenus de l’étude montre, que la majorité des entreprises 
étudiées connaissent et comprennent bien la signification des TIC et les 
intègrent dans leur système de gestion. En effet, y a plus de 91% d’entreprises 
qui font recours aux TIC, et ceci depuis plusieurs années. D’ailleurs plus de 91% 
ont internet, plus de 58% un réseau intranet, prés de 65% un site web, en 
revanche pour les technologies développées tel que le groupeware, vidéo-vision-
conférence peu d’entreprises les utilisent et y a une absence d’utilisation du 
CRM.  Leurs services sont informatisés et les moyens les plus utilisés sont le 
téléphone et l’intranet. 

 

                                 

                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 D’après les résultats statistiques obtenus, il est à considérer que les 
entreprises algériennes sont en phase avec les progrès en matière des 
technologies d’information et de communication.   

 L’hypothèse1 est alors confirmée : Les entreprises Algériennes 
assimilent bien les TIC et les intègrent dans leur système managérial. 

IV-2- TIC et performance :  
IV-2-1-  performances des fonctions de l’entreprise :  

 Afin d’établir le lien entre le degré d’appropriation des TIC et la 
performance des entreprises, nous avons choisi de mesurer les deux variables de 
la manière suivante : 

 Pour les TIC : c’est le degré d’utilisation des différentes technologies ; 
 Pour la performance des entreprises : c’est en se basant sur différents 
indicateurs spécifiques :  
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Graphique n°03 : Les outils TIC 

Source : Etabli par nous-mêmes d’après les résultats du 
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- Pour la performance commerciale : Le chiffre d’affaire, parts de marché et 
satisfaction client ; 

- Pour la performance financière : La rentabilité ; 
- Pour la performance production : La productivité et la réduction des délais ; 
- Pour la performance sociale : Le rendement des employés et la coopération 

entre les services. 
 Puis pour affiner notre analyse, nous avons eu recours au  test de khi-deux 
de pearson qui nous permettra de déterminer la relation de dépendance entre les 
TIC et la variable indicatrice de la performance. Les résultats de ces tests montre 
une dépendance directe entre l’utilisation des TIC et la performance des 
entreprises enquêtées.. En effet, l’utilisation des différentes TIC (internet, 
intranet, extranet, l’ERP….etc ) a influencé sur la majorité des indicateurs de 
performance. Le tableau n°01 montre les résultats obtenus :  

      Source : Etabli par nous même à partir des résultats de SPSS.  

       χ² : Khi-deux de Pearson 

       P  : probabilité 

     * : Existence d’une dépendance (La décision de dépendance ou de non-
dépendance se prend en comparant la valeur de χ² et celle de P. χ² ˃P donc y a 
une dépendance entre les deux variables). 

  Les outils 
           TIC 
Les 
indicateurs  
de 
performance 

 
 
Internet 

 
 
Intranet 

 
 
Extranet 

 
 
Web 

 
 
ERP 

 
 
Logiciels 

Chiffre  
d’affaire 

χ
²
 =24,677 

*
 

P : 0,000 

χ
²
 =1,071     

P =0,899 
χ

²
 =6,672    

P =0,154 
χ

²
 :3,458 

P : 0,484 
χ

²
 :12,086  

* 
P : 0,017   

χ
²
 : 3,123 

P : 0,737 

Part de 
marché 

χ
²
 =24,677 

* 
P = 0,000 

χ
²
 =2,507 

P =0,643 
χ

²
=8,513 

P = 0,130 
χ

²
 :12,669  

* 
P : 0,027 

χ
²
 :10,862 

P : 0,054 
χ

²
 :4,842 

P : 0,435 

Satisfaction 
client 

χ
²
 =24,677 

* 
P = 0,000 

χ
²
 =10,433  

* 
P =0,015 

χ
²
 =5,100 

P =0,165 
χ

²
 :9,917    

* 
P : 0,019 

χ
²
 :2,745 

P : 0,433 
χ

²
 : 3,433 

P : 0,330 

Rentabilité χ
²
 =24,677 

* 
P =0,000 

χ
²
 =11,047  

* 
P =0,026 

χ
²
 =4,274 

P =0,370 
χ

²
 :10,282  

* 
P : 0,036 

χ
²
 :6,843 

P : 0,144 
χ

²
 :7,270 

P : 0,122 

Productivité χ
²
=24,677 

* 
P= 0,000 

χ
²
 =8,278    

* 
P =0,041 

χ
²
 =3,734 

P =0,292 
χ

²
 :11,827  

* 
P : 0,008 

χ
²
 :4,419 

P : 0,220 
χ

²
 :1,595 

P : 0,660 

Coopération χ
²
 =24,677 

* 
P =0,000 

χ
²
=26,433   

* 
P =0,000 

χ
²
=7,744 

P= 0,052 
χ

²
 :9,717    

* 
P : 0,021 

χ
²
 :8,130    

* 
P : 0,043 
 

χ
²
 :4,822 

P : 0,306 

Rendement χ
²
=24,677 

* 
P = 0,000 

χ
²
=13,109   

* 
P= 0,004 

χ
²
 =2,627 

P= 0,453 
χ

²
 :11,114  

* 
P : 0,0114 

χ
²
 :4,406 

P : 0,221 
χ

²
 :2,284 

P : 0,516 

Réduction 
des délais 

χ
²
=24,677 

* 
P = 0,000 

χ
²
=25,743   

* 
P =0,000 

χ
²
=8,82       

P =0,064 
χ

²
 :10,190  

* 
P : 0,037 

χ
²
 :8,882    

* 
P : 0,032 

χ
²
 :3,392 

P : 0,335 

Tableau n°01 : Résultats de dépendance entre les outils TIC et la performance 
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D’après le tableau 01, y a une dépendance entre les différents outils TIC 
et les indicateurs de performance. Donc l’hypothèse 2 est confirmée : 
l’utilisation des TIC a un impact sur la performance des entreprises. 

IV-2-2- TIC et ressources humaines . 

La formation des ressources humaines joue un rôle  crucial dans le processus d’atteinte 
des objectifs. Donc,  lors d’introduction d’une nouvelle technologie, le personnel bénéficie 
d’une formation mais peu  d’entreprises font  recours au e-learning. Toujours, avec le test khi-
deux  de pearson nous avons établit une relation de dépendance entre la formation de 
personnel en matière de TIC et la  performance de l’entreprise. Les résultats (tableau n°02)  
montrent qu’un personnel formé, ayant des connaissances  et une maîtrise est susceptible 
d’être à l’écoute des clients, de comprendre leurs besoins et attentes et par conséquent  de 
mieux les répondre et les servir. La formation du  personnel lui permet également d’acquérir 
des connaissances qu’il exploite  dans une bonne maîtrise des moyens de  production et la  
réalisation des objectifs  assignés et plus  le personnel est  formé, plus il a un rondement  
élevé.  

Tableau n°02 : résultats de dépendance entre les TI. 
 

Indicateurs de 
performance 

 

Formation 

Chiffre d’affaire χ
²
 =3,414 

P :=0,491 
Part de marché χ

²
 =2,355 

P =0,262 
Satisfaction client       χ

² 
=18,830* 

P = 0,004 
Rentabilité  χ

² 
=12,677 

P = 0,123 
Productivité    χ

²
 =13,04 * 

P = 0,042 
Coopération  χ

²
 =12,520 

P = 0,051 
Rendement     χ

²
 =16,743 * 

P = 0,010 
Réduction des délais   χ

²
 =15,90* 

p = 0,014 

Source: Etabli par nous-mêmes à partir des résultats du SPSS 

        D’après ces résultats l’hypothèse 3 peut être confirmée : les TIC et la 

ressource humaine sont complémentaires dans l’affectation de la 

performance de l’entreprise par le biais de la formation en matière des 

TIC.  

IV-2-3- TIC et stratégie de croissance 

Le fait que l’entreprise se soit positionnée sur  de nouveaux produits ou 
services, sur de nouvelles zones géographiques ou qu’elle ait introduit de 
nouveaux procédés, ceci caractérise une stratégie de recherche de croissance de 
la part de l’entreprise. Nous nous sommes donc interrogés sur l’existence d’un 
lien entre la mise en place de chacune de ces stratégies et l’appropriation des 
TIC par les entreprises. Les résultats ont montré  que grâce à l’utilisation des 
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TIC 38,20% des entreprises déclarent qu’elles ont développé de nouveaux 
produits/services,  32,50%  de nouveaux procédés et 23,50% ont exploré de 
nouvelles zones géographiques. Donc, les TIC jouent un rôle dans les stratégies  
de croissances des entreprises.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IV-2-4- TIC et changement structurel :  

Nous avons cité précédemment les changements structurels induits par 
l’introduction des TIC au sein des organisations. L’étude a montré que la 
majorité des entreprises (71%) des entreprises affirment que l’intégration des 
TIC dans leurs organisations s’est accompagnée d’un changement structurel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Performance des entreprises et 

alignement  stratégique des TIC :  
L’alignement stratégique est la résultante d’une 

harmonisation de la stratégie avec son système 
d’information. Dans notre étude, il est apprécié par 
deux facteurs : l’utilisation des TIC dans la prise de 
décisions et l’intégration des TIC dans les choix 
stratégique des entreprises.  61 ,3% des entreprises 
utilisent les TIC dans leur prise de décision  contre 
29% qui ne l’utilisent pas. Et  71%de nos 
entreprises accordent une grande importance aux 
TIC et les intègrent dans leur choix stratégiques, 
contre seulement 19,3% qui ne les prennent pas  
dans leur priorités. Les résultats du test de Khi-
deux, montre le rôle déterminant des facteurs  
stratégiques, qui sont l’utilisation des TIC dans la 
prise de décision et l’intégration des besoins en TIC 
dans les choix stratégiques, dans l’amélioration de 
la performance.  
 

 

 

 Les TIC et la 

prise de décision 

Intégration des 

besoins en TIC 

dans les choix 

stratégiques 
Chiffre d’affaire χ² = 12,335 

P=0,132 

χ² =9,536 

P=0,299 

Part de marché χ² =46,601* 

P=0,000 

χ² =42,010* 

P=0,00 

Satisfaction client χ² =47,131* 

P=0,000 

χ² =52,125* 

P=0,000 

Rentabilité χ² =53,253* 

p= 0,00 

χ² =52,125* 

P=0,000 

Productivité χ² =63,510* 

P= 0,000 

χ² =46,428* 

P=0,000 

Coopération χ² =42,179* 

P=0,000 

χ² =41,695* 

P=0,00 

Rendement χ² =76,018* 

P=0,000 

χ² =52,693* 

P=0,000 

Réduction des 

délais 

χ ² =42,018* 

P=0,000 

χ² =39,873* 

P=0,000 

Tableau n°03 : Performance et alignement stratégique des 
TIC 
 

Source: Etabli par nous-mêmes à partir des résultats 

du SPSS. 
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     Ces résultats obtenus nous permettent de confirmer l’hypothèse 4 : Les 
TIC et l’alignement stratégie-structure donnent une meilleure performance 

Conclusion :  

     D’après les résultats de notre recherche, l’état de développement des 
entreprises algériennes en matière TIC est  positif. De ce fait, nous pouvons 
avancer  que les entreprises « enquêtées » sont en adéquation avec les 
différentes évolutions des TIC et conçoivent leur intégration comme un facteur 
principal dans leur mode de gestion. Donc, les TIC ont une place assez 
importante au sein de l’entreprise algérienne et s’accompagne par des apports en 
matière de performance.  

    Néanmoins, les résultats de la recherche ne correspondent pas toujours à la 
réalité perçue des entreprises. Certes, certaines de nos entreprises utilisent les 
TIC mais d’une manière  peu rationnelle par manque de formation, de savoir 
faire de la part des employés, ainsi  que par manque de stratégie managériale.  

         Au final, l’étude a mis en exergue la contribution des TIC à la performance 
des entreprises.  C’est pourquoi, nous pensons qu’il faut donner une place 
prépondérante à la manière de gérer les TIC au sein de nos entreprises, en créant 
des départements spéciaux, et de concevoir   des conditions favorables pour un 
accompagnement optimal du changement.  

Toutefois, nous ne  pouvons pas généraliser ces résultats pour toutes les 
entreprises. Car l’enquête que nous avons menée se limite à un échantillon 

  
 Performance de l’entreprise et  l’alignement  

structurel : L’alignement structurel se rapporte au 
degré d'ajustement structurel entre les TIC et la 
structure de l’organisation. L'alignement structurel est 
influencé par le degré de partage de l’information.  Les 
résultats du test de Khi-deux sont les suivants : La 
dimension structurelle de l’alignement paraît aussi 
déterminante dans l’explication de la performance.  En 
effet, l'alignement  structurel des TIC a été longtemps 
considéré comme un facteur permettant d’expliquer la 
performance de la firme. Dans une organisation 
décentralisée, les technologies de l'information 
permettent la délégation de l'autorité et des décisions 
en facilitant la diffusion et le partage d'information 
dans toute l’entreprise.  
 

 
 
 

 
Indicateurs de performance Partage de l’information 

Chiffre d’affaire χ² =7,173 
p=0,846 

Part de marché χ² =43,575* 
p=0,002 

Satisfaction client χ² =60,875* 
p=0,000 

Rentabilité χ² =47,472* 
p=0,000 

Productivité χ² =51,651* 
p=0,000 

Coopération χ² =73,255* 
p=0,000 

Rendement χ² =61,895* 
p=0,000 

Réduction des délais χ² =91,290* 
p=0,000 

 

Tableau n°04 : Performance et alignement 
structurel des TIC 

Source: Etabli par nous-mêmes à partir des résultats 
 du SPSS. 
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d’entreprises de la seule wilaya de Bejaia, mais cela incite à vouloir élargir dans 
l’avenir l’échantillon de façon à  être représentatif de l’économie algérienne 
dans son ensemble. 
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